
 

 

 
  

Lovag meg a parasztok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Sics levele 
Üdv ! 
Scruti, jön a letolás  

*** 
 
egy vitás szituáció, Egy lovagba 

– full páncél, lovagkard – belekötöttek 
a helyi krimóban. 

 
Hm. Érdekes szitu – már csak 

társadalmilag stb. is. 
1. Mit keres ott a lovag ? 
2. Hogy mernek belekötni ?? 
/ Lásd még: 

• megtorlás 
• korabeli törvények 

(Thaur vagy Lien honlapja és 
más hasonlóan elborult helyek…) / 

 
Namost ő visszakötekedett, sőt 

fegyvert húzott. Az ám, de a krimó 
törzsvendégei már hozzászoktak a 
kocsmai bunyóhoz, 

 
Jaj. Scruti koma, nem vagy te 

magadnál… 
Húzz el a www.internetto.hu-ra, 

keresd ki a „Bérgyilkost keresek” 
topicot. 

Van benne egy érdekes rész, 
ahol Robzon mesél (kidobóember volt 
kupikban, később kocsmárosként 
ténykedett) egynémely esetéről. 
Valahol arról is ír, milyen volt az, 
amikor négy késes fiatalember 
rovására önbíráskodott egy speciális 
fából esztergált célszerszámmal… 
 

Üdv! 
Egy néhány héttel ezelőtti 

játékban egy vitás szituáció született. 
Egy lovagba – full páncél, lovagkard – 
belekötöttek a helyi krimóban. Namost ő 
visszakötekedett, sőt fegyvert húzott. Az 
ám, de a krimó törzsvendégei már 
hozzászoktak a kocsmai bunyóhoz, 
mondhatni „sportból” űzték, meg aztán 
egy kicsit be is voltak szívva (`Hat az 
nálunk úgy szokik lenni, hogy este 
munka után lemegyünk a krimóba, 
osztán vagy mi verjük szét a Laca fejet, 
vagy ő veri szét a mienket`). Namost 
képzett Lovag urunknak mennyi esélye 
van mondjuk egy tucat, csak 
pusztakezes harcban valamelyest 
tapasztal paraszttal szemben, ha azért 
talán felnek egy kicsit… 

Az én véleményem: szerintem ha 
mögé tudnak kerülni, hamar lekapjak a 
lábáról, és ha földre kerül, akkor mar 
nem sok esélyt jósolok neki. 

Az ellenvélemény: de hat neki van 
ennyi-és-ennyi SFÉ-je, tehát nem tudjak 
sebezni. Aztán kettőt támad/kör (kard-
pajzs), a többit hadonászással távol 
tartja. Végül is nem nyílt terep, hanem 
asztalok, padok (amiket kiválóan hozza 
lehetett vagdosni a lovaghoz.) 

És a ti véleményetek? 
Signoff Scruti 
Ui: a szitu egy faluban játszódott 

le, olyan, mint városőrség nem volt. És 
bár nem szokás fegyvert húzni a 
kocsmában, de már került rá sor. 
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„- Szerettél ott dolgozni ? 
- Hogy lehet szeretni egy olyan munkát, ahol 

az a dolgod, hogy hülye részeg pasikat megverj?” 
 
Szóval, ugyanez a Robzon mesélte el a sztorit: 

érkezett három ukrán, egy idősebb és két fiatal, hogy 
ok bemennének, merthogy a főnökkel akarnak 
beszélni. Beugrót nem akartak fizetni – Robzon 
beengedte őket. Mikor kijöttek, az egyik fiatal 
megsimogatta Robzon kopasz fejét, és jóindulata 
jeléül egy ezrest dugott a farmeringe zsebébe. R. jó 
képet vágott a dologhoz – nem azért mert jólesett 
neki, hanem mert nem volt hülye. 

… Na o az, akinek van mesterfokú utcai 
etikettje, és mesterfokú kocsmai verekedése is. 

/Meg némi ember- és életismerete…/ És azt is 
tudja, kibe NE kössön bele… sőt térjen ki az útjából 
ezerrel, ha csak teheti. Mert más súlycsoport, más 
játékszer, és másfajta játékszabályok kötik… 

Ennyit a lüke lovagos sztoridról – 
társadalmilag. 

 
*** 

 
mondhatni „sportból” űzték, meg aztan egy 

kicsit be is voltak szívva 
 
Hat igen – egy agresszív részegekből álló 

banda nemigen törődik semmivel – a várható 
következményekkel főleg nem. 

 
(„Hat az nálunk úgy szokik lenni, hogy este 

munka után lemegyünk a krimóba, osztán vagy mi 
verjük szét a Laca fejet, vagy ő veri szét a mienket”). 

