Helvéczia
alandos szerepjáték postakocsikkal, vándordiákokkal,
rablólovagokkal, papokkal,
kálomista felforgatókkal,
szegénylegényekkel, hétpróbás zsoldosokkal, szépasszonyokkal, szabadsághősökkel, garaboncziásokkal, flintákkal és emberevő varjakkal.
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Miként alkothatunk könnyen és gyorsan ollyan hősöket, kik majd csudálatos és veszedelmes kalandokba keverednek.
Miként menthetünk meg egy szép damozelt az őt fenyegető banditák kezéből úgy,
hogy az ablakon át távozva a hajunk szála se görbüljön.
Miként működik a mágia az Anyaszentegyház és Ő Szentsége, a Római Pápa beleegyezésével és áldásával, s miként az előbbiek nélkül.
Miként mulat egy úr, ha más dolga nincsen, s mi következik ebből.
Miként használatosak a Mariaczelli Gyomorcseppek, miért igazi gyógyír a Tokaji
E$ßenczia, és miért nem jó a rőfös macskával bajszot akasztani.
Miként kártyázhatunk az ördöggel, mire jó Geßler Hermann és a Stüszi vadász, s
miként menekülhetünk meg a játék következményeitől.
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Ingyenes PDF kiadásban, melly ezen az igen nagylelkű módon mindenki rendelkezésére bocsáttatik, és azt ki-ki kedve szerint Reproductio tárgyává teheti.
Nyomtatásban, Misztótfalusi Kis Miklós mester kipróbált betűivel, igen szép kivitelben és a leg kiválóbb illusztrácziókkal.
Igen praktikus és szép Dobozos Kiadásban, melly gazdag tartalma és pazar külseje
révén minden bizonnyal kivívja a boldog Tulajdonos barátainak csudálatát és ellenségeinek sárga irigységét.
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telenül> Semmi nem zavarja meg a nyugalmatokat, s

Példajáték

halljátok, amint Jámbor Szent Aloysius templomában
előbb tízet, majd tizenegyet üt az óra. Venczel, te
egy fél órára rá elkészülsz a műveddel.
Venczel:
enczel: A földre helyezem a fejet, és fennhangon
így szólok: „Az Úr nevében! Szólalj meg és válaszolj,
mikor kérdezlek! Mondd, miféle út vezet a város
mélyére!”
Mesélő: A levágott fő szótlan marad. <magában>
De hát miért is ne?
Venczel:
enczel: A fenébe már! Jól van, visszacsomagolom a
batyuba.
Mesélő: A toronyóra tizenkettőt üt. A harangszóra
a temetőben ismét feltámad a szél, és suttogás kél a
sírhantok között. Kintről nehéz, csörtető lépések
közelednek.
Stanislaw és Venczel:
enczel: Lépések?!
Mesélő: Egy nagy tömeg zúdul az ajtónak, hogy
csak úgy recseg, és kintről egy mély, kongó hang
hallatszik: „Kismalac, kismalac, engedj be!”
Stanislaw: Itt a hóhér! A fejéért jött!
Mesélő: A nehéz test ismét nekicsapódik az ajtónak.

örtént, hogy Stanislaw Bohuwiczky, a sebeiből lábadozó lengyel harczos (3. szintű Katona),
valamint Venczel Starny, a Kepler
tanait követő sánta cseh csillagász
(2. szintű Deák) pünkösd idején
Ammertal városában időzött. Különös alkalom volt
ez: mikor az ünnepségek fénypontjaként egy megtért bűnöst vezettek a vérpadra, a hóhér bárdja
megcsúszott, s a tőkén fekvő ember helyett a saját
fejét vágta le.
Venczelnek volt némi sejtelme róla, hogy az
esetnek lehetett némi köze a hóhér által önkényesen
kifosztott Joachim Goldstein rabbi átkához – ki a
„Legyél átkozott te és nemzetséged, s saját bárdod
vágja le a fejed!” szavakkal búcsúzott sanyargatójától
– de nem szólt egy szót sem. Két hete múlt, hogy a
zsidót Jocklingen romjai között egyben elnyelte egy
óriásbéka, ő maga pedig nem kívánt bajba kerülni.
Inkább odaosont a vérpadhoz, s a lehullott fejet zsákjába rejtette.
Az este végül a városfalon kívül találta hőseinket: odabent a sokadalomban nem sikerült már szállást találniuk, s végül a holdfény világította temető
mellett, a sírásó üres kunyhójában leltek szállást.
Lássuk, innen hogyan alakultak a játék eseményei:

<egy húszoldalú koczkával 13-at dob, amihez a hóhér
+2-es erőbónuszát hozzáadva is csak 15 – ez nem
elég, hogy a gondosan bereteszelt, és erős ajtó engedjen> A sarokvasak szinte ropognak, de még bírják.

