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Kezdő szabály 

Üdvözlünk kedves Játékos az első világháború világában! Ami játékot a kezedben tartasz, annak 

elkészültét sokéves tesztelés előzte meg, mígnem első változata 2019 novemberében megjelent. Az 

azóta eltelt csaknem egy év visszajelzéseit és tapasztalatait felhasználva készítettük el ezt az újabb 

verzióját a játéknak.  

Célunk az első próbajátékoktól fogva ugyanaz: egy korhű első világháborús játékot szeretnénk 

létrehozni, amivel a játékosok átélhetik az akkori tábornokok és államférfiak döntéseinek hátterét. A 

hadügyek, gazdaság és diplomácia területein kell a lehető legjobb stratégiát kialakítani, hogy 

győzelemre vezethessünk egy országot vagy szövetséget. Ennek megfelelően a háborúban résztvevő 7 

európai nagyhatalom mindegyike alaposan ki van dolgozva, figyelembe véve a valódi mozgásterüket, 

például mindegyik saját tábornokokkal és a lakosságához arányosan elérhető hadosztállyal rendelkezik. 

A játék azonban többről szól, mintsem a világháború eseményeinek megismétléséről: tőlünk függ 

többek közt, hogy mikor következik be az orosz forradalom, Németország dönt, hogy tengeralattjáró-

háborúba kezd-e, és a Monarchiának is lehetősége van egyezkednie a szomszédaival.  

A játékszabálynak két verziója van: az első játékok során javasolt „kezdő”, és a még több lehetőséget 

(munkásmozgalmak, haditechnikai-fejlesztések stb)  és újabb hadi egységekekt (harci gáz, 

tengeralattjárók, tankok) tartogató haladó szabályzat, ami szintén letölthető a honlapunkról, ahova a 

borítón található QR kód vezet (elozdmegtrianont.hu).  A szabály értelmezését a youtube 

csatornánkon és honlapunon is megtalálható (elozdmegtrianonttarsas.unas.hu), folyamatosan bővülő 

videóink segítik, illetve a szintén a honlapunkon található fórumon is várjuk a kérdéseket.  

Kellemes szórakozást és jó játékot kívánunk!  
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A zászló ikon mutatja 

meg, hány 

befolyásjelzővel – BP – 

rendelkezik a 

nagyhatalom 

évenként. 

A játék tartozékai 
 

Országlapkák (a 7 nagyhatalom színében) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

A sínikon száma jelzi 

az elérhető 

szállítókapacitást. 

Az országkartonon van 

feltüntetve a hadrafogható 

népesség – azaz az elérhető 

gyalogság – száma.  

Az ország 

zászlaja 

Az adott évben 

elérhető ipari pontok 

– IP – száma. Tehát 

1914-ben, azaz a játék 

kezdetén 18 IP-vel 

rendelkezik a 

Németország. 

A bekarikázott rész a haladó szabályhoz 

tartozik, az alap játékmód esetén vegyük 

úgy, mintha nem lenne ott. 

Gyalogság (7+4 színben) Lovasság (11 színben) 

Lövegek (2 típus) Kórház 

Repülő 

Tábornokok Admirálisok (vasmacska a 

jobb felső sarokban) 

A rombuszba írt 

szám egy egység 

harcértéke 

A távcsövek száma jelzi 

az egység felderítési 

képességét 

Gyár 
Flottakartonok és a 

hozzájuk tartozó jelző 

Országjelzők 

(7 színben) 

Flottajelző (7 

színben) 

BP jelző 
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A csillagok a győzelmi pontokat 

jelölik, melyekért a játék folyik. 

A körbe írt számok jelzik a tartományban 

elérhető ipari pontokat (IP). 

A térkép  

 

  

A 

B 
C 

D 

E 

F 

H 
G 

I 

Jelmagyarázat: 

A – tábornokok 

módosítói 

B – Védő módosítói a 

csatában 

C – 

Munkásmozgalom-

csúszka (haladó) 

D – Hadifejlesztések 

(haladó) 

E – IP-csúszka 

F – Egységek ára 

G – Nagyított 

térképek 

H – Diplomáciai-

csúszka 

I – Forduló-csúszka 
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Előkészületek 
A játék kezdetén mindenki 

válasszon egy országot vagy 

országokat, amit irányítani fog 

(a táblázatot a különböző 

játékosszámokról lásd a szabály 

végén, a jegyzékben). 

Ha ez megvan, akkor tegyünk 

minden ország lapkájára annyi BP jelzőt, ahány 

zászlóikon található azon (például Németország 

esetében ez 2), és az IP csúszkán is tegyük oda az 

országjelzőket, ahány IP-je van egy-egy 

országnak 1914-ben a táblázat szerint (ha 

egyszerűbb, akkor akár a táblázat helyett papíron 

is vezethető az IP száma). Végezetül az 

országkartonon lévő, balról az első rubrikára 

tegyünk fel annyi gyalogos egységet, ahány 

jelezve van (tehát ahogy a képen látszik, ez 5 gyalogost jelent a 

Monarchia esetében). 

