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 2. A járványhelyzet miatt még jó ideig bizonytalan minden közösségi program és rendezvény sorsa. Ennek ellenére a nyár 

kapcsán néhányan már optimisták és elkezdtek táborokban gondolkodni. A Remeték Titkos Társasága nyári tábora a tervek szerint június 

25. és július 2. között lesz a Mátra Kemping Sástó már jólismert helyszínén, míg a Hősök Hajnala csapata egyelőre egy  tett csak felmérést

közzé, hogy tisztázza az igényeket és lehetőségeket egy lehetséges tábor kapcsán.

Mindenkinek kitartást, vigyázzatok magatokra és egymásra!

Végezetül két rövid helyzetjelentés a hazai szerepjátékos életről:

 1. Mivel a Wizards of the Coast és a Gale Force Nine végül elálltak a pereskedéstől és békés úton rendezték nézeteltéréseiket, 

április elsejétől újraindulhat a Tuan Kiadó által fordított magyar D&D könyvek engedélyeztetési folyamata. Ez egyrészről jó hír, másrészt 

azt jelenti, hogy újabb várakozási idő kezdődhet a hazai forgalmazásig, de legalább látni már az alagút végét! Eme alagút végén pedig 

nem gyorsvonat vár, hanem magyar nyelvű szabálykönyvek, szóval kitartást, mert közel a megjelenés!

Üdvözlet az Olvasónak! A Húszoldalú legújabb száma visszatér az igazán jó történetek ősi forrásaihoz: a mesékhez, mítoszokhoz, 

legendákhoz, és megmutatja, hogy ezekből nem csupán unalomig ismételt toposzokat emelhetünk át kalandjainkhoz, hanem 

segítségükkel fel is frissíthetjük ötlettárunkat. Ehhez olykor elég átgondolni és felidézni azokat a mindannyiunkban megbúvó 

archetípusokat, amelyekből építkeznek, máskor viszont pont ezeknek kell görbe tükröt tartanunk, hogy fonákjukról is megérthessük őket.

A Kalandok & Szettingek rovatunkban négy anyag is hasonló célokat szolgál: legyen szó vízözönről, Sherwood erdejének hőseiről, 

Hófehérkéről, vagy akár a Rubin Csillag éjszakája nevű Hősök Hajnala kalandról, mindegyik esetben igen érdekesen és izgalmasan sikerült 

továbbgondolni az eredeti ötleteket. A szemfülesek emellett Glowface kalandmorzsáit is felcsipegethetik itt-ott szétszórva. A kezdő 

szerepjátékosoknak szóló Belépő rovatunkban ezúttal a meglepetés és orvtámadás kérdéskörét vesszük át a D&D 5. kiadásának 

fényében, Kitekintő rovatunkban pedig Boldog-Bernád Istvánnal készült interjúnk olvasható. Márk a saját kozmológia- és 

mítoszteremtésben nyújt némi segítséget, méghozzá egy olyan hosszú cikkben, hogy csak az első része fért bele aktuális számunkba, 

második részét a következőben olvashatjátok majd. Gépmesék címmel új képregénysorozat is indul, méghozzá három oldalon!

felmérést
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gát kulcsát átadja neki, még azon az éjjelen. Daruna 

elvakultságában azonnal elfogadta a teremtmény ajánlatát, és 

szabadulása után egyenest a király hálószobájába indult.

 Ezek után mit sem sejtve elindult kifelé a kastélyból, hogy 

másodjára is megpróbáljon elmenekülni, amikor is megszólaltak a 

háta mögött a vészharangok.

 Az egykoron gazdag várost elnyelte a tenger, népe pedig, mint 

a hamu, úgy szóródott szét. Hogy pontosan merre is volt egykoron 

a tengerparti város, ma már szinte senki nem tudja, ám a 

kemsepalánki emberek gyakran földöntúli sírást hallanak a tenger 

felől. Sokak szerint Daruna lelke kísért a habok között.

 A Nagy Fal őrsége félreverte a harangokat, ahogy észrevették, 

hogy a kikötő kapuja megnyílt és a hatalmas víztömeg behatolt a 

városba. Néhány pillanat múlva jajveszékelés és kiabálás zajától 

lett hangos Ær-Isel. A király ekkor ébredt fel a kastélyban.

 Vágtára fogta hát a lovat és nekiiramodott, kifelé a városból. 

Még utoljára hátrapillantott, hogy lássa elsőszülött lánya arcát, 

amint a tenger habjai maga alá temetik.

 Minden hatalmát felhasználva megszerezte apja nyakából a 

kulcsot. Ahogy ez megtörtént, a szeráf megjelent mellette és 

tartani kezdte a markát. A lány dacosan átadta a város 

legértékesebb kincsét a halál istenének kezébe.

 Graddus, amilyen gyorsan csak tudott, menekülni kezdett, nem 

törődve senkivel és semmivel. Tudta, a városnak vége, és csak az 

menekül meg, aki elég gyorsan menti az életét. Lóra kapott, és 

vágtázni kezdett a keleti kapu felé. A város sáros utcáin emberek 

próbáltak menekülni. A király félrelökdöste mindet, aki csak 

megpróbálta megállítani, vagy megpróbált felszállni a lovára.

 Ahogy befordult a kapuval szembe lévő utcára, megpillantotta 

Darunát, akinek szemében harag és szomorúság csillogott. Intett 

neki, hogy ugorjon fel mögé a lóra, a lány azonban dacosan 

visszautasította az ajánlatát. Graddus hátrapillantott, és látta, 

hogy az áradás azonnal utoléri.

ÆR-ISEL LEGENDÁJA
(Kalevias)

Kalandok & SzettingekKalandok & SzettingekKalandok & Szettingek

 A „Nagy Fal” – mert így nevezték az itt élők – kapujának 

aranykulcsát a kikötőmester minden reggel elkérte az uralkodótól, 

majd napnyugtakor visszaadta a király kezébe. A város ura egy 

aranyláncra fűzve hordta magánál, és senkinek nem adhatta át, 

csakis a kikötő mesternek, akit mindig egy tucatnyi katona kísért.

 A legenda szerint Ær-Isel utolsó királyát Graddusnak hívták. 

Bölcs és erőskezű uralkodó volt. A gát kulcsát különösen nagy 

gonddal őrizte, a népét pedig más uralkodóktól eltérően 

kimagasló jólétben tartotta. A királynak számos felesége volt, 

akiktől számos gyermeke született, ám fiúval egyik sem 

ajándékozta meg. Minden jel arra utalt, hogy a trónt elsőszülött 

lánya, Daruna hercegnő fogja örökölni, ám a nép gyűlölte és félte a 

fiatal hercegnőt.

 Daruna már egészen fiatal korától kezdve szoros kapcsolatban 

állt a mágikus erőkkel. Bár a birodalomban súlyos előítéletek 

övezték a mágusokat, – a királyi család tagjai számára pedig 

szigorúan tilos volt az ilyen mesterség gyakorlása – Graddus 

mégis hagyta, hogy a lánya fejlessze és gyakorolja a képességeit. 

Amidőn Graddus feleségei sorra hozták világra a lány 

gyermekeket, a nép számára egyre biztosabbá vált, hogy ki is fogja 

örökölni a város trónját. Egyre inkább nőtt az elégedetlenség az 

egyszerű népek között. A királynak a katonákat a saját rokonaik 

ellen kellett sokszor vezényelnie, ami lázongáshoz vezetett.

 Hogy a nép haragját lecsendesítse, a királynak egyetlen 

választása maradt. A saját lányát ki kellett tagadnia az 

örökségéből, és tömlöcbe kellett záratnia. Daruna megpróbált 

elszökni, de nem tudott kijutni a városból. Kezeire lánc került, a 

nép pedig megnyugodhatott. A király új örökösének a 

harmadszülött lányát, Boadicát jelölte ki.

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy dúsgazdag város az 

Azúr-tenger partján. Az itt élő emberek, gondos-dolgos népek 

voltak, akik békében éltek a környező törzsekkel és a természettel. 

Falait fából és kőből, házait vályogból és nádból építették. A föld 

és a tenger elegendő élelmet adott az itt élőknek, hogy Ær-Isel 

néhány évszázad alatt termetes várossá nőhesse ki magát. Béke és 

megnyugtató állandóság jellemezte az életet, a tenger azonban 

újabb területek után áhítozott.

 Amikor az elfek időszámítása elérte a negyedik kort, addigra a 

gazdag településnek már komolyan meggyűlt a baja a víz 

hódításaival. A királyok pénzt és erőt nem kímélve hatalmas 

sáncokat húztak a Ær-Isel tenger felőli falai alá. A gátakat úgy 

alakították ki, hogy a város kikötőjébe apálykor be és ki tudjanak 

úszni a hajók, dagálykor pedig biztosan elválasszák az itt élők 

házait a tenger istenének karmaitól.

 Néhány hónappal az után, hogy apja elfogatta, egy sötét szeráf 

jelent meg a tömlöcben. Elmondta, hogy a halál istene 

meghallgatta az imáit, és hajlandó kiszabadítani, amennyiben a 

 A zárka sötétjében Daruna elátkozta apját és a népét, és 

minden éjjel imádkozott a sötétség isteneihez, hogy segítsék ki 

szorult helyzetéből, ő pedig átadja a város lakóinak lelkét. 

Hamarosan az imái meghallgatásra találtak.

http://samuelmichlap.com/
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Karakterek

Célok és győzelmi feltételek

2. Hosszú kampány: Mint fent, majd ezután a szerzett tapasz-

talataival és gyűjtött csatlósaival csatlakozik a keresztes hadakhoz 

és segít Richárdnak bevenni Jeruzsálemet és megalapítani a 

Palesztinai Keresztény Királyságot.

a bárót – de vannak képességei és egy hosszúíja, meg egy jó 

kardja.

1. Rövid kampány: Robin célja az, hogy legyőzze a gonosz bárót 

és visszaszerezze ősei földjét.

8. szintű harcos, semleges jó (29 éves)

Robin NEM tolvaj. Nemesi születésű harcos, kiemelkedő 

képességekkel. Pusztán a körülmények miatt csatlakozott egy 

„tolvaj-klánhoz” és vált vezérévé.

Karizma 18 – Megkérdőjelezhetetlen vezető, ha bármelyik aláren-

deltjének azt parancsolja, hogy „ugorj!”, akkor csak az lehet a 

válasz, hogy „milyen magasra?”

Megjegyzés: Elsőre kihívásnak tűnhet Robint játszani, de valójában 

a legegyszerűbb karakter. Nyilvánvalóan nem háttérbe húzódó 

játékosnak való, de könnyen kijátszható, egyértelmű 

motivációkkal rendelkező figura.

• Latin nyelv, etikett, tánc, vadászat – a további hármat a játékos 

szabadon választhatja.

Ügyesség 18 – Célzásban verhetetlen, biztos kezű mesterlövész, 

kardpárbajban is verhetetlen.

Jártasságok (Proficiencies):

• Hosszúíj (specializáció), hosszúkard, kétkezes bot (legyőzte 

Little John-t botvívásban!), lándzsa.

Erő 15 – Birkózásban csak Little John tudja legyőzni, meg tudja 

feszíteni a legerősebb hosszúíjat is.

 Heroikus kampányról van szó, nem első szintről indulunk, és 

nem dobunk, hanem előre generált karakterekkel játszunk. 

Mindenki 160 000 tp-ről indul; ennek annyi az oka, hogy itt lép a 

tolvaj 10. szintre és kap követőket.

Intelligencia 13 – Zseniális taktikus, okos beszélgetőpartner, de 

hiányos műveltsége és hebehurgya természete miatt nem ő a 

legélesebb kés a fiókban.

I. Robin Hood 

Állóképesség 11 – Bármennyire is harcedzett, a sebesülése mara-

dandó nyomott hagyott rajta.

Bölcsesség 10 – Vasakaratú, de meggondolatlan. Az érzelmei 

vezérlik, nem a logika.

ROBIN HOOD ÉS A KÖZÉPKORI ANGLIA
Szetting az AD&D 2. kiadásához

(Eltiron)

• És az Ars Magica mitikus Európája

Alternatív történelmi háttér

• Stephen Howarth: A Templomosok titka

• A.D. 312. október 28. „E jelben győzni fogsz!” – mondja a 

látomás Nagy Konstantinnak a Milvius-hídi csata előtt – a szetting 

történelme itt tér el először a „hivatalos” történelemtől. 

Konstantin elveszíti a csatát; a kereszténység fennmarad, de nem 

lesz a Birodalom államvallása. Folytatja a terjeszkedést, de 

mellette megmaradnak a régi pogány hitek és a mágia.

• A.D. 1095. II. Orbán pápa keresztes hadjáratot hirdet 

Jeruzsálem felszabadítására. A fogadtatás vegyes – a legtöbb 

európai katolikus uralkodó inkább a saját hazájában létező 

pogányság ellen szállna harcba. Az első keresztes hadjárat csúfos 

kudarcot vall, az általunk ismert transzjordániai államok nem 

jönnek létre.

• A.D. 1189. I. Richárd trónra lép, atyja jogos örököseként. A 

kampány Richárdja nem a történelemkönyvek brutális, zavaros 

fejű és szexualitású karaktere, hanem az igazi lovagkirály, aki 

gyámolítja gyenge jellemű öccsét, a történetünk rosszfiúját: 

Jánost, és újra feléleszti a keresztes eszmét.

A szetting eredetileg egy Ars Magica 3. kiadásra írt 

kampányhoz készült, de később AD&D-vel is ki lett próbálva. 

Disclaimer: a szettinget teljes mértékben a játszhatóságnak 

rendeltem alá, sem irodalmi, sem történelmi hűségre nem 

törekedtem. Nagymértékben támaszkodtam a következőkre:

• Mándy Iván csodás ifjúsági regénye, a Robin Hood

• A jó öreg Wikipedia

• Kevin Costner filmje, a Tolvajok fejedelme

A jelen

A kampány

 Robin hazaér, és azt látja, hogy ősei várát lerombolták, földjeit 

feldúlták, gyerekkori szerelmét pedig a báró házi őrizetben tartja, 

míg meg nem „győzi” arról, hogy menjen feleségül hozzá – és 

ezzel csatolja földjeit az eddig sem csekély birtokaihoz. Robinnak 

sem erőforrásai, sem kapcsolatai nincsenek ahhoz, hogy legyőzze 

 Robin of Locksley egyszerű kisnemes, Nottingham környékén 

néhány kis falu ura; a családja generációk óta uralja a vidéket 

Locksley várából. Ura, a király hívására azonnal csatlakozott a 

keresztes hadjárathoz, de az egyik legelső csatában megsebesült, 

ezért Richárd hazaküldte, hogy gyógyuljon fel, majd új erővel 

csatlakozzon hozzá.

 1191 tavaszát írjuk. Anglia hivatalos uralkodója, Oroszlánszívű 

Richárd Palesztinában halad célja, a Szent Város megszabadítása 

felé. Otthon, Angliában öccse, Földnélküli János kormányoz, 

kapzsi, buta és pitiáner módon. Minden fontos állásra a talpnyalóit 

nevezi ki, így a királyság leggazdagabb városának élére is 

cimboráját: Guy of Gisborne-t állítja báróként.

