
Kolostori gazdaság a középkorban
Egy stratégiai játék 1-4 játékos részére, 13 éves kortól,

Uwe Rosenbergtől

Általános játékszabály

Ezek a szabályok csak a három- és négyszemélyes játékra vonatkoznak.
A rövidített, a két- és az egyszemélyes játékváltozatok szabályai a játékhoz 
adott másik, részletes szabálykönyv 7. és 8. oldalán találhatók.

Bevezetés

Minden játékos egy 2x5 mezőből álló hátország tájtáblával kezd. Később további 
tájtáblák vásárolhatók, így minden játékos egy saját kis egyházmegyét fejleszt, 
amely a vízparttól a hegyekig terjed. A játékosok tájtábláikra épületeket építenek, 
amiket minden játékos használhat. A játékot a játék végén legértékesebb 
egyházmegyével rendelkező játékos nyeri.

Kezdőjátékos

Válasszátok ki az első forduló kezdőjátékosát! Adjátok oda neki a francia vagy 
az ír kezdőjátékos-jelölőt (a másik változat kezdőjátékos-jelölőjére nem lesz 
szükség)! A játék elején a kezdőjátékos-jelölőt az 1 pénzérmét mutató oldalával 
felfelé fordítva használjátok! A kezdőjátékos-jelölőt minden fordulóban az 
óramutató járásával megegyező irányba adjátok tovább!

A játék menete

Egy Ora et Labora parti 24 fordulóból plusz egy bónusz fordulóból áll. Minden 
játékos (az óramutató járásával megegyező irányban) egy akciót hajt végre minden 
fordulóban. A kezdőjátékos minden forduló végén végrehajt még egy akciót.

Egy akció végrehajtásakor 3 lehetőségből lehet választani.

1. akciólehetőség

Egy épület használata egy lelkész lerakásával
A játék legfontosabb akciólehetősége az, hogy a játékos felteszi az egyik lelkészét az 
egyik, még szabad épületre azért, hogy használja az épület funkcióját.
(Egy épület funkciója csak az épületbe éppen belépő lelkésszel használható , a már 
ott lévő lelkésszel nem. Az olyan épületek, amiken egy lelkész áll, foglaltnak 
számítanak és általában addig nem használhatók, amíg foglaltak.)
A játékosok a saját, illetve a többi játékos épületeit is használhatják.
(A többi játékos épületei használatának ismertetése a 4. oldalon található.)

Az alapépületek
Minden játékos ugyanazzal a három alapépülettel kezd. A játékosok a játék során sok 
más épületet fognak megépíteni. Az alapépületek alapárukkal látják el a játékosokat: 

• a tanyán haszonállat vagy gabona termelése választható,

• az agyagdomb agyagot ad, és

• a központi épületben pénz szerezhető.

Ha beküldöd egy lelkészedet az egyik alapépületbe, akkor
a termelésjelző kerék határozza meg, hogy az adott 
áruból mennyit kapsz. Mindegyik alapáruhoz tartozik egy 
jelölő a játéktáblán: Az árujelölő helye határozza meg, hogy 
mennyi termelődik az adott áruból.

Így változik az árutermelés szintje:

Amikor egy játékos a termelésjelző kereket használva
árukat kap, akkor a megfelelő árujelölőt mozgassátok 
vissza a 0-s mezőre!

Ez az általános szabályfüzet elbeszélő 
módban, gazdagon illusztrálva mutatja be a 
játékot. Az első játékok alkalmával 
előforduló hibákat      jellel kiemeltem. Ha 
egy hagyományosan felépített és 
részletesebb szabályt részesítesz előnyben, 
akkor nézd meg a másik szabálykönyvet!

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Hátország három 
alapépülettel

Erdő és mocsár 
erőforráskártyák

Tájtábla

Tájtáblák

A tájtáblák egy lehetséges 
elrendezése a játék során.