Ha ezzel kész vagyunk, minden ország helyezze fel az alábbi táblázatban megadott számú egységet, 

illetve a saját színű tábornokokat a térképre1, és a saját admirálisokat a flottalapkákra, betartva az 

alábbi 4 megkötést:  

 minden ország csak saját színű tartományokra (magterületekre) helyezhet fel egységeket 

 egy tartományra maximum 12 egység kerülhet a játék kezdetén, minden tartományra 

maximum 1-1-1 flotta, kórház és tábornok 

 Flotta csak kikötőbe kerülhet 

 Oroszországnak egy flottát Szevasztopolba, Nagy-Britanniának Alexandriába kell felhelyezniük 

(pk döntik el a 2-2 közül melyiket). 

 

  

                                                           
1 A flották előtt lévő szám azt jelezi, hogy melyik értékre kell a csúszkát beállítani a flottalapkán. 
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Tipp: ha egy tartományon nincs elég hely, úgy helyezzük a hasonló a típusú egységeket 

egymásra, illetve használjuk az olasz és nyugati frontok nagyított térképét. 

A köríves, csíkozott vonal az erődöket jelöli,  

amely egyszersmind a szárazföldi 

 tartomány határa is,  

például itt Isztambulé.  
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Helyezzünk fel 1-1 gyárat a következő tartományokra: Párizs, Bécs, Breslau, Köln, Moszkva, 

Harkov, Torinó, London.  

A megmaradt szürke egységeket (lövegek, repülők, kórházak, gyárak) különítsük el a színnel 

megjelöltektől (tehát amin van rombuszba írt szám). Az így megmaradt jelzők és egységek 

lesznek a gyűjtő.  

Legvégül ne feledkezzünk meg a román, bolgár, amerikai, olasz és görög nemzeti színű jelzők 

felhelyezéséről sem a diplomáciai csúszkán a kék téglalapra, illetve a homokórát állítsuk a 

fordulójelzőn 1914 nyarára.  Kezdődhet is a játék! 

     

Diplomáciai fázis 
Az „Előzd meg Trianont” társasjáték forduló alapú, és egy forduló 4 

fázisból áll. A 4 fázis során az országok meghatározott sorrendben – 

általános sorrend (lásd az ábrát lent) - követik mindig egymást, azaz 

Németország az első, utána jön Nagy-Britannia, Oroszország, 

Franciaország, az Osztrák-Magyar Monarchia, Törökország és végül 

Olaszország. A 4 fázis közül az első a diplomáciai fázis, a játék ezzel 

kezdődik. A diplomáciai fázis alatt az országok a befolyásjelzőiket (BP) 

tudják felhasználni. A BP-ket kijátszás után a gyűjtőbe kell tenni. 

  

Országok belépése a háborúba 
A diplomáciai csúszkán egy ország jelzője 1 BP-ért 

bármely irányba egy lépéssel eltolható. Minden ország 

esetében meg van adva (lásd a forduló-csúszkát, ahol 

az adott zászló van), hogy mikor léphet be először a 

háborúba (például Olaszország esetén ez 1915 

tavasza). Ha elértük ezt az időpontot, és az ország 

csúszkája a piros téglalapba kerül, akkor az ország 

belép a háborúba.   

 

 

 

 

 

 

Forduló menete: 

1. Diplomáciai fázis 

2. Mozgásfázis 

3. Újoncozás 

4. Logisztikai fázis 
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Példa: A 1915 nyarának diplomáciai fázisának kezdetén az olasz jelző a lent jelzett módon a fekete 

téglalapon van. A német játékos 1 BP-ért balra, a kék téglalapra mozgatja. Az utána következő brit 1 

BP-ért jobbra mozgatja (vörös nyíl), majd a francia játékos végül bemozgatja a piros téglalapra 1 BP 

felhasználásával (narancs nyíl), így Olaszország belép a háborúba, és az egységei felkerülnek a térképre 

(hiszen túl vagyunk 1915 tavaszán). 

 

 

Fontos: Egy nagyhatalom egy fordulóban maximum 1 lépéssel csúsztathatja el egy-egy ország jelzőjét.  

Hadbalépés: Minden országot az a nagyhatalom fog irányítani2, amelyik bemozgatta a jelzőt a piros 

mezőbe, így az csatlóssá fog válni. Ekkor a diplomáciai csúszka felett található táblázatban megadott 

egységeket el kell osztani a háborúba belépő ország tartományai közt. 

További belépő Törökország (’14 ősz), ahogy ez a fordulócsúszkán is fel van tüntetve, viszont az ő 

hadbalépésük automatikus, nem kell BP-t felhasználni.  

