
 

 

 
 

A toroni rendszerű gladiátorviadal 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A viadalok története 
A Toroni Rendszerű Viadal 

eredete visszanyúlik a Kyr Birodalom 
virágzásának napjaira. A kyrek 
esztendők százai alatt több kifinomult 
táblás játékot alkottak, melyek közül 
egyesek szabályai akár több száz írott 
oldalt is kitehettek. Voltak valóságot 
mintázó csata játékaik éppúgy, mint a 
sakkhoz hasonlatos, tisztán logikán 
alapuló játékok. 

Léteztek természetesen gladiátor-
viadalok is, de ezek ritkán jelen-tettek 
többet páratlan szépségű párbajoknál, a 
mesteri fegyverforgatás tökéletes 
bemutatóinál. A táblás játékok és az 
ember-ember elleni küzdelem akkor 
került közelebb egymáshoz, amikor 
gazdag nemesek egymás, és persze saját 
maguk szórakoztatására teremnyi 
játéktáblákon, élő figurákkal kezdtek el 
játszani. Az új - sokkal látványosabb, 
időnként igazi álarcosbálba forduló - 
játékstílus viharos gyorsasággal hódított 
mindazok között, kik megengedhették 
maguknak, hogy 15-20 bábut szolgákkal 
helyettesítsenek. A játékok ez idő tájt 
még csak a színpompás kiállításban 
különböztek az asztaloknál játszható 
formáktól. A következő divat szerint a 
„bábuk” már kis színjátékkal el is 
játszották a találkozások eredményeit. 
Viharos szócsaták, vagy ormótlan 
fakardok döntötték el - természetesen az 
eredeti, játékban használatos szabályok 
alapján -, hogy melyik figura is távozik  

a tábláról. Gyakorta valóságos kis 
színdarab született a különböző alakok 
találkozásakor, kellemes szórakozást 
nyújtva nem csupán a két játékosnak, 
de a nézőknek is. Ez volt az a lépés, 
mely végül látványossággá, sok néző 
számára is élvezhető szórakozássá 
fejlesztette e társasjátékokat. 

Az új stílusú játék kikerült a 
nemesi udvarokból a nagyközönség 
elé, bábu-cirkuszok járták a birodalom 
útjait, lehetőséget nyújtva a nem túl 
tehetős játékosok igényeinek 
kielégítésére is. A játék fejlődése 
ebben a stádiumban hosszú 
esztendőkre megrekedt, lassan kezdett 
veszíteni érdekességéből, alábbhagyott 
a csillogás; nem volt immár a nemesi 
vacsorák, ünnepek fénypontja sem. 
Ekkor született az ötlet - egy ma már 
névtelen vándor mutatványostól -, 
hogy a figurák valóban küzdjenek meg 
a másik leléptetéséért a játék során. Ez 
ugyan felrúgta a játékok egyik 
legfontosabb szabályát, mely 
meghatározta a bábuk értékét, s így 
logikussá és kiszámíthatóvá tette a 
találkozásokat, viszont a 
nagyközönség nagyon élvezte a 
párbajokat. Mivel a mutatványos nem 
volt kegyetlen, csupán fafegyverekkel 
harcoltak a figurái, az első jól 
láthatóan bevitt találatig, így szinte 
sohasem történt komolyabb sérülés. A 
játék még ekkor is telien mértékben a 
játékosok irányítása alatt állt, a figurák 
semmiféle önálló akarattal nem 
rendelkeztek, csak harcolniuk kellett a 
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táblán maradásért. Az új játékforma híre eljutott a 
nemesi udvarokba is, de itt sokan már igazi vért 
kívántak - gladiátor-viadallá alakulhatott hát a 
legbékésebb, legártalmatlanabb játék is, például a 
sakk. A tehetősebb nemesek saját 'bábukat' 
treníroztattak, igazi harcosokká képezvén ki őket. A 
táblán valódi fegyverekkel folyt a harc, a játék 
csúful elvadult. A szabályok sem voltak egységesek: 
egyes helyeken az alakok nem mozdulhattak el 
abból a négyzetből, melyben tartózkodtak, helyben 
kellett küzdeniük, másutt az ellenséges feleket 
kisebb arénába kísérték. ahol eldőlt, ki maradhat a 
pályán. 

A véres szórakozás lassan saját szabályokat 
alakított ki magának. Az egyes bábuk értéke nem 
csak képességeikben. de az általuk használható 
fegyverekben és páncélokban is megnyilvánult: a 
legnagyobb értéket vagy hatalmat képviselők a 
nevesebb versenyek alkalmával mágikus italokat és 
fegyvereket kaptak, esetleg mérgezett pengékkel 
küzdhettek. A kialakult stratégiai-gladiátor játék 
egyre kevésbé emlékeztetett az asztaloknál 
játszottakhoz: saját mesterei, közönsége és 
rajongótábora alakult ki az eltelt évek alatt. Sok 
alapszabály azonban továbbra sem változott - a 
küzdőteret négyzetekre vagy hatszögekre osztották, 
az egyes figurák csak meghatározott távolságot 
tehettek meg, a bábuk értékei pedig megtartattak - 
nem csak lépésszámban, fegyverek minőségében is. 