„Hát ha nem engedsz be, akkor bejövök!” – bömböli
a jelenés.
Stanislaw: Venczel!!!
Venczel:
enczel: Megragadom a fejet és batyustól kidobom
az ablakon, majd amint megvan, visszacsukom, és jól
be is reteszelem!
Mesélő: A holdfényben kirajzolódó masszív fekete
alak odasunnyog a fejhez, és üstökénél fogva megragadja.
Stanislaw: Nagyon csöndben maradok.
Venczel:
enczel: Követem a példáját.
Mesélő: A szél suttogása hallik, majd ismét a kongó
hang szól: „A város alatti utat kerested. Kövess hát,
ha mersz – le, a föld alá!” A lépések távolodnak a
temetőn keresztül.
Venczel:
enczel: Amikor már távolabb van, kilesek az ajtón.
Mesélő: A hóhér, egyik kezében levágott fejével,
másikban roppant bárdjával görnyedten, öles lépésekkel távolodik, átvágva a ködös temetőn, ahol a megdőlt keresztek úgy állanak, mint megannyi kiálló
kéz.
Venczel:
enczel: Osonva a nyomába eredek. <nincs Osonás
képzettsége, ezért -1-el az Ügyességére dob> 9!
Stanislaw: Eh, követem én is – mi veszteni valóm is
lehet? 14!
Mesélő: A rémalak rátok sem hederít, s ti a halálmadarak kuvikkolása közepette mentek utána, felzavarva a lombok között gubbasztó denevéreket. <dob,

Mesélő: A szürkület lassan leereszkedik Ammertal
tornyaira és háztetőire. Köröttetek feketén bólogatnak a lombok, szél fúj a megdőlt keresztek között.
Venczel:
enczel: Jó volna, ha ismét tudnám használni a
Csontkulcs varázsigéjét. Míg el nem jön az alkony,
elmegyek a keresztúthoz, és megnézem a bitót, hogy
nem lelem-e ott porladó tolvajok ujjperczeit.
Mesélő: Legyen erre 1:3 esély. <dob> Nem találtál
semmit, csak pár mohos koponyát.
Venc zel:
zel: Mi hasznom lenne belőlük? A fenébe!
Visszatérek Stanislawhoz.
Mesélő: Mire visszaérsz és bekopogtatsz, leszáll az
éjszaka. Az erdőből elnyújtott vonyítás hallatszik.
Stanislaw: Jobb lesz, ha bereteszelem az ajtót, és még
az ablakokat is magunkra zárom. Egyáltalán, hol van
ilyenkor a sírásó?
Venczel:
enczel: Talán jobb azt nem tudni ezen a helyen.
Mindenesetre előveszem a levágott fejet, és bedörzsölöm balzsammal, hogy elálljon.
Stanislaw: A Czestochowai Szűz Máriára, mi ez?!
Venczel:
enczel: Nyugi, ez itt csak a hóhér – mindjárt
szóba elegyedek a fejével.
Stanislaw: Keresztet vetek és elmondok egy miatyánkot… nem is, előhúzom a pengémet és odébb
húzódom.
Mesélő: Szűk a kunyhó, nem tudsz messze menni.
Venczel, körülbelül két óráig tart elvégezni a dolgot.
Venczel:
enczel: Az jó lesz. Utána megtudjuk, mire jó az
okkultizmus!
Stanislaw: Én őrködöm, és nem hagyom hogy elnyomjon az álom.
Mesélő: Rendben, eltelik az idő, miközben odakint
süvít a szél és tépi az ágakat. Lássuk, történik-e
valami. <dob egy hatoldalú kockzával, de eredmény-

hogy találkoznak-e a karakterek valami más síri szörnyűséggel, de a koczka nemet mond> Nem sokkal

később a városfal mellett bukkantok elő. Ez a szakasz az összeomlás szélén áll, és a közelben álló hatszögletű torony megroskadt teteje is arról tanúskodik, hogy rég nem látott ácsot. Mindent befutott a
repkény és a vadszőlő.
Stanislaw:
Stanislaw: Jobb, ha itt maradunk a susnyásban, és
onnan figyeljük, mit tesz a hóhér.
Venczel:
enczel: Én beczélzom a mordállyal.
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Mesélő: A rémség egy réges-régi gótikus csúcsív
felé veszi az utat, amelynek szárai két faragott macskafőn nyugszanak. A városfalban sötét átjáró nyílik
meg – és a hóhér átlép rajta, lefelé szedve az ódon
lépcsőfokokat!
Stanislaw: Nem akarom most követni… sebesült
vagyok, és Venczel nem ér sokat, ha küzdelemre
kerülne a sor.
Mesélő: A titkos ajtó amint megnyílt, be is csukódik. A városfal ismét olyan, mint volt.
Stanislaw: Jegyezzük meg a pontos helyet! Két
macskafej és egy kőív. Ha holnap magunkkal hozzuk
Gérald testvért és a bombagyáros Heinrichet, megvizsgáljuk ismét.