 
Ez viszont megint csak ökörség – kérdezz már 

meg valakit, akit egyszer életében úgy istenesen 
megruháztak, hogy mikor állt fel belőle… 

• bordatörések és repedések 
• törött végtagok 
• fogprotézis (teljes műfogsor) 

elkészítése… 
• bár ehhez asszem meg kell várni, míg 

az állkapoccsont összeforrik… 
• eddigre mar a belső zúzódások is 

remélhetőleg helyre jönnek… 
Szóval nem naponta, hanem kéthetente, 

esetleg havonta… 
 

képzett Lovag urunknak mennyi esélye 
van mondjuk egy tucat, csak pusztakezes 
harcban valamelyest tapasztal paraszttal 
szemben, ha azért talán felnek egy kicsit… 

 
Hat… ha nem csapjak kupán hátulról 

valami alkalmatos szerszámmal, és van ideje 
előhúzni a vasat, akkor ott emberhalál lesz – 
szerintem több is. Es nem a lovagot viszik el 
lábbal előre… 

 
Az én véleményem: szerintem ha mögé 

tudnak kerülni, hamar lekapjak a lábáról, és ha 
földre kerül, akkor mar nem sok esélyt jósolok 
neki. 

 
Hat… HA mögé tudnak kerülni, HA nem 

vágja le a hangadókat, HA nem szalad meg a 
csürhe – ki akar meghalni ??? 

En egy ilyen esetet – kocsmai 
keményfiúk vs. lovag – csak akkor vennék 1-es 
re, ha a HVCS-ket előzőleg 
mentálmágiával/harcidroggal/miegyébbel 
leszoktattak a halálfélelemről… Egy tapasztalt 
kocsmai bunyós ugyanis úgy aranylik egy sok 
csatát megjárt és túlélt lovaghoz, mint hazai 
kopasz kidobó az afgán veteránhoz… 

Bye Sics 
 
Módosítások 
 
Üdv! 
Egy néhány héttel ezelőtti játékban egy 

vitás szituáció született. Egy lovagba – full 
páncél, lovagkard – belekötöttek a helyi 
krimóban. Namost ő visszakötekedett, sőt 
fegyvert húzott. 

 
Milyen lovagról van szó? Gondolom nem 

standard v1.0-as lovag, mert az nem nagyon jár 
krimóba… Meg ugye 1) nem kötnek bele, mert 
vagy ő a hűbérúr, vagy ő valamelyik hűbérúr 
képviselője, és nem tanácsos szítani a 
feszültséget.  

2) Ő sem játssza a parasztot, mert 
hűbérurát képviseli minden tettével, es nem illik 
szegyent hoznia rá. Lovagi kódex, meg 
ilyenek… 

Szóval a szituációval kapcsolatban 
vannak kétségeim. 
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Jaj, néhány fontos infó kimaradt: 
- A lovag dartonita volt, ez asszem 

megmagyarázza, miért mászkál full 
páncélban, és hogy mit keres a krimóban, 
valamint hogy miért kötexik. 

- A Dartonita „messziről jött ember” 
és a falusiak már hallottak a környéken 
mászkáló haramiákról. 

- Nem én meséltem a kalandot. 
Érdekes szitu volt: a Km elég rosszul 
mesélt, na mindegy, az én karakterem egy 
falusi volt, aki helyzeténél fogva 
szembekerült a parti többi részével, akik 
kötekedni jöttek. Azt, hogy az egyik falusi 
miért kötött bele a lovagba, nem tudom. 
SZVSZ azért, mert tökrészeg volt (hamar ki 
is ütötték). Hogy aztán a többiek miért 
folytatták?? (Én meg persze jó távolról 
figyeltem az eseményeket – a kocsmai 
bunyó nem a füvesembernek való, na…) 

 
Szóval ha már adott a szitu, én azon a 

véleményen vagyok, hogy 1-2 
parasztáldozat mellett szétszedik a lovagot. 
Mert az ok, hogy 6 SFÉ, de hát nem 
mindenütt. Vannak rések, ahol beszúrva egy 
kést, szépen meg lehet nyuvasztani a vert 
tulajdonosat. 

 
Az én véleményem: szerintem ha 

mögé tudnak kerülni, hamar lekapják a 
lábáról, és ha földre kerül, akkor már nem 
sok esélyt jósolok neki. 

Igen, én is ebből indultam ki. 
Megfelelő mértékű – akár szinte teljesen 
képzetlen – túlerő ellen ritkán van esély. A 
tömeg a puszta súlyánál fogva földre 
kényszeríti. 

 
Szűk helyen (a krimó valószínűleg az), 

ha többen nekizúdulnak, akkor szét fogjak 
szedni. Persze ott az az apró kis tényező, 
hogy ki mer elsőnek rárohanni… mert az 
csak egy dolog, hogy szét lesz rántva, de az 
álmoskönyv szerint rosszat jelent nemeseket 
ütlegelni. 

