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BevezetO
"Amit az ember elkepzel magdnak
alrol sohasem szabad lemondznia"
Clive Barker: Kotbzics
egint egy ijabb
szerepj|t6k
rijsdg.
Nehdnyan biztos unottan fordulnak
el. m6sok talin orommel veszik k6zbe
a Magy artc.rszitgon na pjai nkban egyre
jobban rerjedo'J:irwriny" szenved6inek leghjabb
megnyilveinuldsrit.
A Hasadek megielentetese
nehriny megszillott pecsi szerepj6t6kos 6tlete
volt, mivel rigy gondolt6k, hogy tudnak m6g
m6st is mondani az olvasoknak, mint ami az
eddigi kinrilatban szerepelt. Az njsag szigoruan
nonprofit jellegn, c6lja a tAj|koztatris, 6s nem a
szerkeszt6k meggazAagdAsa.
Mivel a szerkeszt6seg jelenlegi
gazdasdgi
lehet6segei korl6tozottak, ez6rt szivesen lAtunk
minden lehetseges timogat6t. (Szponzorok ne
kimdljeteklll) Az elfi szAm elfogultsdgunk miatt
leginkribb a Storyteller rendszerrel (Vampire,
Werewolf,
Mage, Wrzith)
foglalkozik,
de
r6szetekr6l
brirmilyen
felmeriil6
timrirol
szivesen imnk, es t6letek is virunk
irrisokat
(lev6l, novella, cikk, la'itika, b:irmi).
A
el6sz6r
nagyon
bz\Sz\O€K
kis
pdldAnyszimban jelenik meg, 6s nem is keriil
utcai
terieszt6sre.
HozzAiutni
a
P6csi
" Szere pjrit6k Egyesii let n6 I lehet
'l)aSRGf<
(Cim: P6cs,Alajos u. 7.).
Mir leirtuk, hogy az ujMg nonprofit jelleg0 lesz
jelenik meg. Ez a ket
6s kev6s filfinyszAmban
dolog lAtsz6lag ellentmond e1ymilsnak Ha azt
akarndnk, hqar a tlAsRO€l(
min6l olcsobb
legyen, a nagy peldAnyszam lenne kivdnatos.
Mi m6gis kis peldrinyszimban jelentetjiik meg.
Az anyagi
lehetbsegeinkkel
6s a virhat6
olvasotribor
nagysAg|val
nincsen
semmi
probl6ma. A kis peldrinyszim
kulcsa mrishol
keresend6. Egyszer0en nem akarjuk azt,hogy az
veSre me8 aztlrjsu;got, akinek 6ppen van rongyos
60 forinfja, aztiln 2-3 6ra mrilva bedobja a t6bbi
olvasatlan szem6t k6ze a sarokba. Nem akarjuk,
hogy az rij*ig hasonl6vA vAljon a XX. sziradra
annyira jellemz6 egyszinff tcinegtermdkekhez.
Amikor
tdbb szAz vagy ttibb
ezer embr-.r
ugysnazt a fehe6rthetetleniil
megfogalmazol't
cikket olvassa, az ki.seftetiesen hasonlit a
bdr{onre, ahol az rij rabokr6l let6pik a ruh6t es
ugyanolyan
mindenkire
csikos egyenruhrit
hriznak.
Epp ezefi az ijsigban
az eddig
megszokottakhoz k6pest kevesebb lesz az adat, a
konkt
informrici6.
Inkibb
arra ttirreksziink,
hqgr e8creni velemenyeket es a szerepjritekkal
kapcsolatos benyomisokat, 6rzdseket kdzdljiink.
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A Vriltozfs
/2Prnesto

Machelli

unottan

kortyolgatta

a. francja..pezss6t.
Tommy
lU.pg\lfl"l
Y./ bArJ{ban,mint mindig most is sfiru
szivarfiist terjengett a leveg6ben. Sam Sober a
neger zongorista l|gy, de szomorf dallamokat
var|zsolt el6 az i5reg honky-tonky
pianobol. Az
apr6 szinpadon egy csinos, fiatal l|ny enekelt.
Mell'fekv6s0
hangSa j6l
kieg6szitette
a
zongorahangot.
- Negyvennyolc 6ve vdrzik...Egy angyal fent az
esen... - 6nekelte.
- Negywennyolc 6vel - gondolta maghban Ernesto
- Ugran hol volt6l m6g te neglvennyolc 6ve.
Hiszen akkor m6g 6n sem 61tem.. . A mriltra gondolt, a sziileire, Olaszorsz|gra.
- Negy'vennyolc 6v eml6ke...El kellet, hogy
vigyem...' sz6lt tovitbb a dalIsm6t nagyot kortyolt a pe.zsgbb6l, s j6 alaposan
megn|zte magdnak az enekesn6t. Fiatal volt a
hriszas 6veinek elejen jdrhatott. Piros flitteres
ruhrit viselt hasonl6 kesztlruvel, nyakiban fekete
boa tekergett. Divatos, r.ovid, fekete fizur|t
hordott.
- Igerr vonz6 teremt6s volt, 6s a hangSa! gondolta magirban Ernesto - .f6 lenne kozelebbrol
meSlsmernl! -.fo lenne megismerni ezt a n6csk6t! - mondta ki
Ernesto gondolatait
a mellette iil6 barhtia
Fredelico.
- Szivesen elhancurozn6k vele az 6gyban! mondta kejes vigyorral arcAn, majd gusztustalan
hangon cuppogni kezdett 6s al6ny fel€.bimult.
- Alpfui vagy mint mindig. - vliaszolta unottan
Ernesto.
Ujabb
k"rty
a
pezsg6bSl.
fszrcv6tleniil
megemelte a LAny fele a pohzrat,
mite az
elmosolyodott.
Ahal
Eszrevettel
A
f6rfi
visszamosolygott. 86r Ernesto a m^ga 165
centim€terevel
nem volt egy Adonis, m6gis
minden n6t megkaphatoft, akit csak akart. Volt
benne valami megfqghatatlan vonzerd.
Frederico tovAbb atppogott a n6 fel6. Idegesitette
Ernestot.
Nem
l:.agnid,
mAr
abbal
Undorit6an
kciz6nseges vagyl - mondta hrivosen, es m6lyen a
mes& f6rfi szem|be nezeft.
- Ja,bocsinat...f6...f6ndkl
- hebege az - Nem
tudtam, hogy kindzte mag6nat- Lassan v€get 6ft a dal, az 6reg pianin6
elhallgatoft.
A 16ny leldpeft a szinpadrol
€s
egyenesen az asztaluk fel6 indult.
a nevem Sandra. Iriilhetek?
- Hello fiik,
kdrdezte, s eg3renesen Ernesto szem5be n6zelt.
Machelli intett, mire Frederico fel6llt, s kihrizoft
egy szeket a lAnynalc Lefilt. A mozdulatiol
a
szoknya lehullott form6s l6bair6l, s teret adoft a

term6szet
csodriinak
Ernest6 tet6t6l-talpi3
alaposan vegigmerte.
Frederico kozben idegesen feszengeft, s a
zebor|jdt nezegelle, babrAlta. Machelli figyelmcl
nem keriilhette el semmi.
- Menned kell valahova Frederico? - k6rdeztt.
kttl<;nos 6llel hangj6ban.
holnap taftilkozunk.
- Iiigen...iz6...majd
mondta - YiszlAt kisasszony - kdsz<int, ma.jrl
elindult kifele.
Ernesto intett a pinc6rrrek, aki m6g egy pohallt
hozott. Tdltdft a pezsg6b6l. Iftak
- Te uj vagy ittl EddiS m68 nem liltta,lakt A Liny elmosolyodoft. Sz6p, de tulviligiasarr
sejtelmes volt a mosolya.
- Igen, egy hete 6rkeztem, es mdr mindent turlol
rolad. Ernesto egy plllanatra elkomorodott. Megftrrtl rr ||
a fej|Lten, hogy a l6ny esetleg a zsamk emlrrr.
Ezeknel a mocskos kopoknel sohasem lehet tudrrrl
- Ne agg6dj, nem vagyok rend6r. - sutto.r;ta ti:r
lrigyan megsimogatt^ a ferfi arc6t.
Machelli 6rtetlen kepet vrigott - Ez a lAny t
gondolataimban olvas. - futoft uit azagyltn.
- Hogyan. . . - kezdte a ferfi, de San.lr,rr
kozbevzigoft.
- Infuicio, megelz6s...boszorlvinysrig. - srrtltrgtrr
igtzo hangon.
- Ez a hang...Ez a tekintet...Mennem kell. . . Vcl,.
kell mennem. - kavarogtak a gondolatok Ilrllcsl()
fej6ben. A vilig
mintha
szdtolvadt v()lnrl
k<iriilotte, nem tudta mi 6lom, mi a valovig. A lrir
trivolinak 6s homzilyosnak tetszett a lzinytrol rir.arl,'
vonz6 kisugdrz6shoz kepest. Fel6lltak. Santllrr
hivogat6n mutatott az uyAval az ciltozok fcl(r,
majd
vadmacskaleptekkel
hatralr.i
keztictt
Ernesto laibultan k6vette. A sarokban valarnr
feheren villant, de csak Sam, a zongorista fogairr
csillant meg a halovAny f6ny, ahogy mosolygott
Ebben a plllanatban hangos robaj hallatszott rr
bejtuati
ajt6 felol. Mindenki
dan6.zett.
At.
ajt6ban Frederico rillt, mellette hdrom zsarrr,
keziikben
a
legmodernebb
Thompson
ism6tl6fegyverek.
- O az! Ott vanl - kiiltott Frederico. 6s Machclli
fel6 mutatott.
telhangzolt a j6l ismert haliithozo
kelepelcs,
amint
a rend5r<ik tiizelni
kezdtek.
Kissri
elkapkodtdk
az els6 sonczatot 6s csak il
berendezesben tettek krirt. A venddgek kcizbtrr
sikoltozva rohantak fedez|ket ker.esni. Machclli
teljesen b6nultan 6llt majdnem a terem kozepor
Nem tudta megem6szteni, hqgy t6rsa, majdnem r,
leglobb ba$tja
dobta fel. Az els6 dsztorriis
reakci6ja az volt, hogr oltalmaz6lag a l6ny eltl
Allt. A masodik nrozat mlrr pontos volt. Ernesto

brsn o€r
lugy 6.rczte, mintha izzo k6seket melyeszteftek
volna mellkas.iba, v6l|J,ba. Megtrintor.odott, s
hritraeseft. Sandra esteben elkapta, belekarolt,
azutrin csak egl elmosodott villaruis. ..
Ernesto kdvetkezd emldke az volt, hogy egy
taxiban fekszik, feje a lrirny 6leben, s csak iz
iszonyatos liikteto fiijdalom. szeme el6tt ismet
elhomrilyosult
a il|g.
Er6tleniil
felnycig6tt Sandra...Sa...- aztin csak rii,t6tseg...
Amikor ismet mag|hoz tert, kiil<in6sen 6rezte
mag6t. TisztAn htott
6s halloft,
taldn meg
trszlibban is mint azel6'tt. A kicsiny szoba szinii
6lesek" az apnc neszei jol hallhatok iettek. Ennesto
azonnal p6re mellkasira ntzeli.
- Ez. . .ez lehetetlenl - csod:ilkozott.
A mellkasrin nyoma sem htszott l6tt sebnek.
Megtapogatta. Meg mindig semmi.
- Tal6n csak egy 6lom volt az eg6.sz? elm6lkedett.
Valami mozdult a szoba tulso sarlciban. Ernesto
riadl an kapta oda teki ntet6t.
- Csak 6n vagrok. - jatt a v|lasz a ki nem
mondott k6rddsre.
- Mi tdrt6nt? - kirdezte a fir{i - ttogy keriiltem
ide? DrAga
Fredelico
barAtd,
feladoft
rend6r#gnek
- mondta Sandra szenl'telen^
hangon 6s leiilt az Agy szel6le.
- Es a lovesek? Nincs rajtam egy karcolis seml hiiledezett Machelli - Hol vagyok egydltalAn? k6rdezte, s feli.ilt az Agyban.
Sandra megsimqgatta Ernesto arcrit. Mosolygoft
azzal a titokzatos mosollyal.
- Nrilam vag5r, 6s teljes biztonMgban. Nyugodj
meg, most mdr nem ilfthatnak neked. - mondta.
- Egy halottnak senki sem rirthat. - tette hozzir
suftogva.
Machelli felnevetett.
- Micsodal De hit 6n 6lekl - mondta elkdpedve.
Sandra odahajoll a ferfihoz es szenved6lyesen
megcsokolta. Olyan er6vel harapott ajkaiba, hogy
ver serkent, s a tiszta, feh6r rlgynemffr€ csorgott.
Ernesto furcMllotta, hqgy nem 6nett fAjdalmat.
S6tl Valami meglog;hatatlan gy6ny<irerz6s tdlttitte
el a ver l6t:l.Anyilt6l, s az izn. is valahqgy mris voltl
Sos iz helyett valami 6melyit6en edeset |tzett a
szijAban. Ajkaik elvriltak
egymrlst6l.
Ernesto
megnyalta v6res ajkdt. Sandra befejezte amit
mondani akart.
- Nem kedveseml Most mrir te is a hal6l6 vagyl
Addig, amig csak akarodl - mondta l6gyan, s
elmosolyodott.
SzAji$an igazgrdngyk€nt
ragyogtak hatalmas 6s
fenseges szemfqgail. . .

