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Helvéczia
pikareszk szerepjáték
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gy különösen szép dobozos szett, melly díszére válik a
könyvespolcznak, de különösen a játékasztalnak: merthogy szabályait nem kell Borjú módra értetlenül bámulni, hanem azokat negyed óra alatt másoktól el lehet sajátítani, avagy rövid olvasás után önállóan is megérteni.
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nyughatatlan bajkeverőknek vagy riválisaik kémeinek
tartják az úton járó klerikusokat. Ők vagy korlátozzák a varázslatokhoz való hozzáférést (pl. csak a
laikusok számára fenntartott szálláson adnak szállást a
vendégnek, s így csak az első szintű igéket tudja a
hajnali istentiszteleten pótolni), vagy különösen
nehéz feltételeket szabnak cserébe, vagy egyenesen
megtiltják azt. És vannak hamis kolostorok, az ördögnek szolgáló és tiltott varázslatokba mélyedt
egyházfiak is.

A papok imái
gyházban gyűltek össze a hívek,
hogy dicsőítsék a Mindenhatót, s
ehhez a házhoz tér vissza a nyáj
pásztora, a barát és az apácza is,
midőn varázslatos erőhöz folyamodik. Ami helyet az egyház vagy
maga a hit felszentelt, az a hit szolgája előtt imádsága
során megnyílik és átadja erejét. Ebből annyit meríthet a pap, amennyit szintje szerint bír, amennyit
akar, és amennyit a szokás és a hely feljebbvalója
enged. Minderről sorban szó esik.

Bónusz varázslatok:
varázslatok ebben az átlag fölötti Bölcsességű papok részesülnek, méghozzá hetenként, ám
szintjüktől függetlenül (vagyis kispap is tanulhat
harmadik szintű varázslatot, ha engedik neki). Ezeket
az igéket is meg kell tanulni, mint a többit, de visszaszerzésükhöz csak sikeres Akaraterőt kell dobni. Ha
a próba sikertelen, a varázslat nem vész el, csak egy
hétig nem használható.
Pl. Meister Burkhardt, aki egy-egy első és második szintű bónusz varázslatra jogosult 16-os Bölcsessége miatt, elhasználja a bónuszként megszerzett
Parancsolat és Anathéma varázslatokat. Egy hét
múlva mindkét varázslatra külön Akaraterőt dob.
Az első dobás 11, a második 15: az Anathémát visszaidézi fejébe, de a Parancsolattal csak egy újabb hét
múltán próbálkozhat – hacsak egy templomban valami újat nem tanul be a helyére.

A varázslatok forrásai:
forrásai előre meghatározott, hogy
egy szent helyen milyen varázsigéket lehet elérni. A
varázslatok számát és erősségét a hely jelentősége
dönti el:
• útszéli kápolna, egykorvolt remetelak vagy
kicsiny szentély egy-két igét rejt, s inkább
gyengéket;
• falusi plébánia, kálváriatemplom vagy apró
zárda már hármat vagy négyet is;
• városi templom, hegyi kolostor vagy ahol
egy szent életét töltötte: ötöt-hatot, amelyek között lehet jelentősebb varázslat;
• nagyobb katedrális, rendközpont és hasonló
ennél is többet, s köztük erős formulákat.
Az, hogy pontosan milyen varázslatok találhatók, a
hely természetétől függ. Másféle varázslatokat lehet
megtanulni egy jámbor remete mártíriuma helyén,
mint egy harczosabb szent templomának kriptájában.
Olyan igék, mint az Áldás vagy a Parancsolat, nagyon sokfelé előfordulnak; mások viszont ritkák, s
csak néhány hely féltve őrzött kincsei.
A hit leromlott helyszínein, bár sokszor megrendítő vagy regényes képet nyújtanak, ritkán rejtőzik még akármi az egykorvolt hatalomból. Egy-két
varázslat, ha mégis akad, megszerzésük módját csak
kevesen tudják – talán egy vénséges vén barát, környékbeli erdőkerülő vagy hasonló szerzet.