Törökország és Olaszország esetében ne felejtsük el a jelzőjüket feltenni az IP csúszkára (oda, amennyi 

a belépésük évében a kartonjukra van írva), viszont BP-t ekkor nem kapnak (az ő kezdő egységeik a 

szabályzat végén, a jegyzékek alatt található).  

Monarchia speciális lehetőségei a diplomáciai fázisban: Az Osztrák-Magyar Monarchiának  lehetősége 

van egy-egy BP-ért átadni Trentet (Dél-Tirolt) Olaszországnak vagy Brassót (Dél-Erdélyt) Romániának. 

Ehhez az szükséges, hogy a diplomáciai szakaszban ne 

legyen ott egység. Innentől kezdve a tartomány 

Olaszország illetve Románia részének tekintendő. 

Ennek hatására az olasz és román belépéshez az 

antantnak már nem a piros, hanem a narancs 

mezőbe kell bemozgatnia a jelzőiket.  

Lengyelország felállítása: 1 BP-ért, ha Varsó, Krakkó, Plock és Lódz 

közül (ezek a tartományok pöttyözéssel vannak megjelölve) 

hármat a központi hatalmak irányít, létrehozható Lengyelország, és 

2-2 világoszöld lovas és gyalogos egység felállítható a nevezett 

tartományokra.  

                                                           
2 Kivételt képez Olaszország, amely esetében a játékosszám dönti el, hogy ki fogja irányítani. 
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Szürke országok és Belgium: A szürke országok bármikor megtámadhatóak, a 

hadüzenetet viszont a diplomáciai fázis alatt be kell jelenteni. Ebben az 

esetben az adott országot megegyezés alapján fogja irányítani a másik 

szövetségi rendszer egy tagja. A szürke országok egységszáma 1 lovas, és az IP 

száma mínusz 1 gyalogos (tehát Hollandia esetében, amely 4 IP-vel 

rendelkezik, ez 3 gyalogost és 1 lovast jelent), színük pedig attól függ, melyik 

szövetséggel vannak (ha a központi hatalmakkal, akkor világoszöld, ha az 

antanttal, akkor fehér). Belgium abból a szempontból speciális, hogy csak a központi hatalmak 

üzenhetnek neki hadat, ezért más színnel (citrommal) van jelölve.  

Orosz forradalom: Ahogy a fordulócsúszkán jelezve van a tűzikonnal, forradalomra kerül sor 

Oroszországban. A jelzett fordulóban – 1918 nyarán – a központi hatalmak 5 tetszőlegesen kiválasztott 

orosz egységet vehetnek le a térképről. A rákövetkező fordulótól kezdve pedig – tehát 1918 őszétől – 

egy BP felhasználása mellett Oroszország kiléptethető a háborúból. Ez azt jelenti, hogy az orosz 

egységeket le kell venni a térképről, és az orosz kézen maradt területeket pedig úgy kell venni, mintha 

nem léteznének (de ha van olyan orosz magterület, amit a központi hatalmak elfoglalt, az továbbra is 

számít, beleértve a rajtuk lévő IP és győzelmi pontokat).  

Mozgásfázis 
A következő fázisban az országok a saját színű, illetve a saját területükön lévő szürke egységeket 

(lövegek, repülők) irányíthatják. Mint mindig, ekkor is az általános sorrendet kell figyelembe venni, és 

először Németország kezd, majd amikor végez a mozgásaival, követi őt Nagy-Britannia, majd 

Oroszország, Franciaország stb. A kishatalmak a nagyhatalmak után, a belépési sorrend alapján 

következnek, tehát az első Szerbia.  

Alapszabályként minden egység 1 szárazföldi tartományt tehet meg fordulónként, míg egy flotta 

három tengeri tartományt, kivéve: 

 A repülők és lovasság 2 tartományt tehetnek meg. A repülők mozgásuk során átmehetnek 

tengeri tartományokon is, de ott nem fejezhetik be azt. 

 A gyárak és kórházak értelemszerűen nem mozgathatóak.  

 Egy tartományon 2 vagy több tábornok sosem lehet.  

Szárazföldi csata 
Csatára akkor kerül sor, ha egy olyan ellenséges szárazföldi tartományra mozgunk be legalább egy 

lovassal vagy gyalogossal (tehát olyan egységgel, aminek van harcértéke), ahol található ellenséges 

lovas vagy gyalogos egység. Ha ilyen nincs, akkor a terület a miénk, a rajta lévő szürke hátterű 

egységekkel (pl gyár, repülő, löveg stb.) együtt, kivéve a tábornokot, mely ekkor lekerül a térképről, és 

a gyűjtőbe megy.  

Eltérés az általános sorrendtől: Az általános sorrendtől két esetben lehet eltérni. 

1. Összevont támadásnál, ekkor az általános sorrend szerint később jövő szövetséges ország(ok) 

egységei is csatlakozhatnak. A csata után viszont fordítsuk le őket, jelezve, hogy a fordulóban 

később már nem mozoghatnak (védekezni ugyanakkor továbbra is tudnak). 

