
Támadnak
a besenyők

A besenyők a 8–11. század kö-
zött a mai Ukrajna, Moldova és
Kelet-Románia területén erős törzs-
szövetséget alkotó nép, akik állan-
dó rablóhadjáratokat vezetnek Ma-
gyarország keleti területeire.

Az alaptámadáson kívül +4
szerviens támad!

5 szerviens
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Támadnak
a kunok

A Magyarországon kunok néven is-
mert nép egy török nyelvű népekből
álló törzsszövetség volt, amelyik a
11. században jött létre és soká-
ig nyugtalanította támadásaival a
szomszédos orosz, magyar, lengyel,
bizánci és délszláv területeket.

Az alaptámadáson kívül +3
szerviens támad!

6 szerviens

Pénzrontás

A kamara haszna az Árpád-korban
azt a bevételt jelentette, amely a
pénz rendszeres és kötelező bevál-
tásából, a királyi pénzmegújításból
származott. Az új dénárok nemes-
fémtartalma alacsonyabb volt, mint
a beszolgáltatott érméké.

A király elrendeli a kötelező
pénzváltást. Be kell adnod az
összes pénzedet és 2 dénárral

kevesebbet kapsz vissza!
5 szerviens

Invesztitúraharc

Az invesztitúraharc a középkori
Európa legnagyobb világi-egyházi
konfliktusa volt. A pápaság és
a császári hatalom nézeteltérései
Szent László uralkodása alatt zaj-
lottak. A császárok az államuk
megerősítésével, a pápa az egyház
különálló szerveződésének elvével
érvelt. Szent László a pápaságot tá-
mogatta.

A pápa felfüggeszti a misézést.
Nem működik a templomod, a
következő 3 körben nem kapsz

tizedet!
8 szerviens

Salamon, a
trónkövetelő támad

Salamon, I. András fia, törvényes
magyar király (1063-1074), akit
Géza és László herceg elűzött a
trónról. Több összeesküvést szőtt
László ellen, amelyhez hol a Német-
római Birodalom, hol a besenyők se-
gítségét igyekezett megnyerni. Az
1085-ben László Munkács vagy
Kisvárda környékén végső vereséget
mért Salamonra.

Az alaptámadáson kívűl +2
szerviens támad!

6 szerviens

Német
kereskedők

A Duna mellett húzódó kereske-
delmi útvonalon Augsburgból és
Nürnbergből érkeznek kereskedők.
Elsősorban nyersanyagokat szállí-
tanak nyugatra.

Minden játékosnak 3 sót kell
beadnia. Ha nem szolgáltatod

be, az általad választott
nyersanyagból kell 6-ot

beadnod!
5 szerviens

Nádorispán
látogatása

Főméltóság a királyi Magyarorszá-
gon, a király helyettese. Járja az or-
szágot, ellenőrzi az ispánokat, és bí-
ráskodik a vitás ügyekben.

Vendégeld meg a nádorispánt!
Szolgáltass be 6 kenyeret! Ha

nem szolgáltatod be, akkor
ebben a körben nem

bányászhatsz!
4 szerviens
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Pogány sámán
érkezése

Sámán: a pogány vallás különleges
képességűnek tartott személye. Hi-
tük szerint kapcsolatot tud teremte-
ni a különböző világok között. Ter-
mészetfeletti erejére megkülönböz-
tető jegyek is utalnak, például hat
ujja van az egyik kezén, foggal szü-
letik vagy burokban születik.

Ha van templomod, akkor
megkeresztelsz egy pogányt.

Kapsz egy várnépet! Ha nincs
templomod, 2 várnépet

elveszítesz!
7 szerviens

Kóborlók
érkeznek

A kóborlók a peremvidékre me-
nekült népesség, akik megélheté-
sük érdekében lopni kényszerültek.
Szent László törvényekkel és erő-
szakos letelepítésekkel lépett fel el-
lenük.

Kóborlók érkeznek. Ha van
templomod, akkor egy kapsz

egy várnépet. Ha nincs
templomod, magukkal viszik 2

emberedet!
4 szerviens

Kóborlók
érkeznek

A kóborlók a peremvidékre me-
nekült népesség, akik megélheté-
sük érdekében lopni kényszerültek.
Szent László törvényekkel és erő-
szakos letelepítésekkel lépett fel el-
lenük.