Képzetlen mágiahasználat:
mágiahasználat jámbor laikusok az
Anyaszentegyház képviselőinek áldásával korlátok
között juthatnak varázsigékhez. Annyi varázslat
betanulására nyílik módjuk, amennyit Bölcsességük
bónusz varázslatként engedne, de csak Akaraterő
próba után, s egyszerre csak egy alkalomra. Mondani
sem kell, a magas Virtus és a különösen jelentős
kegy egyaránt előfeltétele a lehetőségnek. Két varázslattal, az Átruházás és Az Ige Átruházása segítségével is lehet varázslatokat átadni, a rájuk vonatkozó szabályok szerint.
Példa papi varázslatok megszerzésére:
megszerzésére a 3. szintű
Bénoist testvér és három társa útja során Néma
Szent Trintignant menedékházára bukkan, ahol a
hegyi csöndnek élő szerzetesek hangtalan imái süvítenek a sötét meredélyre nyúló tornáczon. Bénoist
testvér két első és egy második szintű imát tarthat
elméjében (Bölcsessége mindössze 9, ami nem jogosítja fel bónusz varázslatokra), s útjuk után egyedül az
első szintű Bűn Megnyilvánulása maradt számára
felhasználatlanul.
Szent Trintignant követői meghívják, hogy egy
éjszakára tartson velük néma virrasztásukban, s
Bénoist eleget tesz a kérésnek. A vigília után a perjel
a hideg éjszaka felé mutat, s Bénoist számára megnyílnak a menedék erői: Gonosz Érzékelése,
Anathéma, A Néma, A Nagy Hallgatás. Utóbbi
túlságosan hatalmas, harmadik szintű ige, ezért
Bénoist végül a Bűn Megnyilvánulása mellé egy
Gonosz Érzékelését, a második szintű igékből pedig
A Néma formuláját választja. Így válnak el a testvérektől, s csöndes figyelmeztetésük daczára folytatják
útjukat a havasok felé.

A varázslatok tanulása:
tanulása bármilyen pap, aki erre
lehetőséget talál, naponta egy alkalommal betanulhatja és elméjében rögzítheti a hely varázslatait. Ebben a
saját szintje jelent korlátot, de felhasználatlan varázslatai helyére is újakat memorizálhat.
A varázslatok tanulása elé mégis akadályt gördít
két tényező. Az egyik, hogy gyakran hasznosabb
szolgálatot tesz a gyógyító hatalom, mit varázslatok
helyén tárolni tud a pap, mint ami varázslatot éppen
meg tud szerezni (a gyógyító erejű formulák közepesen ritkák).
A másik, hogy a szokásjog szerint egy hely varázsereje fölött a házigazda rendelkezik, és az egyházi Subsidiaritas értelmében megszerzésük reguláit is
ő szabja meg. Illő a vándorló papot elmélyülni hagyni, és sok helyütt amúgy is szívesen látják a vendéget. De ahogy szíveslátáskor sem illik belakni a gazda
házát, úgy sokan úgy tartják, hogy vissza-visszajárni
varázslatokért telhetetlenség vagy restség, de legalábbis a vendégség megsértése. Megint mások eredendően bizalmatlanok, barátságtalanok, esetleg
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Mentődobás: –
Megidéz egy igazán kicsi, ujjnyi ördögfiókát. Ez a
vasvillás-szarvas koma úgy fut, mint az egér, és bármi
apró résen átférkőzik. Kihallgathatja a beszélgetést,
elcsenhet apró dolgokat, vagy belülről megpróbálhatja felpattinatni egy bezárt ajtó, esetleg láda zárát. 1.
szintű, VO-ja 14, 1 Hp sebzést okoz és egyetlen
Hp-je van, vagyis úgy agyoncsapható, mint egy
kövér bögöly.
Komponense: az ördögfióka leginkább a ként szereti, és úgy tömi magába, mint más a mézes fánkot, de
egy kerek aranytallért is elfogad.

Nyughatatlan Jószág
Szint: Deák 2
Távolság: közepes
Hatóidő: egy óráig
Terület: egy udvar minden jószága, de a nagyobbfélékből csak szintenként egy
Mentődobás: Akaraterő
A varázslattól megvész minden házi barom, s magából kikelve rúg, öklel vagy harap; béklyóját tépi, a
palánkot fellöki, s ha teheti, szertefut vagy gazdájának ront. Ebből tyúkólnál csak kisebb galiba származik: de ahol bika, ló és vadászeb van, ott már nem
tréfadolog. Amikor a varázslat erejének vége szakad,
kimerülvén vaczkára tér mind, hacsak messze el nem
kóborolt: de gyakran ezután már nem lesz olyan
kezes, mint volt.
Komponense: házi jószágok agyából kell fluidumokat csapolni, majd egy veres rongyot benne és kevés
higanyban megmártani.