3. oldal

4 . o ldal

basn'o€r

Uzenet
rir megint a szerepjitek Miert pont a
szerepjritek ? Mi 6r-telme van oritkat
4tA
Vt6lteni
puszta fantizi|lgat{ssal
?
Mi
drtelme van md.s b6r6be k6pzelni magunkat Z Mi
6rtelme van a szerepjhtszlsnak?
Ezek a ker.desek a szerepj{tekkal kapcsolatban
gyakran
elhangozhatnak
ngy kiviihllo,
mint
szerepjeitekos r6szer6l. A vzilaszok igen sokfel6k
lehetnek. Azt is mondhatnrink, hogy ah6ny embe,-,
annyi kiil<tnboz6 ok l6tezik, ami6l az ember ezzel
a fajta ornltseggel foglalkozik.
Szerinttink azonban m6gis van a fenti kerd6sekre
egy-ket olyan v6lasz, amelyek mindenki sz6m6ra
egy arfnt hordoznak mely mondanivalokat.
Milr r6g6ta sarkalatos kb a val6vig 6s a fant|zia
viszonyrinak k6rdese. Sajnos a XX.sz|zadi elme
csak ket fajta val6sitgszintet ismer az Arisztotel6szi
logika szerint. Valami vagy l6tezik, vagy nem. Ez a
fekete-feher behatdroltsag nem mindig volt igy,
ezt az utoln 6v szinadok termeszeffu dom |nyainak
nyugati
ember
gs . u
hiresen
kategorikus
logikijzinak
koszonhetjrik.
Az utobbi
idoben
szerenc#r'e kezdenek repedesek l6tr.ejonrri ezen a
lendszelen. Egyr.e tobb tapasztalatot lehetellen
beilleszteni az ae|lmerev tudom:inyos kalitlcikba.
Nem hogy kevesebb, hanem egyre tobb lesz a
rejt6ly. Tal:in a keleti gondolatok beriramldsAval, az
osi kulturdk pr.imitivsegenek ujraertekel6sevel, /a
rem6ny rijrafeleledisevel/
kialakulhat egy sokkal
dinamikusabb valosrigkep. Ez a dinamikusabb
valos:igkep azt jelenti, hogy ezentul nem lehet
biztosan rdmondani valamire, hogy nem l6tezik.
Ha mi elkepzeliink
egy vll6,got az mrir 61,
ugyanugy, ahogy az |lmaink is elnek. Ez egy
m:islenyegu letezes, mint az eleltronok pattogAsa
agy'unk egyik atomjirol
a m6sikra, de vele
egyenertekfi. Eppen ezert a vAlasz arra a k6r'desr.e,
hogy mi6rt 6lvezetes szerepjatekkal foglalkozni,
azt felelhetjiik:
a Teremtes. A lehet6segeink
kit:igulnak.
Sok
rosszat
lehet
mostans6g
hallani
a
fantazi6lgat6.s,^61. Ki ne hallotta volna m6r a
figyelmezteteseket
szlileit6l,
ismer6seit6l.
bar'Ataitol, stb...:
le mdl vegre a fcildre ! Ne
pedig
iimodozz,
ne "szillj
fantlniAlj
fiam!".
a
fantdziAlinr6l
modern
korunk
higgadtlelkn
pr6fbt6i, a pszichol6gusok szerint sziikseg van- Az
egy6.ni fantizirilisunk
az az eszk6z, melvben
azokat a feljesithetetlen vdgyait ki6lhetjUk ki,imit
a val6s|gban nem erhetiink el. Erre az jellemzi.,
hogy bdrmit megtehetiink benne, tcibbnyire istenei
es szenved6i
vag5runk
magunk
teremtefte
viligunknak,
igr sohasem tudunk 6nmagunkb6l
kil6pni.
A szerepiat|kb^n
ez a k6i
dolog
kiil6nv6lik. Nem lehet valaki egyszerre istene 6i
tudatlan szerepl6je is a vil6ginak. Vagy mes6l6
lesz, vag;r jritekos. Ez a fajta kett6osztotts6g,

rdgzitett korlitok betalt:is:ival, etmenetet ktpez a
fantaziAlgatas 6s a valos|g kozott, ,iS], is
mondhatndnk, hogy hidat alkot kozoftiik.
A szerepjritek m6gsem els6sorban az elkepzelt
vilzigok szepseg6ben valo tobzodAst jelenti. Mint a
neve is mutatja, a jritekosok ebben a iatekbar,
kfilonbozo szerepeket alakitanak. Korunk lag
l,itokdfi
es igen mersekelt szavi vAteszeinek, i
pszichologusoknak telmdszetesen er.r6l a temdrol
ls meSvan a velemenyiik. Eszerint a ki.ilonbdz6
szerepekkel val6
azonosulds gyermekkorban
elengedhetetlen
feltitele
a normdlis
emberi
fejl6desnek. A szerepek v|ltogatl"sirt feln6ttkor.ban
is tovribb folytatjuk, r.eszben vedekez6sk6ppen,
reszben
az
adott
helyzethez
val6
iobb
alkalmazkodris miatt.
Gondoljunk csak ar.ra, h6ny tat'talekszerepiink van
arra, hogy elcvibitsunk
egy l:inyt III HAny
kiilonbzo
arcunkat mutatjuk fele attol fiiggOen,
hogy ki az a lhny, mit akar-unk tOle, es milyen
hangulalban van. Minden felnofl szerepeinek
sokasrigdt hasznilja tobbnyile
tudaftalanul.
A
szerepjAttkban ezzel szemben egeszen mzisfajta
szerepeket
alakithatunk.
Mig
az
eloz6
,hetkoznapi" szerepek inkibb felszinesek, nem
hatolnak
le
az
En
melysegeibe
neho.gv
megbolygass:ik azt, addig a szerepjAt|kban felvett
szerepek lelkrink mhs szf6.rAit alakitizik.
Sziiksegiink varr azonban olyan szerepekt,e is,
melyek m6lyebb retegekbe is lehatolnak.
A
val6vigban ezt nem tudjuk kifejezni, ez6rt kell egy
fantdziabirodalom,
ahol
szembefor.dul-hatunk
onmagunk ismeretlen r.eszeivel. Ezert is olyan
ndpszeruek ma a Storyteller jzitikok, ..ri
u
szerepJrit6knak ezt az old,alit igen jol ki tudtrik
emelni.
Ami most kovetkezik, az mi.r csak a mi
szentimentrilis erzelem<imlengesiink.
K6rjiik
a
kedves olvasot, hogy n6zze el nekiink ezt a
romantilrrs kiil<inv6lemenyt.
Kiilonbciz6
arcainkat
nem
csak sziiks6gb6l
v6ltogatjuk.
Ugr gondoljuk, hogy letezhet egy szerep, ami a
mi6nk es nem kell mA,- tovitbb form6lni. Ezt
hivhatjuk onmagunk igazi arc|nak. Sokan keresik
onmaguk valos arc6t t6bb-kevesebb sikerrel. Ui 6s
uj maszkokkal probdlkozunk,
azt hive, hbgy
kozelebb vihetnek eredeti arcunkhoz, melynek
me_gleleseheznem vezethet egyenes 6sveny.-Veg
nelkiili
utveszt6.
Gyakr.an
eltevediink,
6s
visszat6riink reg elfeledett helyekre, ahol porosodo
regi maszkjaink brimulnak vissza rdnk, de teljesen
fj helyekre is buklanhatunk.
Van-e ennek a labirintusnak ttjilrata ? f,s ha van,
akkor hol ?
A k6rd6s megviiaszol|sht az olva6rabizzuk.
Furc.alooiszoi
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besz6lni, felismerni a kor.nyezetet. Fokozatosan
elsaiatitja azt, amit mi 'bbjektiv" val6Mgnak
hivunk Ennek a fejl6desnek a folyamatirban mfu
egeszen kor6n megfigyelhet6 bizonyos szerepek
megielenese. Amikor az ovodAs paphs-mamist
j6tszik
m6'- akkor
azonosul
peldaul
az
anyuk6j6val. Ilyenkor ez az azonosul|s m6gel€g
felszines,
jegyekrc,
inkabb
lnils6
megnyilv6nulisokra,
es
nem
az
anya
szemelyis6gire vonatkozik. A kesobbiekben is
nagyon sok szerepet sajrititunk el, mert egy
Lirsadalom a tagtraitol azt igenyli, hog5r mindig
az
adoft
6lethelyzetnek
megfelel6en
viselkedjenek. Mindenkinek
annyi
szer€pet,
elvzirdst kell elsajdtitaria,
ahAny ki-ilonb<tzo
szituicioba 6lete sor6n keriilhet. Mi vaglrunk a
szerepeink, es a szerepeink alkotnak minket?l
Az ember 6let6ben mindig megvan az
igeny, hogy jitsszon. A jritik egy igen 6rdekes
"sziikseglefiink". M6g senki nem halt bele abl:a,
hogy nem 'Jdtszhatott", ellenben
jat€k
^ |njlrc
hrAnyinak az ember kreativit6sdra, eg6sz
maradando ne5;ativ hat;isa lehet. Mindenki
jritszik. A kisgyerek ismeri es tudatosan hasznAlja
annak a jet6knak a szab|lyait amit j6tszik. e
feln6ftek ellenben olyan j:itszmzikat jAtszanak,
ahol nincsenek leirt szabzilyok. Hallgatolagos
meg|llapodAs
lehet a felek kOzcitt, de az is
el6fordul,
hogy
a
'Jzit6kosok" krilcinbozo
szabLlyok szerint jatszanak.
Fantilzia. Menekiil6s a vil:ig el6l? Lehet.
De az is lehet, hogy egy jobb vilig keresese- Ez
egy olyan teriilet ami csak a mienk. Ift brirmit
megtehefiink,
kipr6b:ilhatjuk
magunkat
viIiryban,
'Valodi"
de
elkepzelhetiink^
magunknak
mAs vildgokat,
birodalmakat,
meseket.
Lehet,
valaki
kr6nikis,
hercegkisasszony, es ak6r "isten" is ha akar.
Es meg valami nagyon fontos: az egyiittes
elmeny. 4-5 ember leiil egy asztalhoz,6s k6pes
egyiitt elni egy olyan vil:lgban, amit a fantAzia
alkotoft, ezLltal m6ly ebben megismerik egymrist
6s sEat
magukat.
A jAtekosok
szerepet
alakitanak, de ez a szerep mindig tiikr.<tzi a
jdtdkost. Senki nem tud kilepni sajht maglrLr,l, de
meSvan a lehet6sege, hogy gyakorolja enj6nek
kiildnhz6 reszeit, melyek a val6s 6letben esetleg
nem juthatnak sz6hoz. Ezekben a viligokban
nincs koclaizat. Mindenki azt csin|lhat, azzA
viihat amwE csak akar. A szerepjAt|kot az
kiilonkizteti
meg akepzel6d|st6l,
hogSr a j6t6kos
nincs egyediil, igy cselekedeteirc folyamatosan
vilaszokat kap. Ez6rt mik<izben valaki jdtszik,
nagyoll sokat fanul.

A napokban hallottam valakit6l, hogy a
szerepj:itekosok koziil sokan dlmodoznak, es
teljesen elszakadnak a valosrigiol. in azt hiszem,
hogy itt az ok 6s az okozat felcserel6ddtt. A
szerepjzit6kosok k6zt lehet, hogy tobb az
|lmodozo, de ez az6rt van merl 6k ebbe a
jAtlkban 6lik ki a mrir meglev6 hajlamaikat.
Term6szetesen a szerepjrit6knak is lehetnek
kdlos kovetkezm6nyei, mint
mindennek
a
vildgon, de ez min egy misik tortenet...
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6. oldal

A M6rgekr6l
o, keseritett6k mdr meg a mergek az
QAnyt
sorsdl a tcirt6nelem folyamdn!?
el^fembelek
C
tleg ha csak Cleopdtra halillAra. Romeora
is Julirira, vagy a ndcik Ciklon-B-vel elkovetett
Hriny uralkodo,
vagy
B ztetierc gondolunk.
egyszerri ember esett |ldozatul
nekik? Nern
tudni. Szeretn6k most a cikk segitseg6vel agy
rdvid,
de alapos tirAt
tenni
a m.rgek,
m6reganyagok vllAg|ban. Rem6lem, hogy az itt
leirt informrici6kat j6l foSi:itok tudni felhisznrilni
a kii lonfi le szerepjritekokban.
A M6reganyagok

eredete

Alapji$an v6ve h6rom kttlOnbozO tipusu m6rget
kiilonithetlink
el
eredetiik alapjin. Vannak
noveny, :illati es szervetlen eredet0 mergek. A
n<ivenyi m6rgek hatoanyagait Altal:iban az adott
nov6ny nedvei tartalmazzAk, ebb6l kinverve
juthatunk hozzA. NtkAbb esetben a n6u"ny
v ir|ga, vagy gyii molcse m6rgez6. Kinye r,6siikhoi
a friss, 616 ncivenl't pepesse 6rlik es ezutAn
preselik ki belole a merget,
vagy 6pperl
ellenkez6leg, teh:it kisz:iritjdk, 6s porrri torwe
triloljzik.
A m6rgez6 gyrimcilcsriket
inlcibb
nedvdusan,
a
virrigokat inknbb poritva
alkalmazzitk.
Nem is gondolnrink, hogy h6ny hazrinkban is
horros rrciv6ny tartalmaz haldLlosmerget! / persze
senkirrek sem aj6nlom, hogy ezzel kis6rletezzenl/
Alig lrinni, hogy sz6.p tavaszi viragunk, az
Alanyesb is koz6jiik tartozilc Termeszetesen raita
kiwl meg sok m:is hal:ilos merget tadalmizo
noveny is fellelhet6 itthon. A p6lda kedvdirt
nlljon itt neh|ny:
Bolondit6
bel6ndek, M6rges
6dAz, Gyilkos
csomorka,
Fekete c$lcsor,
Farkasboroszldn,
D,rhdny, Farkasbog5ro,stb... .
Persze azert a legerbsebben m6rgez6 n<ivenyek
szinte mindig a tr6pusi vad dzsungelekben
talilhatok, minl n6hriny igen er6sen m6rgez6
orchidea faj, vagy az indiilnok
Altal hasin|lt
Kurare-met'eg.
Aa, allati
eredef0
joval
mergek
palett|ja
szinesebb, mint a novenyek6. Gondolom senkinek
sem
kell
kiil<tndsebben
meselnem
a
m6ryeskigy6kr6l, pokokr6l, skorpi6krol. Az ilyen
A.llati m6rgek
tdbb
celt is szolgrilhatnak.
Altali,ban az Allal va&Aszat kIzben
haszn|lia.
ezzel benitja
1", vagy 6li
meg
6ldozaAt'.
B:irrnilyen kiil6n6snek finhet is, p6l&iul a kigy6k
soha nem tAmadini cellalhasznAljik
m6rgiiket az
embemel
szemben,
hanem
6ppenhogy
vddekezesk6pp. A kigy6mardsokat kiv6tel n6lkiil
az ember provok4lja ki!

