
            CATAN TELEPESEI  

              HARC RÓMÁÉRT 
TARTOZÉKOK
1 játéktábla
1 figurakészlet, mely játékosonként a következőkből áll:
10 társzekér   8 harcos   8 lovas
1 római légionárius
40 „kifosztás” zseton 5 különböző színben
40 aranypénz, 1 és 5 értékben
2 dobókocka
4 fehér jelzőzseton
90 kártya (14 érc, 14 gabona, 20 legelőkártya, ebből 10 ló és 10 szarvasmarha, 30 
fejlesztéskártya, 12 győzelmipont-kártya

JÁTÉKTÁBLA

A játéktábla a Nyugat-Római Birodalom térképét ábrázolja, a fontosabb római városokkal. A 
városok 2, 3, 4 vagy 5 toronnyal (Róma) vannak megerősítve. Összesen 5 tartomány van: 
Germánia, Gallia, Hispánia, valamint Észak-és Dél-Itália. Minden provinciában a városok 
egységes színnel vannak jelölve.

ELŐKÉSZÜLETEK

-Minden játékos választ egy színt, és megkapja a színének megfelelő figurákat.
-Minden játékos állít 1 lovast és 1 harcost a térkép észak-keleti sarkán, a saját színével jelölt 2 
kereszteződésre.
-Minden játékos számára van a játéktábla egy-egy sarkán 2 törzsi mező: 1 a lovas- 1 pedig a 
harcos törzs részére.
Minden játékos állít a lovas törzs mezejére 1 lovas- és 1 szekérfigurát, a harcos törzs mezejére 
pedig 1 harcos- és 1 szekérfigurát (lásd az ábrát).

-3 játékos esetén, minden „III” jelzésű városra teszünk egy-egy szekeret abban a színben, 
amely nem vesz részt a játékban. Ezek a semleges városok, nem szerepelnek a 3 személyes 
játékban.
-A „kifosztás” zsetonokat lefordítva összekeverjük, majd a színüknek megfelelő városokra 
felrakjuk. 3 játékos esetén megmarad 10 zseton, ezek nem vesznek részt a játékban.
-A légionáriust Hispánia egy tetszőleges erdő tájegységére állítjuk. 
-A kártyákat szétválogatjuk nyersanyagkártyákra (szürke hátlap), győzelmi pont kártyákra 
(fehér hát lap) és fejlesztéskártyákra (fekete hátlap).
-A gabona- és érckártyákat 2 felfordított pakliban a játéktábla mellé helyezzük.
-A legelőkártyákat (szarvasmarha és ló) jól megkeverjük, ebből képezzük a 3. paklit, melyet 
hátlapjával felfele fektetünk a másik két nyersanyag pakli mellé. 



-A fejlesztéskártyákat megkeverjük, és hátlapjukkal felfelé helyezzük le.
-3 fajta győzelmi pont kártya van. Ezeket szétválogatjuk, és színével fölfelé a játéktáblán erre 
a célra előrajzolt mezőkre helyezzük.
-A 4 fehér jelzőzsetont a szélrózsára helyezzük.
-Minden játékos kap 5 aranyat, 1 gabonát és 1 legelőkártyát a lefordított pakliból.
-Aki a legnagyobbat dobja, az kezdi a játékot.

A TÖRTÉNET

Minden játékos rendelkezik 1 lovas és 1 gyalogos törzzsel. Egy törzs áll a törzsi mezőn lévő 
törzsi figurákból (lovas, vagy gyalogos) és társzekerekből, valamint a játéktáblán álló törzsi 
figurából. Ez utóbbi a teljes törzset reprezentálja, mivel egy törzs összes figurája nem férne el 
egy kereszteződésen. A játék során a törzsek megerősíthetők újabb törzsi figurákkal és 
szekerekkel.
Minden játékos keletről indul, és a játék folyamán utakon és kereszteződéseken át halad a 
Római Birodalmon keresztül. Eleinte csak kifosztják a Birodalom városait, de ha egy játékos 
valamely törzsével már 3 különböző provincia városait kifosztotta, ezzel a törzzsel el tud 
foglalni egy római várost, és saját birodalmat alapíthat.
Győzelmi pontokat az elfoglalt városok, valamint a nyerőpont kártyák után lehet kapni. A 
játék azzal a körrel ér véget, amelyben 1, vagy több játékos 10 pontot ér el.