5 kóborló érkezik. 1-1 aranyért
tudod letelepíteni őket. Akit

nem telepítesz le, elrabol
minden nyersanyagodból 1-et.

6 szerviens

Horvátországi
hadjárat 1091

Szent László átkel a Száván és Hor-
vátországot a dalmát határig meg-
hódítja. Az országot vármegyék-
re osztja és élére unokaöccsét, Ál-
mos herceget teszi meg. Horvátor-
szág meghódításakor a magyar ki-
rály azonban szembekerül a bizánci
császárral, aki a kunokat az ország
megtámadására bírja.

Az alaptámadáson kívűl +2
szerviens támad!

8 szerviens

Váradi püspökség
alapítása

A püspökséget Szent István ala-
pította 1020 körül Bihar néven.
A székhelyét Szent László helyez-
te Váradra 1077-ben. Szent Lászlót
halála után itt temették el.

Váradon püspökséget alapít a
király. Szolgáltass be 4 követ!

Ha nem szolgáltatod be, akkor
4 sóval törlesztheted

adósságod!
4 szerviens

Piroska
hozománya

Szent László lánya, Szent Piros-
ka Árpád-házi magyar királylány,
Magyarországi Szent Irén (Eiréne)
néven bizánci császárné. 16 éve-
sen nehéz lépésre kényszerítette az
ország érdeke, mert 1104-ben el-
jegyezték a bizánci trónörökössel,
Komnenosz Jánossal. A házasság
megkötéséhez Piroskának át kellett
térnie az ortodox vallásra.

Piroska, Szent László király
leánya feleségül megy a bizánci
császárhoz. Fizess 7 aranyat a

királynak!
5 szerviens
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Kerlési csata
1068

1068-ban a besenyők Ozul vezeté-
sével betörtek Magyarország terü-
letére, végigpusztítva Erdély nagy
részét, hatalmas zsákmányt ejtve.
Mikor azonban ki akartak vonulni
az országból, Salamon király, Géza
és László hercegek az útjukat állták.
A csatában a magyarok tönkrever-
ték a besenyő sereget és kiszabadí-
tották az összes foglyot.

Az alaptámadáson kívül +4
szerviens támad!

8 szerviens

Aszály

Nagy szárazság miatt nem jut ele-
gendő víz a növényeknek, így azok
elpusztulnak.

Hosszú ideje tartó aszály miatt
a termények egy része

elpusztult. Ebben a körben
várnéped 1-el kevesebb

kenyeret süt.
3 szerviens

Kemény tél

A fagyos tél következtében az utak
járhatatlanok lettek, több fát kellett
hasznáni az épületek felmelegítésé-
hez.

A kemény tél miatt várnépeid
több fát tüzelnek el. Küldj

nekik 2 fát. Ha nem teszed, 1
várnéped halálra fagy.

4 szerviens

Vihar

Az évtized tomboló viharában sok
épület és ember sérült meg, így ke-
vesebben tudtak a földeken dolgoz-
ni.

Pusztító vihar sújt le
birtokodra. Ebben a körben
várnéped 1-gyel kevesebb

kenyeret süt.
6 szerviens

Járvány

A járványok gyakran városokban
törtek ki, ahol sok ember élt rossz
egészségügyi viszonyok között, de
csaták után is megjelentek, a sok
harctéren maradt holttest miatt.

Járvány pusztít a környéken.
Adj várnépeidnek 5 kenyeret,

hogy könnyebben átvészeljék a
szörnyű kórt.

3 szerviens

Tűzvész

A középkorban a házak nagy része
fából épült, ezért könnyen terjedt a
tűz.

Birtokodon tűzvész pusztított,
amelyben az összes fád elégett.

Add be az összes fádat!
5 szerviens
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Baleset
a sóbányában

A bányában gyakoriak voltak a bal-
esetek, az instabil bányarendszerek
miatt.

Sóbányád beomlott, így ebben
a körben várnépek nem tudnak

bányászni.
8 szerviens

Baleset
a kőbányában

A bányában gyakoriak voltak a bal-
esetek, az instabil bányarendszerek
miatt.