Az Allatok m6rge az esetek t<ibbsegeben kiilon
erre a c6hz kifejlodiitt
m6regmirigyekben,
m6regholyagokban termel6dik, s az iilat fog|val,
fullAnkj|val,
tiiskdivel, ritkibb
esetben b6r6n
h.jvhlasztva jultatja Aldozataba azt. yannak olyan
eillatok, melyeknek hrisa, ikrdi, tojdsai, vugy uere
mergez6.
Az Allatok m6rge szinte mindig erosebb, mint a
novenyek6.
Nem szoltam m6g a szervetlen m6rgekr6l, pedig
a tudomriny fejl5desevel ezek is megielentek. A
szervetlen
mereganyagokat
is
k6t
nagy
focsoportra bonthatjuk, mint az egyszeru, a
term6szetben is elofordulo anyagok / Foszfor,
Ken, Sal6trom, An6.n / es a bonyolult, csak
laboratoriumban elk6szithet6 osszetett vegyriletek
/
pl.: Cizin /.
N6hriny ilyen
anyag kis
mennyisegben jo hathsi lehet a sze^rezetre
nezve, csak nagy mennyisegben okoz mergezest.
/ pl.: Foszfor,Sal6trom,/
A szerwetlen mdrgeket ovatosan hasznAliuk
ka I a ndja i n k ba n, m i nd ig v izsgzilju k meg azt, hogy
az adoll m6rget ismert6k-e m6r abban a korban,
nehogy
beleessrink
az
.illuziorombol:is"
hibajeba.
Mirgez6des,

av agy a szervezetbejutds

,,Youl poison. \'our poison running
trought my vein."
Alice Cooper: Poison
A m6rgek negyf6le uton juthatnak Lte az |ldozat
szerwezetebe.
I . V6reirambafecskendezve:
Ezzel a modszerrel szinte csak kiz|rolag
az
illatok m6rgeznek. Gondolok itt a kigy6mar6sra,
skorpio es p6kcsipesre, mur|.naharaplsra. Ez a
m<id a leghatdsosabb es legveszelyesebb. Csak az
azonnali beavatkozAs / seb h,tvitg6*, kiszivdsa,
fert6tlenit6se / x.githet valamelyest. Az esetek
tribbsegeben meg ez is kev6s, csak az id6ben
beadott ellenanyag a megoldls. Ha az illdozat
6letereje, vagy m6r.gekkel szemben tanrisitott
ellenrillisa eleg nagy, akkor van n6mi esely az
6letbenmarad:isra.
2. cyomorba, nyAlkahAfiAra
jutva:
A nagy klasszikusl A szinddkosan elkdvetett
m6rgez6ses gyilkosvigok nagy rcszet ez.zel a
m6dszerrel vittdk v6ghez / jo pelda errc. a
Din€ban olvashato csomasz 6s csomurki /.
A ,beetet6ses" metodussal beadhato akrir n6v6nv,
akAr allali
mdreg
mind
folyad6k,
mind
kikristdlyosodoft
fomilban. A gyanitlan
Aldazat
megeszi, vagy megissza, aztfin agy6 krtyavillgl
Az igy beadott mergek iltal|ban lassan hatnak.

bnsao€r
Egyetlen aprocska hritrzinyuk
az alacsony
sikerrdta, amiota az uralkodok is nemesek
el6kostolokat alkalmaznak. H:it semmi sem lehet
tcik6letesl
3. Kontaltmereg:
Ezek a m6r'gek m6r 6rint6sre, a b6r're jutva is
mergeznek. Nem tul elterjedtek. En szem6ly
szerint k6t pel&At tallLlt^m:
- tengeri csal|nozo allatkAk
- Del-Amerikiban honos 6serdei nyilmeregb6ka
Ezt a m6l3et kivzil6an lehet tulzoftan moho 6s
kapzsi
karalter.ek
ellen
alkalmaznt,
akik
szeretnek
mindent
azonnal
maguknak
megkaparintani.
A kontaktmergek er6ssege igen vAltozo lehet. A
borgyulladristol eg6szen a halAlig terjedhetnek
hatrisaik.
4. Tndobe lelegezve:
Igen, elerkeztiink a m€rgez6 porokhoz, g6zoV.hoz.
a tapasztalt mesel6k el6szeretettel hasznlilnak
ilyen furfangos gAzcvpdAkat, de a dorzxiltebb
j6tekosok vannak olyan okosak, hogy nem
lohannak esz nelkiil bele / b6'" mhr littam az
ellenkezdjet is ,/ Az ilyen mergek eset6n szinten
poritott,
lehetnek
vagy kiklistzilyositott
ds
finomra 6rcllt nov6nyi, vagy rillati anyagok, de az
esetek tobbsegeben szervetlen g:lzok felhoi.
Eml6kezziink a szervetlen anyagok felhaszn:ilzisi
,szab6lyaira" t
A legiobb moka az, ha a kalandmester szintelen
6s szaglalan m6r'gez6 felhot alkalmaz / pl.:
Szendioxid, szdnmonoxid / Ha a ka,^akterek nem
el6g gyorsak vagy iigyesek, a&ot az egyik, ha
nem is a legszornyibb halzilnemben lesz r.esziik
Ha a m6reg hatni kezd...
Hatrisgyorsas6g szempontjrlb6l ot kategori6ba
oszthatjuk a kiil<tnboz6 m6r'geket.
1. ,Vill6mm6rgek"
Az ilyenek 1 percn6l is grorsabban kezdenek
hatni 6s kiv6tel ndlkiil hal6lt okoznak. Ilyen
mdreg a hirhedt Zild mamba, avagy a kigyok
ostolrinak
m6rge.
Ntal|ban
v6rmergek,
be
esetleg elkepzelhet6 ilyen 96z is.
2. Azonnali hatrisu m6rgek
Az ilyen 7-2 perc leforgdsa alatt fejti ki hat6s:it.
Az el6z6 csoportban leirt dolgok vonatkoznak
erre a kateg6rirlra is.
3. Gyors m6rgek
Ezek hat6ideje 2-12 perc ritlvibban 15 perc
lehet. Egyes v6rmergek, a kontaktm6rgek es
ginoknagy r6sze tartozik ide.
4. Lassri m6rgek.
Legiellemz6bb
kepviselojnk
a gombamereg.
nitluibban okoznak hal6lt, mint gyorsabb tdr.saik,

I . OLoAI

de az ilyen
gyakran
mergeknek
vannak
ki.ilcinleges hatrisaik. Pdl&iu I halluci n6c;o, stb.. . .
els6dleges hat6suk
a
rosszullet,
Jellemz6
hrinyinger, egyensrilyzavarok, rijuLis.
5.,Lappango mergek"
Ezek hatrisa 1 6rritol alcir tcibb honap leforgdsdig
is terjedhet. Legjellemz6bb peld.ijuk az Arz6n. Ez
e8y nyers :isvdnyi m6reg , ami fokozatosan
adagolva felgyiilemlik,
is igy fejti ki gyilkos
hathsAt. Hdtrrinyuk,
hogy a m6reg solviig
kimutathato a szertezetben / felt6telezik, hogy
Napoieont is ilyennel tettek el lih alol /.
A m6rgek

hatAsai

A m6rgek els6dleges feladata 6s hatdsa a Halifill
Ha a m6rgezettet nem kezelik idoben, akkor az
esetek 9Oo,h-ban be is kovetkezik, de ez
term6szetesen meregfajt:inkk6 nt v hltozhat.
A m6rgek a halAl bezillta elott, muiLs egyeb
speciziLlishatrisai is lehetnek, ezek a kovetkez6
tiinetek:
liLt{szavar,
egyensulywesztes,
Hallucinzicio,
<inkiviileti Allapot / ilyen pelduiul a Del-Amerikai
Csodagomba, amit a torzsi varrizslok, gyogyito
emberek
hasznilnak
a
sziiks6ges transz
elelesehez /. Aju l rs, 162, koma, szemelyisd5;zavar',
tetszhalzil.
mergek
Egyes maLij
6s tdvolkeleti,
indai
okozhatj6k / ha valaki m6g emlekszik a
Sandokan cimrl kalandfilmsolozatra,
akkor ott
l:ithatott hasonlot /.
Melevgcircs, rringogorcs, b6nulzis, habzo szAi,
b6relszinez6d6s.
Ezeket a hafiisokat iiltalirban az idegm6rgek
okozzik. llyen anyag akorabban emlitett Kulale,
ami el6szor a mozgatoidegeket b6nitja le, majd
kesobb a legzest, igy az iidozat megfullad. A
tulajdonkeppen
krilonleges
hatrisoknak
nincsenek meSkot6seik, csak a mesel6i fantAzia
sz.abhat nekik hatrl rt.
A m6rgek hat6teriileteinek hrirom nagy csoportja
van, ezek az:
- Idegmergek / Neurotoxin /
- Sz6vetlvirosito mergek / Hemorrhagin, Falloidok /
- V6r'm6rgek / Trombinok, Hemolizin, Citolizin /
Az idegmergek a kozponti idegrendszert, tehAt az
agyat, vagy a mozgatoidegek bizonyos csoportj6t
tlmadjak.
A sz<iveteket kdrosito mergek a bels6 szerveket es
az 6/f alakat ronc solj zik.
A v6rrn6rgek el6id6zhetnek gyors v6ralva&ist,
hihetetlen .verzekenyseget 6s enzimbontzist is.
Huhl Na ennyi eleg a szakszovegb6ll

brsR'o€r

8. ol d al
f,llenmerge k , e l l e n a n y a g o k
Sold6le mereg van aminek letezik ellenanyaga.
Ezek sokszor az eredeti mereg modositott, vagy
legyengitett v6ltoz.atai. A legt6bb ellenmireg
mesterseges, s kev6s mercgnek van termdszetes
ellenszere. Ez a magyarirzza az ellenmtrgek
vagy
elkeszit6siik
Beszerz6siik,
ritkas:igdt.
mint
eredeti
gyaklan
koriilmdnyesebb,
is ^z
l6nyegesen
m6r'egge, 6ppen ez6rt :irrk
hrrsosabb.
Nehiny ismert ellenszer: Meleg vizlll, hdnytaf6s,
orvosi sz6rr, tej, atropin, s nbha az adott mer3ez6
va8y
6s siitve,
nyers€n
zillatot elkapjrik,
elfosyasztjAk / ez i'kAbb pszichologiai hatrisri,
mint a valos, de azt mondjdk: kutyaharaprist
szdrevel /. Ebbc.l is Lithato, hogy nincs tul sok
telmeszetes gyqgymod!

,favaslat a meseloknek Jol gondoljritok meg, hogy
melyik karaher kezebe adtok merget, es azt is
hogy milyen fajtzit.
J6 kalandci,tlet lehet egy-egy rilka es ert€kes
m6reg, vagy eppen ellenmet€8 meSszep-ese.
Vd g e ze ti i l ...
Nem szoltam meg a ,modeln" korrol, pedig sok
lft
id6ben jdtszodik.
szer.epjit6k ebben
^z
meregk6nt
nem csak ilyen
alkalmazhatunk
termdszetes, hanem szintetikus, csak labolapl.:
anyagokat is /
el6rillithato
t6riumban
N<ivenyved6szerek, Vegyi anyagok, Letisztitott
n6vdnyi kibitoszerek(Heroin, Kokain, opiurn),
MethedlinSzintetikus kibit6szerek(Anfetamin,
kristdly, stb.. . . / is. Megiegyzend6, hqgy egyes kis
pozitiv
hatdsri szerek, nagy
mennyisegben
m6rgek
hakilos
fogyaszwa
mennyisegben
lehetnek / pl.: Nyugtat6k, Altat6k, Gyogyszelek

Mdrgek el6fordu kisa, beszerezhet6sdge
A leghatrisosabb mergek a Trivolkeletr'6l es
titokzatos tropusi dzsungelekb6l sz6rmazik. Ez jol
tiikrttzi, hogy a m6rgek, m6reganyagok sokszot
kot6dnek eghajlati viszonyokhoz. Vegyiik pel&iul
m6regr6l
H:iny
titokzatos
Skandinuividt.
hallottunk, ami a fagyos 6szalu'ol sz:irmazik? Es
h:inyr6l az Arab viLigbol, vagy D6l-Amelikai es
Aflikai esoerdtlkb6ll
Az ilyen helyeken is magas Ara van a mergeknek,
de csek6lyseS;a zord 6sz.akvalamely meregkevelti
mnhelyebol kikeriilt mergek rirdhoz kepest. Az
!
tizszer€s
is
lehet
akir
6r'kiil6nbseg
Telm6szetesen delen nem csak olcsobbak, de
es
gyakoribbak
is
a
mergek
sokkal
mereghaszn6lok, tehrit jol gondoljuk meg, hogy
hol knldiink a csapatra ilyen ellenfelet.
A m:isik gyakori mdregbeszerzesi metodus az, ha
a cep^l leg5r6z egy m6rgez6 mar6su, haruprisu,
szrirdsri ellenfelet, s a szdrr.ryeteg tetemeb6l
nyerik ki a merget. Javaslat: Ezi csak akkor
engedje meg a mesel6, ha az adoll karalter m:ir
fud valamit anrol a sz<irnyr6l ds m€regr6l.
Mergek

hasznAl6i

sem kell, ho$/ akik gitl6stalanul
Mon&nom
m6rgeket hasznrilnak, azok nem szivjosrigukr6l
hiresek, es a lovagi Kodexek sem buzditanak a
Leggyakoribb
m0v6szetdret
meregkeveres
me reghas z ndl 6 k / a p e l d r i k f d l d i i n k6 l
szilrmaznak kiilonbitzn koraib6l / :
varizsl6k,
srimrinok,
tdrzsi
Kiildnfdle
javasasszonyok, boszorlainyok, orgyilkosok,
vad
t6rzsi harcosok, ninjrik, fejvadiszok, tdvolkeleti
f6lt6keny
a Borgirik,
iskoldl
harcm0vesz
felesegel stb....