Fontos: Lehetőség van egy területet több irányból is megtámadni (összevont támadás), viszont egy 

fordulóban minden egység csak 1 támadásban vehet részt.   
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2. A másik lehetőség, hogy egy tartományon több ország egységei is megtalálhatóak, és van tábornok 

is. Ők a tábornok országával együtt mozoghatnak, viszont mozgás után szintén le kell fordítani őket.  

A csata menete az alábbi 3 pontból áll: 

1, Rajtaütés: A csata kezdetén a kulcs a felderítés, és hogy milyen körülmények közt 

tudunk az ellenségre rajtaütni, amit a rajtaütés szimbolizál. A rajtaütés során 

számoljuk össze a felderítés ikonokat, amelyek a csatában résztvevő saját és 

szövetséges egységeken található. Ha egy tábornokon található felderítés ikon (lásd 

Ludendorff), az kettőnek számít. 

Ha ez megvan, akkor dobjon a védő és támadó is 1-1 dobókockával. A dobott számot 

adjuk hozzá a korábban kapott értékhez. Aki így nagyobb értékkel rendelkezik, az egy 

ellenséges egységet lefordíthat (kivéve tábornokot), ami a csata további részében nem 

vesz részt, úgy kell venni, mintha nem lenne ott. Ha a két szám egyenlő, akkor erre nem 

kerül sor.  

2, Tüzérségi előkészítés: A csata következő lépése a lövegek használata. Minden 

egyes löveg után dobjunk egy dobókockával. A löveg talál, ha a dobott érték a 

lövegen jelzett számok között van (tehát vagy 5,6 , vagy 4,5 és 6 dobása esetén talál 

a löveg). Minden egyes találat után levehetünk egy ellenséges gyalogost vagy 

lovast, ezeket távolítsuk el és rakjuk a gyűjtőbe. A lefordított egységet nem lehet 

levenni. Egyes tábornokok képessége lehetővé teszi, hogy a nem talált lövegekkel 

egyszer újra dobjunk, és azt vegyük figyelembe (lásd Hindenburg). Ha így az egyik – támadó vagy védő 

– félnek nem marad több lovasa és gyalogosa (vagy csak a lefordított marad), akkor a csata véget ér. 

Ha ez a védő, akkor a támadó bevonulhat a tartományba, és az esetlegesen ott lévő egyéb egységek 

az övé lesznek (pl gyár, löveg, repülő, a lefordított egység visszavonulhat).   

3, Roham: Végezetül kerül sor a nyílt összecsapásra. Ekkor adjuk össze a megmaradt (nem levett, nem 

lefordított) egységeken található harcértékeket, majd adjuk hozzá az esetleges módosítókat is (lásd a 

keretes szöveget). Ezek 

adódhatnak a terepviszonyokból 

(folyó vagy hegy választja el a két 

tartományánt), 

ha a védő 

erődben van, 

vagy a 

tábornokok 

képességeiből (lásd őket a 

térképen). A védő félnek 

automatikusan +2 jár (alap 

védelmi módosító).  Fontos, hogy 

ha a csata egy kikötőben folyik, a 

flották harcértéke nem számít a 

szárazföldi csatában. Az 

összesítés után kapott értékben ahány egészszer megvan a 3, annyi saját egységet kell levennie a 

másiknak (tehát például 15 esetén ez 5 egységet jelent). Ezt viszont 1-1-el csökkenti: 

Tipp: ha kimozgunk a lovasainkkal és gyalogosainkkal egy ellenséges magterületről, akkor 

helyezzünk fel a tartományra egy országjelzőt, ami mutatja, hogy a terület a miénk. 

Módosítók a védő félnek 

Fontos, hogy a folyó, invázió és hegy utáni módosító 

összevont támadás esetén csak akkor jár, ha az minden 

érintett irányból érvényes. Ha egy területen 2 hegyikon van, 

akkor a módosító minden irányból jár (lásd Salzburg).  
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 ha a megtámadott tartományon van (nem lefordított) kórház  

 Tábornok képessége, például Arz (kórházikon). 

  A védő visszavonul. Ebben az esetben a támadó be tud vonulni tetszőleges 

számú egységgel a megtámadott tartományra (de maximum 1 tábornokkal). 

Az esetlegesen ott lévő flotta megsemmisül, azt le kell venni a térképről. 

Visszavonulás során is oda kell figyelni a mozgáspontokra is(korábban csatában résztvevő 

egység nem vonulhat vissza), és csak szövetséges vagy saját tartományra lehet visszavonulni. 

A gyár és kórház ekkor sem mozgatható, azok a bevonuló támadóé lesznek.  

Lássunk egy példát egy összetettebb helyzetre! A bal oldalon látható csatavázlatra Németország 

mozgásfázisában kerülhet sor. Az osztrákok Krakkóból, míg a németek Lódzból támadnak.  