HúszoldalúHúszoldalúHúszoldalú Kalandok & SzettingekKalandok & SzettingekKalandok & Szettingek
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 Akinek felkeltettem az érdeklődését a kampány iránt és 

lennének kérdései (hogyan dolgoztam ki a többi karaktert, mik a 

főellenség statisztikái stb.) az könnyen megtalál a Facebookon a 

Magyar Dungeons and Dragons Közösség, vagy az AD&D 

játékosok közössége csoportokban. 

 Ezenkívül a sherwoodi erdő rengeteg kalandlehetőséget kínál: 

az egyik első mesémben a bujdosók téli szállást kerestek, és egy 

elhagyott kőbányát választottak erre a célra, csakhogy a bányában 

titokzatos mágikus kreatúrák éltek (koboldok), akiket vagy ki kell 

űzni, vagy meg lehet velük egyezni; az erdőben amúgy is erősen 

jelen van a mágia, Anglia kevéske megmaradt fae („tündér”) 

népességének nagy része itt él, akik erős szövetségesek lehetnek a 

kemény mágikus védelemmel rendelkező báró ellen, de ha rosszul 

bánnak velük, akkor nagyon kellemetlen ellenfelek is lehetnek.

Jó szórakozást!

Jártasságok (Proficiencies):

Karizma 16 – Nem lehet nem szeretni.

Jártasságok (Proficiencies):

• Etikett, tánc, ének/zene, vadászat, latin nyelv, írás/olvasás - a 

többi jártasságot a játékos választja ki.

 Szinte csak furkósbottal és puszta kézzel harcol. Nemfegyveres 

jártasságait (Nonweapon Proficiencies) nemcsak a harcos, hanem 

a zsivány csoportból is választhatja, DE nem tanulhat nyelveket, 

sem írás/olvasást.

 Ezt a három karaktert javaslom, hogy mindenképpen játékos 

vigye; a többi játékos karaktert bátran ki lehet választani a mítosz 

ismertebb szereplői közül: nálam JK volt még Skarlát Will, Tuck 

barát és Azeem, akit arab harcos-mágusként dolgozott ki a 

játékosa.

6. szintű pap / 6. szintű varázsló / 7. szintű tolvaj, kaotikus jó (19 

éves)

Ügyesség 11 – Meg tudja suhintani a botot.

Intelligencia 12 – Sokan csak lökött izomagynak látják, de 

valójában agy is van a muszkli mögött.

II. Lady Marian

Kalandötletek

Bölcsesség 13 – A legtöbbször hallgat a megérzéseire, amik ritkán 

hagyják cserben.

III. Little John

Állóképesség 17 – A vasegészség: ha egészséges táplálékhoz jut, 

akkor örökké fog élni.

Természetesen van maga a főküldetés: a gonosz báró embereinek 

folyamatos zaklatása, álruhában beszivárgás Nottinghambe 

kémkedés vagy fogolyszöktetés céljából – első kalandnak Lady 

Marian megszöktetését javasolnám, akit Guy házi őrizetben tart, 

hogy házasságra kényszerítse. Ez remek hangulatot ad a parti 

összemesélésének.

Karizma 12 – Bájos külseje ellenére modora érdes, ez sokakat 

taszít.

Erő 18/92 – Az őserő.

Bölcsesség 10 – Tudom, ki a barátom és ki az ellenségem.

Ügyesség 9 – Időnként hajlamos idétlen hibákra

Megjegyzés: A mítosz egyik legerősebb karaktere lehet egy jó 

játékos kezében. Egy báró korán elárvult lánya, akit nagyon 

különböző emberek neveltek: egy eretnek pap, egy hithű pap és 

egy dacos komorna. Rengeteget csavargott szülei korai halála 

után Nottinghamben, így megismerve a helyi alvilágot.

• tőr, lasszó

8. szintű harcos, kaotikus jó (22 éves)

Erő 10 – Simán elbír egy hátizsákot és pofán vág egy agresszív 

városőrt.

Állóképesség 15 – Egészségesen étkezik, legendásan kitartó.

Intelligencia 17 – Született intelligenciája mellé párosul korához 

képest ritka olvasottsága.

ELÚRIA JÖVŐJE
(Farkas Tivadar)

 Mindannyian ismerjük Hófehérke történetét. Lehet, hogy 

gyerekkorunkban olvasták fel nekünk, esetleg képeskönyvben 

vagy a képernyőn találkoztunk vele, de ismerjük a fő motívumokat: 

a gyönyörű, ártatlan hercegnőt, a gonosz mostohát, a mágikus 

tükröt, a hét törpét stb. Felnőtt fejjel nézve ez a mese általában 

már nem köt le minket. Már az elején tudjuk, hogy a gonosz 

elbukik, a jó győzedelmeskedik, és az ártatlan lány tévedései 

szinte bagatellnek tűnnek. De mi van akkor, ha másképp meséljük 

el ezt a történetet?

 Elúria egy apró hegyi királyság, ami jó hírét és gazdagságát 

ezüstbányájával alapozta meg. Gazdag forrásai ellenére sikerült 

függetlennek maradnia – félreeső helyzete vagy uralkodói mesteri 

politikájának hála.

Rendszerfüggetlen kalandmodul kezdő vagy tapasztaltabb 

játékosok, alacsony szintű karakterek számára. Kipróbálva 

egy partival, három játékossal.

 Ez a kalandmodul Neil Gaiman Hó, tükör, almák című novelláján 

alapul (magyarul megjelent a Tükör és füst kötetben 1998-ban a 

Beneficium Kiadó, majd 2011-ben az Agave Könyvek 

gondozásában). A mesélőnek javasolt ezen novella és a hozzá 

kapcsolódó Gondolatok a mítoszokról című írás elolvasása 

(megjelent ugyanabban a kötetben) a hangulat megala-

pozásához.

Háttértörténet

Elúria királysága

 A királyságban csak egyetlen város áll, Elúria, ami egy festői 

szépségű várkastélyt ölel körül. Ezen kívül csak apró faluk és 
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 Monia hercegnő ki akarja szabadítani az apját, viszont a 

katedrális szentsége miatt nem tud a közelébe férkőzni, és nem 

tud az álnok királyné közelébe sem jutni az erős őrség miatt. 

Emiatt más módot eszelt ki a királyné megdöntésére: olyan 

nyomorba taszítja a királyságot, hogy annak lakói maguk taszítsák 

le a trónról. A törpék segítségével elkezdte prédálni a régi bánya 

közelében futó déli út utazóit. Kivétel nélkül mindenkit elfogtak, és 

csak a kivételesen erős kísérettel utazóknak volt esélyük eljutni 

céljukig. Ezt a prédálást a királyság megszenvedte. Szűkös télen 

vannak túl, és ha a prédálások egész évben tovább folytatódnak, 

nem tudni, hogy a következő telet hogyan vészelik át.

 Adosinda királyné kihirdette, hogy a hercegnő betegségét a 

király is elkapta. Mindketten legyengültek, és nem tudnak 

megjelenni a nyilvánosság előtt. Felszólította a királyság lakóit, 

hogy rendszeresen imádkozzanak uralkodójuk egészségéért, és 

ezen célból Segeric atya minden nap több misét is celebrál. A 

beavatottakon kívül senki sem tudja, hogy a gyakori misék valódi 

célja a katedrális szentségének megerősítése az alagsorban őrzött 

vámpír miatt.

A kalandozók érkezése

 A kalandozók a keleti vagy az északnyugati úton érkeznek 

Elúriába kora tavasszal, kihasználva, hogy a hegyi út már járhatóvá 

vált a tél elmúltával. Korábban még nem jártak itt, és nem is tudnak 

sokat az apró hegyi királyságról. Ha más dolguk nincs errefelé, egy 

karaván kísérőjeként is érkezhetnek. A karaván vezetője egy jóslat 

hatására indul az általa régen látogatott Elúria királyságba, és 

ugyanezen jóslat alapján választotta az egyik hegyi utat nehezen 

járhatósága ellenére.

Főbb események

ezért Gesimund királyt is hasonló módon megkarózták, de testét 

egy kristálykoporsóba zárva a katedrális alagsorában rejtették el, 

remélve, hogy a katonai őrség és a szentségek kisugárzása 

megelőzik a vámpírrá vált király feléledését.

 Akármilyen indokkal is érkeznek, az úton rablók támadnak 

rájuk. Ezek nem a fosztogató törpék, csak elkeseredett helyi 

lakosok, akik számára különösen kemény volt a tél. A kalandozók 

könnyedén visszaverik a támadókat, de akár diplomáciai úton, 

fenyegetéssel is sikeresen kezelhetik a helyzetet.

 Elúria városába érkezve az őrök a kapunál alaposan átnézik a 

szekereket, és kiszabják a vámot. Ha a kalandozók között van 

törpe, akkor megtörténik az első konfrontáció. Az őrök kiemelt 

figyelmet szentelnek neki, és fegyverüket készenlétben tartva 

kérdezik ki. Ha a kalandozók nem kezdeményezik a harcot, egy 

alapos kikérdezés után az őrök beengedik őket. Csak arról kell őket 

meggyőzni, hogy a törpe karakter távoli országból érkezett, és 

korábban sohasem járt itt.

 A városban látványosan nagy örömmel fogadják a karavánt, 

isteni áldást emlegetve. Amint a szekerek elérnek egy nagyobb 

istállóba, a karavánvezető kifizeti a kalandozók bérét, és mehetnek 

a maguk dolgára. Ha betérnek az egyik kocsmába, és van köztük 

törpe, hasonlóan feszült helyzet alakulhat ki, mint a kapunál, de 

fegyveres összecsapásig csak a kalandozók kezdeményezésére 

fajulhat a dolog. 

 A királyságba három út vezet. A leggyakrabban használt út 

délről közelít, ami a hegyek közötti völgyeket és hágókat követve 

kényelmes utat biztosít. Az utazók és a kereskedők szinte 

kizárólagosan ezt használják. A keleti és az északnyugati utak a 

hegyeken át vezetnek ,  és néhol al ig szélesebbek 

kecskecsapásoknál, szekerekkel meg kell küzdeni az áthaladásért.

Elúriában szinte kizárólag emberek laknak. Más fajok képviselői 

csak elszórtan bukkannak fel, pl. törpék csak a régi bányában 

laknak.

 A régi bánya sokáig üresen állt. Kb. 40 évvel ezelőtt egy törpe 

család kért engedélyt az akkori királytól, hogy beköltözhessenek 

az elhagyott járatokba. Miután megkapták az engedélyt, a saját 

elképzelésük szerint alakították át a bányát. Jelenleg már senki 

sincs, aki rajtuk kívül ismerné a járatok elrendezését.

 Adosinda királyné mágikus tükre segítségével szemtanúja volt 

a hercegnő feléledésének. Mivel más módszert nem ismertek,  

 Két generációval ezelőttig Elúria vagyonának szinte egyedüli 

forrása a régi ezüstbánya volt, a déli út mentén. Mikor ez kimerült, 

új bányákat nyitottak.

A régi bánya

 A törpék csendes, elvonult életet élnek. Ritkán jönnek be a 

városba, azon kevés szükségletüket, amit nem tudnak maguknak 

előállítani, vándorkereskedőktől és kisebb falvakban szerzik be.

 Mire Adosinda királyné felismerte, hogy a márki „gyógymódja” 

hatására a tizenéves lány vámpírrá változott, akarva-akaratlan már 

a királyt is megfertőzte. A királyné a királyság érdekeit a szeme 

előtt tartva cselekedett.

bányászközösségek bújnak meg a hegyek között.

 A helyzet ismeretében a katonaság vezetője, Gorbash kapitány, 

és az egyházi vezető, Segeric atya is a segítségére volt. 

Lényegében csak ők hárman voltak tisztában a helyzettel, és 

cselekvésre szánták el magukat. Szegényes tudásuk alapján egy 

vámpír megölhető, ha karót szúrnak a szívébe. Gorbash kapitány 

vállalta magára a feladatot, hogy Monia hercegnőt kivigye az 

erdőbe, és megölje. A holttestét az erdő egy elhagyatott 

szegletében hagyta. Ahogy Hófehérke meséjéből is ismert, a 

magára hagyott hercegnőre a törpe bányászok találtak rá. Miután 

kihúzták a szívébe vert karót, a vámpír magához tért. Bűverejét 

felhasználva megbabonázta a törpéket, akik elvitték otthonukba, a 

régi bányába. Monia hercegnő itt tervelte ki bosszúját.

Az örökös

 Gesimund királyt csodálatos feleséggel, majd gyönyörű 

lánygyermekkel áldották meg az istenek. Örömét beárnyékolta, 

hogy a királyné belehalt a szülésbe, és Monia hercegnő beteges 

gyermekké cseperedett. A király bánatát és aggodalmát csak az 

enyhítette, hogy két évvel ezelőtt feleségül vette a gyönyörű 

Adosindát. A király pénzt nem kímélve hozott gyógyítókat messzi 

földekről, hogy a beteg, nehezen lélegző hercegnőt 

meggyógyítsák, de sem alkímiai szerek, sem isteni csoda nem 

segített. Az előző évben bukkant fel Corvosa márki, aki végül 

sikerrel járt. Monia megerősödött, folyamatos köhögése elmúlt. 

Ezen túl viszont furcsa szokásokat vett fel. Kerülni kezdte a 

napfényt, ingerlékeny, vadabb lett, és néha rátámadt a 

szolgálókra.
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 Megállapítható, hogy a törpéket a vámpír elbájolta. A hatás 

megtörésével vagy fenyegetéssel, kínzással a törpék rávehetők, 

hogy mindent elmondjanak, amit tudnak, illetve hogy a 

kalandozóknak megmutassák a bányába vezető utat, és hogy a 

mélyben is vezessék őket.

 Az úton három vagy négy törpe áll lesben (Vigyori, Zsémbes, 

Bunkó, esetleg Göthös). Próbálnak rajtaütni a közeledő csapaton, 

de nekik végül sikerül legyőzni a támadókat. Ha a kalandozók 

foglyot akarnak ejteni, azt is könnyedén megtehetik.

 Az életben maradt törpék az Angyalt, illetve a Sápadt Angyalt 

emlegetik. Az ő kérésére támadnak meg utazókat, és cserébe 

megkapják az Angyal csókját (a vámpír harapását). Az élve 

elfogott embereket és a megszerzett árukat a régi bányába viszik, 

és ott a foglyok az Angyal végső csókjában részesülnek.

megállapítani, hogy az épségben maradt szekereket valószínűleg 

az úton vitték tovább, a rajtaütések helyszínéről nem vezetnek 

nyomok az erdőbe.

 A bányába egy régi út vezet, amit a tél előtt gyakran használtak. 

A bánya bejáratához érve egy szakadékban törött szekerek és 

döglött lovak maradványait találják – amire nem volt a 

továbbiakban szükség, itt végezte.