Kezdőjátékos-jelölő a
francia játékváltozatban

Egy lelkész kerül a 
központi épületre. Csak fel 
nem használt lelkészt lehet 
feltenni. Másik épületről nem 
lehet lelkészt átmozgatni.

Tehát egy négyszemélyes játék első 
fordulójának játékossorrendje
1-2-3-4-1 lesz, a második fordulóé
2-3-4-1-2, stb. Ez a szabály azt jelenti, 
hogy senkinek sem marad ki a köre, 
amikor a kezdőjátékos változik.

Ez a szabályfüzet nem ismerteti az 
egyes épületek funkcióját. Ha egy épület 
működése nem lenne világos, akkor 
nézzétek meg az épület részletes 
leírását a függelékben!

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Cloister
Office

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

HillsideAz alapépületek

Farmyard

or

Farmyard

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Fontos!
Először a játék 

előkészítéséről szóló 
lapot olvasd el!

Ebben a helyzetben 
bármelyik alapáruból 
2 termelődne.

Ha ilyenkor egy játékos 
a központi épületet 
használná, akkor 2 
pénzérmét kapna és a 
pénzérme árujelölőt a
0-s mezőre mozgatná.

Alapszabály:
Minden játékosnak úgy 
kell maga előtt tartania 
az áruit, hogy a többiek 
mindig lássák, hogy 
melyik típusból 
mennyivel rendelkezik.

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Cloister
Office

Az épület 
funkciója
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Minden áru termelési szintje a következők szerint emelkedik: Minden forduló elején 
forgassátok a termelésjelző kereket egy mezővel az óramutató járásával ellentétesen!
(Az 1. oldalon lévő kép a termelésjelző kereket az első forgatás után ábrázolja .)

A többszemélyes játéknál a termelésjelző kereket csak a 
fordulók elején kell forgatni (nem minden kör elején).

Speciális eset: Amennyiben egy árujelölő az utolsó (10-es) mezőn áll a 
kerék forgatása előtt, akkor azt a kerék szára előbbre löki. (Vagyis az 
árujelölő a 10-es mezőn marad.)

Szőlő és kő
Nem minden árujelölő használható a játék elejétől. A 8. fordulóban, a kerék 
forgatása után, tegyétek a szőlő árujelölőt a játéktábla 0-s mezőjére (csak a 
francia változatban)! A 13. fordulóban a kő árujelölő is bekerül a játékba.

A játék során az alapépületeken kívül további termelőépületek (melyeknek a
funkciómezőjében a játéktábla körvonala látható) is belépnek a játékba:
A szőlőskertben és a kőfejtőben szőlő és kő termelhető. Ezek nem számítanak 
alapáruknak, még akkor sem, ha már a szőlő és kő árujelölő is bekerült a játékba .

A hat alapáru közül eddig csak a haszonállatról, a 
gabonáról, az agyagról és a pénzérméről esett szó.

2. akciólehetőség     Fa kivágása és tőzeg kitermelése

A fa és a tőzeg két olyan alapáru, amelyek nem épületakciót használva szerezhetők .
Ezeknek az áruknak a termeléséhez a játékosok nem használják a lelkészeiket. 
Helyette vegyél le egy megfelelő erőforráskártyát (erdőt vagy mocsarat) az egyik 
tájtábládról! Ilyenkor annyi fa vagy tőzeg árulapkát kapsz, amennyit az adott árujelölő 
mutat. (Ezután mozgasd az árujelölőt a 0-s mezőre!)

A favágáshoz és a tőzegtermeléshez nem használható lelkész!

Egy erőforráskártya levétele egy új 
építési mezőt tesz elérhetővé.

3. akciólehetőség    Egy épület építése

Egy épület megépítéséhez válassz ki egyet a nyíltan kiterített kínálatból és fizesd 
ki a kártya bal felső sarkában jelzett építési költséget!  (Az építkezés fával, 
agyaggal, kővel és szalmával történik, illetve néha pénzre van szükség.) Az új 
épületet tedd a tájtábláid egyik üres mezőjére!