 

A dobott értékek:  

Miután Hindenburg vezeti a németeket, így a nem találó hármasra egyszer újra lehet dobni, viszont megint 

3 lesz, tehát a németeknek egy találata marad. (a német löveg 4-től talál). Ez egy orosz lovas lesz. 

Végezetül kerül sor a rohamra, azaz a harcértékek összesítésére. Bár Lódz-ot és Varsót folyó választja el, a 

Krakkóból érkező osztrák-magyar támadás miatt nem jár a +1-es módosító érte. Az alap védelmi módosító 

sem jár Oroszországnak, mert az osztrák-magyar tábornok, Kövess képessége üti azt. Ezek alapján: 

Oroszország harcértéke: a 4 gyalogos után 4x1, amihez hozzá kell adni 1-et a megmaradt lovas 1 lovas 

(Bruszilov miatt a lovas harcértéke 1 0,5 helyett).  

 Németország: 4x1,5= 6 – 2 veszteség okozása 

 Monarchia: 3x1+0,5x2=4 – 1 veszteség okozása 

 Oroszország harcértéke: a 4 gyalogos után 4x1, amihez hozzá kell adni 1-et a megmaradt lovas 1 

lovas (Bruszilov miatt a lovas harcértéke 1 0,5 helyett), tehát 5 – 1 veszteség okozása. 

Oroszország visszavonul Plockba, így csak 2 egységet kell levennie (ami 2 gyalogos lesz), míg Németország 

felvállalja a veszteséget és egy repülőt vesz le, majd be is vonul. 

 

 

 

 

A csata a rajtaütéssel kezdődik. Itt a 

központi hatalmak egy repülővel 

(Lódz) és 2 lovassal rendelkeznek, 

ami 2+2X1, azaz 4 felderítési pont. 

Oroszországnak két lovasa, azaz 2 

felderítési pontja van. Ezután dob 

mindkét fél, aminek eredménye: 

antant: 3, központi hatalmak: 4. Így 

az összesített érték 3+2=5 és 4+4, 

azaz 8. Így lefordítható egy orosz 

egység, amiről a központi hatalmak 

úgy dönt, egy löveg lesz.  

A tüzérségi előkészítésben így csak a 

két német löveg vesz részt, hiszen 

az orosz löveg le lett fordítva. 
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Nem lehet veszteségként levenni tábornokot és gyárat. Ha a veszteségek levétele után a tartományon 

nem marad több lovas és gyalogos, akkor a támadó be tud vonulni a tartományra (ennek szabályait 

lásd fent, a visszavonulásnál). Fontos, hogy függetlenül attól, be lehet-e vonulni, a csatában résztvevő 

egységek már nem mozoghatnak többet. A mozgásfázis alatt ezt a megkötést leszámítva egy ország 

bárhány támadást indíthat. Amikor végez, a következő ország jön, és teszi ugyanezt.  

Tipp: bár a gyalogosok és lovasok levétele mellett szólhat, hogy ezek az egységek olcsóbbak mint 

a műszaki egységek (repülő, löveg), viszont ezek száma limitált, így ha nem vigyázunk a játék 

vége felé nem lesz elég harcértékkel rendelkező egységünk. 
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Tengeri csata 
A flották 3 tengeri tartományt tehetnek meg egy fordulóban, és mozgásukat csak olyan tengeri 

tartományon fejezhetik be ami A, saját 

(vagy szövetséges) kikötő B, olyan tengeri 

tartomány, ami határos saját vagy 

szövetséges szárazföldi tartománnyal. 

Tengeri csatára a szárazföldi csatához 

hasonlóan akkor kerül sor, ha egy flotta 

egy ellenséges felügyeletű tengeri 

tartományt támad (szárazföldi 

tartományt, tehát kikötőt flotta nem 

támadhat meg). A támadásban repülők is 

résztvehetnek, ha a két mozgáspontból 

vissza tudnak térni a szárazföldi 

„bázisukra”. Összevont támadásra ekkor 

is van lehetőség.  

A tengeri és szárazföldi csaták 

ugyanazokat a szabályokat 

követik. A tábornokok helyett 

az admirálisok képességét kell 

figyelembe venni, míg a 

rajtaütés során amelyik fél alacsonyabb 

értékkkel rendelkezik, az fordítsa le a 

flottalapkán lévő szürke jelzőt (lásd kép 

balra), jelezve, hogy a flotta harcértéke így 

2-vel kisebb (mást ugyanis nem lehet 

lefordítani). A tüzérségi előkészítés 

értelemszerűen elmarad.  A rohamban 

pedig 1 veszteségnek számít, ha leveszünk 

egy repülőt vagy 1-el alacsonyabb értékre 

toljuk a jelzőt.   