A bányában

 Monia hercegnő és a többi törpe nem támad rájuk azonnal. A 

vámpír a sötétből kezdeményez beszélgetést a kalandozókkal, 

akik eddig a legtovább jutottak a bánya felfedezésében. Ha a 

játékosok eddig nem rakták össze a képet, és nem fedezték fel, 

hogy egy Hófehérke-sztoriba csöppentek, a vámpír hajlandó 

(majdnem) mindent elmondani nekik. A hercegnő szemszögéből 

elmondott történet nagyon hasonlít Hófehérke klasszikus 

meséjére. Egyedül maradt apját behálózta a gonosz Adosinda, 

majd mikor már királyné lett, átvette a hatalmat. A hercegnőt 

Gorbash kapitánnyal próbálta megöletni az erdőben, de a törpék 

megmentették. A királyt a katedrális alatt börtönözték be, ahová ő 

nem tud érte menni. A hercegnő célja apja, a király kiszabadítása, 

és a trónbitorló elpusztítása. Mivel ezekhez kevés a hatalma, 

közvetett utat választott, és az egész királyságot olyan helyzetbe 

akarja hozni, hogy annak lakói maguk taszítsák le a trónról a 

királynét. 

 A bánya kiterjedt alagúthálózattal rendelkezik, amit a törpék az 

utóbbi évtizedekben a saját ízlésük szerint alakítottak, és 

csapdákkal látták el. Vezető nélkül nagyon nehéz megtalálni az 

utat és kikerülni minden csapdát. Ha valamelyik elfogott törpét rá 

tudják venni, hogy segítsen, akkor komolyabb bonyodalom nélkül 

eljuthatnak a bánya mélyére.

A déli úton

 Nem sokkal az után, hogy betérnek a fogadóba, egy osztag 

katona jelenik meg, hogy a királynő meghívására a palotába 

vezessék a kalandozókat. Az osztagot maga Gorbash kapitány 

vezeti.

 A törpéket vezető Monia hercegnőről és a király állapotáról egy 

szót sem szól. Elmondása szerint ismeretlen oknál fogva az eddig 

békésen éldegélő törpe család előző év őszén útonállásba 

kezdett. A régi bánya kiváló rejtekhelyet biztosít, mivel ma már 

nincs élő ember, aki ismerné a két generációval ezelőtt kimerült 

járatokat. Ha elvállalják a küldetést, a királynő fegyveres erőn kívül 

minden segítséget biztosít (pl. ha egy karavánnak akarják álcázni 

magukat, így idézve elő a törpék támadását).

Egy este a városban

 A palotába vezető úton sem a kapitány, sem a katonák nem 

elég beszédesek, hogy bármilyen érdemi információt kiszedjenek 

belőlük. A kalandozók számára feltűnhet a megerősített őrség a 

trónteremben és az egész várban.

 Ha az estét a városban töltik, megismerhetik a beteg király és a 

hercegnő történetét. Ennek egyik módja, hogy hallják az esti 

misére hívó harangszót, és látják, ahogy hétköznap ellenére a 

lakók tömött sorokban vonulnak be a katedrálisba. Ennek a 

furcsaságnak mindenképpen érdemes utánajárni.

 A másik lehetőség, hogy szemfülesebb játékosoknak feltűnhet, 

hogy Adosindát hol királynéként, hol királynőként emlegetik. Ha 

bárkinél rákérdeznek erre a furcsaságra, megtudhatják, hogy 

mivel a király, a törvényes uralkodó már több mint fél éve beteg, és 

a nyilvánosság előtt sem jelenik meg, Adosindára egyre inkább 

királynőként, mint királynéként tekintenek.

 A korábbi eseményekről annyit tudhatnak meg, hogy az 

állandóan betegeskedő Monia hercegnőről az előző évben a kór 

átterjedt az apjára, Gesimund királyra, és azóta Adosinda királyné 

irányítja az országot. Ha az események pontos idejéről 

érdeklődnek, a király ágynak esése kb. egy hónappal azelőtt 

történt, hogy a törpék elkezdtek a déli úton utazókat fosztogatni, 

de ezek között senki sem lát közvetlen kapcsolatot.

 A déli úton haladva több rajtaütés nyomát is megtalálják. 

Egyszerű, de jól megépített csapdák, szekerek maradványai, 

utazók és lovak földeletlen tetemei az út mellett. A rajtaütések 

még az előző évben történtek, idén még nem járt erre egyetlen 

utazó vagy kereskedő sem. Nyomokat keresve már csak azt tudják 

 Adosinda királynő azért hívatta őket magához, mert 

tudomására jutott, hogy milyen jól helyt álltak az idefelé vezető 

úton. (Valójában a mágikus tükrén keresztül szemtanúja volt az 

esetnek.) Elmeséli, hogy a királyság válságos helyzetben van, mert 

a kereskedők által gyakran használt déli utat törpe útonállók 

prédálják, és ezen fenyegetés felszámolásában kéri a kalandozók 

segítségét – természetesen busás jutalom fejében. Elmondása 

szerint a katonaság azért tehetetlen az ügyben, mert ha komoly 

haderővel indulnak a fosztogatók ellen, azok egyszerűen 

visszahúzódnak a régi bányába, aminek zegzugos járataiban 

esélyük sincs az ott lakók ellen. Amikor kisebb csapatot küldött, 

azok nem tértek vissza.

Királynői audiencia

Szalai Klári
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 A vallomása végén a kalandozókat leviszi a katedrális 

alagsorába, és megmutatja nekik Gesimund király testét. A 

királynét szinte bármire rá lehet venni. Fiatal kora miatt nem egy 

tapasztalt uralkodó, és örömmel szabadulna meg a tettei miatt a 

vállát nyomó terhektől.

kívül (ha jelen vannak) mindenkit kiküld, és elmondja az igazságot 

– legalábbis az ő szemszögéből. Ha a mesélő úgy döntött, hogy a 

királyné cselekedetei nem voltak teljesen tiszták, akkor bizonyos 

részleteket igyekszik kihagyni. Ebben az esetben akár a kapitányt 

és az atyát is ellene lehet fordítani.

A király kiszabadítása

 Ha valamilyen csellel vagy erőszakkal megpróbálnak lejutni a 

katedrális alagsorába, ott komoly fegyveres és mágikus védelem 

mögött megtalálják Gesimund király kristálykoporsóba zárt testét, 

karóval a szívében. Ha ebben az állapotban el akarják pusztítani, 

nem tud ellenállni. Ha kiveszik a szívéből a karót, a király magához 

tér. Magától nem támad a kalandozókra. A helyzet tisztázása után 

belátja, hogy vámpírként sem ő, sem Monia hercegnő nem 

irányíthatja a királyságot. Akár egy nyilvános szereplésre is 

hajlandó (persze csak éjszaka), amiben bejelenti a királyság 

lakóinak, hogy Monia hercegnő a betegsége következtében 

elhunyt, és félő, hogy ő sem húzza már sokáig. Ezután igyekszik 

felkutatni a lányát, és jobb belátásra bírni – szükség esetén akár 

meg is ölni –, és végül öngyilkosságot elkövetni.

 Ha elegendő idő telt el a kalandozók bányából való távozása és 

a katedrálisba való behatolásuk között, hogy a még életben lévő 

törpék gyalogosan eljussanak a városba, akkor lehetséges, hogy 

ők támadást intéznek a kalandozók ellen, miután bejutottak a 

királyhoz. Ha minderre éjszaka kerül sor, akkor Monia hercegnő is 

segítheti őket (vagy akár a törpék nélkül is támadásba lendülhet). 

Ha a vámpír belép a katedrális területére, akkor nagyon 

meggyengül, és könnyebb legyőzni. Persze ez csak akkor 

lehetséges, ha a kalandozók a bányában életben hagyták.

 Ha ekkor Monia hercegnő még életben van, és a királynéval a 

találkozóra éjszaka kerül sor, akkor a vámpír is felbukkanhat. Erre 

akkor van esély, ha a szűk körű beszélgetés során a kalandozók 

megváltoztatják a véleményüket, és a hercegnő támogatása 

helyett a királyné oldalára állnak.

 Ettől függetlenül nem mindegy, hogy a játékosok számára 

mikor válik egyértelművé a párhuzam. Amikor én meséltem ezt a 

kalandot, már akkor elhangzott viccből egy utalás Hófehérke 

meséjére, amikor kiderült, hogy a déli úton törpék portyáznak. 

Szerencsére akkor ez még csak kóbor felvetés volt.

 Ha a játékosok már azelőtt rájönnek, hogy Hófehérke 

történetének egy verzióját játsszák, mielőtt karaktereik elhagynák 

a várost, hogy rajtaüssenek a törpéken, akkor teljesen más irányt 

vehetnek az események. Ha korán jön a felismerés, akkor a 

játékosoknak még nincs elegendő információjuk az aktuális 

eseményekről, és félő, hogy nem a kalandban megtudott tények, 

hanem a gyerekkori mesére vonatkozó emlékeik alapján 

 A kaland során a mesélőnek nem célja eltitkolni, hogy a kaland 

lényegében Hófehérke és a hét törpe meséjének feldolgozása. 

Sőt, a morális dilemma alapja pont az aktuális helyzet összevetése 

a gyermekkori mese történetével.

Leesik a tantusz

A legegyszerűbb helyzetben a dilemma a játékosok által ismert 

mese és a kaland eseményei között van. A meséből megismert 

ártatlan lány valójában egy gonosz vámpír, aki ártatlan utazókat 

nem kímélve próbálja elérni célját, míg a gonosz mostohának 

ismert királyné valójában csak lehetőségeihez mérten próbálja 

megmenteni a királyságot. Ebben az esetben a két fél 

egyértelműen gonosz, illetve jó jellemű, csupán a szerepek vannak 

felcserélve a korábban ismert történethez képest.

Morális dilemma

 Mivel ez a morális dilemma a kaland fő célja, javaslom, hogy a 

mesélő nyugodtan engedje a játékosokat, hogy akár metázva is 

megtárgyalják a helyzetet. A karaktereket a bányában 

kihallgathatja a sötétből kommunikáló vámpír, de ennek ellenére 

célszerű hagyni, hogy a játékosok a kihallgatás veszélye nélkül 

megtárgyalják a dolgokat.

 Amikor Adosindát szembesítik azzal, amit megtudtak, a 

királyné hamar megtörik. Gorbash kapitányon és Segeric atyán 

A vámpírnak halnia kell

Lehetséges lezárások

A királyné szembesítése az igazsággal

 Ha a hercegnővel a sötétben lefolytatott beszélgetést követően 

a kalandozók továbbhaladnak a bánya mélye felé, a vámpír a még 

életben maradt törpékkel rájuk támad. Ha a vámpírt megölik, a 

törpékre ható bűbáj megszűnik, és ők abbahagyják a támadást. Ha 

a vámpír túl erős ellenfél lenne a kalandozóknak, a jellemzőit le 

lehet csökkenteni – a hercegnő kevesebb, mint egy éve vámpír, és 

tizenéves korában változott át.

 Több módon is a királyné közelébe kerülhetnek. Ha besétálnak 

a városba, mint akik sikeresen teljesítették a küldetést, azonnal a 

királyné színe elé kísérik őket. Ha csendben, settenkedve 

próbálnak a közelébe jutni, akkor nehezebb dolguk lesz, mert a 

királynét folyamatosan őrzik.

 Segíthet, ha a Monia hercegnővel való beszélgetésből nem 

derül ki, hogy Gesimund király is vámpír lett. Ha a kalandozók csak 

annyit tudnak meg, hogy a király fogságban van a katedrális alatt, 

akkor egy lehetséges megoldás lehet, hogy a királyt kiszabadítják, 

és majd a jogos uralkodó dönti el, hogy mi legyen a királyné és a 

vámpírrá vált hercegnő sorsa.

 Ha a mesélő úgy gondolja, hogy az egyértelmű jellemek túl 

egyszerűvé teszik a döntést, mindkét oldalt lehet egy kicsit 

árnyalni, a feketét és a fehéret is elmozdítani a szürke irányába. 

Monia hercegnő valójában nem ölte meg az elfogott utazókat, 

csak fogva tartja őket a bánya mélyén. Ha visszakerül a hatalomra, 

szabadon engedi őket. Adosinda királyné valójában 

tevékenyebben részt vett az aktuális helyzet kialakulásában, és 

Corvosa márkival már korábban megegyezett, hogy a 

„gyógyírnek” végzetes hatása lesz a beteg hercegnőre, de sajnos a 

márki kijátszotta őt, és valójában vámpírrá tette a hercegnőt. Ezen 

kívül a kalandozókban az is felmerülhet, hogy a királyné egy szót 

sem szólt vámpírról, amikor felfogadta őket, holott biztosan 

tudnia kellett róla.

 A kaland célja elsődlegesen nem a vámpír elpusztítása, hanem 

hogy a karaktereket, illetve a játékosokat egy morális döntés elé 

állítsa. A mesélőtől függ, hogy mekkora lesz ez a morális dilemma.
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 Középkorú félork férfi. Elúria katonáinak parancsnoka. 

Betegesen fél a természetfelettitől és a szörnyektől, de ezt a 

félelmet igyekszik nem kimutatni. A királyságban azon kevesek 

egyike, aki tisztában van, hogy mi történt, és részt is vett benne. 

Meggyőződése, hogy a vámpírokat el kell pusztítani, mert ők már 

nem emberek. 

 Idősődő ember férfi. Elúria királyságának főpapja. Korábban 

hűen szolgálta Gesimund királyt, de amikor Adosinda királyné 

meggyőzte, hogy a király és a hercegnő is vámpírrá vált, ő is részt 

vett az elveszejtésükben. Gesimund király testét a katedrális 

alagsorába vitette, és azóta is buzgón vezeti a napi többszöri 

misét, hogy megerősítse a katedrális szentségét egyrészt, hogy 

megelőzze a király a feléledését (ki tudja, lehet, hogy a szívbe vert 

karó nem elég), másrészt, hogy ezzel visszatartsa a vámpírrá vált 

hercegnőt, ha esetleg ki akarná szabadítani az apját.

Gorbash kapitány

A környék törpe klánját most titokzatos erő tartja elbájolva. Egész 

nap csak robotolnak a bányában, nincs nyugtuk. Erődjükbe 

beköltöztek a környék vadjai és állatai. Akárhogy szenvednek és 

rettegnek is, nem tudnak szabadulni az igézet alól: ha csak 

meghallják a titokzatos énekszót, a bűbáj úrrá lesz rajtuk.

A tündérszép hercegkisasszony

A helyi bárónének alig titkolt titka, hogy mindig is szerette a 

környék ifjainak alkalmi intim társaságát. 18 évvel ezelőtt így jött 

össze az erdőben élő tündér ifjúval. Ezúttal azonban nem volt elég 

óvatos, és hamarosan a bárónének leánya született. A leány 

ártatlan gyermek volt, rendkívül bájos, a hangja gyönyörű. 

szerette a természetet, az állatokat. A báró azonban sosem jött ki 

igazán gyanús gyermekével. A báróné halála után a leánnyal 

összeveszett, az pedig nagy veszekedések után elmenekült 

otthonról, és az erdőben keresett menedéket.

Ha a szívéből kihúzva a karót feléled, és teljesen megérti a 

történteket, a királyság érdekeit szem előtt tartva fog cselekedni. 

Az ő szemében a vámpír egy szörnyeteg, már nem ember, aminek 

a nép érdekében halnia kell.

Monia hercegnő

Segeric atya

 15 éves ember nő, vámpír. Gyönyörű, ébenfekete hajú lány, 

sápadt bőrrel, és vérivás után vérvörös ajkakkal. Apja, Gesimund 

király, akit feltétel nélkül szeret. Adosinda királyné a 

mostohaanyja, akivel korábban semleges (vagy enyhén feszült) 

volt a viszonya. Célja apját kiszabadítani, valamint Adosinda 

királynét megölni, de legalábbis letaszítani a trónról. 