 

Az első rohanás megvolt. A paraszt – a falu 
molnárlegénye, a HMCS – be volt szívva, oszt ütött. 
Aztán meg őt ütötték. Ki. 

 
Na persze mi a túrót keres full vértben egy 

lovag a csehóban? Tornára készül, vagy csak inni 
akart? 

Dartonita volt. Ez mindent megmagyaráz :))) 
signoff, Scruti 
 

Varshi 

Üdv! 
Szia! 
[...] 
 
Jaj, néhány fontos infó kimaradt:  
– A lovag dartonita volt, ez asszem 

megmagyarázza, miért mászkál full páncélban, 
 
Nem, nem magyarázza meg. Abban leülni se 

nagyon lehet! Általában viadal vagy csata előtt 
öltözik be konzervdoboznak. Mellvertben, meg 
hasonlóban lovagolnak, élnek napközben. 
Kocsmázni meg nem full vértben jár az ember -> a 
fene se vonszolja hazáig, ha több, mint 140 kiló 
vagy mindenestül… (plusz a mérgezett tüskék :-))) 

De erről már írt a L. elég sokat annó… 
(Mellesleg meg Nehézvértv. Mf-fel sem úgy 

viseli azt a big vértet, mintha adidas suhogós 
melegítő lenne. Nehéz az, mint a nyavaja, húzza a 
válad (dörzsöl, nyom, stb…), meg különben is, és ha 
viszketni kezd valami???  

 
és hogy mit keres a krimóban, valamint hogy 

miért kötexik. 
 
Az első fele oké, de miért kötekedne? Ő „a 

megagyilok na én most itt rendet teszek szuperhiró?” 
 
– A Dartonita „messziről jött ember” és a 

falusiak már hallottak a környéken mászkáló 
haramiákról. 

 
Hááát, egy Darton-pap (gyalog)-ot haramiának 

nézni,… több, mint szarvashiba… (öltözet, 
viselkedés (modor, beszédstílus), szimbólum, 
fegyverek, …) 
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– Nem én meséltem a kalandot. Érdekes szitu 
volt: a Km elég rosszul mesélt, na mindegy, 

 
Te tudod, hogy mindegy-e… 
 
az én karakterem egy falusi volt, aki 

helyzeténél fogva szembekerült a parti többi 
részével, akik kötekedni jöttek. Azt, hogy az egyik 
falusi miért kötött bele a lovagba, nem tudom. 
SZVSZ azért, mert tökrészeg volt (hamar ki is 
ütötték). Hogy aztán a többiek miért folytatták?? 

 
Ez jó kérdés! 
 
(Én meg persze jó távolról figyeltem az 

eseményeket – a kocsmai bunyó nem a 
füvesembernek való, na…) 

 
:-))) 
 
Szóval ha már adott a szitu, én azon a 

véleményen vagyok, hogy 1-2 parasztáldozat mellett 
szétszedik a lovagot. 

 
Könyörgöm, Scruti, azok nem fanatikusok! 

Voltál Te már részeg? Lehet, hogy vakmerő leszel, 
de annyira hülye nem, hogy lehenteltesd magad, 
csak hogy az utánad jövők jobb helyzetből üssenek! 

Nincs parasztáldozat!!! Mindenki magával 
törődik! 

Nem az otthonukat védik az orkoktól (hogy 
akar magukat is feláldozzák családjukért), hanem 
csak esti testgyakorlás gyanánt pofozkodnának. (Ha 
ennél komolyabb lenne, pár hét alatt kipusztulna a 
falu férfiállománya…) 

Egyszóval, ha látják a lovag első csapása 
(tényleg; fegyver, vagy okol volt ?) után vért 
fröcskölve lehanyatlani az első társukat, aztán meg a 
következőt is, hat az igen morálromboló hatásu. 
(Lásd AD&D, morál-dobások és módosítók… <- 
világos rendszer, ma is használom M*-ban is ) 

 
Mert az ok, hogy 6 SFÉ, de hat nem mindenütt. 

Vannak rések, ahol beszúrva egy kést, szépen meg 
lehet nyuvasztani a vert tulajdonosat. 

 
SZVSZ a vertnek a puszta látványa elijeszti 

őket. Honnan tudnak, hogy milyen réseken érdemes 
beszúrni? És miféle kés? A full vért látványától is 
kiröhögnék a kiskésüket! 

Nem számolgatnak ők SFÉ-t (azt se 
tudják, hogy mi az), hanem csak meghúzzák 
magukat ! 

A legtöbb az lehet, hogy (Dartonita-> 
nincs sisak) odaáll elé valaki, kötekszik és 
közben megfejeli, vagy behúz neki egy horgot. 
Mindent vagy semmit elven… és részegen… 

Ennél meg valószínűbbnek tartom, hogy 
azt mondjak neki - tartva a vértjétől-, hogy 
`küzdjünk meg férfi módjára!` (= puszta kéz), 
és hogy ehhez hámozza ki magát a vértjéből. 
Bar ehhez kissé józanabbnak kell lenni. 