A legeredményesebb bábuk és csapatok, 
akárcsak a gladiátorok, ünnepelt hősökké válhattak. 
A hagyományos gladiátor-viadalok viszont 
elvesztették vonzerejüket, hiszen egy játék sokkal 
többet kínált - nem csak ember-ember, de elme-elme 
ellen is küzdött. Így a nagy arénák tulajdonosai új 
szabályok bevezetésén kezdtek gondolkozni, majd 
megalkották a játékok és gladiátor-viadalok 
keverékét, ahol az egyes szereplők saját feladattal 
rendelkeztek, és önálló döntéseket hoztak, miközben 
csapatként küzdöttek. Előtérbe került a célzó és 
hajító fegyverek alkalmazása, a fedezékek, falak, 
csapdák és az összehangolt tervezés szerepe. Az 
arénát területekre osztották, falakkal és kapukkal 
korlátozták a szabad mozgást, készültek jól 
használható emelvények, stratégiailag fontos 
tornyok, átúszható és átugorható vizesárkok, karóval 
bélelt vermek, trükkös mechanikai berendezések. A 
viadalok visszanyerték tovatűnni látszó 
érdekességük, a közönség szinte minden alkalommal 
számíthatott valamiféle újdonságra a pályán. 

Szörnyek továbbra sem küzdöttek az arénában; 
a harc emberek közt folyt. A viadalok 
szabályainak nagy része a birodalom bukását 
követő káoszban elveszett vagy megsemmisült, 
de a hagyomány és népi emlékezet sok mindent 
megőrzött az egykori dicsőséges játékokból. 

A Kyr birodalmat visszakívánó és éltető 
Toron persze mindent megtett ezen tradíciók 
feltámasztása érdekében. A 
szabálytöredékekből új viadaltípus alakult ki - a 
Toroni Rendszerű Viadalban nem csak mágikus 
tárgyak, de maguk a varázstudók is szerepet 
kaptak. A toroni boszorkánymesterek közül 
sokan választották a tapasztalatszerzésnek ezt a 
módját, annak ellenére, hogy általában ők 
voltak az elsők, akik ellen az ellenfél támadást 
kezdeményezett. A viadalokon nem csak harci 
tudást és megfigyeléseket szerezhettek, hanem 
jelentős pénzt és hímevet is. Az iskolák nem 
ritkán a viadalokon szereplő tanítványok 
teljesítménye alapján kerülnek megítélésre, így 
sokan közülük kizárólag gladiátor-viadalokra is 
képeznek boszorkánymestereket. 

Hasonlóképpen, a viadalokon használatos 
különleges számszeríj kezelésének oktatására is 
több intézmény létesült, bár ezek tanítványai 
közül - tökéletes harci tudásuk birtokában - 
kalandozónak vagy zsoldosnak állnak sokan. 
Fontos tudni, hogy Toron különböző tájain 
másként és másként zajlanak a viadalok, a 
szabályok csak a legfontosabb pontokban 
egyeznek meg az egész birodalom területén. Ez 
természetesen megakadályozza, hogy a játék 
unalmassá váljék, másrészt a körbeutazó 
gladiátorcsapatok sem fejleszthetnek ki 
tökéletesen biztos, győztes stratégiát, mivel a 
szabályok részletei városról városra változnak. 

A viadal szabályairól általában 
Mint a fentiekben olvashattuk, a 

szabályok Toron-szerte változnak, csupán 
néhány alapelv azonos mindenütt. Ezek, és 
részletes magyarázatuk kerül leírásra a 
következőkben. 

A szabályok: 

1. A Toroni Rendszerű Viadalt minden 
körülmények közt két, hat főt számláló csoport 
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vívja egymás ellen. A csapatban lennie kell 
egy Gladiátornak, egy Stratégának, egy 
Boszorkánymesternek, egy 
Számszeríjásznak és két Tőrvetőnek. 

A szabályban foglaltak értelmében hat 
szereplő küzd az arénában. Ez a szám és a 
pozíciók beosztása tradíción alapul; elvben 
számos módosítás lenne lehetséges, ám 
ezzel még senki sem próbálkozott. Az 
egymást jól kiegészítő csapattagokról 
részletesen a későbbiekben esik szó. 

2. A Toroni Rendszerű Viadal 
helyszínén az arénát minden körülmények 
között falakkal elválasztott központi 
küzdőtérre, egy belső, egy középső és egy 
külső ívre kell osztani. Az aréna négy fallal 
negyedekre, másként kvadránsokra 
osztandó. A kvadránsokat aszerint nevezzük 
el, hogy az arénára felülről tekintve elöl, 
hátul, illetve jobbra vagy balra húzódnak-e 
az I. pozícióban ülő Mesterdöntnöktől. Az 
aréna területének felét a térfél szó jelöli; 
ebben az esetben is meg kell azonban 
határozni, hogy az alsó, felső, illetve jobb 
vagy bal félről van-e szó. 