A JÁTÉK MENETE

A játék több, egymást követő körből áll. Minden kör 4 fázisból tevődik össze:

1. fázis: Nyersanyaghozam kockadobással 
2. fázis: Kereskedelem és építkezés
3. fázis: Lovas törzs akciója 
4. fázis: Gyalogos törzs akciója

Amikor vége a körnek, a játékostól balra ülő társa dob, ezzel elindul a következő kör.

1. Nyersanyaghozam kockadobással
A kezdőjátékos addig dob, amíg 4 különböző szám nem jön ki. Minden kidobott számot 
letakarunk egy-egy jelzőzsetonnal a szélrózsán; ezek többször nem jöhetnek ki. 
Minden dobás után, minden játékos kap 1-1 nyersanyagot azokról a tájegységekről, melyek 
sarkán (kereszteződésen) legalább 1 figurája áll. „7” dobás esetén a légionáriust helyezzük át 
(lásd alább).
 4 különböző tájegység létezik: szántóföld, hegység, legelő és erdő. A szántóföld gabonát 
termel, a hegység ércet. Legelő esetén két lehetőség van: szarvasmarha, vagy ló. A 
legelőkártyákat lefordított pakliból húzzuk. Az erdő nem termel semmit.
Figyelem: Minden játékos csak 1 nyersanyagot kap kidobott tájegységenként, akkor is, ha 
éppen több figurával áll az adott tájegységen.

„7” dobás
Ha a kezdőjátékos „7”-t dobott, áthelyezi a légionáriust a Római Birodalom egy tetszőleges 
tájegységére, és húz egy játékostól, akinek e tájegység valamelyik sarkán figurája áll, 1 
nyersanyagkártyát. Ha a játékosnak nincs nyersanyagkártyája, max. 2 arany elvehető tőle. 



 A légionárius nem állítható a Római Birodalom határán kívülre. Az a tájegység, amin a 
légionárius áll, nem termel nyersanyagot.

Figyelem: Eltérően a „Catan telepesei” szabályától, „7” dobás esetén nem kell leraknia 
kártyáinak felét annak, akinek 7-nél több nyersanyaga van.

2. Kereskedelem és építkezés
Most minden játékos kereskedhet és építkezhet. A kezdőjátékos először, majd a többiek az 
óramutató járásával megegyező irányban.
Kereskedelem
-Az éppen soron lévő játékos az összes többi játékossal cserélhet nyersanyagot. A bankkal is 
kereskedhet, ha 3 egyforma nyersanyagot ad 1 gabona, 1 érc, vagy 1 legelőkártyáért cserébe.
A bankkal nem megengedett aranyat nyersanyagra cserélni.(De lásd: arany, mint joker)

Építkezés
-Aki 1 érc-és 1 ló kártyát befizet, felállíthat 1 lovast, és 1 gyalogost, a lovas- ill. a gyalogos 
törzsi mezőre. Nem megengedett csak 2 lovas, vagy csak 2 gyalogos felállítása.
- Aki 1 társzekeret vásárol, 1 ló, 1 gabona és 1 szarvasmarha kártyát fizet, és a szekeret vagy a 
lovas, vagy a gyalogos törzsi mezőre helyezi.
-Aki fejlesztéskártyát vásárol, 1 szarvasmarhát és 1 aranyat fizet, a kártyát lefordítva maga elé 
helyezi.
 Ha gabonával, vagy érccel fizetünk, a kártya visszakerül a megfelelő pakliba. Ha lóval, vagy 
szarvasmarhával, ezekből külön paklit képezünk, melyet, ha az eredeti legelő-pakli elfogyott, 
megkeverünk, és újra használunk.
 Amíg van nyersanyagunk, akárhány építkezést végrehajthatunk.

-Arany, mint joker: Egy játékos körönként egyszer vásárolhat 3 aranyért 1 nyersanyagot.
-Fejlesztéskártya kijátszása: A játékos kijátszhat egy fejlesztéskártyát, olyat is, amit ebben a 
körben, a kereskedő fázisban vásárolt.

