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A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A játékosok, amikor soron következnek, elhelyeznek

lapkákat, hogy a katedrálist megnagyobbítsák és azonos szí-

nű terülteket alakítsanak ki, (hozzanak létre), majd kockákat

(építőket) helyeznek el, úgy, hogy saját részükre biztosítsák

és kontrollálják az adott területen lévő építményt. Utasítá-

sokat adnak, építők hozzá és eltávolításra, hogy növeljék

a képességeiket, elfoglaljanak üres területeket, vagy hogy

leromboljanak korábban megépített részeit a katedrálisnak.

A pontok 3x kerülnek összeszámolásra a játék során és a

3.dik számolás után a játéknak vége.

A JÁTÉK TARTOZÉKAI
- 58 Katedrális lapka- 4
sorozat, 10 lapka minden
színböl(sárga, kék, piros,
zöld) és 18 két színü lapka
(JOKER)

  - 8 állványzat lapka;

- 12 ólomüveg jelző;   

  - 8 Előléptetés jelző 
                                                      (4 db játékosonként);

  - 2 Pénzérme(játékosonként 1);

  - 2 Pont jelző (játékosonként1);

 - 12 Építész kocka(játékosonként 6);

 - 1 Játéktábla;

 - 1 Király figura;

- Ez a játékleírás

KATEDRÁLIS LAPKÁK LEÍRÁSA
Minden katedrális lapkának az egyik oldalán található egy

boltozat és egy utasítás szimbólum a másik oldalán. A játé-

kos döntése alapján, a lapka felhasználható vagy egy újabb

boltozat építésére vagy hogy egy újabb utasítást hajtasson

végre (későbbiekben részletesen)

              

  Eleje( Katedrális boltozat)            Hátulja (Utasítás)

instructiOns

Łukasz m. pogoda

Egy középkori városban katedrális épül, ami nagyobb és fenségesebb mint amit a hívek valaha
is el tudnak képzelni. Nem csak egy építész, hanem kettő vesz részt a felépítésben. Az egyikük a
királytól a másik az egyházmegye püspökétől kapta a megbízást. A király szereti és tiszteli a
helyi püspököt, ezért el akarja kerülni a vitákat az egyházzal, de nem akar lemondani a munká-
ban való részvételről sem. Így az uralkodó úgy döntött, hogy az építészek közösen tervezik meg a
katedrálist és együtt felügyelik a templom építését Isten dicsőségére. Az aki jobban irányítja a
munkát és nagyobb hányadát építi a katedrálisnak, azt nagylelküen megjutalmazza és a kézmű-
vesek nyugottan alhatnak, nem kell aggódniuk a kenyérért és, hogy legyen fedél a fejük fölött.
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1) Rakjátok a táblát egy asztalra

2) Minden játékos kap 1 db pénz zsetont, 6 db építész “kockák” és 4 db azonos színű előlép-

tetés jelzőt. Ezek képezik a játékos ellátmányát.

3) Minden játékos 1 db építőkockát helyezzen a pontozó mezőre, ez fogja mutatni a játék

ideje alatt, hogy a játékos mennyi pontot ért el.

4) A királyt is a pontozó mezőre kell helyezni, a többi kocka elé.

5) Jól össze kell keverni a katedrális lapkákat, lefordítva, úgy hogy az utasítás oldaluk

legyen látható és helyezzétek a tábla mellé egy kupacba

6) Legyen szabad hely a tábla mellett a játék során eldobott lapkáknak.

7) Helyezzétek a tábla mellé a többi tartozékot (állványzat lapka, ólomüveg jelző, pont

jelző)

8) Húzzatok fel 3 lapkát a kupacból 

és helyezzétek a B utasítások helyére 

úgy, hogy az utasítás felük legyen felül.

9) Húzzatok fel 3 lapkát a kupacból

és helyezzétek a C boltozat

 helyére, úgy, hogy a boltozat 

felük legyen felül.

 

             Továbbá, a játékban található további két lapka

típus: egyszínű és két színű (vad). A színek jelentését a

későbbiekben mutatjuk be.