A fenti leírás meglehetősen 
körülményesnek, érthetetlennek vagy 
feleslegesnek tűnhet, de valóban 
fontossággal bír. Ha az arénában csalás 
történik, és a döntnökök egyike ezt be 
kívánja jelenteni, illetve ha a stratéga 
utasítást akar adni, ezeket a viszonyítási 
kifejezéseket használja, így rögtön 
mindenki tudja, mi is az adott cselekmény 
közelebbi helye. A kifejezések egyébként 
rögtön könnyen érthetővé válnak, ha valaki 
szemügyre veszi az aréna térképét. A falak 
és kapuk szerepe nyilvánvaló: el kell 
választani egymástól a szereplőket. Ez 
fontos, mert különben csak egy csapat-
csapat elleni, kétkezi harcot láthatnának a 
nézők, mely nem feltétlenül látványos, mi 
több, sokszor unalmas - továbbá többnyire 
nagyon gyors. Persze, még ilyen 
feltételekkel is villám sebességgel 
lepereghet egy küzdelem, de 
kiegyensúlyozott erő- és 
intelligenciaviszonyok esetén ez 
meglehetősen ritka. Mivel a nézők 
látványosságot akarnak, a gyors küzdelem 

megszüntetné a viadalok vonzerejét, akármilyen 
teljesítményt nyújtanak is a résztvevők. A területi 
határok persze a kapukon keresztül átléphetők, így 
sokszor a harc a jó helyzetbe kerülésért folyik. 
Különösen igaz ez a boszorkánymesterre, mivel a 
térfelosztás egyik szerepe, hogy a mágia hatósugarát 
korlátozza, azaz a Boszorkánymester ne tudjon már 
a viadal elején halált szórni a küzdőtér közepén 
harcoló Gladiátorra. A pontos helyzetnek és 
távolságoknak ezért nagyon fontos szerep jut a 
viadalban, miként ez részletesebben kiviláglik majd 
a stratégiákat tárgyaló fejezetben. 

3. A Toroni Rendszerű Viadalban a nézőket 
minden körülmények között el kell választani a 
gladiátoroktól. 

Ez a meglehetősen egyszerű és egyértelmű 
szabály azután született, hogy sok városban csak az 
aréna közepének területe volt mentes a közönségtől, 
az ívek már a nézők soraira estek. Ezekre a helyekre 
minden belépő ingyenes volt, ám itt a néző akár az 
életével is fizethetett. Egy eltévedt vessző vagy tőr 
könnyen okozhatta a kíváncsi megfigyelő halálát, 
azokról az esetekről nem is beszélve, mikor maguk a 
küzdők vontak maguk elé egy-egy bámészkodót - 
pajzsként az ellenfél lövedékei ellen. A 
boszorkánymesterek varázslatainak egy része is igen 
csúf károkat okozott a nézők soraiban. 
A halálesetek persze alapvetően nem jelentettek 
volna problémát, a nagyobbik gond egészen más 
természetű volt. A tömegben gyakran tűnt el a küzdő 
csapat egy-egy tagja, így a szemközti sorokban ülők 
nem láthatták tisztán a cselekményt. Mivel ez már 
valóban a szórakozás rovására ment, megszületett az 
aréna és a nézőtér tökéletes elválasztását kimondó 
szabály. 

4. A Toroni Rendszerű Viadalban az arénában 
minden körülmények között toronynak kell állnia a 
jobb és bal térfeleket elválasztó falak belső 
pontjánál; ez a Stratéga megfigyelő pontja. 
A 4. szabály mondanivalója is rögtön világossá válik 
a térkép meg-tekintésekor. A Stratégák tornya 
egyrészt viszonylagos sebezhetetlenséget, másrészt 
tökéletes rálátást és jó kommunikációs lehetőséget 
kínál a viadal alatt. A fentről hangosan elkiáltott 
parancsok jól hallhatóak mind az arénában, mind a 
közönség sorai közt. Így mindenki tudja, mit is 
mondott a csapat irányítója, koordinátora. A Stratéga 
szerepéről és a vele kapcsolatos fontos 
tudnivalókról, szabályokról még esik szó. 
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5. A Toroni Rendszerű Viadalban a falak 
mérete minden körülmények között a következő: az 
íveket és a központi arénát elválasztó falak és ajtók 
egy méter, a kvadránsokat elválasztó falak és ajtók 
két méter magasságúak. 

A fenti szabály szerepe kettős: egyrészt a falak 
ezen magassága jól elválasztja a látótereket, tehát a 
Stratéga szerepe emiatt fontosabbá válik, másrészt 
védelmet biztosít a lövedékek és tőrök ellen. Ugyan-
akkor az azonos kvadráns minden területe belátható, 
és a szemben átlósan elhelyezkedő terület nagy része 
is. Az ajtók kinyitásával azonban ez egyszerűen 
megváltoztatható, így a magas ajtók ilyen 
szempontból is fontos szerephez jutnak. Az íveket 
elválasztó falak nem korlátozzák a látást, csak a 
keresztülhaladást, és fedezéket kínálnak, ha valaki 
mögéjük fekszik, vagy térdel. 