Invázió 
Az invázió egy speciális eset, hiszen ez az 

egyetlen alkalom, amikor flották és 

szárazföldi egységek egyszerre vesznek 

részt egy csatában. Az invázió során a 

flottánk segítségével szárazföldi 

csapatokat szállíthatunk a tengeren, 

viszont oda kell figyelni az alábbi 

megkötésekre:  

 szükséges, hogy a mozgásfázis 

kezdetén a flotta a kikötőben van, 

és ugyanezen a szárazföldi 

tartományon állomásoznak a 

szállítani kívánt egységek. Pont 

Flották 

Minden flottalapkához kettő flotta tartozik. A lent látható 

lapkához például az 1. és 2. német flotta (ez a zászlóból és a 

számból derül ki). A pirossal bekarikázott négyzetre kerül az 

adott (esetünkben az 1. német) flottát irányító admirális (az 

olasz, francia és török flottát leszámítva, ott már előre be van 

rajzolva). Németország esetében két admirális – Hipper és 

Scheer - közül választhatunk.  

A jobb oldalon lévő csúszkán – amire a kis, szürke hajó kerül - 

felvett érték duplája az adott flotta harcértéke. Tehát ha például 

ahogy látjuk, a jelző a 4-esen van, akkor az 1. német flotta 

harcértéke 8.  

 

A flották maximum 3 tengeri tartományt tehetnek meg egy 

fordulóban, és csak kikötőben, vagy baráti szárazföldi 

tartománnyal határos tengeri  tartományon fejezhetik be azt. 

Lássunk egy példát, hogy például egy Hamburgban állomásozó 

német flottának milyen lehetőségei vannak: 

- Megtámadhatja az 1. orosz flottát (3 mozgáspont, 

Kielen-en keresztül, piros vonal). 

- Megtámadhatja a brit flottát (két mozgáspont, narancs 

vonal). 

- Az x-el jelölt tengeri tartományra mozoghat, hiszen az 

határos Hambruggal és Kielle. Az y-al jelölt tartományra 

viszont már nem mozoghat.  

Y 

X 
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annyi egységet lehet maximálisan szállítani, amelyik értéken a csúszka van. 

 Az invázió ára 3IP, amit le kell vonni az azt indító játékosnak (természetesen itt is lehet 

összevont támadást indítani, és akár a szövetség több tagja is részt vehet benne, ettől az ár 

nem változik). Fontos, hogy ha nincs se flotta, se gyalogos, se lovasság a megtámadott 

területen, akkor is ki kell fizetni a 3IP-t. 

 Invázió csak akkor indítható, ha a megtámadni kívánt szárazföldi terület elérhető a flotta 

mozgáspontjaival ellenség által irányított tengeri tartományok érintése nélkül (tehát 

maximum három tengeri tartományra lehet a megtámadott terület a kiinduló területtől, és 

útközben nem lehet ellenséges tengeri tartomány). 

 Az USA és Kanada ellen nem lehet inváziót indítani.  

Feltételezve, hogy a megtámadott területen van kikötő, és rajta flotta és gyalogos/lovas hadosztály is, 

a következő történik: 

1, először egy hajós csatára kerül sor a támadó flotta, és a kikötőben állomásozó flotta közt, ahol utóbbi 

+2 harcértéket kap az alap védelmi módosítón felül (tehát +4-el kezd). Itt az esetleges veszteségek 

alapján korrigálni kell a flotta csúszkáját. Ha így kisebb lesz ez az érték, mint a szállított egységek száma, 

akkor a szállított egységekből is le kell venni annyit, hogy a két szám egyenlő legyen. 

2, Ezután a megmaradt szárazföldi egységekkel egy csatára kerül sor, ahol szintén jár a védőnek +2 

védelmi módosító az invázió miatt. Ha ez sikertelen, akkor a megmaradt egységek a flottával együtt 

visszatérnek a kiinduló kikötőbe. Ha sikeres (azaz a tartomány a támadóké lesz), akkor a védő flottája 

megsemmisül (azaz a csúszkát 0-ra kell állítani, később nyilván kiállítható lesz megint, lásd a vásárlás 

fázist).  

Fontos: a résztvevő repülőknek el kell döntenie, hogy az invázió a tengeri (1-es pont) vagy szárazföldi 

(2-es pont) csatában vesznek-e részt.  

Speciális területek 

 

  

 

A 

B 

Szuez-csatorna: Ha egy ország (a játék elején Nagy-Britannia) irányítja 

Szuezt és Port Szaídot, úgy a flották átkelhetnek a Szuezi-csatornán (a 

Szuez mellett lévő „folyó”). A Szueztől délre lévő tengeri tartományról 

pedig 1 mozgásponttal elérhető a Perzsa-öböl (a Kuvaittal  határos 

tengeri tartomány), ami fordítva is működik. Tehát például Akabából 

lehet inváziót indítani Kuvait vagy Bászra ellen. 
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Újoncozás 

A forduló következő fázisa a veszteségek pótlása, újabb egységek kiállítása. Ezt minden ország az IP-

jéből teheti meg. Az általános sorrend ekkor is követendő. A vásárlás során az IP-nkből3 bármilyen 

kombinációban vásárolhatunk egységeket az alábbi megkötéseket betartva:  

 A gyalogos hadosztályok 

száma a többi egységgel 

ellentétben limitált, 

hiszen a hadrafogható 

népesség száma véges 

volt. Egy fordulóban 

maximálisan csak az 

éppen aktuális rubrikán 

lévő gyalogosokat 

vásárolhatjuk meg. Ez 

Oroszország esetében a 

játék első fordulójában 7 

gyalogos (piros kör). 