Egy színü lapka                       Két színülapka                                      
                                 (joker)

A vad lapkát úgy kell kezelni, mintha 2 színt érne

A JÁTÉKTÁBLA BEMUTATÁSA

-PontozósávA 

B - Utasítások helye ( 3 hely)

C  - Boltozat helye ( 3 hely)

D - A katedrális alapja, (5 kezdő hely, a lapkáknak)

A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETE
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Figyelem! Ebben a játékban minden „szomszédos”

vízszintesen vagy függőlegesen értendő, nem átlósan!

BOLTOZAT LEHELYEZÉSE
A játékos kiválaszt a táblán lévő 3 lapka közül 1-et és

lehelyezi a katedrálison, az alábbi szabályok szerint:

- egy másik lapkával kell, hogy szomszédos legyen

(boltozat vagy állványzat) vagy az egyik alapzattal, amely a

tábla alján található

- a lerakott lapka nem lóghat ki a táblán kívül, tartani

kell az 5 sáv szélességet

- vad lapk ákat nem lehet egymás mellé helyezni .

A JÁTÉK KEZDETE
Az a játékos kezd, aki utóljára járt egy

templomban, katedrálisban, székes egyházban

vagy ehhez hasonló helyen. Ha senki se járt még

ezeken a helyeken, vagy mindenki egyszerre volt

ott, akkor a leg fiatalabb játékos kezd.

A JÁTÉK MENETE
A játék több körön át folyik és egyik játékos

a másik után következik A játékos, majd B játé-

kos és így tovább felváltva

Egy játékosnak 3 akciót, kell végrehajtania:

A LEHETSÉGES AKCIÓK:
- BOLTOZAT LEHELYEZÉSE 
- ÉPÍTÉSZ LEHELYEZÉSE

 (csak abban az esetben lehetséges, ha előtte boltozatot helyeztünk le.)
- UTASÍTÁS KIADÁSA

A három akciót bárhogy lehet kombinálni, de figyelembe kell

venni azt, hogy csak abban az esetben lehetséges elhelyezni építészt,

ha előtte boltozatot helyeztünk le. A játékosnak a saját körében a 3

akciót el kell végeznie, nem lehet átadni vagy kihagyni egyet sem. A

3 akció után jön a másik játékos.

   Példák a játékos körére:

      A) 1 Boltozat leh.; 2 Utasítás kiadása; 3 boltozat leh.

     B) 1 Utasítás kiadása; 2 Utasítás kiadása; 3 boltozat leh.

      C) 1 Boltozat leh.; 2 Építész leh.; 3 utasítás kiadása.

A HÁROM LEHETSÉGES AKCIÓ  
RÉSZLETES LEÍRÁSA

Példa:

A – Lapka szabályos lehelyezése.

B – Szabálytalan lehelyezés, mert nem szomszédos egy má-
sik lappal, vagy az alappal. Hézag nem keletkezhet!

C – Szabálytalan lehelyezés, mert a lapka az 5 széles sévon
kívülre esik.

D – Szabálytalan lehelyezés, mert nem lehet 2 vad lapka
egymás szomszédja.
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Figyelem! Nagyon ritka esetben, amikor a játékos a boltozat

lehelyezése lakciót választja, de nem tudja azt lehelyezni (pl. ha

minden lapka vad lapka, amihez mellérakni lehetne és az egyetlen

lehetséges megoldás az egymás mellé helyezés lenne). Ebben az

esetben a játékosok kidobják a játékból mind a 3 vad lapkát és 3

újabb lapkát helyeznek a játék mezőre a kupacból.

ÉPÍTÉSZ
LEHELYEZÉSE( )

Figyelembe kell venni, csak abban az esetben lehetséges elhelyezni épí-

tészkockát, ha előtte boltozat került lehelyezésre. A játékos ráhelyezi az építészét,

az ebben a körben, de korábbi lépésben kijátszott lapkára. Nem lehetséges

másik lapkára helyezni, csak arra, amelyiket abban a játék körben az előző

lépésben tett le a játékos. A játékosnak rendelkeznie kell az ellátmányában

építészkockával. Ha mind az 5 építészkockája a játékosnak játékban van,

akkor nem áll módjában ezt a lépést megtenni, csak azután, hogy az egyik

„építésze” visszakerül az ellátmányába.