6. A Toroni Rendszerű Viadalban az ajtók 
minden körülmények között 2 méter szélességűek, 
dupla szárnyúak, és mindkét irányban nyithatóak. 
Ennek a szabálynak akkor van értelme és 
fontossága, ha elgondolkodunk az ajtók 
felhasználási lehetőségein. Az ajtók nem kizárólag a 
felosztott téren történő közlekedésre szolgálnak. 
Irányba állítható fedezéket jelentenek, rejtőzhetnek a 
védelmükben, illetve meglepetésszerűen 
támadhatnak mögülük. A dupla szárny és a két 
irányba való nyithatóság egyenlő feltételeket teremt 
az ajtó két oldalán várakozó felek számára. A két 
méteres szélesség csak a dupla szárnyak szélessége 
miatt jelentős, mert így az egy méter széles szárnyak 
lövedékek elleni fedezéknek használhatók; 
kisebbekkel ez nem lenne megoldható. 

7. A Toroni Rendszerű Viadal minden 
körülmények között addig tart, míg az egyik csapat 
központi arénában küzdő Gladiátora hosszabb időre 
harcképtelen nem lesz. Hosszabb 
harcképtelenségnek nevezhető, ha az ellenfél odalép, 
és fegyverével akár jelképesen, akár ténylegesen 
kioltja a védekezni képtelen Gladiátor életét. 

Eszerint a viadalban az tekinthető győztesnek, 
aki képes az ellenfél Gladiátorát harcképtelenné 
tenni. Ez, mint látható, nem minden esetben jelenti a 
Gladiátor halálát - de a legtöbb esetben, eleget téve a 
közönség igényének, igen. A többi szereplő sorsa 
tehát teljesen érdektelen a győzelem szempontjából, 
csak a Gladiátor harcképessége mérvadó. Így 
megeshet, hogy egy csapat minden tagja él, az 
ellenfél közül pedig csak a Gladiátor küzd, és mégis 
a magányos harcos aratja a győzelmet. 

A résztvevők 
Ebben a fejezetben megismerkedünk a 

csapat egyes tagjainak pontos szerepével és a 
hozzájuk kapcsolódó tudnivalókkal. 

A Gladiátor 

A központi arénában csak a gladiátor 
tartózkodhat, ide ajtó sem vezet. Ő a viadal 
legfontosabb résztvevője a győzelem 
szempontjából - míg ő talpon van, a csapat nem 
veszíthet. Ezért rá kell a legjobban vigyázni; 
tulajdonképpen a csapat csak az ő nyerési 
esélyeinek megnövelését, és az ellenfél 
embereinek ártalmatlanná tételét szolgálja. A 
Gladiátor szinte minden esetben nehéz páncélt 
visel, gladiátorvértet vagy más, magas SFÉ-vel 
rendelkezőt. A vért szerepe, hogy a 
számszeríjász és a tőrvető dolgát megnehezítse 
- hiszen csak ez nyújthat elegendő védelmet a 
hajító- és célzófegyvert használó támadók 
ellen. Mivel a nyílvessző- -hacsak az Íjász-
szabály közbe nem szól - és a tőr sebzése sem 
túl magas, a páncél ennek jelentős részét 
felfogja, tehát a küzdelmet jó állapotú 
páncélban a lőtt vagy hajított fegyverek nem 
dönthetik el. A Gladiátornak érdemes többféle 
fegyvert magával vinnie az arénába, még akkor 
is, ha ezek egy részét le kell raknia, hogy ne 
legyen túlságosan megterhelve. Csak így 
készülhet fel tökéletesen a másik fél ellen, 
hiszen először csupán az arénában látja meg a 
másik Gladiátort. A Gladiátor kasztjára nézve 
legtöbbször valóban gladiátor, de lehet harcos, 
lovag, vagy valamiféle harcművész is. Más, 
szemtől-szemben gyengébben küzdő karaktert 
nem tanácsos Gladiátorként indítani, még 
fejvadászt sem. 

A Stratéga 

A csapat igazi koordinációja a Stratéga 
feladata. Csak ő rendelkezik teljes áttekintéssel 
az arénáról, a toronyból még a falak mögött 
hasaló ellenfeleket is láthatja, figyelmeztetve 
társait a veszélyre. A Stratéga legtöbbször 
elméleti ember, jártas a hadvezetésben és harci 
filozófiában, a boszorkánymesteri mágiában, 
továbbá előny, ha tud az ellenfél fejével 
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gondolkodni. Általában a Stratégák bölcsek, 
esetenként boszorkány-mesterek, varázslók, 
vagy papok. A legtöbb viadali szabályzat 
szerint a Stratéga és tornya sebezhetetlen, 
ellenük támadni tilos, ám vannak kivételek. 
A bölcs tehát nem kockáztatja életét, csak a 
csapat dicsőségét és tagjai életét. Azokon a 
viadalokon, ahol a Stratéga is sebezhető, 
általában nagyon kiszolgáltatottak és 
védtelenek. Nem lehet fegyverük, és az sem 
ritka, hogy a toronyban leszíjazzák őket egy 
székbe. így, ha egy fegyveres felmászik, 
vagy egy számszeríjász pontosan céloz, a 
Stratéga könnyen kivégezhető. Ezekben az 
esetekben természetesen a csapat minden 
erejével igyekszik megóvni, hiszen ő a 
társaság tulajdonképpeni szeme és esze. 
Csak ő láthatja át a terepet, így neki kell 
pillanatok alatt tervet kovácsolnia az 
ellenfél mozdulatainak ismeretében. 