Két építési szabályt kell szem előtt tartani.

• A kolostori épületeknek (melyeket a nevük mögötti sárga háttérről lehet 
felismerni) szomszédosaknak kell lenniük más kolostori épületekkel
(függőlegesen vagy vízszintesen).

A játékosok néha elfelejtik, hogy a kolostori épületeknek 
szomszédosaknak kell lenniük más kolostori épületekkel.

• A legtöbb épület síkság, valamint vízpart és hegyoldal mezőre 
építhető. Azonban néhányat csak vízpart vagy csak hegyoldal 
mezőre lehet építeni. (Ezt az épületkártya bal felső sarkában lévő 
ikonmező és az illusztráció háttérszíne jelzi.)

Csak a kőfejtők és a vár építhetők hegy mezőre.

A vízparti külterület víz mezőire csak a lakóhajó 
építhető (az ír változatban).

A nyíl a forgatás 
irányát mutatja:
az óramutató járásával 
ellentétesen.

A vágóhíd 2 agyagból és 2 fából épül .
Azok a mezők, amiken erdő-, mocsár- vagy más 
kártya van, nem számítanak üresnek.

Egy mozdulattal (szinte)
az összes áru termelési 
szintje megnő. Az árujelölők 
helye változatlan marad.

A kő árujelölő a 0-s 
termelési mezőre kerül, 
amint a termelésjelző 
kerék szára elhalad 
mellette.

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

A játékos kitermel 
2 tőzeget

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside  Coast, Plains, 
Hillside Slaughterhouse

Coast, Plains, 
Hillside Slaughterhouse

  Coast, Plains, 
Hillside Slaughterhouse

Az árulapkákon összesen négyféle ikon látható: a       szimbólum az ételt, a       szimbólum az energiát,
a       szimbólum a pénzt és a       szimbólum a pontot jelöli. A segédletben minden árulapka képe megtalálható .

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

  Coast, Plains, 
Hillside Fuel  

Merchant
Coast, 
Hillside Windmill

Hillside
Grapevine

Coast Harbor 
Promenade

Hillside
Grapevine

Clay Mound
Hillside

Figyelem! Ez a játékos nem építhet több 
kolostori épületet a játék hátralévő részében.
(A központi épület teljesen körbeépült más 
színű, nem kolostori épületekkel.) 

Coast Harbor
PromenadeCoast Harbor 
Promenade

Hillside
GrapevineHillside

Grapevine

Víz 
mező

A hegyi 
külterületeken 
2 hegyoldal és 
1 hegy mező 
található.

Hegy 
mező

A vízpart és a 
hegyoldal mezők 
sokoldalúbb építési 
területek, mint a 
síkság mezők.
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A perjel
Minden játékosnak három lelkésze van: egy perjel és két laikus testvér. A perjel a 
laikus testvérekkel azonosan működik, viszont neki van egy különleges képessége is: 
Ha egy épület építésekor a perjeled még szabad, akkor a perjeledet egy extra 
akcióval azonnal ráteheted az új épületre és használhatod az épület funkcióját .

A perjel visszavétele
Minden forduló elején minden játékos megnézi, hogy felhasználta-e mindhárom 
lelkészét. Csak azok a játékosok, akik mind a perjelüket, mind pedig mindkét laikus 
testvérüket felhasználták, kapják vissza mindhárom lelkészüket.

A játékosok időnként elfelejtik visszavenni 
a lelkészeiket. Ezt azonnal korrigálniuk 
kell, amint kiderül a mulasztás.

A következő rész egy teljes áttekintést 
ad a játék egy fordulójáról.

Egy forduló menete

1) A forduló elején azok a játékosok, akik mindhárom 
lelkészüket felhasználták, visszakapják őket.

2) A termelésjelző kerék egy mezővel tovább fordul.