Ezekben a mer€ganyagokban is csak a mesel6i 6s
a iet6kosi fantAzia a hatAr. A t6voli itiv6ben
jdtszodo
Wars,
/
Star
szelepj:itckokban
Megatraveller, stb..../ elktgzelhet6ek a fdldcin
teljesen ismeretlen, igen I'itka vagy igen
kiil6nle5;es, er6s mergek is.
Nos azt hiszem, hqgy ennyi eleg is lesz a
minden a kegyetlen
m6rgekb6l, innen mir
mesel6n, vagy az elvetemiilt jritdkoson mulik!
A szemleltet6s kedvedrt rilljon itt egy tAblAz.al
nehiny ismert 6s hasznilt m6reg adataival:
t'
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bnsa,o€rc
Neve
Gyilkos galoca
Irgyril6 galoca
Pdrducgalea
Kurare
Fekete Lotusz
Aranyes6
D ohLny lniko t i n /
Gvilkos Orchidea
Farkasalma
Halilkigy6
Cs<irgdkigy6
Tajrrrin kigyo
fekete mamba

Tbldmamba

9. ol dal

Eredete
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A
A
4
A
A
A

lle_iutdsi m6d
Gyomor
Gyomor
Gyomor
Gvomor, Vir'
I UdO

Gvomol
Gyomor
I UCIO

Gyomor
Vir
V6r
V6r'
V6r
Ver
Ver
V6r
v6r
y6r

Hat1ido

Hatisok

6,36 orz
Hal6l
1-3 ora
HaLil. Ajulis
1-3 ora
Hallucinriciok
[ -5 perc
Benulds. Haldl
1-2 perc
HalAl
15-3O oerc
HalAl
5- I 5 perc
Hal6l
1O-3O perc
HaIAI
1-2 ora
Gorcsok, Halil
12-60 perc
Hahl SO%
1O-3O perc
Hal|l 730,6
S-3O per.c
Hakil IOO%
1-S perc
Halal
7-2 oerc
HalAl
1 perr
HalAl
5- I S perc ,
HalAl
1-4 ora
tAzAiulas,]F,alill tsolo
1-2 ora
tAz'ijulits'-HalAl 350,6
l'-72Operc
Laz,IdegrAngils,Halill 4Oo/o
12-6O perc
EsetFnsei.kgvengiiles
1-2 ora
Hrinyzis,Haimeir6s,Corcs
l -2 ora
Hzin),;is.Corcs,Halil2O%
1O-60 perc
Hal6l 950,6
l5-3Olrrr
Rosszullet
'l-1,5 ora
fejfAjls
1-5 perc
Kot6szoveti frijdalmak
l-5 perc
B6reges,viszketes,L,riz
-Benukis.Hafuil
5-1O perrc
1O-30 perc
B6nulis,Duzzanatok
I O-3O nerc
Od6ma,Duzzanatok.F:ijd.
5,lO perc
Benulis,Hal:il
15-60 per Gorcsok Benul6s,Halil3z%
2-6 ora
Fajd. duzzanatok,Benufuis
I-2 perc
Benulds.Haldl 85%
1-3 perc
Fzijdalmas duzzanatok
tobb h6nap
Gyengiiles.Haldl
5-6O perc
Ajuks,Halzil
I-2 nap
Roiszuliet,Haftil
5-6O perc
Halal
kb. I nap
V6rm6rg.,Gcircs.Liz.Haldl
3-4 perc
Hal6l 900,6
5-3d perc
Halil IOO%
kp. 1 nap
Vakvig,Hakil
V|ltozo
HalAl8Oo,6

Tengeri kobra
Pripaszemeskobra
Keresztes vipera
Ptrfog6 vieera
Fekete dzvegy
Ver.
Kara-kurt pok
Ver.
4
Arkirna-ikra
A
Gyomor
Angolnaver
Gyomor.
4
Fugu /Japinlabdahal/
A
Gyomor
Zold varanSy
A
Gyomor.,Ver.
Vciroshasu unka
A
Gyomor,Trid6
Foltos szalamandra
Kontakt
4
Tengeri csal:inozok
A
Kontakt
Tfizhal
A
Ver.
Mur'6na
A
Ve r
Tiiskes.rzija
Ver.
4
Tlopusi szAzlitbi
A
Ver.
oririsskorpio
A
ver'
Gila-gyik
A
Ver'
Nyilmpregb6ka .
Ver,Kontakt
L
M6hek, mehf6l6k
A
Vel
Arzen
M
Gyomor
Cirin
M
Gyomor.,Trid6,V6r
Foszfor
Sz
Gyomor
Ken
Sz
Gyomor,Tiid6
Sal6trom
Sz
byomor,V6r
Sztrichnin
M
Gyomor
Gramoxin / nciven!ry6ddszer/
M
Kontih,Gyomor
Metil-alkohol
M
Gyomor
Triladagolt kilbit6szerek
M
Ver,Tiid6,Gyomor
/ Heroin,Kokain stb. /
Magyar{z.at:
N: Ndvinyi
A: AIIati Sz: Szervetlen M-. Mestersegesen elozillitott
Gyomor: Gyomorban szivMik lbt
Trido:
Beletegezve nercg
V6r:
Veniramba jutva mergez
Kontalc- B6ne jutva mirgez
Vegezetiil szeretn6m megk<iszdnni Alehandro segitseget es Gomlz jo tippjeit, avagy ahogy azt Friderikusz
S6ndor mondana:
a cikk sem johetett volna letre. . . "
"N6lkiiliik
Tamris C6bor / Maoett /
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Claudio Tinivella:
Tfnc Ali66rt
agy var|zslatba
fogok, a legnagyobba,
amit valaha is probdltam. Megkiizdok a
leger6sebb
ellenf6llel,
akivel
eddig
szembesziiltam. Elmegyek a t:0.z brrodalmitba, 6.s
harcra hivom a Lringok Unit. Kenyszeritem, hogy
meghallgasson. Ha meg tudom gy6zni, lesz el6g
er'6m,
hogy
harapAsit
elviseljem,
talAn
visszakapjalak t6ged, elhozlak magammal, hogy
ujrakezdjtik egykori 6letiinket. S ha kudarcot
vallok,
ha ellerrs6gem osszeroppant, akkor.
meghalok, de mAr az sem 6rdekel, mert ndlkiiled
6rtelmetlen az 6letem.
K6son taldltam ldd, amikol az 6n napm mar
leiidozoban volt, a tied pedig vid:im 6s gondtalan
hajnal{t
6lte. Azonnal megszerettelek, olyan
hevesen 6s tiirelmetleniil,
ahogyan
en
^z
koromban
mdr
szokatlan.
Elirasztottalak
ijesztoen siviir eletem minden szeretetevel,
amelyet meg soha egyetlen sem volt kepes Lingra
gyujtani. Pontosarr eml6kszem. A Fehel Hold
,t.iszakA.ia volt, es a szertariist az 6.jf6l utbni
harmadik or:ila hirdettdk ki. Tdvoli vid6kek
vaftzsloi 6s b<tlcsei gynltek egybe, mert a feh6r
hold joMgos urno, 6s sokan zihitoznak a
hatalm|ra.
Mon az |jszakin
Mediluth r.ejtett
tisztdsin vdrtuk a felrttr Hold f,jszakijzit, ahol a
szelek mindig egy ildnyban frijnak. Hogy a
szertartds az 6si konyvekben leirtak szelint
folyhasson, hdlom sziizet fogtunk el ktilonbozO
videkr6l,
hirom
kiilonboz6
embedajt:ibl,
minden variizslomestel szdmAra egyet. Hrirman
voftak, mint a nap lAnyai - a hrirom Holdn6v6r.
Hirman, mint a ViLigegyetem titkai. H6rman,
merl a hdrom a legtcikeletesebb szrim. Nekem
t€ged szAnt a sors. Reszkettel a felelemt6l, amikor
itadtak
hogy
nekem,
Ltev€gez.zem rajtad
dolgokat,
amelyeket
mindazon
bevegezni
kotelessegem volt. A Feher Hold v6rt akad, v6rt,
hogy szomjdt oltsa, vert, hogy gyiitro Lizrit
csillapitsa.
fles i<isem m:ir torkodnak szegeztem, amikor
megtort6nt a csoda: a n6v6 6resed beteljesiilt
bizonyMgakent 6led nyiLiMb6l megered6 v6r
megtciltiitte
az
6ldozati
kelyhet.
lgy
megkimdlheftelek. Nag5r csoddlkozist keltett az
esem6ny, melyet mindenki rigy 6rtelmezett, hogy
a Fehdr Hold azt akarja, elj, es m0v6szet6be
beavass. Mm biztak, 6.s hAzamba kdltitztdl. De
helyesebb volna trin odunak nevezni, mefi
inkibb mnt odrinak, mint emberi lak6helynek.
Te pedig tizenhdrom eved <isszes bAjaval 6s
visszaadtad
ArtalmatlansigAval
reges-regen
tovamnt rendj6t 6s tisztasAg|t, migijra

emberhez melt6 lakhellye nem viltozott. Sok
honapon il ehel velem, 6s rengeteg dolgot
meStudtam rolad, amit nem is sejtettem volna.
Naponta
fedeztem
fel
valami
benned
egyediildllot, ut|nozhatatlant, egyr€ bcilcsebbnek
tetszett h t a Feher Hold dontese. melv
megkim6lte dletedet, mivel olyan kincs rejtezett
benned, mit elt6kozolni kir lett volna. Sokdig
nem is beszeltem neked a titokr6l. amelveket
kotelessegem
volna
leti
iltadni
nlk.d.
futatlansigod olyan iide volt, termeszeted olyan
tiszta. Feltem megtorni az eletedet athato vafttzst.
Beled
szerettem.
Kiilcinleges
figyelemmel
cso&iltam minden mozdulatodat, minden kis
lezdiil6sedet, or'<im<imet lelve a t<lkelyben, s
lassarrkdnt te foglaltad el lelkem minden kis
zugdt. Semmi mds nem volt mer fontos nekem.
Eleg volt figyelnem mozdulataid serrkiehez sem
hasonlithato harmonikus brij6t, gyonycirkodom a
testedben, ebben a kisl6ny-asszony-testben,
amelyet naprol napra erosebben kivdntam, a
testedet,
tc testedet, mely rogeszm6mm6 v:ilt.
^
Otvennyolc
eves voltam.
ApAd, nagyapAd
lehettem volna. Megis kivdntalak. Olyan vadul
kivdntalak, ahogy eml6kezetem szelint semmil
azelott. Ugy kiv:intalak, ahogyan emberi lenynek
mdr nem is volna szabad kivdrrnia. C)lyan
v6gtelen v6gyo&issal, olyan elmondhatatlan
szenved6ssel. Ugy akartalak, ahogy m6.g nem
akartam soha semmit. Vegiil megkaptalak.
Tizenkilerrc
eves voltril, mikor
megismerted
legbens6bb 6nedet. A fehel Hold le6d v6ste
eltor'<ilhetetlen jel6t, semmit sem tehettdl mrir a
tdbbi
hold
sugalma
szelint.
A Holdrilno
ejszakij|n
t6rt6nt,
hogy miutrin
hat even
kereszfiil tanitottalak fehet mAgiink alapvet6
tcirvenyeire, pr6brit kellett tenned. Panaszosan
nyiiszitett a sz€l,6s eziist<ts felh6k vontak koronrit
a Feh6r Hold ragyog6 test6re. Jikih Suoth szirtj6t
keszitettiik ell a beavaltas szinhelydiil. A Mrigia
tiz Mestere estizUra tigas felk<irt alkotott a szirt
kortil, hangiuk olyan dneket zengell, melyeltol
minden kdzdnseges halando eszel6sse vdlt volna.
A
f6lkdr
kozepen
A[6]
ragyog6
feher
tunilvidban,
mely csak lilbad ,6s kezed hagy,ta
fedetleniil, fejed el6inis szerint a tu&is fiijrinak
koronrija <itv6zte. lrittam amint lassan, szinte
lomhdn k<izeledsz a szikl6hoz, 6s eln6zel a trivoli
sziklapart fel6, ahonnan a tenSel hulldmtor6se
visszhangzoft, 6s egy pillanatra felvillanni v6ltem
a szemedben a f6lelmet. Megfordultril, tekinteted
tal4lkozott az enyemmel, melyb6l nyugalmat 6s
derfit olvast6l ki, amire oly nagy sznkseged