Kőbányád beomlott, így ebben
a körben várnépek nem tudnak

bányászni.
6 szerviens

Esőzések

A középkorban nagy részt földutak
voltak és a folyamatos esőzések mi-
att sokszor járhatatlanná váltak.

A folyamatos esőzések miatt az
utak járhatatlanok. Ebben a
körben nem használhatod a

piacot!
7 szerviens

Napfogyatkozás

Az ősmagyar vallásúak sok baboná-
ban hittek, például a napfogyatko-
zás is egy rossz óment jelentett.

Napfogyatkozás miatt a
babonás pogányok nem

dolgoznak. 2 várnéped ebben a
körben nem dolgozik.

6 szerviens

Bő termés

A bő termés következtében a gazda-
ság fejlődik, kereskedelem fellendül.

A kiváló időjárás miatt
rengeteg búza termett, így a

várnépek kétszer annyi
kenyeret tudnak sütni.

8 szerviens

Tárnát
tártak fel

Tárna: vízszintesen elhelyzett aka-
dálymentes alagút, melyet bányák
felderítésésre használják.

Új tárnát tártak föl a
sóbányádban. Ebben a körben
kétszer annyi sót bányászol.

8 szerviens
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Tized

A középkori keresztény meghatá-
rozás szerint a jövedelem tizedré-
szének Isten munkájára való „fel-
ajánlását” jelenti, vagyis az egyház
munkájának anyagi támogatását.

Az egyház nevében a birtokod
lakóitól beszeded a tizedet.

Kapsz 5 aranyat! Ha van
templomod, akkor 8-at!

7 szerviens

Pogányüldözés

A kereszténység és az új feudális
társadalmi rend (nagyrészt a kirá-
lyi hatalom ereje útján történő) be-
vezetését kísérő fegyveres fölkelések.

A lázadás leveréséhez 4
szerviens szüséges! Ha

rendelkezel kaszárnyával,
eggyel kevesebb katonára van

szükséged!
6 szerviens

Pogányfelkelés

A kereszténység és az új feudális
társadalmi rend (nagyrészt a kirá-
lyi hatalom ereje útján történő) be-
vezetését kísérő fegyveres fölkelések.

A lázadás leveréséhez 6
szerviens szüséges! Ha

rendelkezel kaszárnyával,
eggyel kevesebb katonára van

szükséged!
5 szerviens

Szentté avatás

A boldoggá avatás és a szentté ava-
tás egyházjogi fogalmak a római ka-
tolikus egyházban: annak az ünne-
pélyes kijelentése, hogy az elhuny-
tat Isten felvette a szentek, illetve
boldogok seregébe, az elhunyt „Is-
ten színe látására jutott”. 1083-
ban szentté avatják Szent Istvánt,
Szent Gellértet és Szent Imrét.

István szentté avatására
építkezések kezdődnek. Küldj 2

követ és 2 fát! Ha nem
teljesíted, az általad választott

nyersanyagból kell 8-at
küldened!
5 szerviens

A böszörmények muszlim bolgár-
török nép, akik a honfoglalók-
kal együtt érkeztek a Kárpát-
medencébe. Az Árpád-korban a
böszörmények többnyire kereskede-
lemmel foglalkoztak. A későbbiek-
ben a középkor folyamán a böször-
mény szóval általában a muszlimo-
kat illették, függetlenül származá-
suktól.

Böszörmény kereskedők
érkeztek a vármegyédbe!

Ebben a körben 5 dénárért
tudod eladni a sót!

7 szerviens

Bencés kolostor

A bencés rend az elsőként alapított
katolikus szerzetesrend. Az alapí-
tó, Szent Benedek, regulájában az
imádkozást és a munkát jelöle ki fel-
adatuknak. Így a szerzetesek a kul-
túra melett a gazdaságban is fon-
tos szerepet játszottak; a sajtkészí-
tés és a sörfőzés elterjesztése fűző-
dik a nevükhöz. Magyarországon
az első bencés kolostort Pannonhal-
mán alapították.

A bencés szerzetesek révén új
technikák érkeztek. Ebben a

körben kétszer annyit termelsz
minden nyersanyagból!

8 szerviens
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