3) A fordulót időnként megszakítja egy településfázis (lásd a lenti 
részt).

4) Ezután minden játékos végrehajt egy akciót. A forduló végén a
kezdőjátékos egy második akciót is végrehajt.

5) A kezdőjátékos-jelölő az óramutató járásával megegyező  
irány szerinti következő játékoshoz kerül.

A településfázisok

A települések pontozása a játék végén

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside  Coast, Plains, 
Hillside Slaughterhouse

or

Office

Ez a játékos nem tehet fel 
több lelkészt a következő 
forduló kezdetéig.
Csak a következő forduló 
elején kapja vissza a 
lelkészeit.

dwelling value at  
the end of the game

Hillside Hilltop
Village

dwelling value at  
the end of the game

Hillside Hilltop
Village

Hillside, 
Mountain Castle

build 1 of your  
own settlement

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

Hillside Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

A első településfázis 
elkezdődik, amint a kerék 
szára elhalad az A épületek 
és az A települések (a
művésztelep kártyák) előtt.

A szegénynegyednek -3 a lakóértéke, a tanyáé 2, a központi épületé 
is 2, a birtoké pedig 6. Tehát a szegénynegyed teljes lakóértéke 7. 
(Mivel az agyagdomb a szegénynegyedhez képest átlósan 
helyezkedik el, ezért nem számít bele az értékelésbe.)

A víz mezőnek is van 
saját lakóértéke
(amíg rá nem építenek).

Településeket csak a településfázisban vagy a vár funkcióját 
használva lehet építeni, sohasem az “Egy épület építése” akcióval.

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Shanty
Town

  Coast, Plains, 
Hillside Estate

  Coast, Plains, 
Hillside Estate

dwelling value at  
the end of the game

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Shanty
Town

or

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

A perjel 
értékes dupla 
akciókat tesz 
lehetővé:
Itt a játékos 
megépíti a 
vágóhídat és 
azonnal 
használja is.

A települések értékelésének részletes ismertetése a települések 
építésével kapcsolatos leírásnál található (lásd lent).

Új épületek és új települések

Az első négy településfázis végén új épületek lépnek be a játékba, amelyek a játéktábla 
melletti kínálatba, a “régi” épületekhez kerülnek. Ezenkívül minden játékos kap egy új 
települést, amit majd a játék későbbi szakaszában építhet fel.
Minden településfázisnál mozgassátok a ház alakú épület jelölőt a játéktábla 
azon mezőjére, ami előtt a következő betűvel ellátott épület- és településkártyák 
kupaca található! (Az épület jelölő csak egy emlékeztető. Akár ki is hagyhatjátok 
a játékból. Az első településfázisig az A kártyák előtt áll, ezután átkerül a B 
kártyák előtti mezőre.)

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Hamlet
  Coast, Plains, 

Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Village

dwelling value at  
the end of the game

Hillside Hilltop
Village

Minden játékos kap egy művésztelepet (A), amikor 
az első új épületek a kínálatba kerülnek. Később
mindenki megkapja a falut (B), a községet (C), majd 
a játék vége felé a hegyközséget (D).

És most nézzük az építési erőfeszítéseid jutalmát!

A játék célja

A játék végén kerül sor a pontozásra. (Használjátok a pontozófüzetet!)

A következő kategóriák összegzésével 
kapjátok meg a teljes pontszámot. A győztes 
a legtöbb pontot szerző játékos.

• Néhány árutípus lapkáin egy pajzs 
szimbólumban pontérték látható. Minden 
játékos kiszámolja az árulapkái összértékét.

• Minden épületnek és településnek van egy 
gazdasági értéke, melyet az árulapkákon is 
látható pajzs szimbólum jelez. Minden játékos 
összeadja ezeket az értékeket is. 

• Végül a települések lakóértéke kerül 
kiértékelésre. 

dwelling value at 
the end of the game

A településeknek 
is van gazdasági 
értékük.