basa'o€r

I I. ol dal

/t\

/1
"-\.:L

-\

c

,,y,

12. oldal

volt.Fejedet kezed koze fogtad. Minden erodet
megfeszitve felkiriltottril. Csodilatos kiriltds volt,
utobb mindenki elismerte. Mielott a kiriltris elhalt
volna, Holdurn6nk sugallatdt kovetven levetetted
magad.
Tekintehinkkel
k6vettrik
tested
zuhanAsAt, amint sebesen kdzeledik a part szikl:ii,
az elkerii I hetetlen hakil fe 16.Visszafojtottu k
lelegzetii nket. Azut[n, amikor mdl belet<tr6dtii nk
a halrilodat jelent6 szornyri puffan|sba, kicsiny es
fenseges feh6r alakot littunk
az eg fel6
emelkedni. Amikol a Feh6r Hold fdnve teliesen
megvildgitotta,
mindannyian
megertetttik:
galamb vagy term6szeted szerint, amelyek alakjdt
bdlmikol
fel<iltheted, ha igy hozza a sors.
Megkonnyebbiilt szivvel tertiink haza,6.s6n nem
lepodtern meg, amikor az ablakomban egy
csod.ilatos feh6r galambot taliltam. Gyengeden
kezembe fogtam, Csokokkal is edes szavakkal
boritottam
el.
Szivemben
kifejezhetetlen
olcimmel meriiltem 6lomba. Elmentel, hogy
szived szerint elj. Most mdr biztos voltril
magadban, tudat|ban volkil szepsegednek. Amit
ildntarn ilezt6l, biztosan nem szerelem volt.
Egy6bk6nt is a Feher Hold mir kijelolte szdmodr.a
az utal,6s in nem akadAlyozhattalak me.g, hogy
kovesd. De
nem hagytdl el. N6ha eljott6l
hozzAm, is^Zefi.
olegsegem legedesebb orriival
ajdnd6kozt:il meg. Tanricsokat ke116l t6lem,
rendbe tetted a hAzat. En pedig boldogan
fcrgadtam apro adomhnyaidat, mert egyetlen
dolog, ami igazzlLnfontos volt nekem, hogy ne
felejts el egeszen. Be6rtem ennyivel is. Egy
eg6szen kicsiny resszel is. Nem kivrintam t<ibbet
az €let16l.
S mikor szeptemberben erkezesed egyrre k6sett,
kdlyhnm fiize rigy huny"t ki lassacskdn, mint a
m6r megizlelt boldqgvig V6gtelen szomorri*ig
lett rirri
rajtam. azl gondoltam elfelejtett6l,
rAuntAl az esend5 oregre, aki 6rrilten szerelmes
beled. Sirtam, akAr egy kisgyermek, es ki
akartalak tepni a szivemb6l. Ujrz es fjr.a
megfogadtam magamban, hogy soha tdbb6 nem
gondolok nid, 6s kdt hdtig a legnyomaszt6bb
buskomorsrigban szenvedtem. Nem fudtam nem
gondolni rid. Minden kcizeledO lepes hallatrin
azz.al Altattam m g m, hogy te vag5r, de mindig
csal6dnom kellett, 6s szivem v6rz6 sebe egyre
melyiilt.
Mignem
egy nap / 6, pontosan
emlekszem, szeptember 23-a volt, m6g az eg is
buskomor volt, kdrCk<innyekben sirt / a leptek
zaja elhalt az ajtom el6tt, es valaki bekopogott
gyenged, n6ies finomsiggal.
lireztem, hogy
rijjdsziiletik bennem a rem6ny, es t6lem telhet6
fiirgeseggel futottam ajtot nyitni.
Garmloth
Asszony rillott a kiiszribdn 6s szomonian n6zett
rAm.
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- tipj L* - mondtam neki. Megrdzta a fejet.
- Nincs idom - felelte - Csak tudatni akartam
veled, hogy Alidt elfogtzik es haldlra it6lt6k. .lovo
csiitortctkon egetik meg a ter€n. O tok6letesen eml6kszem, szeptember' 23-a volt
/ huszonhdrom az 6n szerencsitlen sz|mom.../
es egyetlen pillanat alatt rhm szakadt a v1l6g.
Elit6ltdk Ali|t? De. miert? Ot, aki soha egy
legynek sem drtott, 6t aki vardzstudomdny:it
csakis
ovei
megsegit6ser.e haszn|lta.
Ezt
erdemelte? Megiilik,
megegetik a t6ten, az
elvakult tomeg el6tt. IgazMgos ez? lgazsitgosak az
eszmenyek, melyek gyilkosai kez6t vezetik?
Tizenhzirorn €vszinada pledilvilnak joMgot es
szeretetet egy r6ges-r'eg keresztre feszitett ember
neviben. S most ok, akik prirtjet fogtnk egy
igaztalanul meggyilkolt embemek, eppen ok
olnek 6s gyilkolnak, gunyt uzve abbol, aki hisz
benniik. lgazsdgez?
Csiiggedten neztem megcilet6sedet, csendben,
ketsegbeesetten, mig csak erdmb6l futotta. Aztrin
elmenekiiltem, kiptelen
voltam elviselni a
ldtvdny't. ldttam amint fel6d kuszik a ftist, szep
testedbe belemarnak a
l:ingok.
Hallottanr
fiilszaS;gato segelyki:iltrisaidat, de sem 6n, sem a
t<tbbiek nem tudtunk segiteni neked. Hallgattam
a
grinyki:iltisokat,
a
nyomorult
tomeg
csufolodzisrit, tilokban veres kdnnyeket sirva.
Veled egytitt kicsit meghaltam en is. Es ma jott el
a nap, amikol be kell bizonyitanom tudom6nyom
erejdt. Ma kell arcukba vrignom a kesztyrit,
amikor a Nap egiszen alacsonyan rill, 6s heve a
leggyengebb,
m6g
mielott
lAngla
rijr.a
felforrosodna.
A mdglya
m6g eg, es a
ldngnyelveken kelesztiil riftetszik az Ur kegyetlen
tekintete,
parancsol
aki
neki.
lsmeri
a
szdndekomat, tudom, es tiirelmesen vAr,biztos az
erej6ben,6s izlelgeti az enyemet. Tart t6le, hogy
az utols6 perrcben meghrituilok es azzal probal
levenni a Libamrol, hogl/ a lingok kcizt megmegvillantja szereteft Ali6m arc6t. Am dontesem
visszavonhatatlan, es ha nem fudom elszakitani
t6le a not, akit szeretek, boldogan puszfulok el
szoritAs|ban, hogy legalibb a hal|lban
eggye
vrilhassak szerelmemmel.
is
most,
hoSy
elmondtam
a
sziiks6ges
vardzsigiket,
a tlirz magal.ra csap. IAbam
nemsokdra Atlepi a tiizes kiiszobiit, es ott mlit
nem lesznek ketelyeim, harcolnom kell, es ha lesz
eleg er6m, gy6zni fqgok. A tiznyelvek karokkdnt
nyilnak fel6m, hogy grizsba kOssek testemet. A
L,ringok Ura hiv, magdhoz sz6lit, nem t6rhetek ki
tttbbe hivrisa el6l.
Alia. visszaveszlek tolet
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Storyteller-rit
eges r'69, a filmek, a TY , a lzidio es a
konyvek elott, az emberek egynrrisnak
mondtak
torterleteket
a vad{szattol,
legendrikat a hosokr'6l vagy istenela'61 agy
a szomszedrol pletykziltak. Fennhangon mondtek
a meseles hagyominyai szerint, mely mrila
a
majdnem elveszett. Ma rndr nem mondjuk
tort6neteket, halgatjuk csak 6ket, vhrakozva ana,
hogy felkapjarrak es elvigyenek benniinket egy
vil6.gba, melyet mrisok alkottak. A TV labszolgdi
lefhink. Atengedjiik a lehet6seget pzir mrir'6sznek,
hogy irzinyitsa ku ltu ldnkat.
Nem tnaradhet cz igy!!t
- Egy Storyteller konywb6l Ez a cikk nem a Storyteller jdtekok rendszer6r'6l
fog szolni, inkibb plobzilom megragadni azt a
hangulatot,
ami a jdttkbol Arad, hiszen a
lendszelr'61 mdr sok jot halhaftunk, hila a
Holdtoltenek. Ahogy a Write Wolf jelmondata is
hirdeti: Ez a .fzit€kok Reneszdnsza.Az emberek
be lefiiladtak a kl i seszelrj fantasy j:itekokba.
A{alk Rein llagen fo5;ta magdt, 6s megirta az Als
Magica-t, amire mindent lehet mondani, de 6n
nem hiszem azt, hogy zitiito siker volt a
jzitekpiacon es a .jdt6kosok tomegestol hagyt:ik
volna ott a Forgotten Realms-t. Retegjritek lett a
mdl megcstirnorliitt szerepjzit6kosoknak.
De Rein l{agen olyan szelepjritekot akart csindlni,
ami nem csak nekik szol. A j6tekok reneszdnsza
visszaadja mindenkinek azt a lehet6seget, hogy
meg.
Es nem
csak
AD&D-tol
litsszon
veszik
megfriradtjdtekosok
a
White
Wolf
termekeit, hanem abszolut kezdok is, olyanok,
akiket eddig visszatartott az asztal mellefti
kockadobilds.
It/'tt az, amivel sikeriilt ezt a
jrit6kostrlbor"t <isszegyfijteni z
H:irom alapelv kell, amely igy hangzik:
- Legyenek eleg:insan egyszer{r szabliyok
- tegyen nagyon sok hzitter-informricio a viluigrol
- tegyen benne filozofikus jelent6startalom
Ami pedig a kezd6knek megkcinnyiti a jht6kot, az
a karalrteralkotris teljessege. Van egy elkepzelesed
amib6l fel6pitesz egy kalaktert,
/ Vrimpirt,
V6r'farkast, Szellemet, stb..-/ es ez mAr megszili
a kalandot. Olyan t<ik6letes a karaltelalkot:is PRELIID - , hogy akar aLta is lehetne egy
kalandot epiteni. Es hogy a karalilered kordAban
tudd tafiani jetek kozben, ott van a Natur.e otlet,
Demeanor
amely
Lteszabliyozza
a
szemely is eg e t . A N a t u r e a k a r .a lte r .
alapterm6szete
vaTojitban,
o
a
-anili'en
Demeanol pedig az a maszk, amelyet a kiilvilig

fel6 mutat. Ez megegyezhet az elozovel, de
tel'mdszetesenszogesellentdtet is alkothat,
illetve jelenetenk6nt vziliozhat. A Holdtolte
kinos
karakter
Storyteller
szerint
"Egy
vezethet, ami nem mindig
pszrcJnoanalizishez
olyan fergeteges szorakozds, mint a szerepjzitek."
Ez igy is van, gondoljunk csak Szondi Lipot
,, Kalap:ics-technikzijzira" I De aklior mi6rt olyan
sikeres megis ez a ja6k ?
ezert is a XX.szLzad dekadencizijdt
Okoljuk
/ Ha iol eml6kszem. a XlX.szlnadet okoltuk mir'l
vagy mondjuk azt, hogy csak ki6geft devizinsok
j|tszzAk, 6s pszichologia szakos hallgatok
meselnek nekik ? A helyzet eg6szen mas,
szelintem a siker oka az a fogalom, amit mdl az
6kori golog dlamailok
is el akartak erni a
/ Ezekben :r
hallgat5sdgukndl:
A Ktle!'zisl
jetekokban nem hosiiket jAtszcsl az AD&Lr-s
6rlelemben, hanem esend6 figulrikat, akiknek
Thebai
vanrtak,
mint
a
hibAik
akkora
a
kalakteled
I!{e.gm;irtozol
Odipusznak.
birneiben 6s megtisztulsz a szenveddseidtarl.
Emlekezziink mit is irt llermes Trisma8ist(rs
,, Ascendit atelra in coelum, itelumque descendit
vi m
supel i otul rt t't
el l eci pi t
in le lla
in fe lio r u m.S i c habel i s gl ol i am toti us muttdi .Icl eo
fugiat a te omnis obsculitas."
,, A foldrol az egbe emelkedik, azilitr ismet a
f'oldle leszrill a felso 6s also eloket mag|ba szivja.
Az uralmat az eg€sz vilzig f'olon igy nyered el. E
perct6l fogva eloled minden sotets6g kit6r."
- C)*rr"
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lightningBolt
Megnyilt az elsd Pecsiszerepjdtekbolt.

-

Ajinlatunk:
Szerepjritekszab6lykonyvek
Kieg6szit6k,modulok
Dob6kockik, 6lomfigur6k
Karakterlapokes sok minden mds

Cim: Pecs,Alajos u.7., alagsor
Nyitvatartis: H-P 12-18h
Sz
10-16h
Szeretettel
varunk M!IIII!

bnsRo€r

| 4. oldal

Balfzs Richird:
Elliot

Scheffer Zsolt:
Egy tiirt6net

egota nem fordult el6 velem, hogy csak a
ffl
magam kedvtelisere
fog;lalkozzam az
f ff
?,7 ?inissal.
Kezdetben nem hogy irni, de
besz6lni is alig tudtam. Mindenre 6 tanitott. Az
eletem helyett 6 adott ijat, mondhatndm az apAm
volt. De nem mondom, melt amit kaptam t6le,
nem adta ingyen. Az Arhatalmas volt. Hogy mi6rt
6n voltam az a szerenc#tlen, kire k6t izz6 szeme
ri*efiilt?
a tehetsegem miatt. Mindig
lgen, talin
is
lenyng<izte a muzsikdm. Az az Alkozott zenel Ha
6 nem letezne, akkor mrir nem is 6lnekl
Eln6l<?
Sainos m:lr most sem 6lek
- R l6tez6s dr6meit majd valaki 6ltalad is megismeri - szolta mondani.
- litezts, es az elet nem ugyanaz. /\,lrir csak a zene az ami eletben tart.
A muzsika es a ver. Egyik a l6leknek, mrisik a
testnek.
Az egyik sziiks6ges, a m6sik elengedhetetlen.
Es a test, mely akkora, mint nyolcvankilenc eve,
olyan t6rekeny, olyan gyerrneki, olyan. . .
Kilencven borzalmas 6v szelleme, egy zirtatlan
kisfiriban <txtkkcin orcikl6...

Ketten jrirtuk
a vdros utciit,
maglmyosan a
tcimegben, forgolodtunk a piacon.
Deja vu volt az egesz. En ideges voltam,
lemegtem beliilr6l 6s k6zel jairtam ahhoz, hogy
kitdpjem szivemet.
O lehajtotta a fejet, nbmAn k<jveteft. Ebren csak
sirni tudott, Almdban besz6lt csak. Nevetni nem
nevetett soha.
Atleptiink nehriny tiiklon es meg6rkeztiink a
HaLil Boltba. V6gigsimitott
lajtunk
az €deskls
szag. Es az drusok kindltdk port6k6ikat:
- Friss Halill... Friss Halill... Friss Halill Vigigirirtuk
a sorokat, kimert, arisztokratikus
f6jdalommal. Dicsertiik az Arlul es nez|.ik az
rirusok szem6t.
Mindegyikben ott voltunk mi is.