Egyébként a kocsmában nem isszák le 
magukat részegre minden este a parasztok, ez 
tévhit. Egyrészt nem lenne annyi pénzük, 
másrészt ők is tudják, hogy nehezen kelnének 
fel másnap hajnalban (ugye, mint tudjuk, a 
kakast nem lehet későbbre állítani 5 perccel…), 
és másnaposan nem bírnák a földmunkát. 

Ők sem hülyék, csak `vidéki emberek`. 
 
Az én véleményem: szerintem ha mögé 

tudnak kerülni, hamar lekapjak a lábáról, és ha 
földre kerül, akkor már nem sok esélyt jósolok 
neki.  

 
Mögé kerül? Nocsak, a kocsma 

törzsvendégeiben harcos (fejvadász?)- 
talentumok lakoznak? 

Gyorsan egy toborzót!  
 
Igen, én is ebből indultam ki. Megfelelő 

mértékű – akár szinte teljesen képzetlen - túlerő 
ellen ritkán van esély. A tömeg a puszta 
súlyánál fogva földre kényszeríti. 

 
Hát persze… 
De hat ez meg csak nem is lincshangulat 

volt! Aki meg nem látott igazi bunyót, az 
SZVSZ kérdezzen meg olyat, aki már látott ! 

Őszintén, te IRL nekirontanál egy 
golyóálló mellényt és (nem üres hónaljtokot 
viselő fickóba? És részegen? És a részeg 
haverjaiddal együtt? 

(A szitu nem sántít annyira, mint azt 
elsőre gondolnád. Egy olyan sehonnai kis falu, 
amilyennek Te leírtad, meg soha nem látott full 
vértet. Meg mellvertet se, az adószedőt is csak 
láncingesek kísérik… 
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Fegyvert viselni sem mindenkinek 
van jóga. Így kábé olyan sokat láttak full 
vértet, mint Te IRL golyóálló mellényt. -> 
csodálkozás -> csodálat? Ok is elhiszik a 
vértesről, hogy tudja használni a fegyvereit; 
Te is (akaratlanul) elhiszed a fasziról, hogy 
nem most akasztott először magara fegyvert 
– ha úgy is viselkedik. Meggondolja az 
ember, kibe is köt bele (meg ittasan is). Az 
NJK-k is élnek, lelegeznek, vannak 
vágyaik, (kisebb-nagyobb) céljaik. Ne 
kezelje őket a KM töltelékként!) 

Mindamellett: legtöbb esetben lovag 
= nemes. Nemes nemesnek komája (a 
paraszt szemében  legalábbis 
mindenképpen), és a hűbéruruknak ugyebár 
pallosjoga van… Mondjam tovább ? Egy 
lovagot pedig eltenni láb alól… nem 
hiszem, hogy akar csak bele is 
gondolnának… 

Megvernék? Büntetésük példát 
mutató és kegyetlen lenne. (Lásd Mátyás 
király mesei…) Ezt még részegen is tudják, 
egyszerűen beléjük ivódott, az életük része 
az alázat -> megrettennek, és a nyakas 
parasztja inkább meghunyászkodik, és 
szégyenében az asztal alá issza magát… 

 
Szűk helyen (a krimó valószínűleg az), 

ha többen nekizúdulnak, akkor szét fogjak 
szedni. Persze ott az az apró kis tényező, 
hogy ki már elsőnek rárohanni… mert az 
csak egy dolog, hogy szét lesz rántva, de az 
álmoskönyv szerint rosszat jelent nemeseket 
ütlegelni. 

 
Az első megvolt. A paraszt – a falu 

molnárlegénye, a HMCS – be volt szívva, 
oszt ütött. Aztán meg őt ütötték. Ki. 

Ez pont eléggé példát statuált volna 
(vér, törött csontok, hörgés), hogy a többi 
megrettenjen. Hasonlat: 8 faszi nekilátott 

`rendet rakni` a csepeli Woodoo nevű `klubban`. 
Miután egyenként széjjelverték az 
asztaltársaságokat, aztán a csapost is, jött a lentről a 
big nagy kidobó – miután az első 2 fickót 3 ütésből a 
földre küldte, a maradék 6 haverjuk eliszkolt, mint 
annak a rendje… 

Példánkban: 
A nemes úr megbüntette a molnárlegényt… 

Lehet, hogy ok a következők ? 
Na persze mi a tűrőt keres full vertben egy 

lovag a csehóban? 
Tornára készül, vagy csak inni akart?  
 
Dartonita volt. Ez mindent megmagyaráz :))) 
 
Ugyan…! 
Attila 
 
Signoff Scruti 
 
Bye; Varshi 
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