Amikor mind a 7 elfogy, 

akkor a gyűjtőből tegyük 

föl a következő, jobbra 

lévő rubrikára a megadott számú (Oroszország esetében ez 6 – lásd kék kör) egységet, ezeket 

viszont csak a következő fordulótól lehet megvenni. Ha ez is elfogy, jön a következő, és 

értelemszerűen így tovább, az utolsó rubrikáig.   

 Lovast és gyalogost csak saját magterületen lehet kiállítani. A lovas kiállítása azt jelenti, hogy egy 

meglévő gyalogost 1 IP-ért lovasra cserélünk (tehát a térképről a gyalogos visszakerül a gyűjtőbe), 

ha a gyalogos magterületen tartózkodik.  

 Löveget és repülőt csak saját, gyárral rendelkező tartományon lehet kiállítani, minden ilyen 

tartományon pontosan 1-et. A lövegek esetében figyeljünk az 5-6 és a 4-6 közti különbségre. Az 

utóbbi, hatékonyabb típusból csak Németország és Nagy-Britannia állíthat ki.  

 Gyárat és kórházat csak olyan szárazföldi tartományra vehetünk, ahol még nincs gyár vagy kórház 

(azaz minden tartományon maximum 1-1 kórház és gyár lehet).  

 A flottánkat akkor tudjuk bővíteni (azaz a flottalapkán található jelzőt 1-el magasabb értékre 

tolni) ha az saját (magterület vagy elfoglalt) kikötőben van. Ha van használaton kívüli flottajelző, 

az felhelyezhető egy kikötőbe, és így oda is lehet vásárolni.  

A vásárlás után, miután összeadtuk a költségeket, az IP csúszkán értelemszerűen mozgassuk az ország 

jelzőjét az így kapott alacsonyabb értékre. Az egységek árát megtaláljuk a térképen.  

                                                           
3 Az árakat lásd a térképen. A piros keret azt jelenti, hogy az egységhez gyár szükséges.  

Kiel és Koppenhága: Ahhoz, 

hogy az A-val jelölt tengeri 

tartományról a B-vel jelöltre 

(vagy fordítva) a flottánk át 

tudjon menni, rendelkeznünk 

kell Kiellel vagy 

Koppenhágával.  

Isztambul és Gibraltár: 

Isztambul és Gibraltár 

elfoglalása szükséges 

ahhoz, hogy a két érintett 

tengeri tartomány közt 

átmehessenek a flották.  
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Kishatalmak 
A kishatalmak (tehát minden ország, ami nem nagyhatalom) minden év utolsó fordulójában, azaz 

ősszel újoncozhatnak. Ez esetükben azt jelenti, hogy felhelyezhető 1 saját színű gyalogos, kivéve, ha 

nincs IP-vel rendelkező tartomány az irányításuk alatt. Az USA 3 gyalogost kap automatikusan, amit 

Amerikában kell kiállítani 

Logisztikai fázis 
A forduló utolsó fázisában a szállítókapacitás használható ki. A fázis kezdetén a 

lefordított egységeket fordítsuk vissza, innentől kezdve újra teljes értékűek.  

Minden ország annyi szállítókapacitással rendelkezik, ahány található a lapkáján a 

jobbra látható ikonból. Az általános sorrend itt is követendő, de az országok felváltva 

következnek, és egyszerre maximum 1 szállítókapacitás játszható ki. Azaz: 

Németország kihasznál 1 szk-t, utána Nagy-Britannia is 1-et, majd Oroszország és így 

tovább. Lehet passzolni is, de akkor 1 szk elvész a fordulóban.  

1 szk a következők egyikét teszi lehetővé: 

 1 saját színű vagy saját területen lévő szürke egység áthelyezhető egy saját vagy szövetséges 

tartományra. 

 1-el magasabb értékre toljuk az egyik flottán lévő jelzőt, és cserébe 1-el csökkentjük egy 

másik flottánk méretét. 

 Felhelyezhetünk a térképre a gyűjtőből egy tábornokot.  

 Felcserélhetünk 2 admirálist.  

Az egységek áthelyezésének nem lehet földrajzi akadálya. Úgy kell elképzelni, mintha minden 

áthelyezendő egység korlátlan tengeri és szárazföldi mozgásponttal rendelkezne, viszont csak saját és 

szövetséges szárazföldi vagy semleges tengeri tartományon haladhat át. Tehát például kezdetben 

Törökország és Oroszország el van vágva a szövetségük többi tagjától. 