E l 6 g l I t t a z d j . . . i n d u lo k...
Mrir csak a s<it6tsegaz enyem. . .
Vdmpir uaglok l!!

- ()moe

lflnimel
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Blake:
Menny 6sPokolhdzassfga
,,A pokol kdzmonddsai'-hoz
zep jo est6t kivrinok Onnek, habdr ennek
eSeszen
vagyok
nem
bekovetkezteben
bizonyos...
Tehzit On az, aki idehivott ? Fiatalnak Litom,
eg6szsegestestel, rimde romlott lelekkel...
Egy pillanatot v6rjon kerem, amig kilepek ebb6l
Ezt
nevezi m^8
ni.
az idezokdrbol...igy
pentagrammrinak ? Ne tegye magiit nevetsegesse..
Most miert h:itnil tolem ? Ne f6ljen...Voltak6ppen
az6rt hivolt ide, hogy beszelgessiink, nemdebir ?
Remelem, az ellen nincs kifogrisa, hogy mindezt
testkozelb6l tegynk ? Nem vdlaszol ? Mi6t't
lemeg? M6g el sem kezdtiik...
A bemutatkozis reszemr6l feleslegesnek trinik,
hiszen eme talAlkozits megszewezesehez tudnia
kellett a nevemet. Az On neve pedig erdektelen
ha minden
szhmomra'. azt hiszem bele6riiln6k,
m6gustanoncnak meg kellene jegreznem a nev6t,
akit akfi,-hozatba taszitotlam az id6k folyamAn...
De hiszen izz,zd I Ha megengedi, letiir6ln6m a
batisztzsebkend6mmel eme zavaro cseppecsk6ket...Emelt f6vel es tiszta elm6vel j6ruljon
hozzdm, ki Tudrisert 6rkezik..
Ugy l6tom, t6rsalg6sunk kezd kisse egyoldeluvh
vilni. Eleddig nem k6zdlte velem az 6haia\Latia',
ilyen sanyarri az 6n l6tez6.sm: 6rckk6n-6rokke
k6r€sekkel ostromolnak, tink6ntes adomdnyokr6l
vagyok
csak elv6tve hallani...ig5r kenytelen
elvenni, ami engem illet. Ha nem volna minden
emberi l6leknek egredi, stbnozhatatlan zamat^ a teremt6s legkisebb reszletdben is 6terezhet6 a
ter€mtes- ,m|r 169 unalomba fulladl volna az en
nagyszerri foglalatossrigom...
de
folru
Ne
haragudjon,
a
legnagyobb
udvariatlansdg, amit mrivel...f,n sziinfelenii I

er6lkodom, hogy fenntartsam eme k6tsegkiviil
maga pedt'g Ad'iz
lapos t:irsalgds vezbrfonal|\
arckifejezdssel ront riim, egy keresztet lobzilva...
Most j6l megn6zheti magit. Ugy lzitom, akacl egyk6t srllyosabb eg6si sebe...
Sajnzilatos modc.n le kell szogeznem, hogy eme
ut6bbi akciojrit alapui veve minden bizodalmamat
i-sy het nem ohaiiorn
elvesztettem Onben,
a nemkiv:inatos konverziciot.-.Mit
fenntartani
6hait tolem ?
A F o ko l Ti tkai t ? E l kel l i smernem, ennyi l e
egzahan meg senki sem fogalmazott.. Teljesitem a
kireset, mivel kedvemre val6 a dolog. Bdtorkodom
emlekeztetni azonban elobbi kijelent6sem re, melv
szdmomla'
kedves
nem
t|rsas|ga
szerint
magam'
kifejezni
oly tomdren
megpr6brilom
ez lehetseges- sz6lvdn egy o..lyan
aminnyire
t6mir61, amelynek reszletes kifejtese az Onok
Foldjenek minden kiinyvt6rrit megtolten6...
n6pem
bolcsesseget,
Onnel
Megosztom
l6tez6siink alapjait kepez6 Eszmet, amelynek Atyja
emberi esz 6ltal fel nem foghato-bel6le vetetiink s
€.tvbgya
el, kielegithetetlen
bel6 eny€sziink
martal6kakent...
hdt, emberf6r.eg az iszonyh _Tudds-t'
Hallgad
hat|ratt
elm€d
szfrk
ohajtott|l:
amelyet
kitrigitottam ug5r, hogy av6gLn megedsd-..
S akkor majd, mikor litom, hogy teljesen felfogtad
6s befogadtad a mi letez6siinket, 6s Litom a
szemedben-felfalom
TUDAS borzalmrit felnyill
parAnyi lelkedet....

Arnarb
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Egy eml6kezetesibrrind
mint a pokol tiizei kdzdtt j|ftam, gyonyorkerdvea lAnglsz ordmeiben, amelynek az
$f
szemeben gy6trelem es 6riilet, osszegyrijtdftemnehdny kozmonddst,
)llAngyalok
*?
goiAolvdn, hogy valariint egy nemzetszolismondisa i teltarlau a neplel lemet, ugya
Pokol Kcizmondrisaiis jobban megmutatj6k a Pokoli Bcilcsesseg
termeszet6t,mint az epiiletek
vagy ruhdk leirisa. Hazat|ftemben, az ot endk szakadekim,ahol sima sziklafal mer.eda mi
mostani vildgunkra, egy sdtet felh6be burkolt hatalmas Ordogot pillantottam meg, a.
sziklafal szdlein lebegve. Emeszt6tuzzel a kovetkez6 mondatot marta a sziklaba,amelyet a
foldi ember most lelki szem6velolvas:
Ki tudja, tdn minden mad|r ott fenn alegitjain,
Hatlutalan, boldqg vild.g,mit az 6t t.rzekkalitba zArt.

A Pokol Kozmondisai
Vet6skorokulj, aratdskoroktass,telid6ben6wendezz.
Hajtsadszekeredetes ekedeta holtak csontjaindt.
A Mertektelensegiltja vezet a B6lcsessegpalotdjdba.
Az Okoss:iggazdag6.scsuf venldny,akinek a Tehetetlenseg
udvarol.
Aki ohajt tls nem cselekszik:dogvesztAraszt.
Az elvdgott fereg megbocsdtaz ekenek.
rtki a vizet szereti: dobjritok a folyoba.
Az ostoba nem ugyanazt a fit l6tja, mint a bolcs.
Akinek az arca nem ad f6nyesseget:
soseleszcsillag.
Az Orcikkevalosdgszerelmesaz Ido 5;yermekeibe.
A munkds mehnek nincsen idejebibAnatra.
A Bolondsdgperceitkimeri az ora) de nincs 6ra, mely a Bolcsesseg
perceit me5;merje.
Csakaz at6,plal6kegeszseges,
amelyeth6lo es t6r nelkiil szereztrink.
Szd.mot,sflyt s m6rt6ket insegesesztend6benveg3lrinkelo.
Ameddig a madlr a maga szArnyin szAll, nem mondhatod trilsdgosmagasnaka roptet.
Holttest nem dll bosszrlt,ha megbdntjak.
A legfensegesebbcselekedet:mri.svalakitmagad eleibe tenni.
Ha a bolond kovetkezetesmaradnabolondsiryiban: bdlcs lenne.
Ostobasdga gy ix aslry ruhdja.
Szegyenagogruh|ja.
Bortonok a Torveny koveibol epr.iltek,bordelyok a Vallds tegl|lbol.
A pava g6gje lsten dicrs6s6ge.
Abakbujasirya az lsten j6s|ga.
Az oroszlan dtihe Isten bdlcsessege.
Az asszonymeztelensegeaz lsten munkdja.
Abinat telje nevet, az6rdm telje sir.
Az oroszl|nok orditdsa, farkasok iivolt6se, a vihano tenger tombol6saes a rombol6 Kard
trilsdgosannagy darabjai a V6gtelensegnek:sehogyse f6rnek az embr-rszem6be.
A nrka acsapditt okolja: nem magdt.
Gyonyor ejt teherbe, de a fdjdalom szfil.
Hordja a fer'fi az onrszl6n b6r6t, asszonya ju h gy apjht.
Mad|rnak f6szek,poknak hil6, embernek bar:itsdg.
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Az onz6, mosolygosbolond ds a komor, mord kep0 bolond:
mindkett6 bolcsnek akar latszani, hogy mertekril szolgdlhasson.
Amit ma bebizonyitanakl.hajdan csak k6pzeltek.
A patfoAny,eg6r, roka 6s a nyul a gycikeretfigyeli;
az oroszlin, tigris, 16es elefdnt a gyrim6lcsot.
A ciszterna tartalmaz: a forr|s tildrad.
Egyetlen gondolat betdlti a vdgtelensiget.
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REQUIEM

1 791 November elsej6nek ljszakAjdn Bdcs utcdin
it6letid6
tombolt.
A riadt
biirgerek
,igy
menekiiltek be hAzaik biztos vedelmebe. mint
ahqg5r a patlcinyok menekiitnek az Awiz el6l. Egr
epeszi ember sem maradt kint az utcdn, csak
ndhAny Agrolszakadt koldus kiizdcttt a szelvesszel.
Azok, akiket szaguk miatt J6zus Urunk szent
hAzAba vm engedt6k be az Ur szolgrii a papok.
Csak egy 6riilt kocsis es hintaja sziguldott a
viharral dacolva B6cs macskak6ves terein it. Akik
voltak olyan szerencsetlenek, hqgy megldttdk az
6jfekete hintot, borzadva fordultak f6lre. Nem a
hint6 Lifviny:itol ijedtek meg, hanem att6l az
elmondhatatlan sdt6ts€gi6l es hidegsegt6l, ami a
lefiigg<inyciz<ittablakok mQgiil irzdt.
Az 6fiilt
sziguld:is
Becs belvirosinak
egy
elhagyatott utcricslvijiban ert v6get. A fekete
b:irsonyfiiggcinyt egy fehirbdru arisztokratikusan
metszett gy0rus k6z huzta f6he. A hinto ajtaja
kinyilt. Mikor a hinto utasa kil6pett az 6.jszakAba,
a vihar elede tet6pontjdt.
t.gy iltl Lmberi Lelek sem j:irt m6r kint az utcdn,
a kocsist es utasdt is beleertve.
Miktizben az idegen kiszillt a kocsib6l 6s bement
a szemkijzti idon hAzba, v6giggondolta annak a
tervnek a reszleteit, aminek 6 csak egy l6ncszeme
volt.
Hihetetlen - gondolta - hqgy in lakik O.O, akinek
mrir reg a csAsziri udvarban volna helye. O aki a
vilig legtehetscge*bb z*nesz*rz6je volt, van 6s
lesz is mindig. O, lki rigy egybe tudja fogni a
hangiegyeket, hogy abbl a legtcik6letesebb Egi
harm6nia keletkezik, 6s mindezl a legkisebb
er6lkdrC6sn6lkiil.
Amint komotosan haladt felfel6 a l6pcs6n, az
idegen
megprobrilta
tisszegynjteni
minden
melt6s{igat az elstt t^lilkozlshoz.
Nagyon rcmelte,
hqgy nem az
liba Constanz fogia kinyitni
^buta
az ajtot.
Tivedett.
Egy pirospozsg6s huncut kis arc bukkant fel az
ajtoban. Bentrdl egy rendetlen, de meghitt csalddi
f6szek meleg fdnyei sznrtdtek ki. A kerek kis are
pimaszul az idegenre vigyoryo,tt.
- Sajnilom uram. M6czi nincs itthon.
lgy kezdodik a legenda.
Egy legen&, ami az fvszizadok folyamrin rit hol
felbukkant,
hol visszatdrt az ismeretlenseg
homrilydba, de mindmriig k<iztiink il.