• Az építési költség energiában       és ételben       van megadva (Olyan árulapkákkal 
lehet fizetni, amiken ezek a szimbólumok láthatók. A többlet energia/étel elvész .)

• A “vízpart” követelménynek a halászfalunál és a “hegyoldal“ követelménynek a 
hegyközségnél meg kell felelni.

• A hegy és víz mezőkre általában nem lehet betelepülni . 

A játék végén van egy ötödik és egyben végső településfázis.

Amikor a termelésjelző kerék szára elhalad a következő, a játéktábla 
mellett lévő épület- és településkártyák kupaca mellett (először az A, 
majd a B, C és végül a D kártyák mellett), akkor a játékot megszakítja 
egy településfázis.
Ilyenkor minden játékos felépíthet a saját készletéből pontosan 
egy települést a saját tájtábláinak egyik üres mezőjére.

A településeket nem lehet épületakciók 
végrehajtására használni a játék közben, azonban 
a játék végén pontokat érnek attól függően, hogy 
milyen épületek vannak mellettük. A település 
értékének meghatározásához adjátok össze a saját 
bordó színű lakóértékét       a vele szomszédos 
kártyákéval! (Az átlósan mellette lévő kártyák nem 
számítanak szomszédosnak.) 
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Egyéb akciók

Az egyéb akciókat a főakciód előtt vagy után hajthatod végre.
Ezek a következők lehetnek: 
• Egy tájtábla (területsáv vagy külterület) vásárlása.
• Pénzérmék átváltása és/vagy bor, illetve whisky átváltása pénzérmékre .
• Gabona árulapkák átfordítása szalmává (ez az egyetlen bármikor átfordítható lapka).

A legfontosabb egyéb akció a tájtábla vásárlása . Ezt minden játékos körönként 
egyszer és településfázisonként egyszer teheti meg.

A megvásárolt tájtábla tetszőleges oldalát használhatod.  A területsávokat a hátország 
(vagy egy másik területsáv) fölé vagy alá, pontosan vele egy vonalban kell elhelyezni.
A vízparti területeket a hátországtól balra, míg a hegyi területek tőle jobbra kell letenni . 
(A tájtáblákat mindig úgy kell lerakni, hogy az áruk a jobb alsó sarokban legyen. Egy új 
tájtábla lerakásakor az új tábla legalább egy mezőjének szomszédosnak kell lennie egy 
már lehelyezett tábla egyik mezőjével.)

Vissza az 1. akciólehetőséghez

Egy épület használata egy lelkész lerakásával

A többi játékos épületeinek használata
Egy játékos a saját épületeire teheti a lelkészeit. Egy másik lehetőség, hogy
munkaszerződést köt azért, hogy használhassa egy másik játékos szabad épületét. 
Ehhez a másik játékosnak 1 pénzérmét kell fizetnie. A másik játékos kiválasztja az egyik, 
még fel nem használt lelkészét és ráteszi a kívánt épületre. Ezután a munkaszerződést 
kezdeményező játékos használhatja az épület funkcióját.

A munkaszerződés árának növekedése
A munkaszerződés ára minden játékos számára azonnal 1 pénzérméről
2 pénzérmére nő, amint egy játékos megépíti a pincészetet (a francia
változatban) vagy a whisky lepárlót (az ír változatban). (Ez az árnövekedés 
a játék végéig érvényes marad.)

Ajándék a munkaszerződésért
A pincészet és a whisky lepárló pontosan azokat az árukat állítják elő, amikre a 
következő speciális szabály vonatkozik: A munkaszerződés pénzzel történő kifizetése 
helyett egy játékos ajándékot vihet a házigazdának egy üveg bor (Franciaország) vagy 
egy hordó whisky (Írország) formájában. Az ajándékot azonnal megisszák, így az 
árulapka visszakerül az általános készletbe (a házigazda legnagyobb bánatára).