GLOWFACE KALANDKAMPÓI I.

 A 20-as évei közepén járó ember nő. Gesimund király felesége, 

Monia hercegnő mostohaanyja. Nagyon vonzó, gyönyörű fiatal  

cselekednek. Ennek elkerülése érdekében célszerű a király és a 

hercegnő betegségét úgy tálalni, mint mellékes, a hangulatot 

fűszerező információ. A város elhagyása előtt érdemes azt az 

információt is visszatartani, hogy a törpe családot pont hét törpe 

alkotja. Ez az információ már elsikkadt azóta, hogy letelepedési 

engedélyért folyamodtak, és azóta nem is látták őket együtt.

Nem játékos karakterek

A hét törpe

 Középkorú törpe férfiak. Testvérek. A kaland kezdetén Monia 

hercegnő, a vámpír elbájolt szolgái. Nem ugyanúgy hívják őket, 

mint a meséből ismert hét törpét, de a párhuzam könnyen 

felismerhető, segítve annak egyértelműsítését, hogy a kaland 

valójában a mese egy átirata: Rafkó (Tudor), Vigyori (Vidor), 

Zsémbes (Morgó), Tunya (Szundi), Nyuszi (Szende), Göthös 

(Hapci) és Bunkó (Kuka). Fegyvereik csákány és számszeríj. A 

mesélő felruházhatja őket különleges képességekkel is a vámpír 

csókjai (vérszívása) hatására. Például Bunkó (azaz Kuka) lehet egy 

szokatlanul megtermett, a törpék között már-már óriásnak 

számító törpe, aki nevéhez híven egy fatörzsből durva faragással 

kialakított kétkezes bunkót használ.

 A felismerést később nagyban segíti, ha a karakterek 

megismerik a törpék neveit (pl. kihallgatva őket, vagy a 

kihallgatásuk során). Végül a hercegnővel a bányában folytatott 

beszélgetés folyamán minden lényeges információ kiderül, és 

legkésőbb ekkor egyértelművé válik a párhuzam. De ekkor már 

meg van alapozva a moláris dilemma.

Adosinda királyné

 Ha a bűbáj megtörik, senkivel szemben sem lépnek fel 

támadólag. Ha vannak még testvéreik, akik bűbáj alatt 

senyvednek, mindent megtesznek, hogy kiszabadítsák őket.

 A 40-es évei közepén járó ember férfi, vámpír. Enyhén őszülő 

hajú, jó kiállású katonaember. Elúria királyságának törvényes 

uralkodója. Monia hercegnő a lánya az első feleségétől, akit 

mindennél jobban szeret. Második felesége Adosinda királyné.

Gesimund király

Szalai Klári

nő, akit a király 2 évvel 

ezelőtt vett feleségül. 

Szereti Gesimund ki-

rályt. Mágikus tükre 

segítségével naponta 

egyszer képes egy, a 

királyság területén 

tör ténő eseményt 

megtekinteni a távol-

ból. A királyság jövőjét 

(vagy saját boldo-

gulását) tartja szem 

előtt.
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látták, ebben a dokkban. Egy hónapja már. Izé… egééészen 

poooontosan az utolsó holdtöltekor. Kerek egy holdhava. - nézett fel 

a dundi teliholdra az öreg gnóm. - Igen, egészen pontosan. Két hét 

múlva lesz az esküvője, és igen fontos lenne, hogy előkerüljön. 

Családunk egy igen előkelő családdal készül frigyre léptetni 

ifjainkat és gondolom, nem meglepő, hogy Edömérnek jelen kéne 

lennie az eseménynél. Nos, nem leszek hálátlan. A dolog súlya és 

sürgős volta megindokol akár fejenként 100 platinát is, hogy időre 

visszatérjen az elkószált csemeténk. Sőt, akár meg is fejelhetjük 

valamilyen különleges tárggyal is. Olyan varázseszközzel, vagy mi a 

fenével. Nem értek én ezekhez, de a kuzinom, Borbafi Kunó 

ilyesmikkel foglalatoskodik a műhelyében. Amint megkerül Edömér 

fiam, kérem haladéktalanul visszahozni a kastélyomba!

(Háttérinformáció: a gnóm esküvők előtt a vőlegény a barátaival 

elvonul egy tíznapra. Edömér a tíznap végén nem tér vissza, így a 

papa aggódni kezdett.)

A sziget

Az idő piramisa (lásd: RCSÉ, 4. helyszín)

A csapat találkozik a kiszabadult Sehol Morthos-szal, aki 

meglehetősen egykedvűen kísért, mivel szellemalakként sok 

ráhatása nincs a dolgokra. Szarkasztikusan válaszolgat a 

kérdésekre, láthatóan sok kedve nincs idegenekkel diskurálni. Ha 

rátámadnak, eltűnik egy időre (síkváltás), majd pár perc múlva 

megjelenik ismét. Tőle megtudható, hogy nagyjából egy hónapja 

 Escondité szigetén a bennszülöttek maximális nyíltsággal 

fogadják a hajót. Kisebb ünnepséget rendeznek, mint minden 

esetben, amikor kiköt egy hajó a szigeten. A kikötővárosban 

minden információhoz hozzájuthatnak a RCSÉ eseményeit 

illetően. Az események fő szála egy piactérre (a karakterek itt akár 

választhatnak is az RCSÉ kalandban szereplő Mütyür kártyák közül, 

amik rendkívül jó atmoszférát teremthetnek a kaland indításához), 

Escondité város ikonikus kocsmájára, a Lőporoshordóra (itt 

szerencsejátékokban próbálhatják ki magukat) és a Royal Liquor 

fogadóra korlátozódjanak! Kiderül, hogy Edömér nem egyedül, 

hanem egy fiatal, szintén gnóm baráti társasággal érkezett a 

szigetre (a legénybúcsú résztvevői).

 A városban ne töltsenek sok időt a játékosok, de egy-két 

rövidebb találkozás belefér (kocsmai bunyó, szerencsejáték, 

készletek feltöltése). Úgy kell terelni az NJK-któl szerzett 

információkat, hogy egyértelmű legyen: az úticél a sziget északi 

felén található Idő Piramisa.

 A RCSÉ helyszínek küldetéseit, bármerre is mennek, már 

elvégzettnek kell tekinteni. Minél hamarabb át kell vezetni a 

csapatot a szigeten, a homokózó-kaland illúzióját lehetőleg 

megőrizve. Itt is el lehet helyezni egy kisebb dzsungelharcot a 

helyi vadállatokkal (ha igény látszik rá). Be lehet mesélni 

bennszülötteket, akik egyértelmű útbaigazítást nyújtanak a 

társaság útirányát illetően.

A MÚLT FOGSÁGÁBAN
Hősök Hajnala: A Rubin Csillag éjszakája spinoff

(renugard)

Fontos! Ahhoz, hogy valaki ezt a küldetést önálló kalandként 

lemesélje, nagyon fontos, hogy ismerje a Hősök Hajnala: A Rubin 

Csillag éjszakája (továbbiakban: RCSÉ) kalandmodul részleteit, 

mert az időzítése közvetlenül a modul végére van pozícionálva, az 

ott lezajlott események megváltoztatták a környezetet!

A levél elég tömören fogalmaz:

- Üdvözletem uraim! - köszöntötte őket az árnyalak tettetett 

rejtélyességgel, amikor már csak pár lépésnyire voltak tőle. - Nevem 

Appelsaft… ööö… Hugó… persze… hogyis… rendben, a közepébe 

vágok. Legkisebb fiam, Appelsaft Edömér… szóval eltűnt. Utoljára itt 

A tesztelés a 2019-es D&D táborban, Czitler Sanyi, Földes 

Balázs, Halmagyi Csaba, Majoros Gergő és Szeifert Dani 

részvételével zajlott.

„Uraim! Legyenek ma este napnyugtakor az 5. dokknál! Rendkívül 

fontos! Életbevágó! Nem marad el a jutalmuk!

Könnyed 8 órás, D&D 5e, 4.-5. szintű karakterekre szabott 

modul, enyhe Eberron hangulati crossover beütéssel, 3-5 

játékosnak.

 A modul két lehetőséget rejt magában: vagy a Rubin Csillag 

éjszakája közben, mellékszálként szerepelhetnek a karakterek, 

vagy külön küldetésként is megállja a helyét.

 A Hajnalcsillaghoz címzett fogadóban időzik a csapat az utolsó 

küldetésüket pihenvén, amikor egy piszkos arcú kis félszerzet 

gyermek szalad oda az asztalukhoz és egy levelet rak le eléjük. 

Kicsit még ácsorog, ameddig nem kap valami fizetséget a 

fáradozásáért, aztán eltűnik, mintha ott sem lett volna.

Ha teljesen külön küldetésként használod, akkor a kiindulás 

mindenképp valamelyik kikötővárosban legyen! Én Baldur Kapuját 

választottam, de opcionálisan illeszthető más környezetbe is.

A küldetés

 Amennyiben mellékszálként tekintünk rá, körültekintően kell 

eljárni a zsákmányolt fegyverekkel (pl: sugárvető, fénykarabély, 

lézerpallos), mert teljesen világidegen az alap kaland világában.

Üdvözlettel: gróf Appelsaft Hugó”

 Mivel előzőleg a kocsmárosnál már érdeklődtek a gróf után, és 

megbízhatónak, de főleg dúsgazdagnak bizonyult a háttér 

információk alapján, így elindultak Baldur Kapujának 

elnéptelenedő alkonyi utcáin a kikötő felé.

 A megjelölt helyen már messziről látták a sötét árnyalakot, 

amint az igyekezett a kirakodott, vagy berakodásra váró ládák 

takarásában elrejtőzni, ám olyan szerencsétlenül, hogy csak az 

nem látta őt, aki nem akarta. Szerencsére pár csont részeg 

matrózon és pár unottan járőröző városőrön kívül kihaltnak 

bizonyult a környék. Nyugodt, fülledt, izzasztó nyáréjszaka 

telepedett lassacskán a kikötőnegyedre.

LFG.HU - Hősök Hajnala: A Rubin Csillag éjszakája
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Sion Malloy, a druida

Agua, a genasik vezetője

Sehol Morthos

Warforged lovag

Kuala, a genasi rabszolgalány

Warforged harcos

Genasi harcosok

Npc-k, szörnyek

10 font, 3000 arany, 1d20 (hasítás)+ 2d6 (energia), kétkezes, nehéz

Yddross, a Vörös Fattyú (fiatal vörös sárkány)

2: A druida tud jelezni. A beözönlő warforged őrség elől a rácson 

keresztül tudnak menekülni, és a genasik segítenek kijutni a 

barlangból. Appelsaft Edömér nem jut ki…

3: Legyőzik a sárkányt, és a druidát. Teljes a siker! Edömér 

megszökik amikor kikötnek Baldur Kapujában, mert eszében nincs 

házasodni. A következő kalandban a város kazamatáiban folyik a 

hajsza az ifjú csélcsap után.

1: A warforgedek fogságába kerülnek a karakterek: egyből ebbe a 

terembe hozzák őket és bezárják egy-egy ketrecbe. A kivégzés 

előtt el kell menekülniük. A sárkány helyett 3 elit warforged vigyáz 

rájuk. A rácson keresztül tudnak menekülni, de a vízzel telt 

barlangokon keresztül igen kicsi az esélyük kijutni. 50% eséllyel 

találnak légzárványt, ahol levegőt tudnak venni. Három sikeres 

keresésre van szükség. A kijáratnál a genasik elkapják őket, de 

végül segítenek eljutni a piramisig.

átmérőjű terembe láthatnak be. A mennyezetet három vaskos 

kőoszlop tartja. Ládák, ketrecek és egy hatalmas állat van bent 

(egy kis vörös sárkány) a gondozójával (hold druida). A szemközti 

falon egy hatalmas, duplaszárnyú kapu van. Mellette egy vészjelző 

kürt lóg szögre akasztva. A druida igyekszik ezt elérni, ha támadás 

éri. A ketrecekben vannak a gnómok.

Végkifejlet

Mindegyik fegyver energiát igényel. Ha kimerül a forrás, akkor 

használhatatlanná válik (naponta 1 óra töltés a megfelelő 

eszközzel). A lőfegyverek 10 töltettel vannak betárazva, a pallos 10 

támadást bír.

Sugárvető

3 font, 1000 arany, 2d12 (szúró) + 1d6 (tűz), könnyű, betöltés, 

távolság 100/400

Egyedi fegyverek

Fénykarabély

10 font, 5000 arany, 4d12 (szúró)+ 1d6 (energia), kétkezes, nehéz, 

betöltés, távolság 150/600

Lézerpallos

 Amennyiben mégis úgy döntenek, hogy követik az amúgy nem 

különösebben ellenséges, de óvatos lényeket, akkor elvezetik őket 

egy faluba, mely egy mocsaras területen áll. Buborékszerű 

kunyhóik szinte észrevehetetlenek, csak amikor közel érnek, akkor 

látják meg azokat, olyan jól vannak álcázva. A víz alá merülve lehet 

bejutni a buborékokba. A genasik tudják, hova hurcolták el a 

gnómokat. Megígérik, hogy odavezetik őket. Csupán egy kis 

probléma van: a víz alatt kell utazni. A legnagyobb, központi 

buborék egy sziklajárat felett van. A genasik a víz alatt, hosszú, 

kacskaringós barlangjáratokon keresztül húzzák maguk után a 

karaktereket. Állóképesség próbát kell tenni, hogy kibírják-e. 

Sikertelenség esetén elájul a karakter.

 Egy sziklabarlangba érkeznek, ahonnan egyetlen folyosó vezet 

előre, de olyan szűk, hogy csak egyesével kúszva tudnak haladni 

benne. A folyosó végét rács zárja le, amin keresztül egy 100 láb 

egy csapat gnóm itt járt és áthaladtak az időalagúton. Az csak a 

csapat hozzáállásán múlik, hogy meg akarja-e tréfálni őket vagy 

sem. Végül természetesen csak eljutnak a múlt idősíkjára.

 Ha rátámadnak a páncélosokra, akkor 3 kör múlva a genasik 

beavatkoznak és szintén magukkal hívják a csapatot.

A múlt idősík

 Itt érdemes az eredeti kalandot követni, ami a piramison belüli 

dolgokat illeti. A különbség annyi, hogy az áldozatnak szánt lány 

látta a gnómokat, amikor elhurcolták őket a piramison kívülre.

 Bármerre is indulnak, egy kisebb őrségbe futnak. 3 páncélos 

(warforged) őrzi a piramishoz vezető ösvényt. A felszerelésük 

szegényesebbnek látszik a tisztáson látottakénál. Ha nem 

támadnak rájuk, hanem hagyják tovább haladni az őrjáratot, akkor 

meglepi a csapatot egy dupla túlerőben lévő, kékeszöld bőrű, 

vékony bennszülöttekből álló csoport (víz-genasik). Mintha a 

semmiből kerültek volna elő. Végül magukkal hívják (ismeretlen 

nyelven) a karaktereket.

Innen válik szét a RCSÉ és ez a küldetés.

 A piramisról lejutva könnyű elrejtőzni a sűrű dzsungelben. 