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-ban sziiletett
Saltzburg vrirpsdban. fldesapja, tropold Mozart
tanitrisdval mrir kora gyer.mekliouiban kibontakozott istenadta tehetsege a zenehez. Hat
6vesen tcikeletesen jritszott a znngorln. [,s m65
nem volt tizenket 6ves, mikor megirta els6
opeuijrit. Minden
keszen 6llt egy tcikeletes
zeneszerzii karrielhez. Mozar1. azonban m6gsem
haszniila ki a lehetdsegeit. Magasrangu vatilvini
szemelyekkel veszetl cissze,megutdltatta magilt a
bdcsi udvarndl. Becsbcn ahclyetl, hogy rin.
jorzvalo btirgerk6nt 6lte volna iletit, sz6tszorta
minden penz6t es feleseg6vel rnindor |jszakAt
vegigmulatott. Egy id6ben azt is r.ritigtdk (nem
minden alap nelkiil), hqgy szabadktimuves6s egy
fold alatl m0kixi6 titkos rerrd ta.qja (gondoljunk
csak a Vardzsfuvoldra). Az udvari zeneszerz6k
kcir€ben is sok ellenseget szelzctt nra.grinak. A
legenda kapcs:in tcibb helyen is ft'llrukkan Salieri
neve. Nem csoda hrit, ho5;y halminc(ileves kouira
xrkan felfigyeltek rd.
Az idegen egy nagy halonr linzt
fizetett
Mozattnak, hogy irjon egy tiik6lctes halotti miset
megbizoj:inak,
akit
aznnban
nenl
akad
megnevezni. Mozart ekkor nagyon losszul dllt
anyagilag,
ez|rl
elfqgadta
az
ajzinlatot.
HozzAlAtott a munkihoz, de mindi3 abbahagyta.
- Erzem, hogy ez a m0 kiszivja beldlem az eletet.modqgatla gyakran. Am az idegen tobbsz6r is
visszatert
es kegyetlen
tempojn
munlaiba
hajszolta Mozartot. K6pzeljilnk el egy csapzott
hajri, borotvrilatlan fiatalembeft, aki az tjszaka
kellds
k6zepen
sz6tsz6r1
papirokkal
es
gyertyrikkal kiiriilv6ve megszillottan k<irmdli a
hangiegyeket egy lapra. Nem azdrt, mintha olyan
sok kedve lenne hozzi. hanem azerl. mert 6rzi
hqgy valami ellendllhatatlan belso er.6 hajtja,
olyen, ami ellen nem tud vedekezni. Ha sikeri.il
tyorsan a vigerc 6rrrie, talin megmenekiilhet...
Sohasem 6rt a vegdre. Wolfgang
Amadeus
Mozart |79|
december. ti,ttrdik6nek ejszakrijrin
tulment az ember riltal felfoghato hatrir,okon es
mik6zben lAzasan .dolgozott a vikig legnagyobb
halofti misejin aztJr magAhoz sz6litotta.
O volt az egyetlen zeneszetzl, aki, habir nem
tudott rola, megirta sajdt REeUIEM-j6t.
A REQUIEM-eI zeneileg elemezni ftilosleges es
miltinytalan
is lenne.
Azr.ne szipsege besz6ljen mageelt.
I"w
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Wraith karakter:
Stephen
Stephen a USA Delaware
:illamocslziiziban
szi.iletett egy apro, Greensville nevu vdrosban.
Apja, a helyi hentesiizlet biiszke tulajdonosa,
<ir6mmel vette iszle, hogy <iteves ktsfia azzal a
kellemes
elfoglaltsriggal
iiti
el
idej6t
d6lutrinonkint, hogy a hdzuk kertj6ben talAlhato
hangyrikat irtja. PAr ewel
kdsobb a csaLid
kedvenc macskijit
felakasztva talhltak a h6ts<l
udvar egy fejen. Az apa szigorlu faggat|nk
alA
vetette fiacskdjrit. Stephen pedig szipogva vallofta
be, hogy igen, 6 volt a teftes. Az apa
nadrigszijAval j6l elverte, de este a csehoban
<intelten meselte el a tcirtenetet a vasgydri
munkds haverjainakStephen az iskoldban kicsit elmaradt a t<tbbi
dieh61,
mag:inyos, visszahuz6d6
gyer.eknek
ismerl6k a tanAtai, mig tirsai f6ltek t6le, mert
hirtelen haraga volt es kor6hoz kepest hatalmas
<ikle. Kes6n, I 7 evesen lett el6szor szerelmes a
nrlla ket ewel fiatalabb Nicole-ba. Fel 6v mulva
eljegyeztek egymdst, majd miutin
Nicole is
befejezte az iskol :it osszehzizasodtak. Boldogvigu k
akkor tet6z<itt, mikor. Stephen apja elhunyt, s ci
ctrctkctltea kisvilos egyetlen, igen jol men6 hris,
hentesiizlet6t.
Az egyetlen felho ezen a denls k6k egen Nicole
anyja volt. Az anyos tcinkr.etetteaz ifjf pdr elet6t.
Nicole, ez a tiinemdnyes, bdr mint Stephen, nenr
eppen tcilekeny testalkatu l6ny halilra
volt
gydtorve. Napokon Art ftgla Stephen fiilet es egy
derrls delutrin a hentes felkapta bdr.dirit es
megkereste az anyost...
Utrina felhivta a seriffet, megadta a cimet, ahol
v:irja 6ket 6s lemosta arclirol a felflticcsent v6rt.
Jones seriff perllg letartoztafta 6.s Atszallitofta a
megyei birovig bdrton6piilet6be.
T:irgyal6sok, vallomisok Stephen6rt, ellene. Ot
honapig
volt
egyedtil
a
cellajaban
6s
megvil6gosodott. Elhagyta elete eddigi 6rtdkeit,
felnagyitotta Nicole inint 6rzett szerelm€t es a
tzirgyal6sok alatt b6k6rol, szeretetr6l besz6lt. Nem
ligyitotta meg az eskiidlek sziv6t, Stephent, mint
els6rend0 v6dlottat halil.r:a, mig Nicol6t 20 6vi
fegyh{zban letdltend6 szabadsilgveszt6sre iteltek.
Stephen nem fellebbezett. Hrirom h6napra fit egy
hajnalon megkapta a gyilkos d6zist az injekcios
mb6l. Addigra elfelejtefte el6z6 6let6l 6s csak a
bek6ben 6s szeretetben hitt.
Jellemz6k Stephen soha sem gondolt 6let6ben
rckat a halAlra, taLin csak a b6rtcincelldban
eltitltitft utolso napokban jdtt 16, hogy fogalma
sincs rola, hqgr mi lesz vele a hal6l utrin. Nem
tudta, hoSy hrirom dolqg t6rt6nhet vele: az els6, a
,legobb", a mindenki 6ltal Ahitott transz-

cerrdencia el6r'6se,amit sokan neveznek Nirvana,
nak vagy 6ppen Menyorszzignak. A mrisodik
maga a borzalom. Lelrintja az Oblivion, a feledes
tenger€, ahol lelke mind6xikre
beleolvad a
szenved6s sikolto
6riilet6be.
A
harrnadik
lehet6seg
nem tud elszakadni az 6lett61,
mivel az ^z,hogy
6rzelmei v^gy az er6s akaratereje
bilincseket fCrznek az el6k 6s holtak vil'g" ki5zolt.
Ez esetben a halandobol bolyongo lelek, Wraith
vrilik. Stephen szellemk6nt teljesen az eriszak
ellen fordult, emellett m€g az intezm6nyesitett
fovnijat is ellenzi, ami halAlAt okozta. Ennek
k<ivetkezmenyekent Hierarchia ellenes eszmei
miatt iildozik a v6r'osban. Szoros kapcsolatot talt
fenn a helyi Renegritokkal, s6t ismeri az egylk
sz6ls6segesEretnek szeLla vezet6j6t is.
Kiilso: Stephen hatalmas termem, huszas 6vei
veg6t taposo, kopaszodo f6r{i. Tekintet6lfl
butavig
es
hit
sugdrzik.
Feher
hentesk<ipenyen
vdlfoltok,
miE
bal
konyokhajlat:in lila lrev6r'zes l:ithat6, a
vegzetes tuszur6s <irok nyoma.
Alnyek: Miut:iLn valakibol bolyongo szellem lesz,
a lelkenek sot6t oldala elszabadul, es
mindv6gig kiserni f.rgto, nem tucl
megszabadulni t6le, ez az 6 Arnyeka. Az
Arny6l:nak egyetlen celja van, lehrizni,
lerdntani a lelket a szenved6s pokldba,
az Oblivionba. Stephen Arny6ka en'e
kiilcinosen
kegyetlen
modszeleket
(alakvdlto)
hasznril.
Doppelganger'
folmdban
fel<tlti Nicole
alakjzit 6s
vegigsziguld
Stephen
osszes
ismer6sehez, hogy tudassa veliik, o is
meg6rkezett az ArnyvilAgba. Stepherr
ilyenkor - nem tanrlva a sz|mtalart
el6z6 kudalcb6l
mindig
Nicole
nyomriba ered, persze a v6geredm6ny
szornyri csalodris.
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Vrimpilok
sz|lltAk
meg
Pecs belvziros:it
I l+slop+++ Eluralkodott a xit6tseg +++stop+++
Azonnal cselekedjetek+ + +stop+++

Kis Virrig, a lrelceg p|ftfogoltja, a t|skAjAban egy
furcsa levelet talilt.

Tlegoltttka katlegronddbbat
kazuletek
(XesenszkiicF6/it

ki szerepjuitekot jdtszik , annak nem kell
elmagyaftnni,
hogy mit takar az el6
szerepjAtek fogalma. Orszdgszerte tobbet
lendeztek m|r, de ez megis kilogott a sorbol.
Ifogy mr6d ? Ez a t6bbit6l elter.6en nem a
mriltban, nem valamely fantasy vil6gban, hanem
napjainkban, de egy alternativ jelenben j6tszodik.
A j6ftk a tobbivel ellent6tben nem egy konkret
feladat megol&Avilol szolt, ( Menj el a temet6be,
keresd meg az oreg necromantit es hozd el a
mrigil'us t-upajrit.) hanem legf6bb celja a karakter
j:it6kos
tokeletes
kijAtszisa
volt.
Minden
szabadon, a kalaller6nek megfelel6en d<inthetett
arrol, hogy kihez csatlakozik es mit tesz. Nem
voltak el6r'e meghatzilozott feladatok, celok. Ez a
fajt^ jatek alakitja mag:it. A helyi viszonyokhoz
kepest meglehet6sen nagy szAmu - kb. 60 fo ,
jelentkezett a felhivdsunkra egy es6s szombat
d6lut z in ( jun i u s 2 4 . ) .
A szabrilyokat a Worldwide Web nevri n6pszeru
sz:im it ogep e s l i s t A l o l c s i p ti.ik le , a cr m e
,f)aughter of Twilight". A szabaly a Vampir.e
szerepjrit6k leegyszerusitett v6ltozata, melyet
kiss6 testreszabtunk. A szerwez6si munkilatok
julius I-evel kezdodtek meg, igy mindossze ket
a szervez6k rendelkezesere, hogy
het :ilh
megterwezz6k a jatek lebonyolitzivinak menet6t.
Nehez volt, de lemeljrik sikeriilt.
Minden egy pady-n kezdOdott...
Az cisszejovetelt azon alkalombol
rendezte a
Vrirosi Taruics, hogy az Egyetem tiszteletbeli
reltora,
Dr'. Tokosch
Gyoz6
fel6piilt
a
hosszantart6 betegseg6bOl. A viros vezetdit es
elitjet hiv6k meg. Kepviseltette maght az egyhiz,
a piispok ur szem6ly6vel, a MICROSOFT teriileti
igazgat6j|t kiildte, Mr. John Szabot 6s ott volt
\4achovics lv6n, a v6ros ingatlaniigyi biztosa.
Yaloji,ban az igazi ok az dsszejovetehe az volt,
hogy az utobbi id6ben a virost
befolyrisol6
megakorpor6ci6k hatalma jelent6sen megn6tt,
ez6.rt az egyik primogen
Hellhert Jozv-f ngy
ddntott, hogy itt az ideje felebreszteni a vhros
herceg6t, aki mrir cit eve torporban fekiidt.
Kap6ra j6ft az is, hogy a herceg 6ppen a
hat szdzhatv anhatodik szii let6snapj6t ii nnepe lte.
Sz6pvcilgri Juli|n a m6sik primqgen rendezte az
iinnepseget. Rengeteg el6kel6 vend€g 6rkezett, s
remektil
szorakoztak,
mignem
6jf6lkor
elszabadult a pokol.

A hat:is bombasztikus voltl A herceg f6lrehivta
mindhrirom bizalmasit 6s Virdgot. Orjongoft
diihdben 6s mindenkit megfenyegetett, hogyha
hamarosan nem lesz lend a v6rosban, akkor'
bajok lesznek. Hellhert remeSett f6lelm6ben,
hiszen 6 volt a felel6s a rend6rt, mig a het'ceg
torporban fekiidt. Nagyon hamal rri.jottek, hogy a
lev6lben csakis Nosferatukrol lehet szo. Mivel a
vdrosban a Kamarllla tudomdsa saerint nem
voltak Nosferatuk, ezert akiket megclltek csak
Sabbatistdk lehettek. Ha pedig a Sabbat a herce5;
tudomzisa nelkiil bef6r'kozott a vdrosba, ai.*or ez
azt jelenti, hogy a Kamarill6t nemsolvira tzirnaclis
fogja elni.
A herceg azcnnal ve-qet vetett a partynak 6s
tan6cskozzisla
hivta
az
osszes vdrnpirt.
Megv:idolt:ik Kese,iszkijt, az analchok vezdr'6t,
hogy m:il megint a helceg enged6lye nelkiil
cselekedett. A kiilonos az volt, hogy ez esetben
mi6rt irt volna leleplezo levelet. Dr'- Tokosch
dontott. Adott egy utolso eselvt Kesenszkijnek,
hogy talzilja meg ki ds mi6rt hasznziltafel nevet.
Felix osszegyrijtotte a Brujah 6s a Garrglel kl6n
tagiait 6s azonnal a Nosferatuk feszk6nek
ker.eses6r.eindultak. A tiibbi klen Mjat c6ljai
eleresenek erdek6ben hasonlokeppen cselekedett.
Pl: A Tlemere kldn primogenje roppantul ori.ilt
az esem6nyek ilyetdn fordulathnak, hiszen ha a
herceg kudarcot vall, 6 az eselyes a vezetbi
posztra. A Ventrue-knak gyanus volt Kesenszkij,
ez6ft elhat|roztrik, hogy szemmel tarlj:ik a Brujah
kftin tagokat.
Hogy a Mosz csak fokoz6djon, Kesenszkijek a
P6cs alatt tal{ihato katakombarendszerben fu rcsa
dokumentumokat taleltak. A levelek szerint a
Sabbat mar tobb
mint
ot eve mrlkodik
6szrevetleniil av|rosban,6s nem ez a legnagyobb
baj. Az fthnkb6l kideriil, hogy az orosz Brujah
kl6nt
szinte teljesen kiiftotta
egy titkos,
Antedilluvianokb6l
all6
hdrmas
szovetseg,
melynek egyik tagia Baba Yaga a fcildcin elo
vitmpirvarinslo.
Hasonl6
sorsot
legnagyobb
sz|nnak a kelet-europai vimpiroknak is.
A levelekb6l az mit nem derrilt ki, hogy ez a
sz6vetseg mir
elkezdte bomlaszt6 munk6jrit
P6csett, es elkiildte egy-ket vrimpir nev6t es
szemelyleir'6s6t az egyhAzi inkvizici6nak.