Venczel:
enczel: Én szólnék Fortunatus bürgermeisternek
is, esetleg még Gauss tanácsosnak. Néhány poroszlóval az oldalunkon még nagyobb biztonságban volnánk.
És így tovább. Mit rejthet vajon a kőív mögötti
csigalépcső? Ki az, aki másnap mindent megtesz
azért, hogy a társaság ne bukkanjon ismét a rejtekjárat nyomára? És mi vár hőseinkre, amikor ismét
összefutnak a fejetlen hóhérral? A játék minderre, és
még több kérdésre is választ ad, és a lezárt kalandok
újabb és újabb bonyodalmas históriákhoz, történetszálakhoz vezetnek.

VI. Az utazók kis kompendiuma
Meg lehet ezt váltani aranyakkal is, csak híni
kell az ördögöt (mert az mindég a bűnös ember
körül őgyeleg), s véle hasonlóan lapról lapra elszámolni. A legtöbb ember arannyal fizet, de a nemes
ötösével vagy tizesével, a nyomorúlt meg meglehet
csak ezüstökkel. Haszna az ördögnek ezen is van.
A kinek a kártyalapok pontosan a huszonegyet
kiadják, az a lapjait visszanyeri, s semmiféle baja nem
támad. Meglehet hogy szerencsésnek hisszük az
ilyent, de leginkább vakmerőnek kellene nevezni:
mert akinek huszonegy fölötti pontja van, az az
ördögnek egy nagy szolgálattal tartozik; ha pedig a
szolgálatot leróni nem tudja, akkor az ördög elviszi.
Két további szabályról kell még megemlékezni.
Ki a Nehéz Koczkavetés dobását megdobja, az egyet
megnézhet a lapjai közül, majd ha kívánja, ezt vagy
egy másikat újra cserélhet: de ezt már nem láthatja.
Másodszor, a lapok járása kedvező lehet, ha a legelső
lap és a karakter helyzete között együttállás van.
Ekkor a lapot gond nélkül el lehet dobni.

Szent Biblia
Biblia hasznáról:
hasznáról habár a
Szentírás legkülönb csudálatos ereje
köztudomású, s az is ismeretes,
hogy mindenféle helyzetben igen
hasznos, a kalendáriomoknál különb
tanáccsal szolgál, talán érdemes
felidézni ezt az útmutatást. Ha valaki szorult helyzetében felütné a könyv hasábjait, hol az magától
megnyílik, s benne helyzetére való segélyt vagy
példabeszédet találna, olvassa fel fennhangon a választott szentencziát, s ha a Mesélő úgy ítéli, megmenekül vagy valami segítséget kap (az idézet helyzethez
illőségétől és a karakter Virtusától is függően). Ez a
cselekedet azonban egy teljes körig el fog tartani,
amely idő alatt könnyen lehet, a baj teljes mértékben
diadalmaskodik.
Az ördög bibliája:
bibliája nem kerüli el a Pokol figyelme
azt, aki a blattot forgatja, s külön, ha az czinkelt.
Ilyesmi játékkal az ördög is szívesen eljátszik, s ki az ő
szerencséjét kölcsönvenné, hát a módját a rosszabb
fajta zsoldosoktól, latroktól és tolvajoktól kitanulhatja.
Ez pedig a következő. Egy pakli magyar kártyából kell lapot húzni, mégpedig egyszerre annyit,
amennyi szükséges: egy lap kis szerencsét ád, kettő
már többet, három pedig igen nagyot. A kártyalapot
megnézni nem szabad, hanem a szív fölött kell a
ruhában viselni. Annyiszor lehet ehhez fordulni,
ahányszor csak kell, de az árát az ördög bizony soha
nem múlasztja el pontosan megkérni.
A kártyák elszámolása a „Huszonegyes” játék
szerint megy, mi a pontokat megmutatja. Amíg a
kártyák értéke együtt a 21 pontot ki nem teszi, a
lapokat egyenkint csengő aranyakkal vagy bűnökkel
meg lehet váltani. Csakhogy ez egyedül sorban történhet, s a kártyás nem látja, a lap miféle – azt az
ördög (itt jelesül a mesélő, kit ezzel sem megsérteni,
sem ok nélkül feldicsérni nincs a Szerző szándékában) tartja kezében, s csak a bűn beteljesülése után
mutatkozik meg, hogy elég volt-e vagy sem. Így
fizet a hazárdirozó kamatot a bűn zsoldjában.