Ördögi Harsona
Szint: Deák 1
Távolság: rövid
Hatóidő: negyedóráig
Terület: aki a fellegnek útjában van
Mentődobás: Kitartás
Tisztesség ne essék, de e harsonázás az alfél szörnyű
gázaival szól, s mellé még roppant undok szagokat is
ereget, úgyhogy kit ottan ér, minden dobására -2 jár,
ha mentődobását elrontja, és egy körig még cselekvésre sem lesz képes. Jobb is nem beszélni tovább erről.
Komponensek: különféle matériák összegyúrott
labdacsa, mit használat előtt mindenestül le kell
nyelni.

Oltalom a Vadaktól és Másféle Utálatosságoktól
Szint: Pap 1
Távolság: rövid
Hatóidő: legföllebb egy óra
Terület: vadállatok és más kreaturák
Mentődobás: Akaraterő
A papra nem támadnak reá az állatok, sem a’ vadon
bestiái, sem pediglen az ölésre idomított kutyák,
harczi lovak és a többi. Ezen figyelmesség a pap társaira nem vonatkozik, kivéve, ha a pap még a csetepaté
kezdete előtt előremenvén tíz minutáig prédikálva
csillapítja a vadakat. Az’ oly állatok, melyek boszorkányok, varázslók vagy egyéb sátánfattyak uralma alatt
állanak, Akaraterő mentődobásra jogosultak. Ha a’ pap
vagy társai ártanának nékik vagy fenyegetnék
apraikat, az minden esetben megtöri a csodát. A
francziskánus testvérek rendházaiban gyakori ige.

Őriző Kard
Szint: Pap 2
Távolság: érintés
Hatóidő: míg a strázsát le nem győzik
Terület: egy kis tér, mint pl. sekrestye, előcsarnok
Mentődobás: –
Szent fénnyel derengő és a légben lebegő kardot
emel egy hely védelmére: ha azt illetéktelen – alacsony vagy közepes Virtusú, avagy rossz szándékkal
közelítő – háborítani merészelné, a fegyver rátámad,
s vele lovagként megvív. A kard 3+1., ötödik szinttől
4+2. szintű, VO-ja 17, sebzése 1d10+3. Ezt az igét
egyedül Magyarföldi Szent István és Szent László
követői őrzik, és csak annak adják ki, aki megérdemelte.

Az Ördög Asztrológiája
Szint: Deák 2
Távolság: –
Hatóidő: míg a jelet ki nem olvassák
Terület: –
Mentődobás: –
Útmutatást ad egy nehéz helyzetben vagy megoldást
kívánó feladatban, mit sikerre kell vinni. Az ördög
segít kiolvasni a csillagokat (+6 Asztrológia), és a
szokásosnál pontosabb összefüggéseket segít megtalálni. Óvakodjon azonban, ki tanácsait követné: ártalom és csalárdság lakik bennük.
Komponense: egy asztrológiai térkép (5 at) kell
hozzá, de mint a varázst újra és újra felhasználják,
úgy lesznek a csillagzatok rajta egyre rendetlenebbek, és a tévedés esélye egyre magasabb; míg aztán a
szokásoshoz mérten kétszeres használat után az egész
lángra lobban s pernyévé ég.

Ottokar Hus Szalamandrája (*)
Szint: Deák 2
Távolság: hosszú
Hatóidő: egy hónapig, de tovább nem
Terület: –
Mentődobás: –
A tűz spherájából jött spektákulum, minek közönségesen szalamandragyík a neve, leggyakoribban lombikjában él és pihen, ám éjjel kérdéseket lehet neki
feltenni, és duruzsoló hangján válaszol reá, hetente
egyet és három szintenként még egy másikat. Másfelől ha valahol eleresztik, bemegy a házba, mit neki
kijelölnek, s mintha csóvát dobtak volna rá, kiégeti.
Nagyon kényes, különösen a vízre.
Komponense: lombikban kell fermentátum és igen
becses fluidumok vegyítékéből kinevelni, hol is
parázs, kén és phosphorus lesz étke, és mivel igen
falánk, hetente a rendes költség mellett még 1 aranytallérnyit felfal belőlök.

Ördög a Részletekben
Szint: Deák 1
Távolság: rövid
Hatóidő: tíz perczig
Terület: egypár szobányi
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~ Helvéczia karakterlap ~
Jean-Jacques Bloise, 2. szintű katona, franczia
+1 tám.

név, szint, osztály, nép

–

+1 ment.

~ Mentődobások~
Tul.