Közelebb érve láthatják, hogy a páncélosok kezében sosem látott 

fegyverek vannak, amik leginkább puskákra emlékeztetnek, de 

furcsa fények villognak rajtuk.

 A piramis ajtaján kinézve láthatják, hogy a sziget körül különös 

léghajók vannak lehorgonyozva a dzsungelből kiemelkedő 

magas, törékeny kristálytornyok körül. Úgy festenek, mintha 

egész házak repülnének. A léghajókból pásztázó fénypászmák 

folyamatosan vizsgálják, kutatják a sűrű dzsungelt. Az egyikből 

óriási, fémesen csillogó csáp nyúlik ki a lombok közé és egy 

kapálózó, nyúlánk figurát emel fel a magasba. A piramis tövében 

hatalmas termetű páncélos katonákat látnak százszámra, 

mozdulatlanul, szoros alakzatban sorakozva a környező tisztáson. 

Az egyik egység parancsnoka furcsa, fémes hangon ad parancsot. 

A tömböt alkotó harcosok teljesen egyszerre és feltűnően 

szögletes mozdulatokkal indulnak meg abba az irányba, ahonnan 

az imént kiemelték az alakot. A léghajó a zsákmánnyal egy közeli 

vulkánkürtőbe repül, ahol a legközelebbi kristálytorony is látszik.

 Ha a karakterek rátámadnak a bennszülöttekre, akkor vagy a 

túlerő, vagy az időközben odasereglő warforgedek eldöntik a 

meccset. Ha túlélik a küzdelmet, akkor elhurcolják őket a 

legközelebbi bázisra.
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5. Az ork az orgyilkos mellé mozog és támadja, de mellé csap.

 A sorrend: hobgoblin, orgyilkos, goblin, tolvaj, ork, vadász, 

bagabú

2. Az orgyilkos a hobgoblin mellé mozog. Mivel egy másik társa is 

közelharci fegyverrel ott áll az ellenfél mellett, megosztva annak 

figyelmét, jogosult az orvtámadás extra sebzésére. Egy 

nyisszantás, és nincs több ellenfél talpon. A harc véget ért.

1. A hobgoblin meglepett (surprised), ezért cselekedni nincs ideje 

az első fordulóban (round), még fegyvert húzni sem. Viszont a 

köre (turn) végétől már nem meglepett, így felhasználhat 

reakciókat (reaction).

• A goblin-t tudná előnnyel támadni, mert gyorsabb nála, viszont 

nem meglepett, így nem járna az automatikus kritikus sebzés.

• Marad hát az ork vagy a bagabú. Hogy az orkot elérje, ahhoz el 

kellene haladnia a hobgoblin mellett. Mivel az már felhasználhat 

reakciót, így jogosult lenne szabad támadásra (opportunity 

attack). Így végül a bagabút támadja le. Megkapja a támadásra az 

előnyt (mert gyorsabb) és találat esetén automatikusan kritikust 

sebez, mivel az orgyilkos is zsivány kasztú, és rendelkezik 

orvtámadással, aminek kockaértéke a kritikusnak megfelelően 

szintén duplázódik. Az orgyilkos a rejtekéből előrontva, 

kihasználva annak lassúságát és meglepettségét, lendületből 

szíven szúrja. A bagabú holtan rogy össze.

Véget ér a forduló (round), új kezdődik.

6. A vadász rejtekéből lövi az orkot. Mivel nem volt látható, így 

előnnyel. Talál, már az ork sem okoz több gondot. Íját eldobva és 

kardját előhúzva a hobgoblin mellé mozog.

Szóval az orgyilkos alaptípusú zsivány (assassin rogue), a tolvaj 

alaptípusú zsivány (thief rogue) és a vadász alaptípusú vándor 

(hunter ranger) karakterek rajtaütést szerveznek a közeledő 

ellenfelekre. Vegyes társaság az utóbbi: egy ork (orc), egy goblin 

(goblin), egy hobgoblin (hobgoblin) és egy bagabú (bugbear).

 Ahogy közelednek, a goblin kiszúrja a kalandozókat, de társait 

figyelmeztetni már nincs ideje. Mindenki dob kezdeményezést, s a 

sorrend így alakul: hobgoblin, orgyilkos, goblin, tolvaj, ork, vadász, 

bagabú.

2. Az orgyilkos rövid karddal készült, így közel kell mennie az 

ellenfelekhez, ami során azok meglátják, így az I. szabályt nem 

tudja kihasználni. De neki nem is kell az.

• A hobgoblinnak már volt köre (turn) és már nem meglepett. Így 

a IV. pont alapján az orgyilkos nem támadhatná előnnyel, és nem 

járna ellene az automatikus kritikus sem.

3. A goblin következik. Habár észlelte a kalandozókat, jelenleg 

még nem látja sem a tolvajt, sem a vadászt, csak az orgyilkost, így 

kardot ragadva rá támad. Találni talál, de minimálisat sebez.

4. A tolvaj rejtekéből számszeríjjal támad. Mivel eddig nem látták, 

előnnyel támad. Számszeríjjával a goblint veszi célba. Jogosult az 

orvtámadás extra sebzésre is, így a goblin elterül. Bónuszakcióból 

(bonus action) a fedezéket kihasználva újra elrejtőzik.

1. A hobgoblin kellően vakmerő, vagy csak elég ostoba, nem 

menekül, hanem támadja a mellé érkezett vadászt. Eltalálja, de 

megölni nem tudja.

Tömören ennyi.

MEGLEPETÉS ÉS ORVTÁMADÁS
(Shiwo)

 Üdvözlet botor bátor kalandozók! Felkértek, hogy írjak nektek 

egy újabb kisregényt a D&D 5. kiadás szabályainak rejtelmeiről. A 

mágiarendszer mellett az egyik legtrükkösebb rész a sunnyogás 

és a rajtaütés. Előbbihez a múltkor már kikevertem valami 

használhatót, utóbbihoz is jó lenne valamivel meglepni titeket. El 

is kezdtem írni egy újabb hasonlatot, de végül túl erőltetettnek 

találtam, így inkább maradok most egy hagyományos 

példamagyarázat mellett.

A Húszoldalú „Belépő” című rovata kifejezetten kezdőknek 

szól. A D&D 5. kiadásának magyar megjelenésével 

párhuzamosan ezzel szeretnénk segíteni a szabályokkal 

ismerkedőket.

III.) Orvtámadás (sneak attack): A célpont figyelmetlenségét 

kihasználva a zsivány (rogue) egy vagy több d6 extra sebzést okoz. 

Ehhez vagy előnnyel dobott (advantage) támadás szükséges, vagy 

valaki másnak közelharcban veszélyeztetnie kell a célpontot, 

megosztva annak figyelmét.

IV.) Orgyilkosság (assassinate): A zsiványok (rogue) orgyilkos 

(assassin) alaptípusának képessége. Ha valaki még nem 

cselekedett (nem került sorra a harcban), az ellen a karakter 

előnnyel támadhat. Ha meglepett karaktert talál el, azon 

automatikusan kritikus a sebzés.

II.) Meglepetés (surprise): Akkor meglepett egy karakter, ha 

felkészületlenül éri a harc: nem vette észre az ellenfeleket, vagy 

nem számított rá, hogy azokkal harcra kerülhet sor. A meglepett 

karakterek nem cselekedhetnek, és reakciót (reaction) is csak az 

után tehetnek, ha rájuk került a sor. (Tehát kezdeményezést 

dobnak.) Meglepetés csak a legelső fordulóban (round) 

lehetséges. A többiben már mindenkiben buzog az adrenalin, 

folyamatosan támadást várnak bármely irányból. Azért, mert 

valaki meglepett, még nem jár ellene előny.

 A téma azért összetett, mert alapvetően több szabály 

keveredhet:

I.) A támadó nem látható (unseen attacker): ekkor a támadó 

előnyt (advantage) kap a támadó dobására a célpont ellen. Például 

egy láthatatlan, vagy fedezék mögött sikeresen rejtőzködő 

támadó nem látható, vagy ha teljes sötétségben van (és a 

célpontja nem lát a sötétben).

HúszoldalúHúszoldalúHúszoldalú BelépőBelépőBelépő
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planetáris románc kampányra a Marson a John Carter RPG 

abszolút nyerő, vagy épp egy igazi, gótikus, önmarcangolós 

horrorhoz a My Life with Master eszméletlen jó. Érdemes tehát 

kipróbálni minél többféle rendszert azokban a zsánerekben, 

amelyeket szeretünk  néha azokban is, amelyeket kevésbé , s még 

ha nem is rendszeresítjük saját kampányra, de feldobhatjuk az ott 

szerzett tapasztalatainkkal, átemelt szabályokkal az alap 

kampányunkat.

Sokan készítettünk már saját házirendszert, de kevesek 

mondhatják el magukról, hogy a fejlesztésüket ki is adják. 

Nektek hogyan sikerült ez a Kazamaták és Kompániákkal?

 Sors bona, nihil aliud. Ha kicsit ki akarjuk bontani, hogy miben is 

áll ez a szerencse, akkor a Kard és Mágiáig kell visszamennünk. A 

játék kezdő egyetemistaként ért minket, Sanyi hívta fel rá a 

figyelmem, s ő is mesélte először a körünkben. Ekkoriban  szintén 

Sanyi közvetítésével  eljutottam Hartyándi Matyi Pnakotikus 

Romok játékára a legendás Griff koliba, mely pár évig a hazai OSR 

„szívcsakrája” volt. Mai napig remek emlék az az alkalom, nem 

mellesleg itt ismerkedtünk meg Salamon Áron Andrással, aki 

aztán elhívott minket OD&D-t játszani. A többi már történelem. 

Mindenesetre Lux Gábor nemcsak egy játékot tett le az asztalra, 

amely bevont minket az akkor alakuló hazai OSR szcénába, hanem 

roppant pozitív példát is állított elénk: ha szeretsz valamit csinálni 

és szerinted jó, add ki, tedd közzé, gazdagítsd vele a közösséged! 

Igazából a KéK léte, már az első kiadásé is, az ő példájának a 

követése. A Véletlen Találkozásokon aztán megismerkedtem 

személyesen is Lux Gáborral, s abban a szerencsében volt részem, 

hogy amikor a Helvéczia tesztjei zajlottak, meghívott magukhoz

TÖBB MINT RETROKLÓN
Interjú Boldog-Bernád Istvánnal

(Garaboncias)

Nemrég jelent meg a  (rövidítve: Kazamaták és Kompániák

KéK) című magyar D&D-retroklón szerepjáték második 

kiadása, ennek apropójából beszélgettünk az egyik 

készítővel, Boldog-Bernád Istvánnal, azaz Narmorral.

 Ezt igazán megtisztelő hallani, már csak azért is mert nagyon 

szeretem mind az OSR-t, mind a hazai közösséget. Az oldschool 

játékesztétikában érzem magam a legotthonosabban, 

mesélőként és játékosként egyaránt ez hozza ki belőlem a legtöbb 

kreativitást, ezért vált számomra fontossá.

Milyen szerepjátékokkal kezdtél el annak idején játszani?

Még az általános iskolában lapozgatós könyvekkel indítottam,  

de nem a klasszikusokkal, hanem a Cherubion Kiadónál 

megjelentekkel. A Requiem volt az első szerepjátékom, de játszani 

igazából sohasem játszottam vele, s talán időben a Forgotten 

Realms világleírást előbb megkaptam, de ekkor még egyáltalán 

nem értettem, miként is kellene használni, csak azt tudtam, hogy a 

Drizzt-regények világáról szól. Az első valódi játékülésem Gebei 

Sanyi barátomnak köszönhető, akivel gimnáziumba kerülve 

ismerkedtem meg. Ő már ekkoriban játszott, s engem is elhívott 

magukhoz egy kalandra. Így vettem részt életem első 

szerepjátékos ülésén 2004 őszén: harmadik kiadású D&D volt, egy 

íjász elfet alakítottam, amennyire emlékszem, de abban 

mindenesetre biztos vagyok, hogy a rosszfiúk társaságát „Görbe 

Tőröknek” hívták, ezen rengeteget nevettünk. A kezdetek tehát 

főleg a 3. kiadáshoz kötnek, én magam is ezzel a rendszerrel 

meséltem először a megyei könyvtárban, suli után.

 Kifejezetten szeretek új rendszereket kipróbálni, a lehető 

legkülönfélébb szemléletűeket, nem csak oldschool játékokat. 

Általánosságban jót tesz mesélőként és játékosként is, ha ki 

merünk lépni a komfortzónánkból, ha szakítunk a 

megszokásainkkal. D&D kapcsán már az is roppant mód 

szélesítheti a látókörünk, új impulzusokat adhat, ha mondjuk az 5. 

kiadáson túl tekintünk, s megnézzük a korábbi kiadványokat, vagy 

netalántán a különféle elszármazott d20 rendszereket. Ha például 

pusztán az AD&D első kiadását és az 5e-t összevetjük, máris ég és 

föld a különbség, s nem kifejezetten szabályokra, mint inkább 

játékesztétikára és szellemiségre gondolok. Ma már nagyon széles 

paletta áll a rendelkezésünkre szerepjátékok terén, s érdemes 

minden kampányhoz olyan rendszert választani, ami a leginkább 

illik hozzá, vagy ha ragaszkodunk egy bizonyos rendszerhez, akkor 

érdemes a kampányhoz illő más szerepjátékokat megnézni, 

legalább inspirációnak. Például egy nyomozós kalandoz a Cthulhu 

nyomában rendszere igen kiválóan passzol, egy klasszikus 

Később a d20 alapú játékok mellett sok mást is kipróbáltál. Mi 

az, amit szerinted a D&D játékosok eltanulhatnának más 

rendszerek szemléletéből?

A legtöbben a hazai OSR mozgalom egyik meghatározó 

arcaként ismernek. Miért pont az oldschool szerepjátékstílus 

fogott meg téged a leginkább?

HúszoldalúHúszoldalúHúszoldalú KitekintőKitekintőKitekintő
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 A visszajelzések és az eddigi tapasztalataim alapján abszolút.

Mennyire tekinthető univerzálisan felhasználható 

rendszernek?

Milyen szempontból számít mérföldkőnek a KéK 2. kiadása a 

hazai kínálatban és miben különbözik a többi ingyenes D&D 

klóntól?