A Boszorkánymester  

A Boszorkánymester a döntő tényező 
abban, hogy a kiegyenlítetten folyó 
küzdelem a Gladiátorok között milyen 
irányban dől el. Mivel a nyílvessző és a tőr 
nem okozhat túl nagy sebeket a 
Gladiátoron, a Boszorkánymesternek kell 
előnyhöz segítenie saját emberét, akár úgy, 
hogy az ellenfelet gyengíti varázslataival, 
akár úgy, hogy csapatának Gladiátorát védi 
meg. A Boszorkánymester feladata azért 
különösen nehéz, mert a külső ívben kezdi a 
viadalt, tehát varázslatainak hatósugara 
messze elmarad a Gladiátoroktól. Ennek 
következményeként beljebb kell jutnia, a 
következő ívekbe. Viszont, korlátozott 
mennyiségű Mana-pontja révén, nem 
pazarolhatja varázslatait, fegyvere pedig 
csak egy tőr lehet. Így nehezen juthat előre, 
hacsak a Számszeríjász és a Tőrvetők nem 
támogatják. Az ellenfél egyik fontos 
feladata tehát megállítani vagy megölni a 
Boszorkánymestert, mielőtt az 
harcképtelenné teszi a Gladiátort. A 
harcképtelenséghez pedig elég egy egyszerű 
gyengítő varázslat is, ha azt a másik fél 
Gladiátora kellően ki tudja használni. A 
boszorkánymester semmiféle páncélt nem 

viselhet, emiatt különösen sebezhető, még 
egyszerűbb lövedékekkel is. Ezért többnyire 
fedezékben kell tartózkodnia, ám ebben az esetben 
nem jut közelebb az aréna köz-pontjához, tehát 
feladatát nem teljesítheti. Fontos, hogy a Stratéga és 
a Boszorkánymester együtt tudjon működni, 
ismerjék egymás lehetőségeit és a varázslatokat. 
Ezáltal ugyanis a Boszorkánymester még akkor is 
képes lesz követni a Stratéga utasításait 
varázsláskor, ha éppen nem látja ellenfelét, de helyét 
már ismeri. Természetesen Boszorkánymester 
kasztja csak boszorkánymester lehet. 

A Számszeríjász 

A Számszeríjász az egyetlen személy a 
csapatban, kinek tevékenységét nem teszi 
lehetetlenné a távolság. Csupán a kvadránsokat 
elválasztó falak akadályozzák abban, hogy az egész 
arénát belőhesse fegyverével. Mivel a vesszők nem 
sebeznek nagyot az ép vértezetű Gladiátoron, a 
Számszeríjász figyelme is másra terelődik, 
legtöbbször a Boszorkány-mesterre, vagy az ellenfél 
Számszeríjászára. A Számszeríjász másik gyengéje, 
hogy csak kevés vesszővel rendelkezik a viadal 
elején. A kilőtt vesszők ugyan a legtöbb szabály 
szerint újra felhasználhatóak, de ezeket összeszedni 
nagyon időigényes - tehát a legtöbb esetben nem 
kivitelezhető. A Számszeríjász nemcsak célzó 
fegyverrel küzdhet, számszeríja ugyanis különleges 
felépítésű: közelharcra is kiválóan alkalmas. A 
könnyű nyílpuska tusára elöl két pengét rögzítettek, 
melyek segítségével a fegyverrel szúrni és öklelni 
lehet. A tus másik vége vasalt az ív pedig rend-kívül 
erős acéllemezből készült, melynek két vége 
meglehetősen hegyes és éles - nem vág ugyan, de ha 
nagy erővel ütnek vele, könnyen mély sebet okozhat. 
A fegyver így közelharcban is nagyon hatékony, 
sebzése k6+2 Sp. Persze, ismeretét külön el kell 
sajátítani, különben a képzetlen fegyverhasználat 
megszokott negatív módosítói vonatkoznak rá. A 
Számszeríjász legtöbbször harcos, aki mesterfokon 
használja a nyílpuskát, és közelharci forgatásában is 
legalább alapfokon jártas. Előfordulhat esetleg, hogy 
a Számszeríjász fejvadász vagy tolvaj. 

A Tőrvetők 

A Tőrvetők tulajdonképpen a csapat ahol tud, 
segít részét képezik. Nincs külön, személyre szólóan 
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meghatározott feladatuk, tőreikkel közepesen 
hatékonyak távolra és közelre egyaránt. Előnyük, 
hogy ketten vannak, így egyesített támadást is 
intézhetnek, vagy ellenkezőleg, két feladatot is 
végezhetnek egymástól függetlenül. Ők az utolsó 
védő vagy első támadó vonal a Gladiátor felé, ezért 
szerepük mindenképpen jelentős. Sokszor ők döntik 
el a viadalt, hiszen az ő szerepük a legkevésbé 
kötött, így kevésbé kikövetkeztethető. Ők sem érnek 
túl sokat hajított tőreikkel a Gladiátor ellen, de a 
Számszeríjászt vagy a Boszorkánymestert könnyen 
kiiktathatják, akár hajított tőrökkel, akár 
közelharcban, ha átmennek a másik ívbe. A 
Tőrvetők különleges tőröket használnak, melyek 
egyaránt alkalmasak dobásra és közelharcra is. 
Tőreik száma ugyancsak korlátozott, akár a 
Számszeríjászok nyílvesszői. A pengék a legtöbb 
szabály szerint szintén felszedhetőek, de itt is 
akadhatnak kivételek. A Tőrvetők kasztja mutatja a 
legnagyobb változatosságot, hiszen nagyjából 
egyenlő számban találunk köztük harcosokat, 
tolvajokat, fejvadászokat. 