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

15
10
13
11
14
14

+/–
+/–

Alap Bónusz

[+2 ] Kezdeményezés:
+0
[ – ] VO: 14 (plundra, franczia)
[+1 ]
[ – ] Hp: 18
[+1 ]
[+1 ]

~Harcz~
Összes

Közelharcz
Czélzás
Alabárd (1d10+3, *3,
+2Harczi Manőver)

Szablya (1d6+2, 18-20/*2)

Kitartás:
Reflex:
Akaraterő:
Virtus: 7

+4
+2
+2

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

~Specziális képességek~
Alap

Bónusz

+5
+3

= [+3 ] + [ 2 ] +1 alap támadásbónusz
= [+3 ] + [ – ] Mészárlás: sebzés továbbvitele

+5

= [+3 ] + [ 2 ]

+5

= [+3 ] + [ 2 ]

~Képzettségek~
Összes

Rekvirálás (Int)
Nyomkeresés (Böl)
Vadonismeret (Böl)

+2
+3
+3

Alap

Bónusz

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

Összes

+[ – ]
+[ 1 ]
+[ 1 ]
+[ ]
+[ ]

Alap

=[
=[
=[
=[
=[

~Tapasztalat~

+[
+[
+[
+[
+[

~Vagyon~

Tp: 2000

Arany Tallér

Ezüst Pfennig Réz Groschen
2
9

Következő szint: 6000

~Felszerelés~
Viselt

Utazó ruha, plundranadrág
Alabárd
Szablya
A Szent Szűz képe (medál)
Borostömlő
Hátizsák
Gránát*3 (2d6+, 1½ kör)
Aczél és kova

Bónusz

]
]
]
]
]

Czipelt

Bogrács
Úti élelem*2
Kv: Talhoffer vívógyakorlatai
Pipa, dohány

X
X
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Málha

]
]
]
]
]

~Jegyzetek~
Jean-Jacques Bloise kóbor zsoldosként indult Itáliába, majd egy seregbe állva a menázsi felhajtásával foglalkozott. Companiájával, kik nem álhatták, hamar meggyűlt baja, s a lőporos
szekérről pár gránátot, meg a vezér egy vívókönyvét elemelve ismét útnak indult.

~Bűnlajstrom~
Tanya felégetése, kínzás, rablás &c. (3 pont)
Két tolvaj katona feladása (+1 pont)
Halott czimbora kifosztása (1 pont)
Böjt megszegése (1 pont)
Az Úr káromlása (2 pont)
Lopás (sereg meglopása, 1 pont)
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Megjelenő kiadványok:
kiadványok:
â

â
â
â

Helvéczia: A Helvéczia játékszabályainak rendszerezett, példákkal és magyarázatokkal
alaposan ellátott, gazdagon illusztrált gyűjteménye, és mellé Helvéczia földjeinek hiteles leírása. 76 oldalon, tűzött kötéssel 1500 Ft.
Helvéczia: Mesélői Almanach: Fantasztikus lények és csudálatos tárgyak gyűjteménye; elsősorban viszont útmutató a játékvezetésehez és új kalandok kidolgozásához – az
ehhez illő inspirácziós anyagokkal. 72 oldalon, tűzött kötéssel 1500 Ft.
Ammertal és az Oberammsbund: Kiegészítő Helvéczia két tartományának részletes
leírásával, egy játékkezdéshez készült kalanddal és más hasznos segédanyagokkal. 36

oldalon, tűzött kötéssel 1200 Ft.

A Megátkozott Pincze: Kaland a város alatti rejtelmes járatokban! A toronyóra titka;
nemkülönben a boszorkányos malom és a pokol kolostorának hiteles leírása. 16 oldalon,

tűzött kötéssel 1000 Ft.

...valami nt a Helvéczia Dobozos Kiadás!
â
â

â
â

Három füzet, mindazzal ami a játékhoz kell: Helvéczia,
Helvéczia Mesélői Almanach,
Almanach Ammertal.
Segédlapok hősök adataihoz, egy tuczat példakarakter, fontosabb szabályok összefoglalói, Helvéczia földjeinek általánosabb és részletesebb úti térképei (köztük egy kihajtható színes térkép), és kalendáriom az 1698. esztendőhöz.
Egy pakli magyar kártya meg egy csomag dobókoczka 4, 6, 8, 10, 12 és 20 oldalú
koczkákkal (és a tízesből kettő is).

Szép kivitelű és tartós dobozban 5800
5800 Ft.
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