 Szerettem volna valami olyat, ami még nem volt. Bármily 

meglepő, a hazai szerepjátékosok igen kis érdeklődést mutatnak 

az angolszászon kívüli fantasy iránt, sokan az angol beszélő 

neveket sem fordítják le a saját játékaikban, ami mindig is 

idegesített. Ezt az álláspontomat a D&D 5. kiadás magyar 

fordításának munkálatai során is erőteljesen képviseltem. Megint 

Lux Gábort fogom példának hozni: Fomalhaut és Helvéczia 

szintén nagyon egyedi és szokatlan világok, bátran nyúl

 Az első nyomtatásban megjelent retroklón hazánkban, 

ráadásul 100%-ban hazai fejlesztés. Először is magyar, így 

lehetővé teszi az anyanyelvünkön való játékot és publikálást a 

klasszikus szabályokkal. Másrészt több mint retroklón: sok-sok 

évnyi keresztbe-kasul való tesztelés során rengeteg egyedi 

szabály került bele, amelyek egyáltalán nincsenek vagy nem így 

vannak más rendszerekben. Például alapvetése, hogy a 

játékosoknak mindig nagyot kell dobnia a sikerhez, emellett a 

különféle dobásokat a tolvajszakértelmektől kezdve a papok 

élőholtűzésén át egészen a tulajdonságpróbákig d6-ra ültettük, 

így megszűnt, hogy hol kicsit vagy nagyot, hol százalékra vagy d6-

ra kell dobni. Az opcionális kasztok képességei szellemiségükben 

oldschool jellegűek, de el is távolodnak az eredeti „Advanced” 

változatoktól. Például a druida alapból tud az állatok nyelvén 

beszélni, s a papokhoz hasonló képességet kap, csak ő az állatokat 

képes megszelídíteni és az uralma alá hajtani. Hangsúlyos 

szerepet kapnak a bérencek és a követők, s így a moráldobások is, 

amelyek a bérencek esetében például maradandóan csökkentik a 

morált, így elérve, hogy egy ponton túl mindenképp besokallnak a 

kalandozástól.

elnyerésében: az egyik Faragó Kálmán, a lektorunk, a másik pedig 

Bársony Dávid, a műszaki szerkesztőnk. Végül, de nem 

utolsósorban szót érdemelnek a kiadványnak egyedi hangulatot 

adó borítók és a kalandmodul illusztrációi, melyeket Fülöp 

Dorottya, a kedvesem készített a tavalyi év során. Jó volt 

folyamatában látni, miként kelnek életre a Tövisodú titkainak 

szereplői és helyszínei a rajzvásznon. Azt hiszem, mindebből jól 

látszik, hogy a Kazamaták és Kompániák igazából egy baráti 

társaság hobbiprojektje.

Mennyire kezdőbarát játék?

 A maga játékstílusán belül teljesen univerzális. Igazából a 

legkülönfélébb világokon lehet vele játszani, s a kazamatajárás 

mellett a vadonbéli vagy városi kalandokra is kifejezetten 

optimális választás lehet.

A mellékelt kaland, a Tövisodú titkai különlegessége, hogy a 

19. századi magyar eposzirodalomból és székely 

népmesékből táplálkozik. Miért pont ezekre a forrásokra 

esett a választásod?

 játszani. Ez meghatározó pontja volt az életemnek, és nem csak 

szerepjátékos szempontból, ugyanis ennek köszönhetően 

Gáborral és a többi játékosával is összebarátkozhattam. A 

Helvéczia új mérföldkő volt a hazai OSR-rajongók számára, hiszen 

a szokásos ingyenes pdf mellett, Gábor kiadott egy szuper 

dobozos szettet is. Igazából nekem azóta is ez a kedvenc játékom, 

s szerintem a hatása minden szempontból érezhető a KéK 2. 

kiadásán is. Az, hogy a KéK második kiadása nyomtatásban is 

megjelenhetett, ráadásul egy ilyen gyönyörű dobozos szettként, 

abszolút Gábor támogatásának köszönhető, aki az EMDT-ből 

mára egy prosperáló szerepjátékos vállalkozást hozott létre.

Milyen munkamegosztásban dolgoztatok a KéK-en?

 Elég változó volt, már az első kiadás is éveken át készült, de a 

második aztán igazi Odüsszeiának bizonyult. A játék alapjait, s az 

első kiadás nagyját Salamon Áron András írta. Miután felhagyott a 

játékkal, nekem adta a jogokat, hogy fejezzem be, hiszen az első 

perctől a magam szerény eszközeivel segítettem őt. Ekkoriban 

még nem tudtam jól angolul, s ezért is szorgalmaztam, hogy jó 

lenne magyarul egy ilyen rendszer. A legelső Véletlen 

Találkozásokon például az Áron OD&D-s jegyzetei alapján 

készített saját szabályvariánsomat, a Katakombák és Kompániákat 

meséltem. Amikor megkaptam Árontól a szöveget, akkor az akkori 

tudásomhoz mérten megszerkesztettem, itt-ott bővítettem, s 

végül közzétettem. A második kiadáson a kezdetektől együtt 

dolgoztunk Gebei Sanyi barátommal, aki világviszonylatban is 

nagyon járatos az OSR-ben, így messze nagyobb rálátása van a 

rendszerekre, a különféle szabályvariánsokra, mint nekem. A 

szövegezést, ami nemcsak bővítéssel járt, hanem a régi részek 

alapos átírásával, alapvetően én csináltam, úgy volt praktikus, 

viszont sok-sok órányi közös „agyviharzás”, számtalan ímél előzte 

meg és követte köztünk a rendszer változásait. A legjobb alkalmak 

azok voltak, amikor ténylegesen tudtunk találkozni Sanyival, s 

egy-egy sörözést követően akár éjszakába nyúlóan 

értekezhettünk az addigi tapasztalatainkról, a bevált, az elvetendő 

és a kipróbálásra érdemes ötleteinkről. Ez egy sok éven át tartó 

folyamat volt, hol kisebb, hol nagyobb lendülettel haladtunk. 

Rengeteg tanáccsal és ötlettel segítette a játék elkészítését még 

Lux Gábor is, aki az utóbbi években két nagy kampányt is mesélt a 

KéK-kel, neki köszönhetően játékosként is alaposan ki tudtam 

próbálni a szabályokat működés közben. Két másik barátom is 

elévülhetetlen érdemeket szerzett a szöveg végső formájának 
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 Az Ars Theurgiában is a struktúraépítésre és valós minták 

használatára buzdítom a teremtőket: a most következő első 

részben az istenerők-mozgatta világ és társadalom fejlődésének 

állomásaihoz kaptok egy egyetemes, saját anyaggal feltöltendő 

forgatókönyvet. Mert egy fantasztikus világ őstörténete és 

mitológiája lényegében egy: akár valódi világunkban, az 

istenségek emberi, természeti vagy kozmikusan absztrakt 

állandókat, igazságokat, törekvéseket testesítenek meg, csatáik 

jelképesek, politikaiak és lélektaniak. (Hisz igazán csak azt 

szerethetjük, amiben magunkra ismerünk.) Viszont, ha áttekintjük 

a világ legnépszerűbb mitológiáit, állandó mintázatok fedik fel 

magukat. A mitológia ígérete az, hogy istenekre hasonlítunk, de 

valójában mi formázzuk meg őket saját képmásunkra, regéink 

alapjai és változásai pedig a mi életkörülményeinkét és 

nemzedékeinkét tükrözik. 

+ PRO TIPP: Nyugodtan állj meg azon a ponton, ahol a világod 

fejlettsége tart! Hagyj ki lépcsőket, ha nem kellenek neked! És ne 

felejtsd: két külön panteon egyben két külön világlátást is jelent.

Egy kerek, saját világot megírni… Minden magát már 

legalább középhaladónak érző KM, évek óta fióknak író lelkes 

kis gamer, reményteli zsáneríró-palánta álma. A Kockaság 

Gráljának házilagos kifaragása rettentő feladatnak tűnik, 

pedig nem az – csupán nem szabad belevesznünk eldugott 

wikik, Jókaira rápirító leírások, végtelenbe tartó forráslisták 

özönében. Egy saját Világépítés-kurzus és egy világépítő 

rendszer demójának elkészítése után állíthatom, hogy egy 

közepesen tapasztalt, közepesen szorgalmas és közepesen 

kreatív gamerben megvan minden, ami FELTÉTLEN kell ehhez! 

…DE AZTÁN persze nem spórolhatja meg a kutatómunkát, az 

ismert minták használatát, és főleg: a törődést és belátást 

világa lakói, vagyis az őt körülvevő világban élő 

embertársainak megfelelői iránt. 

 Joseph Campbell a Hős Utazásával bizonyította, hogy 

mítoszaink összessége mögött meghúzódik egy egyetemes, az 

emberiség emlékezetével egyidős, örök forgatókönyv. 

Feltevésem, hogy ez a modell, a forgatókönyv-szerűség átvihető a 

genezistörténetekre is (sőt: kivonható belőlük). Ezen a gondolaton 

elindulva egy olyan, párbeszédszerű mítosz(- és így egyben: 

erkölcsi-spirituális világkép)teremtés útmutatója következik, ami 

segíti végigverekedni az istenalkotás fáradságos(nak tűnő) 

munkáján az infók tengerén tévelygő egyszeri, szobalakó 

demiurgoszokat is!

Ars Theurgia, I.
Saját kozmológia és mítoszteremtés 

gyorsan és részletesen

(Nemes márk)

Mit tudnál tanácsolni  azoknak , akik maguk is  

szerepjátékírásba vágnának bele?

mindkettő a nem tipikus forrásokhoz és párosítja őket D&D-vel. 

Szóval én is valami egyedi világot szerettem volna az első magyar 

retroklón játék első kiegészítőjének. A 19. századi irodalom adott 

volt, mivel ezzel foglalkozom, a doktori disszertációm is erről a 

korszakról írtam, székely származásom okán pedig nem is volt 

kérdés számomra, milyen néphagyományt használjak fel. Nem 

mellesleg több, az utóbbi években esett valós székelyföldi 

kirándulásom élménye is befolyásolta a világ és a kaland 

megszületését, köztük egy olyan túra, amely során barátnőm egy 

medvejárta, sűrű erdőségen át kalauzolt el egy régi, dombtetőn 

sötétlő kriptaromhoz.

 Elsősorban kalandmodulok. Mindenesetre nem szeretnék 

ígérgetésekbe bocsátkozni, mert „az EMDT nem ígérget, hanem 

cselekszik!” Több modulon folyik a munka, ezek különböző 

készültségi fázisban vannak. Emellett Sanyival már december 

végén elkezdtük törni a fejünket a különféle egyéb kiegészítőn, s 

már több projekt is körvonalazódik a következő évekre.

Mennyire nyitott a KéK a szerepjátékos közösség felé? Például 

milyen lehetőségek vannak arra, hogy valaki kalandot vagy 

kiegészítőt írjon hozzá?

 A Katalóniát, a Helvécziához készített szettingem szeretném 

majd befejezni. Az alapjait már évekkel ezelőtt leraktam, akkor 

készítettem is egy játékosi füzetet és egy modult, amelyet 

lemeséltem, de igazi kampány csak tavaly, a „denevérpestis” 

kitörésének köszönhetően lett belőle. Azóta is töretlenül folyik a 

kampány, rengeteg anyagom felgyűlt, ezeket majd szeretném 

idővel közzétenni. Tavaly óta a Kard és Másodteremtés 

kiegészítőinek bővítésében is segédkezem, még ha szerény 

mértékben is. Tavaly év végén pedig megosztottam az LFG.HU 

fórumán egy kis narratív szabályrendszert az Yneven való hősi 

kalandozásokhoz  ez persze még csak amolyan béta változat, 

azóta már átdolgoztam bizonyos részeit, de még sok munka lenne 

vele, amire sajnos nem volt időm. Nem is beszélve a további 

tesztekről. Talán idén lesz belőle valami.

Milyen további kiegészítők várhatóak a KéK-hez?

 Teljes mértékben. Bárki írhat kalandot a játékhoz, a nyílt 

játéklicensz (OGL) ezt teljes mértékben lehetővé teszi. Sőt, csak 

bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyen így! A magam részéről 

állok rendelkezésére minden szárnypróbálgatónak, s örömmel 

segítek, amiben csak tudok.

Szóval: Harcra fel!

A KéK-en túl milyen terveid vannak a szerepjátékírás terén?

 Nagyon fontos a tájékozódás, hogy minél többféle 

szerepjátékrendszert megismerjen az ember. Ez segít megfelelő 

formába önteni a saját elképzeléseinket. Szintén elengedhetetlen 

a rengeteg teszt, mert sok dolog igazán csak játék közben látszik, s 

a papíron oly jónak tűnő ötletek olykor közel játszhatatlanok a 

játékasztalnál. De a tesztelésektől függetlenül is játsszon mindenki 

sokat, minél többféle játékkal, és közben ne feledje: ez az egész 

hobbi végül is azért van, hogy jól szórakozzunk! Ez a legfontosabb 

szerintem. 
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megtestesítő, őselemi erők: természeti elemek- és paraelemek, 

kaotikus aspektusok, veszélyes szenvedélyek megtestesítői. A 

természetbe (vagy űrbe) vetett emberiség bizarr álmai és 

rémálmait, elvont kozmikus állandók, öntudatra/életre kelve. 

Absztrakt, idegen, kortalan animák, egyszerre fogalmak és 

élőlények, akik saját profiljukon belül korlátlan gyúrják át a 

valóságot. (Ha az Őslényegűeket és az Időtleneket szembe 

állítanád, javasolt az Őslényegűeket természeti erőknek és anyagi 

lényeknek, az Időtleneket kozmikus és szellemi lényeknek 

láttatnod.)

• Mennyiben különböztek tőlünk vagy a ma ismert istenektől?

• Kik voltak a Jelentéssel Telő Világ / Hajnalkor első lényei?

• Hogyan éltek, és milyen rendelést szolgáltak a világban?

° Emlékezet: veszélyességük, érthetetlenségük miatt vsz. 

üldözött, archaikus, kusza, ősi énekek

• Ők voltak az értelmes fajok (javának) teremtői, nemzői vagy 

közös ideái?

• Kivel/mikkel hadakoztak, milyen viszonyban álltak egymással? 

• Volt(ak) vezető(i)k? Lehet(ett) hozzájuk imádkozni? Képesek 

felövezni hatalommal híveiket? Miben lesz az áldásuk más? Ki, 

miért keresné egy ennyire távoli entitás kegyét? Milyen 

halandóknak nyújtanák azt?

 Az Első Istenség(ek) mások, mint az Őslényegűek. A 

dinamizmust, változást, fejlődést jelentik az Őslényegűek statikus, 

időtlen (és akár szervetlen) szilárdságával szemben. Ő(k) már a ma 

emberére hasonlít(anak) külsőben, lélekben és gondolkodásban 

egyaránt.

° Vallásforma: sámániszitkus kultusz (nekroszerafizmus 

(ősimádat), fetisizmus, istenhősök)

4. Az Első Istenség

• Mi az Első Istensége(ke)t a jelen emberiségéhez (elfségéhez, 

orkságához stb.) fűző kötelék?

° Mesealakok: titánok, óriások, élő ideák, leviatánok, kthonikus 

entitások, Mérhetetlen Vének

° Emlékezet: az Első Istenség (és aspektusait követő egyházak) 

legszentebb ősi iratai, dogmái

° Vallásforma: nincs, vagy zsigeri, primitív sámánizmus 

(animizmus, elementalizmus)

5. Az Oltárszerződés

° Mesealakok: az Első Istenség és alteregói szerte a világon (+ 

testvérei/nővérei)

 Az Elsők (és talán némely Őslényegűek is) értelmes, de halandó 

lényeket teremtenek vagy karolnak fel, mikor kölcsönösen 

• Élő pillérei voltak annak, megújítói, öntudatukat ízlelgető 

felfedezői, vagy kényelmes élvezői?

• Az Első Istenség hogyan tudta megtartani emberségességét és 

elkülönülni az Őslényegűektől?

• Vagy csak felfedezték, hogy az értelmes fajok hitéből 

meríthetnek erőt?

• Honnan jelentek meg? Betolakodók, gyermekek, az evolúció 

tréfái vagy átkai voltak?

