
Személy szerint én minden magyar nyelvű társasjáték megjelenésének nagyon szoktam örülni, elsősorban 
azért, mert így sokkal szélesebb rétegekhez juthatnak el a játékok. Ha mindezek tetejébe a játék magyar 
fejlesztésű is, és pár apróságot leszámítva itthon is készült, akkor még nagyobb az öröm. A Kard és Korona 
megjelenését tekinthetjük egy társasjátékos mérföldkőnek is, hiszen az eddigi itthoni fejlesztések közül 
csak egyszerűbb játékok jelentek meg, az ilyen összetettebb játékok jellemzően külföldi kiadások fordításai 
voltak – idáig. Régen jelent meg olyan játék, amit ennyire a sajátunknak mondhatunk, s talán a Police 007 
óta nem volt olyan színvonalas, komplex társas, ami Magyarországon játszódik.

Apropó, a Nagy-Magyarország térkép. Tagadhatatlan, hogy ez elmúlt évtizedekben az ország térképének 
ezen alakja meghatározott politikai körökhöz, illetve világnézetekhez kötődött, a játéknak viszont az égvilá-
gon semmilyen ilyen kötődése nincs, csupán igyekszik – kisebb eltérésekkel – történelmi hűséggel ábrázolni 
az 1300-as évek Magyarországát; az apróbb változtatásokra a játék kiegyensúlyozottságának érdekében volt 
szükség.

Történetünk 1301-ben veszi kezde-
tét. A Magyar Királyság fölött sötét 
felhők gyülekeznek. Az Árpád-ház 
utolsó királya, III. András valószínű-
leg mérgezés áldozata lett, de ha-
talma már amúgy is csupán jelké-
pes volt legendás őseihez képest. A 
valódi erő a tartományurak kezében 
összpontosul, akik kiskirályokként 
kormányoznak saját területeiken. 
Független külpolitikát folytatnak, 
egymás ellen is hadat viselnek, ha 
érdekeik úgy kívánják, és döntése-
ikbe már nincsen beleszólása a köz-
ponti vezetésnek. Formálisan ugyan 
nem, de gyakorlatilag az ország több 
részre szakadt. Ebben a vérzivataros 
évtizedben zajlik a játék, amelynek a 
királyi korona megszerzése a célja.

Játékmenet
Minden kör egy eseménykártya felfedésével kezdődik. Ezek általában kis 
mértékben megváltoztatják a játék menetét az adott körre: pestis-
járvány pusztít az országban, emiatt egységeket veszítünk; vagy 
éppen a bőséges aratás miatt több lesz a bevételünk stb.

Ezt követően minden játékos beszedi az általa uralt terüle-
tekről az adót, majd új harci egységeket toboroz, és ezeket 
el is helyezi a térképen. A kezdőjátékos hajtja végre az első 
mozgást, majd körben haladva minden játékos mozgatja a sere-
geit. Egyszerre csak egy vármegyébe mozoghatnak be egységek, 
viszont azok akárhány más megyéből érkezhetnek. Miután min-
denki végzett a mozgásokkal, a csaták és ostromok végrehajtása kö-
vetkezik. Előre meghatározott körök végén tisztségválasztás történik, 
ahol a játékosok meg tudják szerezni az országbíró, a tárnokmester és 
a nádor tisztségeket, de akár mindet egyszerre is.
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Vármegyék
A térkép országrészekre, azok pedig vármegyékre vannak felosztva; ezek a vármegyék képezik a csapatmoz-
gások és a bevételek alapjait. Az egységek mozgatása során figyelembe kell venni a területi adottságokat is, 
mivel hegyen, mocsáron és folyón nehézkes az átkelés – ennek fontos szerepe van a taktikai tervezés során.

Várak
A küzdelem az országrészeket alkotó vármegyék elfoglalásért zajlik. Az egyes megyék területén található vá-
rak elsősorban a hadseregünk felállításában játszanak kulcsfontosságú szerepet, hiszen a frissen vásárolt egy-
ségeinket csak várakra tehetjük le. A várak körönként plusz bevételt is adnak, illetve ha a várak nagy részét 
sikerül elfoglalnunk, akkor megnyertük a játékot. Logikus lenne, ám a várak nem adnak védelmi bónuszt, ki-
zárólag a védő íjászainak támadását teszik erősebbé. A várakban csak korlátozott számú egység lehet elszállá-
solva: maximum 7. A nyílt terepen viszont nincsen limitálva az egy vármegyében tartózkodó egységek száma.