Figyelem!Figyelem! 1 lapkán egyszerre csak 
                    egy építész tartózkodhat.

UTASÍTÁS
VÉGREHAJTÁSA

A játékos az egyik utasítás lapkát kiválasztja a tábláról és

végrehajtja (egyszer), majd rögtön után a tábla mellé helyezi

és így a játékból kikerül a lapka.

Az utasítások lehetővé teszik, hogy építészeket helyezz

le, mozgass, eltávolíts , hogy növeljék a képességeiket, el-

foglaljanak üres területeket, vagy hogy lerombolják korábban

megépített részeit a katedrálisnak, részletek a szabálykönyv

végén találhatók.

Pótolni kell a tábláról eltávolított utasítás lapkát egy

újabbal a kupacból.

KIFIZETETT UTASÍTÁS AZ ELLENFÉLNEK
Néhány utasítás lapka lehetőséget ad arra, hogy fizetett

utasítást adjunk az ellenfélnek.

Utasítás lapka azzal a lehetőséggel, hogy  -
ítást adjunl az ellenfélnek.                               fizetett utas 

Ezeken az utasítás lapkákon van egy érme ikon és egy

kocka, amely a fizetett utasítást jelképezi.

Amikor a játékos egy ilyen utasítást hajt végre, akkor az

ellenfele adhat neki egy érmét, ha van neki, így azonnal vég-

rehajtva a lapka utasítás fizetését (saját körén kívül). A fizetett

utasítás minden esetben csak a FŐ lapka utasítás után lehetsé-

ges.

Figyelem! Fizetett utasítás végrehajtása az ellenfélnek nem jelen-

ti azt, hogy a saját körében kevesebb lépésre van lehetősége. 

UTASÍTÁS ÉS BOLTOZAT HELYEK
ÚJRATÖLTÉSE A TÁBLÁN
A táblán a boltozat és a utasítás helyeken minden esetben

3-3 db lapkának kell lennie.

Amikor egy játékos felhasznál egy boltozat lapkát a tábláról,

úgy azt azonnal pótolnia kell. Ezt úgy kell végrehajtani,

hogy az utasítás lapkát le kell tolni az üres helyre, és meg

kell fordítani, hogy a boltozat fele legyen felül és az így

bekerül az üres boltozat helyre.

Amikor egy utasítás lapka kerül felhasználásra (akár azért,

mert egy utasítást hajtunk végre vagy, mert az üres boltozat

helyre kerül be), ezt a helyet is azonnal fel kell tölteni a

tábla melletti kupacból.

Az üres lapka helyek ezek alapján kerülnek feltöltésre, amint

a rendeltetésüknek megfelelő lépést végrehajtották velük.

LAPKA KUPAC ELFOGYOTT
Amint a lapka kupac a tábla mellett elfogyott, úgy a félretett lapkákat

össze kell keverni és újabb kupacot kell belőlük létrehozni. Ha újra elfogy

a kupac, a játéknak vége, pontosan, akkor amikor egy újabb lapkával

kívánjuk helyettesíteni a táblán az üres helyet.

Figyelem! Emiatt előfordulhat, hogy a játéknak véget érhet a

harmadik (ütemezett) számolás előtt. Ebben az esetben a harmadik

számolást ekkor kell végrehajtani. 
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Pontszámítás akkor van , amikor a király egy koronável

ellátott pontozó mezőre ér, a játékosnak véget ér a köre és

kezdődik a számolás (abban az esetben  is ha a 3 akciót nem

hajtotta végre).

A harmadik számolással véget ér a játék. A játékosoknak el-

lenőrizniük kell a katedrálisban felépített területeke és ezek

képzik  a számolás alapjait.