Például: Waldemar Steuffen, a kipróbált hamiskártyás és vagabund lopni indul. Mikor látja, hogy a ház,
hová betörni készült, őrzött, lapot húz (zöld
nyolczas), s a szerencse az oldalára áll: az őrszem
elvonul pár minutára, hogy könnyítsen magán. Odabent azonban nem valami ügyes, s a ház népét felveri. Az útját három fegyveres zárná le, s Waldemar
kétségbeesésében az ördög segedelméhez fordul
három lap kihúzásával (zöld felső, piros nyolczas és
makk király – az előzővel ez már 23 pont). Ekkor a
háta megetti ablak alá borjúnyi fekete macska szökik,
minek hátára pattanva a háztetőkön át megmenekül
keresői elől. De úgy sejti, ennek már nem lesz jó
vége, s a Nehéz Koczkadobást megdobván a zsebében
az utolsó lapot meglesi. A makk király nem ér 4
pontnál többet, ezért inkább egy másikat cserél ki.
Balszerencséjére a zöld felsőt választja (2 pont), s
helyette tök ászt húz (11 pont). Mikor az óriás
macska a keresztút mellett engedi leszállni, az ördög
vigyorgó suviczkos képe néz vissza hősünkre – s
látni rajta, hogy igencsak elégedett.
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~ Helvéczia karakterlap ~
Vajthy Aurél, 2. szintű huszár, magyar
+1 tám.

név, szint, osztály, nép

–

+1 ment.

~ Mentődobások~
Tul. +/–
+/–

Erő:
Ügyesség:
Egészség:
Intelligenczia:
Bölcsesség:
Karizma:

16
11
13
16
14
10

Alap Bónusz
Bón usz

[+2 ]
[ – ]
[+1 ]
[+2 ]
[+1 ]
[ – ]

Kezdeményezés:
+0
VO: 15 (kaczagány, Ügyesség,
magyar)
Hp: 22

~Harcz~
Közelharcz
Czélzás
Szablya (1d6+2, 18-20/*2)
Pisztoly (1d10+, *3, 1 k)

Kitartás:
Reflex:
Akaraterő:
Virtus: 7

+4
+1
+2

= [+3 ] + [ 1 ]
= [+1 ] + [ – ]
= [+1 ] + [ 1 ]

~Specziális képességek~

Összes

Alap

+7
+3
+7
+3

= [+4 ]
= [+2 ]
= [+4 ]
= [+2 ]
=[ ]

Összes

Alap

+2
+2
+3
+4
+4

= [+2 ]
= [+2 ]
= [+2 ]
= [+2 ]
= [+2 ]

Bónusz

+[
+[
+[
+[
+[

3
1
3
–

] +2 VO és közelharczi támadás
] Balsors: minden kaland elején –2 egy mentőre
] Extra támadás lóról +1–es alappal
]
]

~Képzettségek~
Lovaglás (Ügy)
Koczkavetés (Kar)
Nyomkeresés (Böl)
Hamisítás (Int)
Úszás (Erő)

Bónusz

+[
+[
+[
+[
+[

–
–
1
2
2

Összes

]
]
]
]
]

Alap

=[
=[
=[
=[
=[

~Tapasztalat~

]
]
]
]
]

+[
+[
+[
+[
+[

~Vagyon~

Tp: 2000

Arany Tallér

Ezüst Pfennig
1

Réz Groschen

Következő szint: 6000

~Felszerelés~
Viselt

Úti ruha és kaczagány
Szablya
Pisztoly / tölt.*10
Borostömlő
Kártya, pakli

Bónusz

Czipelt

Úti élelem*2

X

4

Málha

]
]
]
]
]

~Jegyzetek~
Vajthy Aurél marczona tekintetű, ösztövér férfiú, ki huszáros mentét, szablyát és pisztolyt hordoz. Ami kevese van, magával hordja, de lovának és pénzének ilyen távol hazájától régen nyakára hágott, s élelme is alig. Nemrégen haramiaként már embert kellett öljön, hogy becses
tárgyait zálogba adnia ne legyen szükséges.

~Bűnlajstrom~
Harag (szemtelen földműves lesújtása, 1 pont)
Bujaság (szép fogadósné, 1 pont)
Torkosság (pénteken bort inni, 1 pont)
Adakozás (utolsó arany átadása, 2 pont)
Rablógyilkosság (vándor árus, 3 pont)
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