A dél-toroni viadal szabályai 
A Dél-toroni Viadal a Quiron-tenger partja 

mentén terjedt el. Szinte minden nagyobb 
kikötővárosban, mely rendelkezik saját arénával, 
ezen szabályforma szerint zajlanak a viadalok. Az 
általános szabályoknál leírtakon kívül a Dél-toroni 
Viadalt a következő megkötések jellemzik: 

1. A fegyverekről, cselekedetekről 

Az arénába csak korlátozott számú fegyver és 
nyílvessző vihető be. Mindkét csapatra a következő 
megkötések érvényesek: 
• A Gladiátor egy fajta vérttel és öt szabadon 

választott kézifegyverrel rendelkezhet. Ezek 
egyike lehet a pajzs, ha a Gladiátornak arra is 
szüksége lenne. A kiválasztott fegyverek és 
vértek nem lehetnek mágikusak, sem 
mérgezettek - itt jegyzendő meg, hogy minden 
tárgyat és fegyvert részletes vizsgálatnak vetnek 
alá a viadal előtt. A központi arénában a 
Gladiátor azt tesz fegyvereivel, amit akar; le is 
rakhatja őket a küzdőtér egy pontján, hogy ne 
akadályozzák a küzdelemben. A fegyverek a 
későbbiek során megkötés nélkül felvehetőek - 
akár a másik fél által arénába hozottak is. A 

központi küzdőtérbe került tőrök és 
nyílpuska-vesszők is felhasználhatóak, így a 
Tőrvetők kisegíthetik esetleg fegyver nélkül 
maradt Gladiátorukat. Fontos, hogy a 
központi arénából már semmi sem kerülhet 
ki a küzdőtér többi részébe, tehát a 
Gladiátor fegyverei, vagy a bedobott tőrök, 
belőtt vesszők nem adhatók ki a többieknek. 

• A Stratéga semmilyen fegyverrel sem 
rendelkezhet, és a megfigyelő-tornyot a 
viadal végéig nem hagyhatja el. A Stratéga 
és tornya a viadal alatt semmiféle módon 
nem támadható, személye sérthetetlen. 

• A Boszorkánymester egyetlen tőrt vihet be 
az arénába, mely nem lehet sem mágikus, 
sem mérgezett. A Boszorkánymester 
semmiféle vértet vagy pajzsot nem viselhet. 

• A Számszeríjász csak a viadalokon 
rendszeresített nyílpuskát használhatja, 
melyhez öt darab vesszőt kap. A viadal 
során talált, vagy az ellenfél 
Számszeríjászától megszerzett vesszők is 
felhasználhatók. A Számszeríjász bármilyen 
bőrvértet, vagy annál könnyebb páncélt 
viselhet a viadalon. 

• A Tőrvetők fejenként négy tőrt vihetnek be 
az arénába. Az ellen-féltől szerzett, vagy 
talált tőrök is felvehetőek és használhatóak. 
A Tőr-vetők sodronyinget vagy annál 
könnyebb vértet viselhetnek. 

• A palánkokon - azaz az íveket elválasztó 
falakon - tilos átnyúlni, átmászni, azokra 
ráállni, akár fegyverrel, akár anélkül. 

2. A mágiáról, mérgekről 

A Dél-toroni Viadalon az arénában egy 
küzdő sem harcolhat mágikus fegyverekkel, 
varázslatokat pedig csak a Boszorkánymester 
alkalmazhat - még akkor is, ha a Stratéga vagy 
más csapattag is képes lenne erre. Ez a Pszi-
diszciplínákra is igaz, bár csak azokra, melyek 
nem magára az alkalmazóra hatnak. Így 
Telekinézist vagy Pszi-ostromot csupán a 
Boszorkánymester folytathat, de 
Fájdalomcsökkentést vagy Érzékélesítést 
bármelyik csapattag. A mágia elleni 
védekezésképpen mindkét csapatban két 
Statikus Asztrál és két Statikus Mentál pajzs 
lehet a harcosokon. Természetesen a 
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Boszorkánymester és a Stratéga bármilyen 
Pszi-pajzzsal rendelkezhet. A harcosok - 
azaz a Gladiátor, Számszeríjász és két 
Tőrvető - tetszőleges módon osztozhatnak a 
négy Statikus pajzson. Lehet, hogy ketten 
védelem nélkül maradnak, ketten pedig 
mind Asztrálisan, mind Mentálisan komoly 
ellenállással rendelkeznek majd, de az is 
megtörténhet, hogy minden fegyveres egy-
egy pajzsot kap. A Dinamikus Pajzsokról a 
szabály úgy rendelkezik, hogy az arénába 
lépés pillanatában csak a Boszorkánymester 
és a Stratéga elméjét védhetik. 

