
Fémkohó

A kiépülő fémkohók hatására jobb
minőségű szerszámok (pl. balták,
fűrészek) válnak elérhetővé.

Elkészült egy fémkohó a
vármegyédben:

Kapsz 3 fát!

Sómonopólium joga

A sókereskedelem királyi felségjo-
gon élvezett egyik jövedelem, azaz
az ebből származó bevételek a kirá-
lyi kincstárat illették a feudális Ma-
gyarországon. A sókereskedelemből
származó bevételeket a sóhivatalok,
sz úgynevett sókamarák kezelték.

A király sókamarát létesít a
vármegyédben. A vármegye
ispánjaként téged bíz meg a

bevétel kezelésével..

Kapsz 3 sót!

Királyi oklevél

A királyi oklevél olyan középkori
irat, amelyben jogokat adnak, vagy
azok létezését rögzítik. Birtokosa az
oklevéllel bizonyíthatja a korábban
kapott birtokadományok, kiváltsá-
gok jogosságát.

Királyi oklevelet kaptál.

Újra dobhatsz az adott
nyersanyag kockával!

Német lovagok
telepednek be

László 1079-ben köt házasságot
Adelhaiddal, Rudolf német ellenki-
rály lányával. A kíséretében érke-
ző nemesek földbirtokért cserébe a
király oldalán harcolnak, meghono-
sítva Magyarországon a nyugati tí-
pusú lovagi hadviselést.

Német lovagok telepednek le a
vármegyédben: (Ezt a lapot

csak 3 körönként lehet
kijátszani.)

Kapsz 2 katonát!

Erdőírtás

A lakosság növekedésével egyidő-
ben a középkorban újabb területeket
vonnak művelés alá. Ez kisebb er-
dők kiírtásával is jár.

Kiírtottak egy kisebb erdőt a
vármegyédben.

Kapsz 3 fát!

Hospesek

Hívásodra nyugatról érkező hospe-
sek (telepesek) érkeznek a várme-
gyédbe. Az európai mezőgazdasági
forradalom utáni túlnépesedés kö-
vetkeztében, Magyarországra elő-
sorban iparral és kereskedelemmel
foglalkozó emberek telepedtek le.

Hívásodra nyugatról érkező
hospesek települnek a

vármegyédbe.

Kapsz 1 várnépet!
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Nehézeke

Az ekét a középkori mezőgazdasági
forradalom során továbbfejlesztet-
ték, ígyhatékonyabban forgatta meg
a földet, és ezáltal nagyobb hozamot
garantált.

A vármegyédben áttértek a
nehéz ekék használatára:

Kapsz 2 ételt!

Vízkerék

A vízkerék gépek hajtására szolgáló
szerkezet, mely a folyó víz mozgási
energiáját használta fel.

A vármegyédben épült egy
vízkerék.

Kapsz 3 fát!

Szivattyú

Ha a bányákból sikerül kiszi-
vattyúzni a vizet ,a mélyebben fek-
vő tárnákban található lelőhelyekből
is lehet már bányászni. Így a szi-
vattyú fontos eszköze a bányászat-
nak.

A bányáidban megkezdik a
szivattyúk használatát.

Kapsz 3 kő- vagy sójelzőt!
Te választasz.

Kódex

Kézzel írott középkori könyv. A
kódex anyaga kezdetben pergamen
(hártya), később papír. Az elké-
szült íveket fatáblák közé helyezték.
Ezek a könyvek hordozták a közép-
kor műveltségét és tudását.

Újra dobhatsz az adott
nyersanyag kockával.

Újra dobhatsz az adott
nyersanyag kockával!

Talicska

Gyors és egyszerű szállítást tett le-
hetővé. Bányászathoz és építkezé-
sekhez is használták.

Bányáidban elkezdték
használni a talicskákat.

Kapsz 3 követ vagy sót!

Futópad daru

Futópad daru egy fából készült, ál-
lati vagy emberi erővel meghajtott,
emelő és mozgató szerkezet volt.
Középkorban széles körben használ-
ták építkezéseknél.

Vármegyédben az
építkezéseknél futópad darut

használnak.

Kapsz 2 követ vagy fát!
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Robot

A szolgáltatásra kötelezett népek
munkával tartoztak a várbirtok is-
pánjának. Kötelezettségük volt a
várbirtok földjeinek művelése, de le-
hetett a robot várépítés, erdőirtás és
a földesúr terményeinek elszállítása
is. A robotot a saját eszközeikkel és
állataikkal végezték.

Újra dobhatsz az adott
nyersanyag kockával.

Újra dobhatsz az adott
nyersanyag kockával!

Kétnyomásos
földművelés

Ennél a gazdálkodásnál a művelhe-
tő földterületet két részre osztják:
az egyik felébe gabonát vetnek, a
másik részt, sz ugart pihentetik és
legelőnek használják, így a talajnak
javul a termőképessége. Magyaror-
szágon a nyugatról érkező hospesek
honosítják meg.

A vármegyéd földjein áttértek a
kétnyomásos gazdálkodásra.

Kapsz 2 ételt!

Háromnyomásos
gazdálkodás

A talajt a föld egy részének pihen-
tetésével állítják helyre. Ennél gaz-
dálkodásnál a földterület harmadá-
ba tavaszi, harmadába őszi búzát
vetnek, míg harmadát pihentetik
(ugar) és állatokat legeltetnek rajta.
Magyarországon a nyugatról érke-
ző hospesek honosítják meg.

A vármegyéd földjein áttértek a
háromnyomásos
gazdálkodásra.

Kapsz 4 ételt!

Cseh bányászok

Hívásodra nyugatról érkező hospe-
sek (telepesek) érkeznek a várme-
gyédbe. Az európai mezőgazdasági
forradalom utáni túlnépesedés kö-
vetkeztében, Magyarországra elő-
sorban iparral és kereskedelemmel
foglalkozó emberek telepedtek le.

Hívásodra nyugatról érkező
hospesek települnek a

vármegyédbe:

Kapsz 3 követ!

Besenyők betelepítése

A kelet felől érkező nomád bese-
nyők egyes törzsei már az állam-
alapítás előtt betelepedtek a Kárpát-
medencébe. Királyaink később is
szívesen látták őket, a keresztény-
ség felvételéért cserébe határvédel-
mi feladatokkal bíztak meg őket.

Besenyők telepednek le a
vármegyédben.

Kapsz 1 katonát 3
körönként!

Várjobbágyok jönnek

A királyi vármegyék egyik szervi-
enseleme, aki csak hadiszolgálattal
tartozott a várbirtokból kapott szol-
gálati birtokáért és az ispán vezeté-
sével vonult hadba.

Várjobbágyok csatlakoznak a
vármegyédhez.

Kapsz 1 katonát 3
körönként!
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