3. Lovastörzs akciók
Minden játékos végrehajthat akciókat a lovastörzsével, és kijátszhat 1 fejlesztéskártyát. A 
kezdőjátékos után, az óramutató járásával megegyező irányban következik a többi játékos.
Fontos: Ha egy játékos nem tud, vagy nem akar lovastörzsével akciót végrehajtani (mozgás, 
fejlesztéskártya kijátszása, kifosztás, vagy elfoglalás), kap 2 aranyat, vagy 1 
nyersanyagkártyát.

4. Gyalogostörzs akciók
 Ugyanaz, mint a 3. pont alatt, csak a gyalogostörzsekre vonatkoztatva.

A TÖRZSEK AKCIÓI

A játék elején a törzsek vándorlásban vannak. A tájegységek közti útvonalakon mozognak, és 
mozgás után, vagy akár előzetes mozgás nélkül kifoszthatnak 1 szomszédos római várost.
Ha egy játékos valamelyik törzsével kifosztott legalább 3, különböző provinciában lévő 
várost, ezzel a törzsével lehetősége van (a következő körben) egy római várost elfoglalni, és 
ezzel saját birodalmat alapítani. Ha egy játékos valamelyik törzsével birodalmat alapított, 
ennek a törzsnek a vándorlása véget ért. A játékos ezzel a törzzsel most a szomszédos 
városokat foglalhatja el, így növelve birodalmát.



1. Vándorló törzsek

A lépésszabály
A játékosok választhatnak, hogy a mindenkori törzzsel lépnek, vagy azzal a kereszteződésen 
maradnak. A törzsek léptetésére a következő szabályok érvényesek:
-A játékos kiválaszt egy szabad kereszteződést (város és törzs nélkülit), amelyre törzsével 
lépni szeretne.
-Az 1. nyíl kivételével, minden egyes nyíl után, ami a kiinduló, és a célkereszteződés közti 
útvonalon van, útiköltséget kell fizetni. Egy szárazföldi nyíl után 1 gabona, vagy 3 arany, egy 
tengeri nyíl (nyíl hajóval) után 1 arany fizetendő.
-A játékos a törzsével bármilyen messzire mehet, ha az útiköltséget meg tudja fizetni. 
Szárazföldi és tengeri nyilak egymással kombinálhatók. Városok és törzsek a kiinduló-és 
célkereszteződés közti útvonalon nem jelentenek akadályt.
-Ha a játékos az útiköltséget befizette, törzsével a célkereszteződésre lép.
-Ha a törzs olyan kereszteződésen fejezte be útját, amely közvetlenül szomszédos egy római 
várossal, kifoszthatja, vagy elfoglalhatja azt, amennyiben a feltételek adottak. Kifosztás, vagy 
elfoglalás után a törzs lépése véget ér.

Példa: „Piros” játékos gyalogoshordája 2 lehetséges útvonal közül választhat, hogy a piros X-
szel jelölt kereszteződésre jusson. Ha a tengeri utat választja (fehérrel bekarikázva), 1 aranyat 
kell fizetnie (az 1. nyíl ingyenes). Ha nincs aranya, kénytelen a drágább, szárazföldi utat 
választani. Minden lehetséges út a célig legalább 3 nyilat tartalmaz (pirossal bekarikázva). Az 
első nyíl ingyenes, a maradék kettő 1-1 gabonába, vagy 3-3 aranyba kerül.  

Városok kifosztása
 Ha egy játékos valamelyik törzsével olyan kereszteződésen áll, amely közvetlenül 
szomszédos egy római várossal, lehetősége van a várost kifosztani (akkor is, ha előzőleg nem 
lépett ezzel a törzzsel), ha:
-A városon van „kifosztás” zseton és
-a törzsi mezőn álló lovasok ill. gyalogosok száma legalább annyi, mint a város tornyainak 
száma.

Ha egy játékos kifoszt egy várost, elveszi a „kifosztás” zsetont, és megfordítja.