TERÜLETEK
Boltozatok a katedrálisban  azonos színű
lapkákkal egy területet képeznek.
Egy terület: egymással érintkező lapkák
halmaza, mind azonos színből (piros,
sárga, zöld vagy kék).
Több mint egy terület is lehet ugyan
abból a színből, függetlenül, hogy nem
közvetlenül a saját színével határos. 
Egy darab lapka is egy önálló területnek
számít, még akkor is, ha az nem határos
egy saját színű lapkával.
Az átlósan érintkező azonos színű
lapkák nem vonhatóak össze egy
területnek. 

A KIRÁLY MOZGATÁSA A
PONTOZÓ SÁVON

A király az első mező előtt kezd. Előrébb kerül a játék

során ezzel jelezve a játék menetét, azaz a számolások körét

is ő jelzi. Amikor egy játékos egy koronável ellátott lapkát

helyez a táblára, a király előre lép egyet. Amikor a király

egy koronável ellátott pontozó mezőre ér, a játékosnak véget

ér a köre és kezdődik a számolás. 

Koron ával ellátott pontozó mező

Koron ával ellátott lapka

PONTOZÁS SZÁMOLÁSA
VAD LAPKÁK ÉS TERÜLETEK

A két színnel ellátott lapkák a vad lapkák. A két színnel

ellátott lapkát két lapkának számítjuk, így egyszerre két

terülthez is tartozhatnak szimultán.

Ha egy vad lapka egyszerre két terülthez is tartozik, a

területek nem vonhatóak össze egynek.

Példa: Az illusztráció három területet jelez: (A) zöld, 2 hellyel, (B) kék, 5

hellyel, és (C) piros, 1 hellyel. Vad lapka (D) az (A) zöldhöz és a (B) kékhez)

tartozik. (A) zöld terület a (D) vad lapkával 2 helynek, (B) kék terület a (D) és

(E) vad lapkával 5 helynek számít. (E) Vad lapka a vele határos kék lapkákat

köti össze egy területnek (B), mert a kék az egyik színe az (E) vad lapkának .

A (C) piros területnek 1 lapkája van, nincsen vad lapkája (nem határolja). Az

(E) vad nem tartozik hozzá (C-hez), mert színben nem azonosak. Az (E)vad

önmagában nem minősül egy sárga területnek, mert ezek a lapkák nem ké-

peznek egymagukban egy egységnyi területet. (F) zöld és sárga vad lapka,

nem része egy területnek sem, így nem ér pontot. (F) nem kapcsolódik (A)

zöld területhez mert nem határos vele.
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Figyelem! A vad lapka önmagában nem minősül egy terület-

nek, mert ezek a lapkák nem képeznek egymagukban egy egység-

nyi területet.

TERÜLETEK ELLENÖRZÉSE ÉS A 
PONTOK SZÁMÍTÁSA

Minden területnél ellenőrizni kell, hogy kinek van 
többsége, és ennek alapján kerül értékelésre a terület.
A játékos, akinek több „építésze” van egy területen, kap 
1 pontot a területen található lapkákért egyenként.
Az a játékos, akinek kevesebb „építésze” van e területen 
1 pontot kap építészenként a területen.
Ha két játékosnak ugyan annyi „építésze” van, akkor 
nulla pontot kapnak.

. 
Figyelem! Amikor a pontokat számoljuk össze a területeken, a 
játékosoknak figyelembe kell venniük az előléptetés jelzőket és 
az ólomüveg jelzőket (később kerül részletezésre az utasítások 
alatt)
Az építész nélküli területeket figyelmen kívül kell hagyni.

PONTOZÓ TÁBLA
A játékosok úgy jelölik a kapott pontokat, hogy a kockával 

annyit lépnek a pontozó sávon ahány pontot kaptak. Ha a 

játékos pontszáma meghaladja a 30-at, akkor a játékos elveszi 

és a „+30” pont zsetont felfordítva helyezi a kocka mellé. Ha 

ismét meghaladja a 30-at akkor ismét a tábla elejére kerül és 

most a „+60” pontos zsetonnal jelöli pontjainak számát.