A Boszorkánymester majdnem 
minden boszorkánymesteri mágiát 
használhat, akár Nekromanciát is - az 
egyetlen megkötés, hogy Természeti Mágia 
nem használható. A szabály a nézőket védi, 
hiszen ezen varázslatok 1 km sugarú körben 
hatva magát az arénát - és esetenként a 
belvárost is - könnyen romba döntenék. A 
Boszorkánymester igazi korláta persze nem 
ez, hanem az a szabály, mely előírja, hogy 
az arénába nem vihet be egyetlen üvegcse 
Hatalom Italát sem. Csak azokból a Mana-
pontokból gazdálkodhat, melyeket az 
arénába lépés előtt meg-szerzett - legalábbis 
egy darabig. 

A viadal izgalmát ugyanis tovább 
fokozza, hogy a központi aréna közepén - 
tehát azon a területen, ahol csak a 
Gladiátorok tartózkodhatnak - egy homokba 
simuló márványlapon, törhetetlen fiolában 
van egy adag Hatalom Itala. A Gladiátorok 
feladata tehát nem csak egymás minél 
sebesebb legyilkolása, hiszen csapatukat 
komoly előnyhöz segíthetik azzal, ha 
megszerzik az Italt és valamilyen módon 
eljuttatják a Boszorkánymesternek. A 
Boszorkánymesternek sikeresen eljuttatott 
Hatalom Itala sokszor döntötte el egy-egy 
viadal kimenetelét, mert a mágiahasználó 
így könnyen eltakaríthatta útjából 
legveszedelmesebb ellenfélét, a 
Számszeríjászt, s maradt Mana-pontja a 
Gladiátorok küzdelmének befolyásolására 
is. 

További lehetőség a Hatalom Italának 
megszerzésére a Telekinézis Pszi-
diszciplína alkalmazása. Megrázó párbajok 

alakulhatnak ki a két csapat között, mivel a tárgyra 
egy-szene mindkét Boszorkánymester alkalmaz-
hatja a diszciplínát. 

Ilyenkor felettébb hasznos a Tőrvetők 
ellenfelet zavaró részvétele, vagy a Számszeríjász 
koncentrációt megtörő lövései. A viadalon 
kiosztásra kerül három mágikus tárgy, három 
talizmán is mindkét csapat számára. Az egyik 
talizmán, melynek neve Villámfogó, védelmet nyújt 
a villámmágiákkal szemben, minden hatásukat 
semlegesíti. A második, a Kígyóvér a mérgek ellen, 
a Jégacél pedig a Rontások ellen nyújt teljes 
immunitást. A medálok a megjelölt támadási forma 
ellen teljes védelmet nyújtanak, helyesebben 
Erősségük az 50-es erősítésig semlegesíti a 
hatásokat. A mérgek ellen védő Kígyóvér nemcsak a 
természetes, de a mágikus vagy varázslatként 
létrehozott mérgek ellen is védelmet biztosít - tehát a 
Boszorkánymester Méregmágiája ellen is. A 
Villámfogó - nevének megfelelően - a védettre 
irányuló villámok energiáját gyűjti magába, de 50 E-
nyi mennyiség után megsemmisül. Ez természetesen 
rengeteg villám semlegesítésére elegendő; csak 
akkor válhat kritikussá a helyzet, ha a viadal elején - 
tréfa vagy csalás következményeképpen - nem 
teljesen „üres” talizmánt adtak az egyik csapatnak. 
A Jégacél - a Rontások ellen védő medál - kizárólag 
a boszorkánymesteri mágia által okozott 
betegségektől véd meg, az Átkoktól nem. A 
talizmánok használata értelemszerű: a csapat 
kiválasztott tagja akaszthatja a nyakába, védelmül a 
felsorolt támadási formák ellen. 

Egyetlen kikötés vonatkozik a medálok 
használatára: egyik küzdő sem viselhet kettőnél 
többet belőlük a viadal során - a csapat tehát nem 
adhatja mindhárom medált a Gladiátornak. Hogy 
melyik kettőt kapja meg, azt természetesen a 
résztvevők döntik el. A Gladiátor így is sokféle 
támadás ellen lehet védett, hiszen a Mentál és 
Asztrál pajzsok, továbbá két talizmán már alig hagy 
teret az ellenfél Boszorkánymesterének vagy 
mérgezett fegyverének. Az ellenfél egyik feladata 
tehát éppen az, hogy rájöjjön, milyen méreg vagy 
mágia lehet hatásos a Gladiátor ellen. Ez persze 
rengeteg Mana-pontot emészthet fel... 

A fenti tárgyakon kívül a csapatok egy 
méregfiolát is kapnak, melynek tartalmával egyetlen 
fegyvert kezelhetnek. A méreg Viadalonként más--
más hatású, a küzdőknek sem mondják meg a 
várható eredményt. Közös tulajdonsága az 
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alkalmazott anyagoknak, hogy azonnal vagy nagyon 
gyorsan hatnak, jelentős erősségűek, és sikeres 
ellenállás esetén is részlegesen kifejtik hatásukat. A 
legnépszerűbb mérgek közül csak néhányat sorolunk 
fel, a KM ezek alapján saját mérgeit is 
megalkothatja: 

Homokmaró Azonnali hatású, idegrendszeri 
tüneteket okozó méreg. Az áldozat sikertelen 
ellenállás esetén két körre elveszti uralmát teste 
fölött, össze-vissza rángatódzik, vonaglik, csapkod, 
rugdos. Harcolni, varázsolni nem tud, de a 
kiszámíthatatlan mozgások miatt VÉ-je csak 35-tel 
csökken. A méreg 8. szintű; ha az ellenállás sikeres 
volt, csupán mozgásbéli zavarokat eredményez, 
minden harci értéket két körön át 20-al csökkentve. 