Egységek
Négy különböző seregünk lehet, ezek mindegyike rendelkezik különleges képességekkel, amelyek jelentősen 
befolyásolják, hogy hogyan fogjuk őket használni hadjárataink során.

Az íjászok a csata legelején mindenki más előtt lőhetnek egyet, az így elesett ellenséges 
egységek pedig már nem támadhatnak vissza. Nyílt hadszíntéren erre csak ez első körben 
kerül sor, míg egy várostrom során a védő íjászai minden harci kör elején lőhetnek egyet.

A gyalogságnak annyi a különleges szerepe, hogy nélkülük nem lehet elfoglalni egy vá-
rat – ez közkedvelt célponttá teszi őket a várostrom során, hiszen ha a támadó elveszti az 
összes gyalogosát, akkor a várat már nem tudja bevenni.

A lovasok kétszer olyan gyorsan tudnak mozogni, mint a többi egység: egy körben akár 4 
vármegyét is haladhatnak; valamint a páncélzatnak köszönhetően nehezebb is őket elta-
lálni – egészen addig, amíg nem lépnek mocsárra vagy erdőre, illetve nem vesznek részt 
várostromban, hiszen ilyenkor le kell szállniuk a lovaikról.

Minden játékos egy tartományúr egységgel rendelkezik, aki magát a játékos által irányí-
tott kiskirályt személyesíti meg. Ha részt vesz egy csatában, akkor az egyik haderőnemet 
erősebbé tudja tenni, viszont ha elesik, az a játékos kieséséhez vezet, hacsak nem fogad 
hűbéresküt a legyőzőjének.
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Garas
A játék egyik fontos eleme a pénz, ami elengedhetetlen a győzelemhez. A te-
rületfoglalós játékok alapkoncepciójának megfelelően minél több területet 
foglalunk el, annál több pénzre teszünk szert. Az elfoglalt várak és teljesen 
uralmunk alá hajtott országrészek több pénzt hoznak, ahogyan a megszerzett 
tárnokmesteri tisztség is.

A pénzt hadseregeink toborzására és a tisztségek megszerzésére tudjuk majd 
felhasználni.

Csata
Amint egy mozgás fázis során a játékos csapatai olyan várme-
gyébe lépnek, ahol ellenséges egységek tartózkodnak, akkor 
meg kell állnia, de további seregeket a fázis végéig mozgathat 
erre a területre. Ezek után már senki sem hozhat új egységeket 
a csatába, és erről a területről sem léphet el senki.

Kétféle csatát különböztet meg a játék: nyílt ütközet és várost-
rom. Alapesetben egy csatában 5-ös és 6-os dobott értékkel 
érhetünk el találatot, aminek következtében bármelyik ellensé-
ges egységes levehetjük, de nyílt ütközetben a lovasok már 4-es 
dobással találnak, és csak 6-os dobással lehet őket leszedni; 
míg ostrom esetén a védő íjászai erősebbek, mint a többi egy-
ség, ilyenkor szintén már 4-es dobásra találnak. Ostrom esetén 
a védő íjászai minden harci kör elején végrehajtanak egy táma-
dást a többi egység előtt, a lovasok pedig elvesztik erejüket, a 
gyalogosokkal megegyező támadó és védelmi értékeik lesznek. 

A csata levezénylése igen egyszerű: minden egység dob egy ha-
toldalú kockával – fegyvernemenként érdemes más-más színű 
kockával dobni, hogy az esetleges bónuszokat könnyen tudjuk 
alkalmazni. Ezt követően a sikeres találatainknak megfelelő 
számú egységet levehetünk az ellenféltől. A csata levezénylését 
külön táblázat segíti, amelyen mind a harci körök felépítését, 
mind az egységek támadó és védő értékeit megtaláljuk.