JÁTÉK FOLYTATÁSA 
A PONTOZÁS UTÁN

A JÁTÉK VÉGE
A játéknakvége van:

- harmadik számolás után

- ha másodszorra is elfogy a lapka kupac (lásd. Lapka

kupac Elfogyott) Ebben az esetben a pontszámítást el kell

végezni a végén.

Az a  nyertes, akinek a legtöbb pontja lett a játék végére.

Ha egyenlőség van akkor döntetlen.
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1) ÉPÍTÉSZEK ÉS ELŐLÉPTETÉSEK 
ELTÁVOLÍTÁSA.
A pontszámítás után a játékosok eltávolítják az 
építészeket és az előléptetés jelzőket a katedrálisról, így 
visszakerülnek a játékosok ellátmányába.
2) KATEDRÁLIS LAPKÁK ELTÁVOLÍTÁSA
A pontszámítás után a katedrális egy részét késznek 
vesszük (felépítettnek tekintjük). Tehát, a játék folyatása 
előtt , el kell távolítani a katedrális két lapka sorát, azokat 
amelyek legközelebb vannak a táblához ( valamint 
távolítsátok el az ólomüveg jelzőket is, amelyek ezeken 
vannak elhelyezve). Majd fel kell csúsztatni a többi 
lapkát a tábla széléig, a már kialakított sorrend 
megtartásával. Az állványozáshoz tartozó lapkákat is el 
kell távolítani (összest). A helyzetüktől függetlenül. 
Azokat az ólomüveg jelzőket nem kell eltávolítani amik 
azokon a lapkákon vannak, amelyek nem kerültek eltávo-
lításra.
3) A JÁTÉK FOJTATÁSA
Ahogy végeztetek ezekkel a lépésekkel, az a játékos 
következik, aki azzal szemben ül, aki kezdeményezte a 
pontozást.
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UTASÍTÁS: TÁMOGATÁS
A játékos támogathatja az egyik épí-

tőjét amelyik már játékban van. Ezt

jelezni kell úgy, hogy egy előléptetés

jelzőt helyez  az építő alá, a kívánt

oldallal felfelé, így megadva az új

rangját az építőnek (ettől támogatás).

Minden rangnak megvan a magyará-

zata a rang táblázatban.

. Egy korábban kinevezett, támogatott építőt lehet újabb

megbízással illetni a játékos ellátmányából. 

Minden előléptetés jelzőt az építővel együtt helyezünk le,

amikor egy építőt eltávolítunk akkor az előléptetést is el kell

vele együtt távolítani, és vissza tenni a játékos ellátmányába. 

Az előléptetés jelzők száma véges ha nincsen több ilyen

jelzőnk, akkor nem tudunk felruházni újjabb rangokkal épí-

tőket

F i ze te t t  utas í tás  a  másik  já tékosnak  (Ára :  1  érme)  
A másik játékos is adhat rangot az építőjének, de másik ran-

got kell választania attól, mint aki a támogató utasítást lehív-

ta

UTASÍTÁS: ÉPÍTŐMOZGATÁSA
A játékos elmozdítja az egyik építő-

jét az egyik lapkáról egy vele határos

lapkára.

Figyelem! Egy lapkán egyszerre csak

egy építő tartozkodhat.

UTASÍTÁS: FELÚJÍTÁS
A játékos elhelyez egy építőt egy még

üres lapkára a katedrálison. 

FIZETETT UTASÍTÁS A MÁSIK JÁTÉKOSNAK 
(Ára: 1 érme) A másik játékos

elhelyezhet egy építőt egy olyan üres

lapkán, amely határos egy olyannal,

amelyen már az ő egyik építője

található.

UTASÍTÁS: ÖSSZEZAVARÁS
A játékos elveszi az egyik építőjét

és visszateszi az ellátmányába. A

játékosnak el kell mozdítani egy

másik játékos építőjét egy szom-

szédos üres lapkára, úgy mint az

Építő Mozgatása utasításban. .

Ha a másiknak nincsen fent  
építője (vagy nem lehetséges a mozgatás) akkor ezt az

utasításfajtát nem lehet választani.