A dzsóker használata

Amikor egy játékos a termelésjelző kereket használja (például favágásnál vagy a tanya 
működtetésekor), akkor használhatja a dzsókert a szokásos árujelölő helyett. Ilyenkor a 
dzsóker árujelölőt kell a 0-s mezőre mozgatni.  (A játékos például a kőfejtőnél a kő 
árujelölő helyett használhatja a dzsóker árujelölőt. Ezt már akkor is megteheti, amikor a 
kő árujelölő még nem került be a játékba.)

Ellenőrzőszámok

Akinek gabonája van, az szalmával is 
rendelkezik. A szalmává átfordítás azt jelenti, 
hogy lemondasz a gabona ételértékéről, 
cserébe viszont kapsz ½ energiát.

Fordítsátok át a kezdőjátékos-
jelölőt a másik oldalára, ezzel 
jelezve a munkaszerződés 
megnövekedett árát!

Vízparti 
külterületek 

sávja

Területsávok helye Hegyi 
külterületek 

sávja

Ha egy játékos az első fordulóban használja 
a központi épületet, akkor kap 2 pénzérmét. 
Így azonnal vehet egy területsávot.

Bónusz forduló és pontozás

Amint a termelésjelző kerék szára másodszor is 
áthaladt az “E” mezőn, elkezdődik a 25. és egyben 
utolsó forduló. Ezelőtt az utolsó forduló előtt
minden játékos visszaveszi a perjelét.  
Ezután minden játékosnak pontosan egy kör 
áll a rendelkezésére ahhoz, hogy 

• megépítsen egy épületet vagy 
• rátegye a perjelét egy már 

megépített épületre. 

(A kezdőjátékosnak is csak egy köre van.) A perjel 
lerakásakor nem számít, hogy az épület szabad 
vagy foglalt. Ha a perjeledet egy ellenfél épületére 
rakod, akkor nem kell kifizetni a munkaszerződést. 
Azt is megteheted, hogy építesz egy épületet és 
azonnal használod is a perjeleddel.
A bónusz forduló után egy ötödik 
településfázis következik. Ezután a játék 
véget ér. A pontozás a 3. oldalon leírtak 
szerint történik 

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

A lelkészek a bónusz fordulóig nem 
hagyják el az egyházmegyéjüket. Mindig 
csak a saját egyházmegyéjükben lévő 
épületeket használhatják: vagy a saját, 
vagy egy másik játékos kérésére.
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A dzsóker csak akkor használható, amikor egy lelkész egy 
termelőépületre kerül, vagy favágásnál, illetve tőzeg kitermelésnél.

Furthermore, when a round is interrupted by a Settlement Phase, it can 
just as easily occur that the production wheel is rotated one time too 
Furthermore, when a round is interrupted by a Settlement Phase, it can 
just as easily occur that the production wheel is rotated one time too 

A kétszemélyes játék áttekintése
A kétszemélyes játéknál a játékosok felváltva hajtják végre a körüket: Minden kör elején fordítsátok tovább a termelésjelző kereket egy mezővel!
A kétszemélyes játéknak nincs fix vége. A játék akkor lép be a végső fázisba, amikor már csak legfeljebb 1 épület maradt a kínálatban.
A kétszemélyes játékról több információt a részletes szabálykönyv 7. és 8. oldalán találhattok .

Néha, a pillanat hevében, a játékosok megfeledkeznek a pincészet 
vagy a whisky lepárló megépítésével járó árnövekedésről.

A forduló elején a játékosok időnként elfelejtik 
tovább forgatni a termelésjelző kereket. 

Ezenkívül könnyen előfordulhat, hogy amikor a fordulót megszakítja a 
településfázis, akkor a játékosok még egyszer elforgatják a termelés-
jelző kereket. Ezen hibák elkerülésére ellenőrzőszámok vannak a 
játéktáblára nyomtatva. Ezeknek az ellenőrzőszámoknak a 
magyarázata a részletes szabálykönyv 6. oldalán található .
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