-Ha a zsetonon vörös mezőben egy lovas és egy gyalogos látható, akkor az éppen akciózó 
törzs törzsmezejéről le kell venni 1 lovast, vagy gyalogost, és a tartalékba visszahelyezni.
-Ha a zsetonon egy nyersanyagkártya hátlapja látható, a játékos húzhat 1 mezőkártyát.
-Ha egy fejlesztéskártya hátlapja látható, a játékos húzhat 1 fejlesztéskártyát.
-Ha 2 pénz van rajta, a játékos kap 2 aranyat.
-Ezenkívül a játékos mindig kap a törzs minden társzekere után 1 aranyat.
Befejezésül felhelyezi a „kifosztás” zsetont annak a törzsnek a mezejére, amelyik a kifosztást 
végrehajtotta.
Minden törzs az azonos színű zsetonokból max. 2 db-ot gyűjthet be. Az azonos színű 
zsetonokat egymásra helyezzük.



Egyéb: Kifosztáskor a törzs és a város közti esetleges nyilat nem kell figyelembe venni.

Példa: Egy játékos lovasával (A) egy római város mellett áll. A kifosztás feltételei adottak, 
mivel a törzsi mezőn 2 lovas áll, a város pedig csak 2 toronnyal rendelkezik. A játékos 
felfordítja a zsetont (B). Jutalmul kap 1 fejlesztéskártyát, és szekerenként 1 aranyat-összesen 
tehát 2 aranyat a 2 szekér után. Ugyanakkor 1 lovast le kell vennie, és a tartalékba visszarakni 
(C). Végül a zsetont a törzsi mezőre helyezi (D).

Az első római Város elfoglalása-birodalomalapítás
  Ahhoz, hogy egy törzzsel az első római várost elfoglalhassuk, a következő feltételeknek kell 
teljesülniük:
-A törzsi mezőn legalább 3 különböző színű zseton kell, hogy legyen.
-A törzsi figura olyan kereszteződésen kell álljon, amely az elfoglalni kívánt római várossal 
közvetlen szomszédságban van.
-A törzsi mezőn legalább annyi lovasnak/gyalogosnak kell állni, ahány toronnyal a római 
város rendelkezik.

Ha a feltételek adottak,
-a törzsi figurával a szomszédos kereszteződésről a városra lép (az esetleges nyílért, ami a 
város és a szomszédos kereszteződés között van, nem kell fizetni).
-elvesz 1 társzekeret a törzsi mezőről (nem a tartalékból) és a törzsi figura mellé állítja az 
elfoglalt városra.
Város elfoglalásakor nincs zsákmány-ha a városon még van zseton, az felhasználatlanul 
visszakerül a dobozba.

Minden elfoglalt római város 1 győzelmi pontot ér.

Példa: A játékos elfoglalja lovastörzsével az első várost és birodalmat alapít. A lovast a 
szomszédos kereszteződésről, egy szekeret pedig a törzsi mezőről a városra állít.

Fontos: A vándorló törzsek figurái mindig a városokon kívüli kereszteződéseken állnak. 
Azon törzsek figurái, amelyek egy birodalomhoz tartoznak, mindig városokon állnak.
Mihelyt egy játékos egyik törzsével birodalmat alapított, ezzel a törzzsel már nem vándorolhat 
tovább, hogy újabb városokat fosszon ki. Ettől kezdve csak a már elfoglalt városokból 
kiindulva foglalhat el újabb városokat.

2. A birodalom kiterjesztése-újabb foglalások
Ha egy játékos egyik törzsével az első római várost elfoglalta, újabb környező városokat is 
elfoglalhat. Természetesen továbbra is érvényes a szabály, hogy egy foglalás után a játékos 
meg kell álljon, tehát minden birodalom körönként csak 1 várossal bővíthető.
A további foglalásokra a következő szabályok vonatkoznak:
-Csak olyan város foglalható el, amelyet max. 1 szárazföldi, vagy tengeri nyíl választ el egy 
tetszőleges, az adott törzs által már elfoglalt várostól.
-A törzsi mezőn kell, hogy álljon min. 1 szekér, mert minden elfoglalt városra 1 szekeret kell 
állítani.
-A törzsi mezőn min. annyi lovasnak/gyalogosnak kell állni, ahány toronnyal az elfoglalandó 
város rendelkezik.
Ha ezek a feltételek teljesültek, a játékos elfoglalja a várost, vagyis egy lovast/gyalogost és 
egy szekeret a törzsi mezőről a városra helyez át.