Amennyiben a legyőzött seregben volt a vesztes játékos tartományura, akkor számára véget ér a játék, hacsak 
nem tesz hűbéresküt a legyőzőjének – ilyenkor szinte minden hatalmát és pénzét elveszti, a hűbérurának 
minden lépésével kapcsolatban vétójoga lesz. Az eskü szerepe játéktechnikailag csupán annyi, hogy a le-
győzött játékos ne essen ki teljesen a játékból, továbbra is részt tudjon benne venni valamilyen szinten. Ha 
egyszer valaki ilyen helyzetbe kerül, nagy valószínűséggel már nem fog nyerni.

Tisztségek
A játék meghatározott köreiben a játékosok a 3 tisztség megszerzésére licitálhatnak. A játékosok rendelkezé-
sére álló pénz összege nyilvános a licitálás elején, ezt követően azonban mindenki elrejti a garasait. A licitálás 
a tisztségekre egyenként, titokban történik, és aki a legtöbb garast adja egy tisztségért, az azonnal megkapja 
azt, míg a többi játékos által a licitbe adott összeg a bankba kerül. 

Az országbíró minden csatában egyszer újradobhatja egy fegyvernem összes kockáját. A tárnokmester több 
garast szed be a váraktól. A nádor olcsóbban toboroz egységeket. Ha valaki mindhárom tisztséget megszerzi, 
akkor azonnal megnyeri a játékot.

A játékot megnyerni és a koronát megszerezni többféleképpen lehet: az összes ellenséges tartományúr ve-
reséget szenvedett csatában, vagy megszerezzük mindhárom tisztséget, vagy a játék végéig mi foglaljuk el a 
legtöbb várat vagy a térkép jelentős hányadát.

Haladó változat
A játéktábla egyik oldala a haladó verzióhoz készült, itt a játék több körig tart, és az egyes országrészek több 
vármegyére vannak felosztva. A haladó verzió több apróbb szabálymódosítást is tartalmaz: korlátozva van 
a fegyvernemek aránya a várainkban, komplexebbek lesznek a csatán átmozgás szabályai, lehetővé válik a 
visszavonulás, és a lovas seregek korlátait is másképpen kell számolni.
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Summa summarum
A tervező, Lenhardt Balázs célja egy kárpát-medencei Rizikó elkészítése volt, és többször hivatkozik a játék-
ra, mint a „Magyar Trónok Harcá”-ra. A Rizikóval csupán alapkoncepciók szintjén van rokonságban, a Kard és 
Korona a haderőnemek megkülönböztetésével igyekszik a valóságot egy kicsivel árnyaltabban szimulálni – 
fontos lesz egy csata kimenetelénél, hogy milyen egységeink vannak. Mindent összevetve a Kard és Korona 
a Rizikónál jóval összetettebb, komplexebb játék. A Trónok Harcával a tisztségek választásának és az ese-
ménykártyáknak a bevezetésével mutat rokonságot, viszont a stratégiai döntések itt jóval egyszerűbbek: had-
seregeink csupán mozogni képesek, és nincs meg az a változatosság, ami a Trónok Harcára jellemző, illetve 
a Kard és Koronában a harc kimenetele nagy részben függ a kockadobásoktól.

A játék komponensei igen kiemelkedő minőségűre sikeredtek, a kétoldalú tábla, a fémhatású kartonpénzek, 
az eseménykártyák semmilyen kivetnivalót nem hagynak maguk után. A korongokkal jelzett egységek a cél-
nak teljesen megfelelnek, viszont néhány esetben nehezen kivehető, hogy melyik jelölő melyik fegyvernem-
hez tartozik, és bár ez nagy gondot nem okoz, az mégis sokat segített volna, ha a jelölők különböző alakúak. 
A Rizikóhoz hasonlatos műanyag figurák sokat dobtak volna a játékon – ahogyan az árán is. A kavicsjelölők 
szépek, de kicsit kilógnak a játék amúgy egységes dizájnjából.

A szabálykönyv részletes alapossággal tér ki mindenre, néha talán kicsit túlságosan is körbeírva a szabályokat, 
így azok néha nehezen átláthatóak. Jó lenne egy rövid velős szabály összefoglaló a szabálykönyv végén. A 
hosszas anekdotázás és magyarázat viszont hangulatossá teszi a szabálykönyvet.

Vili
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