Fizetett utasítás a másik játékosnak (Ára: 1 érme): A másik

játékos (a soron lévő játékos helyett) eldöntheti, hogy melyik

építője legyen elmozgatva és hová (úgy mint az Építő

Mozgatása utasításnál). A másik játékos nem mondhatja le az

utasítást, csak abban dönthet, hogy melyiket és hová.

UTASÍTÁSOK LEÍRÁSA

RANGOK
ÉPÍTÉSZ – pontozásnál az építész

területét duplán kell számolni, ha az

övé a többség azon a területen . Ez

abban az esetben is igaz, ha nem az

építész tulajdonosa kapja a pontokat.

(egy rosszul elhelyezett építész az

ellenfelet segítheti) Ha egy területen

több építész is van, az nem jelent több-

szörös dupla pontot -  a területi dupla

pont csak egyszer értendő.

KŐMŰVES MESTER   –   többségi

pontozásnál két építővel ér fel így ennek

megfelelően számolandó. . 

ERŐEMBER –  döntetlen esetén
többségi pontozásnál, az viszi a
pontokat, akinél erőember van. Két
erőember egy területen kiüti egymást. .
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InSTRuCTIOnS: Łukasz M. Pogoda, Michał Oracz
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ACknOWleDgements: 

Like the churches of Medieval Europe, this game took a long time to finish. It was destroyed and built from scratch, redesigned
and expanded, and finally, after several years of trial and error, it became what it is today. I would never have succeeded

without great players who devoted their precious time to me. First of all, the main contributor was Sławomir Okrzesik, without
whose aggressive style and excellent remarks on each version, “Basilica” would have never worked. Special acknowledgments
go to Ignacy Trzewiczek for all of his wise and inventive changes during the development work. I owe others for their valuable
input on various versions of the game, such as Filip Miłuński, the Portal team, Robert Buciak, Jacek Malinowski, Adam Kałuża, 

Adrian Wiecheć, Jan Milewski and Tomasz Z. Majkowski, whom I thank for the final name of this game. E Blake Berry and
Demian Katz edited a prototype version of the English rules. Rafał Szczepkowski, Jacek Nowak, Marek Pańczyk, Michał Broniek
and members of the Monsoon Group: Marcin Krupiński, Witold Janik as well as Artur Konefał also played matches. I would like

to thank you all for your help. last but not least, I would like to thank you, dear Player, for purchasing this game.

UTASÍTÁS: ÓLOMÜVEG
A játékos egy ólomüveg jelzőt tesz az

egyik lapkára ahol az egyik építője

van. Pontszámításnál, a területéhez tar-

tozóan minden ólomüveg jelző után 2

pont jár, attől függetlenül, hogy kinek

van többségi területe. A területhez
az ólomüveg jelölök utáni pontok akkor kerülnek felszámí-
tásra, ha már megtörtént az összesítés a többire (pl. építész
duplázás).
Minden lapkához max. egy ólomüveg jelző tartozhat. 
Az ólomüveg jelzők addig vannak játékban, ameddig a lap-
kák amelyekkel együtt szerepelnek játékban vannak.

Figyelem! A mintás üveg zsetonok száma a játék alatt nincsen

korlátozva, így ha elfogyott, bármivel lehet helyettesíteni.

UTASÍTÁS: ÁLLVÁNYOZÁS
A játékos elhelyez 2 állványozás

csempét a katedrálisba(ra), a

szabályoknak megfelelően (Csempe

elhelyezés). Állvány csempék

akadályként funkcionálnak csempe

lerakás esetén. Az állványnak nincsen

színe és nem tartozik egy terülthez

sem. 

Figyelem! Az állvány ellátmány száma a játék alatt korlátoz-

va van, így ha elfogyott, nem lehet helyettesíteni.

UTASÍTÁS: KATASZTRÓFA
A játékos eltávolít egy lapkát a katedrálisból. A

lapkát csak akkor lehet eltávolítani, ha nincsen

rajta építő..

FORDÍTOTTA: Kővári Bernadett és drcsaba             SZERKESZTETTE:drcsaba