Fontos: A már valamelyik játékoshoz tartozó városokat nem lehet elfoglalni.

Példa: A játékos már 2 római várost elfoglalt. A piros körrel jelölt városok valamelyikét 
foglalhatja el a legközelebb, mivel ezeket csak 1 nyíl választja el egy már elfoglalt várostól, és 
nincs több tornyuk, mint ahány lovassal a játékos rendelkezik. A piros X-szel jelölt városok 
hatótávolságon kívül esnek, ezért nem foglalhatók el. A fekete X-szel jelölt városok ugyan 
hatótávolságon belül vannak, 4 tornyuk miatt mégsem foglalhatók el. A játékos úgy dönt, 
hogy a délen fekvő várost foglalja el és áthelyez 1 lovast és 1 szekeret a törzsi mezőről a 
városra.

A GYŐZELMI PONT-KÁRTYÁK

-Diplomácia (2 győzelmi pont)
Aki elsőként kijátszik 3 diplomatakártyát, megkapja ezt a kártyát. Át kell adni annak a 
játékosnak, aki a játék során több diplomata kártyát játszik ki.

-Csapás Rómára (Plage Roms)-2 győzelmi pont
Aki egyik törzsével 5 különböző színű „kifosztás” zsetont összegyűjtött, kap egy ilyen 
kártyát. Ha ezt a másik törzsével is teljesíti, kap még egy ilyen kártyát.

-Róma Örököse (Erbe Roms)-2 győzelmi pont
Ezt a kártyát az a játékos kapja, aki mindkét törzsével elfoglalt min. 4 római várost. Ez 
általában a játék megnyerését jelenti, kivéve, ha egy másik játékos ugyanebben a körben 
szintén 10, vagy több pontot szerzett.

A FEJLESZTÉSKÁRTYÁK 
Az első fázis kivételével, minden fázisban kijátszható 1 fejlesztéskártya is, egy játékos tehát 1 
körben akár 3 fejlesztéskártyát is kijátszhat. Erre a lehetőségre emlékeztet az áttekintőkártyán 
látható fejlesztéskártya-hátlap.

A JÁTÉK VÉGE
Ha egy játékos elért 10 pontot, bejelenti. Az aktuális kört még végig kell játszani, aztán a 
játék véget ér. Az a játékos nyer, akinek 10, vagy több pontja van. Ha több játékos is van, 
egyenlő pontszámmal, az győz, akinek több aranya van. 



A FEJLESZTÉSKÁRTYÁKON LÉVŐ FELIRATOK 
FORDÍTÁSA:

Diplomat (Diplomata)
Csak az építkező fázisban játszható ki!
Helyezze át a légionáriust egy másik tájegységre. Húzzon egy nyersanyagkártyát egyik 
játékostársa kezéből, aki törzsi figurájával ennek a tájegységnek a sarkán áll. Ha nincs 
nyersanyagkártyája, 2 aranyat kell adnia önnek. 

Verrater (Áruló) 
1 aranyért olyan várost is kifoszthat, vagy elfoglalhat, amely 1 vagy 2 toronnyal többel 
rendelkezik, mint ahány lovasa, vagy gyalogosa áll a törzsi mezőn.

Kultureller Fortschritt (Kulturális fejlődés)
Stammesrat (Törzsi tanács), Lehnwesen (Hűbériség), Christianisierung (Keresztényesedés) 
Mindhárom kártya 1 győzelmi pontot ér, csak akkor kell felfordítani, ha ezzel együtt elérte a 
10 pontot.

Grosser Stammesführer (Nagy Törzsfőnök)
A 2. fázisban húzhat 2 legelőkártyát,  
                                 vagy 
a 3. vagy 4. fázisban egyik törzsével ingyen mehet tetszőleges távolságba.

Schatz der Nibelungen/Goten/Wandalen/Burgunder 
(A Nibeungok/Gótok/Vandálok/Burgundok kincse)
Rögtön kap 3 aranyat 
           vagy
A játék végén játssza ki ezt a kártyát, és 7 aranyat kap