• Emberszerűnek születtek, vagy a hitünktől váltak (akarva vagy 

akaratlan) emberszerűvé?

 Ha világod koncepciója már adott, esetleg némelyik ország, 

nép és istenség is, de még hiányzik az őstörténet, úgy mintákat 

találni a genezised megírása olyan lesz, mint lefúrni a földbe, és 

megütni egy eret: egyre csak ömlik ki majd a mélyből a jó. A 

következő séma a görög és a germán mitológiáéra épül, bár Jack 

Kirby kiváló, irodalmi minőségű Marvel- és DC-őstörténete 

(Genezis & Apokolipsz ill. az Égiek (Celestials) és Örökkévalók 

(Eternals) Regéje) is beleilleszthető. Minden párhuzam valós 

dinasztiákkal és más vallásokkal nem a véletlen szüleménye. 

Válaszolj a kérdésekre tömören, röviden, hogy a játékosok (és a 

világ lakói) még több kérdésre leljenek bennük! Ők ugyanis veled, 

az alkotóval ellentétben, nem ismerik az igazi, a teljes igazságot. És 

ez így a legjobb: ha minden válasz köztudott volna, miből kevernél 

(vagy kevernének ők) perpatvart? És persze, ha sikerül is az 

igazságot valahogy feltárniuk, a hőseidnek még el kell dönteniük, 

mennyit és hogyan visznek ki belőle a köztudatba…

• Mit jelentett a létezés az istenek érkezése előtt?

• Az Üresség ill. az Űr képzete él-e egyáltalán a ma fajainak 

gondolkodásában?

 „Először csak a Mélység vala, és sötétség vala a mélység 

színén…”

• Volt jelentés? Esetleg civilizációk? Adottak voltak-e egyes 

törvényei a valóságnak?

AZ ISTENI IDŐVONAL

• Honnan tudunk ennek a kornak a létezéséről?

° Mesealakok: nincsenek / az Űr leírhatatlan (anti)lényei („Időt-

lenek”, vagy aminek hívod őket)

° Vallásforma: nincs, semmi sincs (…ugye?)

1. A Kezdet Előtt

• Ha csak az Üresség vagy Mélység létezett, volt-e benne bármi 

megragadható?

° Emlékezet: tulajdonképpen nincs, max. mágikus visszate-

kintések és megbízhatatlan próféciák

2. A Kezdet Kezdete

• Mi volt a mitológiád „Nagy Bumm” eseménye? Lehet tudni azt 

is, mi indította be?

• Ki(k) volt(ak) az első létezők? Önfeláldozásuk/önfeloszlatásuk 

volt-e a teremtő aktus?

• Miért és hogyan változtatták meg az addigi állapotokat?

° Mesealakok: az Első Létező(k), és az esetleges Elveszett 

Létező(k)

° Vallásforma: nincs, az univerzum épp kitalálja magát

 „…És lőn világosság.”

• Mi rázta fel a statikus, kaotikus, üres, értelmetlen vagy 

istentelen világot?

° Emlékezet: homályos víziók, az első létezők állítólagos 

szolgáinak kétes beszámolói

3. Az Őslényegűek

 Az Őslényegűek, vagy Ősiek, általában a formálódó világot 

• A jelentés, az energia vagy az anyag öltött formát legelőbb?

• Az Üresség mitől félelmetes, és mi lehet benne mégis vonzó?
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• Az uralkodó panteon miként próbál védekezni befolyásuk 

ellen? Mennyire viselkednek gyarlón („emberien”) az érintettek a 

konfliktus eszkalálása során? Tárgyalnak? Területeket és 

aspektusokat osztanak újra? Cselt szőnek? Tiltanak? Háborúznak?

• Mik voltak a legfőbb ütközetek? Ezek milyen nyomokat 

hagytak a világon? (Fajtörténelem, kataklizmák, átalakult 

földrajz…)

 Az Őslényegűek és az Elsők összecsapása, az első mágikus 

világháború(k). A tét (valószínűleg) az, mekkora szabad teret 

kapjon a civilizáció, és ki fölözi le a hitük-adta hatalmat. A 

metaforikus harc azért folyik, hogy a világot az Ősi vagy az újabb, 

emberibb értékek uralják.

7. A Teomachia

• Hogy festett a világ az istenek háborúja után? Milyen értékek, 

hitek, életmódok, lények váltak üldözötté, melyek magasztossá 

ekkor?

• Hogyan vannak jelen a mában az egykor vesztettek?

• Mi volt a kirobbantó konfliktus? Talán épp a hitből merítkező 

erő elfogadása robbantotta ki a konfliktust? Vagy az 

Oltárszerződést valamiképp kiforgató halandók vagy istenek 

bőszítették fel a többit?

• Mi zárta le a konfliktust? Kik voltak az áldozatok? Mi lett a 

vesztes féllel? Az emberiség hite játszott benne szerepet? Hogy 

látták az Ősiek és az Elsők a korai embert?

• Hogy élték meg a régi embernépek az apokaliptikus háborút, 

és mi/ki őrzi annak emlékét?

° Mesealakok: Elveszett/halott Istenek, legendás ősi szörnyek 

akár egész családjai (ld. Echidna)

° Vallásforma: az őstársadalmon végigsöprő szekták, fanatikus 

harcosok sajátos hitű falkái

° Emlékezet: eposzok, hősköltemények, monumentális 

emlékművek, felsebzett tájak

8. A Más(od)ik Istencsalád

 Jellemző, hogy az istenek fennhatósága alá került világban 

nemsokára felbukkannak új istenségek. Akár egy különös, új 

panteon vagy gondolat, vagy létező, akár saját isteni gyermekeik 

kerülnek lényegükből fakadó konfliktusba az uralkodókkal. Ők a 

természetre és babonára utaltságból lassan kiszakadó (vagy épp 

oda visszavágyó) emberiség új korának hírnökei (vagy inkább: 

megváltozott szükségleteinek spirituális betöltői). Az 

Őslényegűek emberentúliak és ember előttiek, ők azért vannak, 

hogy kontrasztot teremtsenek az Elsőkkel („nem érted a világot, 

helyed benne csak átmeneti”); a Máso(di)kak viszont különösen 

emberiek, és azért vannak, hogy alternatívákat, új, más utakat 

mutassanak velük szemben („érted a világot, de nem találod a 

helyedet benne”). Ez a kor gyakran az első kodifikált egyházak 

alapulásáé is, ekkor indul a harc a portfóliókért a hasonló 

istenségek között.

• A Másik Család mennyire más? Van nekik kijelölt népük, 

területük? A másságukat mi indokolja a társadalmakban, ahol őket 

imádják? Ha idegenek, átmentek ugyanezen lépéseken egy másik 

kontinensen… vagy valóságban? Vagy csak Második Családról, 

egy új generációról beszélhetünk?

• Esetleg valami eddig teljesen újról: közös tudatról, 

vallásfilozófiáról, monoteizmusról?

• Az Elsők mellé érkezett talán egy Másik Család? Vagy az Ősiek 

leltek bizarr szövetségesekre?

• A korai, alig lakott világban járó Elsők és halandók 

találkozásaiból milyen jelenségek, szörnyek, népek, társadalmi 

berögződések és intézmények fogannak?

• Miféle egyesség köttetik az Első(k) s elődjeink között, mi 

lefekteti a formális vallás alapkövét?

• Ezt a szerződést hogyan regélik el a világod jelenében 

különböző felekezetek?

° Mesealakok: az Első Próféta, aki meghallja, s a Merész 

Halandó, aki próbára teszi az égieket

• Az emberek az istenektől kapták/vették a családalapítás ötletét, 

vagy fordítva?

° Vallásforma: a papságból és kultuszból szekták és kommunák 

lesznek, teokráciák uralkodnak

rájönnek az egymásból meríthető erőre. Megköttetnek az első 

szerződések ég és föld között. A varázslat kiválik a természettől, 

megindul a teljesen intuitív, nyers és vad, alkalmilag megköthető 

alakzatokból a formulákká válás felé. (Ha világod természeti és 

isteni mágiát, ill. vad- és formuláns mágiát megkülönböztet: itt 

különülnek el. E korban vagy még nincs misztikus mágia, vagy 

láthatatlanul/zárványban van csak jelen.)

• Az Elsők vagy az Őslényegűek jöttek rá arra, hogy „szerződést 

köthetnek” a halandókkal?

 Az Elsők kijelölték birodalmaikat, elkezdték benépesíteni, vagy 

legalábbis saját jelentéseikkel felruházni a világot, egyelőre csak 

tájanként. Lehet, hosszas rituális felkészülés után akár meg is 

idézhetőek rajta, vagy saját döntésből járják a korai halandók 

birtokait, nyíltan vagy álcában. Ők vagy kiválasztottjaik csodákat 

tesznek. Harcolnak, tárgyalnak, majd családokat alapítanak. Az 

Első Családok hagyományosan a korai civilizáció és társadalom 

áldásait jelenítik meg.

• Hogyan éltek egymás mellett az Ősiek és az Elsők?

° Vallásforma: a papságok születése, az első és mindennek 

alapot vető szent törvények

6. Az Istencsaládok

• Miként lép(nek) kapcsolatba az Elsők a halandókkal? Véletlenül, 

vagy egyikük kezdeményez?

° Mesealakok: Istenek kik régen másmilyenek voltak, az első 

Félistenek, lázadó Őslényegűek

• A vad és a kötött mágia hordozói között kirobban-e háború, 

vagy párhuzamosan fejlődnek?

• Milyen ősi közösségeket teremtenek az első avatár-császárok 

és papkirályok?

• Hogy fogadták ezt az Ősiek? Vannak-e ősi ellenségességek az 

Első Családok közt?

° Emlékezet: a széles népesség körében (töredékesen) ismert 

Jóslat(ok) és a Szerződés lényege

• Mely fajok születtek ekkor? Kik eredeztetik magukat közvetlen 

isteni vérből, s ez hogy látszik? 

° Emlékezet: tan- és népmesék, amikben a gyarló égiek 

teremtenek jelenségeket és dolgokat

HúszoldalúHúszoldalúHúszoldalú BoszorkánykonyhaBoszorkánykonyhaBoszorkánykonyha

15



11. A Csapások

• Hogyan szövik bele az istenségeket és tetteiket a törvényekbe? 

Kik voltak a nagy törvényhozók, államvezérek és bölcsek, akik a 

közös rendet teremtették? Van-e szekularizált állam, és hogyan 

békítik ki az égiek háttérbe tolását napi működésükkel?

 A világ egésze már istenek és halandók közös birtoka. Új 

berendezkedésüket külső erők teszik próbára: akár idegen, 

máslényegű, förtelmes invázió fenyeget, akár varázslatos 

természeti katasztrófák és szörny(fajo)k sora, akár az Oltár- vagy a 

Társadalmi Szerződés betömetlen réseiben és kiskapuiban 

nyerészkedő hatalmasok (manifesztálódó és világot hódítani 

akaró istenek, isteni otthonokat fosztogató síkjáró tolvajok, a hit 

áramlását visszatartó vagy maguknak lefölöző wannabe-

istenkirályok stb.). A Csapások idején megméretik e szövetség, s 

eldől, mely istenségek jó gazdák, mely népek hű alattvalók, s mely 

törvények jó törvények egy olyan erővel szemben, ami 

megállíthatatlannak, kérlelhetetlennek s elkerülhetetlennek tűnik. 

A Csapások közös félelmekkel, tartós traumákkal, és intő 

példaként szolgálnak egész régióknak.

• Kik fognak össze és sodródnak el egymástól a harcok során?

° Mesealakok: provokátorok, kritikusok, nagy filozófusok, 

törvényhozók, radikális népi hősök

• Milyen különleges, az általunk ismertekre nem hasonlító 

szervezetek jönnek létre ekkor? Születik-e több államot vagy 

kultúrát összefogó szövetség, s ha igen, milyen alappal és céllal?

szokásokat, s ellenségeikkel is kerülhetnek hátborzongató közös 

alapra. Legkésőbb e ponton a fejlődő civilizációk már szilárd és 

világos uralkodó réteg(ekkel) bírnak, tisztázzák tagjaik helyét, a 

közös normákat, valamint a varázslat, tudomány, technológia, 

idegenek, emlékezet sarokpontjaihoz való viszonyulásukat. 

Emellett felállnak az államok legfőbb intézményei és 

szolgáltatásai. Egy fantáziavilágban is megköttetik így ugyanaz a 

társadalmi szerződés, amiről Hobbes, Locke és Rousseau 

elmélkedett nálunk.

• Az e területekről alkotott elveik melyik isteni erőket tükrözik, és 

miért?

• Miben tükrözik az istenek törvényeit, az Oltárszövetséget az 

egyes társadalmak szerződései?

° Vallásforma: az első szekularizált egyházak világos 

funkciókkal, esztétikával, káptalanokkal

° Emlékezet: alapítóokmányok, alkotmányok, gúny- és 

röpiratok, zálogba adott relikviák

• Ha a sújtó hatalom sereg: horda vagy szervezet? Értelmes? 

Homogén? Új rendet akar, vagy csak káoszt? E világ bűnei szülték, 

vagy egy másik kontinens/dimenzió? Mi a sikerük titka?

• Ha a sújtó hatalom katasztrófa, akkor mi okozza? Kinek a bűne 

és felelőtlensége? Ha a sújtó hatalom tiszteletlen halandókat 

jelent, mivel jár, hogy istent játszanak? Ha a sújtó hatalom az egyik 

istenség, mi veszi rá, hogy felrúgja a Szerződést, és mit remél?

• Mi az új társadalmi rend iránymutatása a következőkről: ter-

mészet, szabadság, civilizáció, gazdaság, kötelesség, család, 

származás, hagyomány, gyengék, idegenek, hit, varázslat?

• Kik állnak büszkén a végsőkig és buknak el csurig hittel a 

szívükben?

• Megismétlődhet, megismétlődik-e az Istenek Háborúja, vagy 

hidegháború folyik?

• A felek mivel tartják sakkban egymást? Új varázslat, 

technológia, ideológia, lények, titkok?

° Vallásforma: az első nagyegyház, világi funkciókat felöltő 

vallási központok, kolostorok 

° Emlékezet: regék, szagák, történelmi feljegyzések (és 

üldözött-keresett gnosztikus iratok)

9. Az Istenek Lázadása & a Panteonok Háborúja

 Az Első és a Másik (Család(ok)) között kirobban a konfliktus. 

Hasonló az Istenek Háborújához, de kisebb léptékű, 

következményei nem annyira kataklizmikusak: (valószínűleg) nem 

egész kontinensek alakulnak át, „csupán” népek, mágiaformák, 

technológiák, kultúrák vesznek el vagy születnek belőle. Ezt a 

háborút már sokkal inkább a halandó hívek vívják egymással 

isteneik és az általuk képviselt világnézetek és értékrendek 

„nevében”. Ez általában (isten/hit-)csoporton belüli konfliktus, 

amibe a csoporton kívüli erők belefolynak/kavarodnak. Az ilyesmi 

gyakran egy aprónak és személyesnek tűnő összetűzéssel indul, 

ami, ahogy felhevül, régóta forrongó ellentétek és 

feloldhatatlannak tűnő ellenszenvek kígyóvermébe vezeti a 

népeket.