Fontos: ekkor is oda kell figyelni, hogy minden tartományon maximum 1-1 kórház, gyár és tábornok 

lehet.  

USA 
Amerikának 4 szállítókapacitása van, ezt az őt irányító játékos arra tudja használni, hogy a 

tengerentúlról, ahová az egységeket ki kell állítani, fordulónként 4 egységet helyezhet át Európába. Az 

amerikai szállítókapacitást Franciaország után tudja az országot irányító nagyhatalom kihasználni. 

Év végi összesítés 
Minden év utolsó fordulójának végén sor kerül az ipari (IP)- és befolyáspontok (BP) összesítésére, 

amivel a következő évben gazdálkodhatunk. Ezzel párhuzamosan az év végén esetlegesen megmaradó 

IP és BP elvész, nem lehet az új évre átvinni azokat.  

A következő évben elkölthető IP-t az alábbi szabályok alapján kapjuk meg: 

- vegyük alapul az adott évre feltüntetett IP értéket az országlapkán 

- adjunk hozzá ehhez minden saját tartományon lévő gyár után 2-t 

- adjuk hozzá az általunk elfoglalt területeken (tehát nem saját színnel jelölt tartományok) lévő IP-t 

- ha elvesztettünk olyan magtartományt, amin IP van, akkor azt vonjuk le 

- Ha elfoglaljuk egy nagyhatalom fővárosát, az +5IP-t jelent, és -10-et kell levonni az azt elvesztő 

játékostól, kivéve Oroszország esetében, náluk Szentpétervárt úgy kell kezelni mint egy átlagos 

tartományt.  

Az így kapott értékre mozgassuk a jelzőnket az IP-csúszkán. 
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BP számítása: az országlapkán lévő zászlóikonokat számoljuk össze. Ehhez adjunk hozzá annyit, ahány 

olyan terület van az országunk és csatlósaink irányítása alatt, amelyen szövetséges kishatalom zászlója 

található.  

 

Ha végeztünk a logsztikai fázissal, úgy toljuk a következő téglalapra az időjelző-homokóra, és 

kezdődik az újabb diplomáciai fázis.  

Győzelem 
A játéknak két esetben lehet vége. Az egyik lehetőség, amikor az időjelző az utolsó 

fordulóhoz ér, és 1918 őszét is lejátszottuk. Ekkor az a szövetség nyer, amelyik több 

győzelmi pontot tudott elfoglalni a másiktól (tehát a saját magterületen lévő győzelmi 

pontok nem számítanak).  

A másik lehetőség, hogy egy forduló végén az egyik szövetségnek sikerül 7 győzelmi pontot jelentő 

tartományt elfoglalnia a másik szövetségtől4. Ekkor a játék automatikusan véget ér, és nyer a szövetség. 

A játékban – megegyezés alapján – lehet egyéni győztest is hirdetni, ekkor az az ország vagy játékos 

nyer, aki a legtöbb győzelmi pontot adó tartományt foglalta el, amikor a játéknak vége van.  

                                                           
4 Belgiumot ilyenkor az antanthoz kell sorolni, tehát az ott található győzelmi pont az antant esetében nem 
lehet a 7 győzelmi pont egyike 

Lássunk egy példát az év végi összesítésre a Monarchia szemszögéből, 1915 végén (tehát a 16-os értékeket 

számítjuk ki).  

IP: ahogy látjuk, a 16-os érték 15 (kék kör). Ehhez adjunk hozzá annyit, amennyi gyára van a Monarchiának. 

Tegyük fel, a kezdő 1-en túl építettek még egyet, tehát 2 van, ami 2x2, azaz további 4 IP-t jelent. Végül 

vizsgáljuk me, hogy elvesztett vagy megszerzett-e a Monarchia olyan területek, amin IP van. Feltételezve, hogy 

Krakkót elfoglalták az oroszok (-1 IP), Belgrád viszont osztrák-magyar megszállás alatt van (+2IP), az eddigi 15+4-

hez adjunk hozzá még 1-et, tehát 1916-ban a Monarchia 20 IP-ből gazdálkodhat, így helyezzük az ország jelzőjét 

erre az értékre az IP csúszkán.  

                     BP: Ahogy látjuk, az országlapkán 1 

BP ikon van (pirossal bekereteztük). 

Feltételezve, hogy Varsó osztrák-

magyar megszállás alatt van, ahol 

lengyel zászló látható, ezen felül 

további 1 BP jár, azaz 1916-ban 2 

BP jelző jár a Monarchiának.  
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Jegyzékek 
 

Országok eloszlása különböző játékosszámok esetén (Szerbiát Oroszország irányítja).  

Játékosszám Antant Központi Hatalmak 

2 

  
 
 

3 

 

  

 

4 

 

 

  

5 

 
 

   

 

6 

 

    

 

 

Tábornokok képességei. A képesség összevont támadás során csak a tábornok által irányított 

egységekre vonatkozik, nem minden támadóra.  
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