22. oldal

Nemi fennaka&ist okozott az, hogy Heinrich,
Budapesthercege6ppen ebben idbben kiilddtt
^zszokisos v6r.rel
hdrom megfigyel6t a vdrosba. A
t6ltdtt palackot is magukkal hozftilq de Dr..
Tokosch szerencs6r'enem ddlt be a cselnek.
Feladatuk
volt, ho3y kiszimatoljrik a
^zSajnosvolt bel6li.ikel6g !t!
probl6mrikat.
Ekcizben Vlachovics ur is <isszeszedte
brininykiit. Vlachovics lvdn,
a nagyhini^
ingatlaniigyn6k, a vdros megbecsiilt frlgaru
valojAban vAmpiwadAsz volt. O i*ail a
bizonyoslevelet es 6 6lte meg a ket Nosferatut is
a Tettye-barlangban.Az elsOdolga az volt, hqgy a
party utdn meglitqgatta a piisptik urat is
beavatta a halandok k6ziil csak kevesek iltal
ismert s<itittitkok egyikebe-misikdba.
Kevisscl
utdna
ety
papokbol
6s
vdmpirvad.dszokbol6110kiilci,nitmenvbehatolt a
Tettye-barlangba,bizonyitikokutdn hrtatva.
Csak pir perccel keriiltek el a fdhevezetefl
Ventrue-kat.Vlachovicseka harc helvett.inMblr
az funydkbanmar.addstaktiluijdhozfoiyamodtak.
A csapat patizs autos nlddzesekkel €s
menekiil6sekkeltarkitottan a belvrirosbankdtcitt
ki. Majd tal:ilkoztak a vdrosban koborlo
gru-ftikkal, pszionil-urckkal es meg nihiny
embenel. Az iSy <isszerillt csapaiot uegfll
KesenszkijFelix egymagafegyvereztelelll
Mivel bebizonyitotta drtatlansig6t, ezi.rL
hercegt6l kegyelmet kapott. A vaddszok es ^a
pszionilarsok frissen
ttsszeillt
csapatit
szetkergettek6s Vlachovics lvrinra venradiszatot
rendeltekel.
Az iisszejcivetelutAn a Toreadorok az Elvsium
kertj6ben grti lekeztek,hqgy pri moSen -jti k ju lirin
csunya feketefoltok utdn kutakodjekaunijukban.
Diablerie-re nem deriilt finy 6s a ket Tbreador
antitribu igrekezett mindent megtenni, hqgy
vezcbjtikct granriba keverj6k. Julirin iit
inditvinyozta, hqgy egyenk6nt isapodjanak
csopor.tokhoz,ho$/ bel0r6l ffyeljdk a granris
dolgolot , mig az anritribuk kihasznrilva-ea az
alkalmat le is vriltak. A Sabbat elkeseredetten
prohilta fellelni Nosferstuik riltal hritrahagrott
nyomokat, illetve elveszcfl Malkavian t6rsu'*t'i.
Ezt a enrencsitlent a f6tcren szabaditottrik ki a
vad.dszok
karmai ktiztil. RcigtiinziittVaulderie-vel
megosztottrik vdriiket is a Malkavian gyorsan
labado.zntt.Jellemz6 meg tevdkenysegiikrc,hog1/
a Tettye Etteremben tar.tott lagzi resztvev6it jol
megijeszteft6k.
A vrirosban kesdbb eg1lokkultban kell6en jiratos
Tremercfclismerte a Sabbatvezet6j6nekkuttikus

besao€x

tetovdldsait es jelentette a her.cc.gntk. A herceg
aznnnal vadAszatol rendelt el Moonlight-n,
dkikd,tdtte,
hqgy
ilve
kell
elfogni.
Ezzel
szAndekozla megzsarolni a Sabbatot. Egy kis
kinyelmetlenseg utdn csricstaldlkozot taitbtt a
herceg es a ,prisp<ik", melynek errdm6ny6t m€g
homdly fedi a tdbbi vimpir el6l. Mindincsetre
Moonlight elvonult is diablerie-t k<ivetettel az 6t
feljelentd Tremerc-en.
Azt6n hamarosan eljdtt a hajnal
vAmpfu biztonsAtos helyre hizodott
e ls6 su g a raie161..............

es minden
a kel6 nap

R.I.P.
Vlac:hovicsnevelt fia ,/ M<nnlight
A becsi Tremere,/ Mmnlight
Vilnos a Malkauian ,/ Vaddszok
Eglt Ventrue/ A nema Gangrel
A nima GanSrel / Dr. Tokttx.lt

Humor
T9d6nj ndhiny j6pofa, humolos
alatt. Alljon itt ezekb6l egy:

esct is a jritek

- Jacqueline de Maseaux a Toreador antitribu
maSdnyosan setdlt a s<itet utcin es rrcppant 6hes
volt. Szembe jdtt vele egy fiatalember, aki
lithat6an
kisse iftas
rillapotban
leledzeft.
Jacqueline elhatrirozta, hogy megszolitja es ver
sziv bel6le.
- Ne har.agudj, segitendl ?
- En?l
- Igen. Tudod 6n egy vimpir vagrok 6s v6rre
van sziiks6gem. Megengeded, hqgy szivjak
beldled e8y kicsit ?
Mirc a fiapprins vilasz:
- Az nem fqg menni, mett 6n meg a
Terminritor vagyok es bennem csak
hidraulika-olaj van.
A legkcizelebbi UVE Vampire jritek szeptembel
'16-dn
/stnmbaton/
keriil
megrendez6src.
Termiszetesen arrol is tud6situnk. Aki a cikk
alapjAn
esetleg
kedvet
kapott
a
i6t6k
folytatdsdhoz, az irjon a brtsA'O6K
cim€rr.

A Szerkesttdk

l>a.sa.o€rc
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Ott voltunk: Gv6r
d6n is megrendez6sre kenilt kis hazAnk
egyik
legpatinisabb
6s
legniv6sabb
szerepj:itekos
talalkoz6ja
a
S:irkinyszivroham.
Term6szetesen
a
baSA'O€f
szerkeszt6sege sem maradhatott
tAvol eme
rendkiviili esem6ny't61.
A
program
iden
nyAron
megrendezelt
szerepjrit6kos
j6nak
talAlkozol<hoz
kepest
ig6rkezett.
Az
elhelyez6ssel
kapcsolatban
azonban felmeriilt
nehlmy probl6ma. Mivel a
szi'll6s ket jellegeiben kttlonb6zi 6m azonos fajba
tartoz6
csoport
hat|wonahn
fektidt,
ez6rt
ejsz.akai setiinkat nem nevezhetiiik unalmasnak.
Ebbol is lritszik, hogy a rendezv6ny szer.vez6i
mennyite
sziviikdn
viselt6k
a
vendegek
szbrakozAsitt. A szrilldssal szemben
- ami
egrebk6nt egy lednykoll6gium
- egy nag/on
erdekes dpiilet uill. Ez egy g6tikus stilusban 6piilt
zsinagoga, talhn mAr evtizedek 6ta elhagyatva.
Rozsd.risvaskerit6s es az elvadul angolkert m6gott
az t.pitmtny bet<trt ablakai mint megannyi halott
fekete szem meredtek
az el6tte
elhalado
j6r6kelOloe. Nekiink
is nagyon megtetszett,
mintha csak a World of Darkness vililg|ba
csoppentrink volna. El is hatirroztuk, hogy a
zirak
ellen6re
utolso
ejszaka ott
foguk
gyertyaf6ny
jitszani.
melleft
Vampire-t
Szerrencsereerr'61 a terviinh.ol id6ben letettiink,
hiszen mint k6sobb megtudtuk az epiiletben
mozg6serzdkel6k voltak
elhelyezve, amelyek
krizvetleniil
a rend6rseget riasztottdk volna.
EbLten az esetben most egy kenyelmes cell|ban
csiicsiiln6nk es csak bort<inlapot tudnrink kiadni.
A sok igen 6rdekes program kilzij.l szAmunkra a
tdbbi szerepjrit6kos lappal 6.saz ij magyar nyelv0
szerepj:it6kokkal
val6
ismerkedes
volt
az
elsSdleges. Ordmmel mondhatjuk, hogy mind az
fjvigkinrilat
mind az tnag1ar k6szit6s0 szerepjatdkok palettija sok rij szinfolttal b6viilt. Ny6r
elej6n mdr kaphat6 volt a KeepeR cimri rij
szerepjrit6kos
magazin, ami egy eddig nem
tapasztalt sz6kimond6, krinnyed stilusban ir6dott.
A soproniak is tervezik eg sajAt lap kjadAsfit,
melynek megielen6se mrir 6sszel v6rhat6. A
talAlkoz6n
megismertiink
h6rom
rij magyar
fejleszt6sO jit6krendszert.
Ezek kitzill egyik, az
AUVRON, mi.r kaphat6. A k6t mrisik rendszer, az
Obscuritas 6s a Katedr6lis, megjelen6sre vir. A
Katedr:ilis egr igen 6rdekes kiiz6pkori hangulatot
id6z.
A tort6nelmi
k6z6pkor
EurcpAjilban
alakithatunk
hos
lovagokat,
szerzeteseket,
6s papokat.
ba$tokat
Ez a jAt€k szorosan
kapcsol6dik a kereszt6ny vallilshoz 6s leginlaibb
j6 jellem0, Isten 6ltal elhivatott szemelyek b6r6be
brijhatunk.
Az Obrcuritas
egy, a GURPS-hoz
hasonl6 univerzdlis r€r,rdszer. lehet6vd teszi.

hogy
bdrmely
korban,
helyen
bdrmely
kalandozzunk.
Karaktergenerrilitsirban
6s
m6giarendszereben az univerudlis jzitekokhoz
hasonl6an rendkiviil nagy szabads,Agotnyrijt.
Nagyon tetszett m6g a Collegium Cladiatorum
csapat 616 gladi,Atowizdala
- egyszer-ketszer
meg6llt benniink az ;jt6. Rem6ljiik fiuk van
6letbiztosit6sotokll
Bar6'n beszllgetest folpattr-.nk nehdny korso sor
es kupica vodka tArsas|griban Setet PatkAnnyal 6s
a Holdtdlte m:is munkatrirsaival.
Osszemelegedfiink
a KeepeR gArdAj| al 6s
szriletett egy-k6t igen hasznos megegSrez6sa ket
rijsrig jdv6jevel kapcsolatban.
Id6n is fenn volt a j6 6reg iizeno t6bla, ahol
mindenki kielhette ir6i ambici6it.
Kedvenceink:
1. H6 fink valahol l6ttak erre egy boszorkiny't,
t
hozzatokr6zstt
2. ( valaki mis ) Lrittam a boszorkrinyt ..jo sok
r1zsethozzatokl
3 . ( a b sz ohi t val aki mds ) E n i s l zi ttam...ehhez
m6r inkdbb mrigiya kell.
4. Ja-ja11,ift jon II Na en megyek IIII
Tortenetiink h6s. Kelernen Jozsefn6, a hircs
mrigus, papi csriszdrn6(€s fogyoku ratablettariru s).
Volt szerencsenkmegtekinteni,erdekes" ritudl6it
6s ronteislevdtelet, melyet a TOYS OF THE
ANCIENT GODS cimri kozismert muzsilcila adott
e16. Megcso&ilhattuk
egy igazi boszorkiny
eszk<iztzir:it:pl.
- k|t darab felszentelt, szigetel6szalaggal rog,
zitett t6r
- friiccsontott mttanyag kereszt gumikigyoval
- mianyat
Wntagr^mma
- kempinggitz parLzstart6
es azfAesviz kiad6 eddigi <isszeskiadv:inya.
Sokat beszelt a feherm|gia
utjl,:,:ol, mint az
egyetlen igaz utrol. S miutdn megk6rdeztiik tole,
mi a v6lem6nye a Necronomiconrol, igy felelt:
- Ez ishaszniihato...( no comment)
A mi szem6lyes v6lem6nyiink
az, h%y u
S6rkinyszivroham
hozta a megszokott form|jitt.
Rem6ljiik jOvOre is megrendez6sre keriil a
Roham, hiszen itt a kezdok 6s a tapasztaltabbak is
meglalhlhatjAk a magak sz6mkoz{sat es hasznos
informrici6kat gfrjthetnek. J6l telt el a hdrom
nap. Mi csak ajdnlani tudjuk I
Hajrri Gyula II
Ha Gy6rben jAftok feltetleniil
Yankees-t I

A bu{5z{O€K

l6togasvitok meg a

szerkeszt6s6ge
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k6t hasznos infolm6ciot.
El6sz6r is rem6ljnk kedves olvaso, hogy sikeriilt
6p elmevel aitveszelned lapunkat
es tal6n
meglelted a szdmodra erdekes dolgokat is. Legyen
igy vagy ugy mindenkepp szeretnenk arra k6rni,
ha van valami 6hajod, 6szreveteled az ijsAggal
kapcsolatban, azt ird meg nekiink
!o. njsg els6 szima kiserleti, felm6resi jelleggel
k€sztilt. Ezert sziik€giink
lenne min6l t6bb
velem6nyre es kritikira, hosy ,igy alakithassuk a
lapot, ho5/ a vdrhato olvasotibor ig€nyeit minel
jobban kielegitse ( a tartalom nem lesz Allando, a
cikkeket, novelldkat az olvasok szAja ize szerint
vriloga$uk majd ossze ).
Ez uton is szeretn6nk mindenkit megk6rni, ha
van valami 6rdekes temAja, legyen az novella,
cikk, grafika, viLig- ill. karaltelleirds, es szeretn6
ezt hasibjainkon a nagykcizonseg ele t6rni, kiildje
el nekiink. Mivel a lap el6.gg6 devidns jellegn ezt egypitt'ciklien eszrc is vehettetek - ezett az
un. .nolmdlistol"
eliit6 inirckat is szivesen
fogadjuk.
A hajnal kcizeledtevel a szerkeszt6k is pihenni
te rnek . . .
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A kcivetkezo szdm lchctsigcs

tartalma:

- Realgame
- Eafthdawn
- Novelldk
- Menny is Pokol hdzasxiga Il. tesz
- Koyaanisquatsi - A Vegitelet
- A Hasadik
- Live Vampire folytatds
S most vdgezetiil id6znink prir sort a nagy twelf
neuronecromanta mrigust6l, Kalyr tarkhontol:
cFiiiuTlack6 nond nosl nellel szQ nesdAetggereke*.
Qekugub lrA Qtlenneklciszthbelen neoenel.
(Xedoencen
a frissndz. s nds finon t'alalol.
9e azcrl szerettek.boggbalart, is oaggol
8 run no-brun na-brur, * brumrna.
8 ru, ma-brur, rb rur-b run - brun
Cimfink:7624
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