° Mesealakok: Hasonló Istenek, Új Dolgok Istenei, Fattyúk 

(Ősi/Isten/Szörnyeteg/halandó)

• Elérte az új háború a változást, amiért indult? Kik a vesztesek, 

kik változtak meg örökre tőle?

• Milyen jelek kísérik az új háborút az emberek világában? 

Hogyan reagálnak az egyházak és a mágusok? Születnek új 

felekezetek, szétesnek régiek?

• Az égi és földi hatalmasok saját harcaikat vívják a „nagy csaták” 

árnyékában. Mik a főbbek?

° Emlékezet: hadjelentések, krónikák, emlékművek és antik 

műalkotások

• Hogyan él e háború a különböző népek és fajok 

történelmében? Milyen relikviákat hagyott?

• Kik vesznek benne részt? Mi a konfliktus forrása? Kik maradnak 

távol és miért?

• Milyen előzmények és mögöttes mozgatók vezettek a 

konfliktus kirobbanásáig? Mi a tét?

° Mesealakok: Hitújítók és felekezetalapítók, árulók, hadurak, 

istenekkel dacoló hősök

• Miféle megrázó esemény az, ami lezárja a konfliktust? 

Katasztrófa? Kénytelen fegyverletétel?

• Mik az új status quo közös törvényei, és miért kényszerülnek 

elfogadni a szembenálló felek?

° Vallásforma: eretnek és gnosztikus szekták, keverékhitek, 

spirituális vallásfilozófiák

10. A Társadalmi Szerződés

 Akár az égieknek, a halandóknak is meg kell szervezniük a 

társadalmakat, fel kell állítaniuk a jogrendet, ki kell jelölni a jogokat 

és kötelességeket, vagyis: paktumot kell kötniük egymással. 

Először szembesülnek vele, hogy az égiek akaratát ők maguk is át- 

meg átértelmezik, hogy szövetségeseik ápolhatnak szörnyű 
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• Az istenségek kozmopolitábbak lettek-e, „találkoztak” és 

„tárgyaltak”-e az újhitek esszenciáival és entitásaival, vagy 

ideológiai háborút indítottak inkább ellenük? (E ponton véres-

tüzes irtóhadjárat és társadalmi nyilvánosság előtt folyó politikai 

harc egyaránt elképzelhető, de csak ritkán egyszerre egy ország 

területén belül.)

• Ha ősi formák (kultuszok, sámánizmus, Ősiek) térnek vissza, mi 

indokolja megjelenésüket, mi teszi vonzóvá őket a mában, és 

hogyan adaptálódnak az új társadalmi környezethez? Te, mint 

világalkotó, melyik újhitekről tudod, hogy hamisak? Van-e esély 

nálad a nyers hit erejéből valódi isteni szikrára szert tenni? Ha nem, 

úgy mi csodatévő erőik valódi forrása?

• A nem-istenhívő vallásoknak vannak-e szinte istenként imádott 

élő és holt alakjai? Hogyan békítik ki a szentkultuszt a szolgaszerű 

hódolat elvetésével? Milyenek ezek az élő idolok?

• Az újhitek általában régóta érő társadalmi és techno-

lógiai/mágikus újítások „hátán” eveznek be a köztudatba. Mik 

ezek a rég lappangó, kitörni készülő konfliktusok és 

változáshullámok? Miért kerültek (akár törvényi, akár egyéni 

lélektani) elnyomásra eddig? Mi engedett szabad utat? Vannak 

szószólók és kulcsfontosságú események a világodban, amik 

feltették az újhiteket a térképre? (Pl. egy heteronormatív 

kaszttársadalomban szabad szerelmet hirdető papnők, vagy egy 

neoprimitivista szerzetesrend egy omladozó, dekadens 

kalmárhercegségben.)

• Az újhitek miben és kiben látják (a hétköznapok szintjén) az 

ellenséget és az elvetendőt?

° Emlékezet: nyomott könyvek, irodalom & zene & színház & 

divat, graffiti, pamfletek, viccek

13. A Hihetetlen Megújulás és a Ezer Kisisten Kora

példa kedvéért.) Miért döntöttek így, hogy tudták kivitelezni, 

mennyire közösködnek a különböző hívek? Mi a közösségteremtő 

idea?

 E ponton érünk el napjaink, vagyis a posztmodern kor isteni 

mágiával is telített fantasy-megfelelőjébe. A vallások erősen 

átpolitizálódnak, szubkultúrává, életmóddá, mozgalommá, vagy 

épp ellenkezőleg: csontos és kérlelhetetlen intézménnyé 

alakulnak, s mindez egyszerre történik, mindenütt másképp, 

minden vallással egyik vagy másik. Amelyik nem adaptálódik kellő 

gyorsasággal, lemarad, peremre szorul, lemorzsolódik az éles 

népszerűségi versenyben. A magukat tartó egyházak lassan 

nyitnak a változó világra, de őrzik hatalmuk alapját (és híveik 

számára a biztonságot) jelentő dogmáikat; a haladók és az újhitek 

egyre apróbb, egymással laza hálózatban (vagy abban se) levő 

szektákra szakadnak; sőt, az őshitek és a nihilizmus is 

megjelenhetnek, főleg naiv, téves és veszélyes újraértelmezésben. 

Egy ilyen fejlett vallás- és társadalomtörténetű fantasyvilág az 

istenlényeket e ponton tulajdonképpen brandekként és tartalom-

szolgáltatókként kezeli. A vallásosság kozmopolitává válása, és 

vele szemben ellenáramlatként a régi nagyegyházak egyre 

szorongatóbb, propagandista teokráciákká alakulása várható. 

° Vallásforma: társadalomba beágyazott kommunák, szubkul-

túraszerű decentralizált vallások

° Mesealakok: Misztikus Tanítók, Bátor Áldozatok, Mártírok, 

Ördöngős Demagógok, Sarlatánok 

• Milyen leckével gazdagodik a világ a Csapások elűzése után?

° Mesealakok: az első kalandozók, eget-földet átverő tolvajok, 

bukott hősök, átállt „jó” idegenek

• Kik menekülnek meg az által, hogy feladják, amiben hittek, és 

akik voltak?

• Milyen nagy szervezetek alapulnak ekkor, és ezek közül hány 

létezik ma is? Relevánsak-e még?

• Mi marad hátra a Csapásokból, és jelent-e napjainkban is 

érdemi veszélyt?

° Vallásforma: enklávék (vallásos alkotóműhelyek és 

kitelepülések), harcosrendek, őrzőrendek

° Emlékezet: dalok, legendák, a Csapások „népének” hátra 

maradt, muzeális értékű leletei 

 A XIX.-XX. századra leginkább hasonlító időszak már inkább a 

halandók civilizációiról szól, az istenségek mágikus vagy praktikus 

okokból egyre kevesebb szerepet vállalnak (talán kevesebb 

hatalmuk is van, csökken a beléjük vetett hit, vagy szétszóródnak 

az aspektusaik), látványos beavatkozásuk a világ menetébe 

ritkaságnak számít. Az istenek először szembesülnek a halandók 

jelentette fenyegetésekkel, azzal, hogy a parányok is közvetlen(!) 

hatással lehetnek az ő hatalmukra. Ez a társadalmi konfliktusok és 

az égi-földi viszony zavaros átrendeződésének kora. Az ekkor 

születő legendák tagadókról, eretnekekről, szabadsághar-

cosokról, szabadgondolkodókról szólnak, nem kiválasztott 

hősökről, szentekről és ördögökről; a profán kultúra (viccek, 

karneválok, mulatságok, bulvár) és a nyilvánosság terei lesznek a 

szent és zárt helyek helyett az újhitek színpadjaivá. Az Ősiek léte e 

ponton jobbára elfeledett pogányságnak minősül, talán egy-két 

állam őrzi (vagy épp újítja fel) csak hitüket vagy emlékezetüket, 

akikre furán is néznek emiatt, de az Első Istencsalád is egyre 

archaikusabbnak kezd tűnni már. A Második Istencsalád nem 

élvezheti a dicsfényt, mert ha létüket nem is, de létjogosultságukat 

(vagy szükségüket) kétségbevonó új filozófiák, tudomá-

nyos/mágikus felfedezések, vagy messziről elszármazott, idegen, 

esetleg gyanús kényelemmel a legújabb kor emberi 

szükségleteihez idomított hitek (és ősi, hirtelen újra népszerű 

szerveződési formáik) jelennek meg. A Veszedelmek a társa-

dalmak olyan tevékenységei, vagy változásaik széleskörű hullá-

mai, és ezek beláthatatlan következményei, amik az istenek 

fennhatóságát vagy az általuk állított világ rendjét veszélyeztetik: 

a hit (és isteni hatalom) „demokratizálásának” harca dúl.

• Egy hagyományos fantasys többistenhittel szemben 

megjelenő egyistenhit, dualizmus vagy vallásfilozófia azért 

hódíthat, mert a világ összetételéről és működéséről alapvetően 

mást mond, eddig megválaszolatlan szükségeket tölt be, új 

élményeket és jelentéseket hoz be a vallási életbe, amik eddig nem 

szerepeltek benne (pl. az Élő Egység, az Illúziók Világa, a Karma 

igazságait). Van-e portfólióütközés az eddigi és az újhitek között? 

Hogy élik át ezt az érintettek?

12. A Veszedelmek és az Újhitek

• Lehetséges akár hitelvi alapon, akár törvényes keretek közt 

kibékíteni a régi és az újhiteket? Melyek azok a népek, akiknek 

sikerült, akár integrálniuk is őket egy közös rendszerbe (pl. 

polipanteonizmus, vagy sintoizmus = buddhizmus + animizmus? 

(*RETTENTŐEN LEEGYSZERŰSÍTETTEM ÉS FERDÍTETTEM, csak a 
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° Vallásforma: fogyasztói identitás, életmód, divat -› szinte totá-

lisan decentralizált, klubszerű

° Mesealakok: Sztárból Lett Istenek / Isteni Sztárok, 

Influencerek, Kultikusan Imádott Vezérek 

kisistenes” animista világkép felé?

• Lehetőség nyílik-e saját kultuszt építő halandóknak így a 

felmagasztosulásra? Kik az első „önfeljárató” fél- és kisistenek? 

Hogyan terjed a kultuszuk, mekkora a hatásuk a világodra? 

Összefognak, teremtenek saját elitet vagy privát köröket, esetleg 

gondolkoznak panteonban? A kisistenek mit nyújtanak a 

helyieknek/híveiknek? Valódi, ám korlátolt hatalmat? (D&D-

nyelvben: a boszorkányok [warlock] patrónusai és a kisistenek 

között nincs értelme többé különbséget tenni, az új kegyeltek 

lényegében boszorkányok, csupán mágiájuk isteni és a papihoz 

hasonló.)

• Hogyan csapnak össze az ellentétes hitek a hétköznapi 

nyilvánosságban, törvények között?

• A legöregebb istenségek hogy viselik mindezt? Vannak, akik 

eltűntek, vagy épp kifakulnak?

° Emlékezet: vajon hogy nézne ki az internet, vagy legalább a 

rádió mágikus analógiája?

~ Folytatása következik! ~

 Majdnem minden hit elérhető, majdnem mind valamilyen 

formában (vagy legalább egy alakban) legális (ill. afelé tart), és 

persze mind majdnem minden másikkal valamilyen kisebb 

összetűzésben is áll emiatt. A különböző kultuszok 

dacszövetségekbe vagy (akár panteonjaikat is átívelő) tematikus 

ligákba tömörülnek (pl. Fák Köre, a Fényes Udvar, a Holtak Házai, a 

Haditanács stb.), de csak alkalmilag működnek együtt, rövidtávú 

célokért és látványos akciók véghezvitelére. Az istenségek 

hatalma látványosan csökken, sokkal többet foglalkoznak 

klérusuk napi ápolgatásával (kb. influencerek); ugyanakkor 

egymástól egyre inkább eltérő portfóliókat alakítanak ki, így 

elhárítva más isteni lények térhódítását, és minél szűkebb és 

konkrétabb valóság-szeletet uralnak el. A csodák majdhogynem 

mindennaposakká válnak, ám többnyire nagyon aprók, és csak a 

közeli hívek részeltetnek belőle, vagy lehetnek tanúik. Végül: 

egyes istenek tényleg köztünk járnak. Még az se kizárt, hogy 

helyek, népcsoportok, és roppant konkrét dolgok törpeistenei (ld. 

kamik) százai vagy ezrei töltik fel a valóságot, vagy az elérhetetlen 

Mennyek és zsúfolt föld közötti étert – ez már a Te döntésed.

• Milyen fokon szeretnéd lemodellezni a posztmodern kort? 

Hogy jelennek meg a posztmodern kor nagy kihívásai a 

világodban? (Globalizmus, új népvándorlások, természeti válság, 

hálózatok világa, bürokratikus korrupció, megfigyelés.)

• E kései kor már a weird/meta/kortárs/„médiás”-fantasy felé 

hajlik. Hogyan modellezed le az általunk ismert technológiákat, és 

főleg a médiahálózatot? Ha nincs ilyesmi, hogyhogy nincs?

Mikor, hogyan ereszkedtek le és fogyatkoztak meg erejükben az 

istenségek?

• Elindultunk-e (az apró hatalmak gyarapodásával) a „sokezer 

+ PRO TIPP: Ha egy animista, sok száz- vagy ezer kisistennel és 

helyszellemmel teli világot képzelsz el, érdemes behoznod a 

Beavatott vagy Kultista kasztot. Ez mindenben egyezik 

mechanikailag a boszorkánnyal (warlock), csupán mágiája isteni 

jellegű, varázslataik pedig papokére és/vagy paladinokére 

hasonlók. A helyi és szűk portfóliójú kisistenek jellegzetes egyedi 

Invokációkat nyújtsanak, de csak hatalmuk és ismertségük erősen 

korlátozza, hány kultistájuk lehet: egy parányi istenke, rendkívül 

specifikus portfólióval (pl. a Törlesztett Adósságok vagy a 

Kicsinyes Bosszú kamija) akár csak EGYETLEN kultistával és 

szentéllyel is bírhat. Az elvárt szolgálatok a szentély karban 

tartását, rendszeres adományozás vagy áldozás, és ismétlődő 

rituális cselekvések (csínyek, adakozás, egy növény termesztése, 

tabuk stb.). Ha vannak nagyobb istenségek és hagyományos 

Kegyeltek/Papok (Cleric), számítsanak ritka, „valódi” szent 

embernek a mindenütt felbukkanó Kultistákkal szemben. A 

nagyegyházaknak pedig új kihívója akadhat a kultikus-jogászi-

innovációs főhatalomért olyan, a hasonló profilú és értékrendű 

kamikat (vagy hekkákat, vagy nevezd őket el Te) összefogó ligák 

alakjában, mint pl. a káptalani, jogászi, természetfeletti lények 

közti bíráskodási, funkciókat felvállaló Mennyei Bürokrácia, vagy 

az őserdők és lakóinak védelméért foggal-karommal küzdő 

Rügyek Testvérisége. Egy „régi, hagyományos” istenség úgy is 

megőrizheti hatalmát, hogy egy ilyen csoportot alapít vagy annak 

élére áll; akár át is térhet hatalmas Paktumok kötésére az istenekre 

jellemző Kiválasztás/Áldás helyett.
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