Gladiátorok végzete 

Azonnali hatású kínméreg, mely több 
hullámban hat. Felszívódása után többször rövid, 
bénító erejű fájdalmat okoz, mely akár 
eszméletvesztést is eredményezhet. Sikertelen 
ellenállás esetén az 1. körben az áldozat 2k6 Fp-t 
veszít, de a nyilalló fájdalom néhány másodperc 
után nyomtalanul eltűnik, a méreg hatására el-
vesztett Fp-k 3/4-e visszatér. Ezek után két kör 
nyugodtan telik el, majd a hatás megismétlődik, 
most már 4k6 Fp-t jelentő, roham-szerű 
fájdalommal. A hatás megegyezik az először 
tapasztaltakkal, az Fp-k 3/4-e visszatér a kör végén. 
A méreg a továbbiakban hasonlóan működik, két 
nyugalmas kör után görcsös fájdalmat okoz. A 
sebzés azonban folyamatosan növekszik 10k6-ig, 
2k6-os lépésekkel. Ha az áldozat ezt is túléli 
eszméletvesztés nélkül, a méreg hatása megszűnik. 
Az elszenvedett fájdalom gyorsan múló, de az 
elvesztett Fp-k 1/4 része halmozódva könnyen 
veszélyessé válhat. A méreg nem okozhat Ép 
vesztést, viszont 0 Fp alá kerülve az áldozat elveszti 
eszméletét, s akkor sem tér magához, ha a kör végén 
a fájdalom megszűnésével Fp-inek száma ismét 
nagyobb lenne nullánál - ez pedig a véget jelenti az 
arénában. A méreg 7. szintű; ha az ellenállás sikeres 
volt, minden ugyanígy történik, de a sebzések 
feleződnek (1k6, 2k6, 3k6...), a határ pedig nem 
10k6, csupán 5k6. 

 
 
 

Lassú fegyver 

Az azonnali hatású, 7. szintű méreg az 
izomrendszert támadja meg. Amennyiben az 
ellenállás sikertelen, lelassítja az áldozat 
mozgását, minek következtében a 
kezdeményezés minden kör elején a másik félé 
lesz, a harci értékek pedig 15-tel csökkennek. 
Sikeres ellenállás után a hatás hasonló, de a 
lassulás korántsem oly szembeötlő - csupán a 
KÉ csökken 15-tel. A méreg hatása 5+k6 kör. 

Reolan tréfája 

A gyors - k3 körön belül ható - méreg 
tulajdonsága, hogy érzékennyé teszi az 
idegeket, azaz felerősít minden megélt 
fájdalmat. A méreg 8. szintű, sikertelen 
ellenállás után minden elvesztett Fp kettővel 
szorzandó. Nem okozhat Ép vesztést, sikeres 
ellenállás esetén pedig a sebzés nem kétszeres, 
hanem másfélszeres lesz. Az első előállítójáról 
elnevezett méreg hatóideje 8 kör. 

Ezek tehát a Dél-toroni Viadal 
alapszabályai. Szót kell még ejtenünk a 
döntnökök szerepéről, és az alkalmazott 
büntetésekről. 

A Viadalt három Döntnök és egy 
Mesterdöntnök figyeli, továbbá több segéd. A 
segédeknek nincs beavatkozási joguk, csupán 
felhívhatják a Döntnökök figyelmét valamely 
szabálytalanságra. A Döntnökök megállíthatják 
a Viadalt, és kizárhatják a küzdők közül azt, 
akit szabály-szegésen kapnak. A kizárás 
sokszor egyet jelent a Viadal utáni nyilvános 
kivégzéssel; a szabályszegésért minden esetben 
súlyos büntetés jár. A Mesterdöntnök a viadal 
közben is beavatkozhat. Állandóan keze 
ügyében van egy Villámszóró pálca, mely 15 
E-s, 75-ös CÉ-vel rendelkező energianyalábok 
kilövésére alkalmas. Ezzel bármelyik csaló 
azonnal elhamvasztható, azt kivéve, aki a védő 
medált viseli. Ha a vétkes netán túlélte a 
villámot - legyen ennek oka szerencse vagy 
talizmán -, a Döntnökök Páholya alatt helyet 
foglaló számszeríjászok (nehéz nyílpuskákkal) 
azonnal végeznek vele. 

Ilyen megtorlás azonban ritkán fordul elő, 
mert a szabályok könnyen fejben tarthatóak. A 
kevés csalás másik oka, hogy a 
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következmények túlságosan súlyosak - 
inkább veszítsen a csapat becsülettel, 
semhogy minden megszégyenült tagját 
kerékbe törjék a viadal után. 

A viadalok fontos alapelve, hogy amit 
nem tilt szabály, az végrehajtható - egy-egy 
merész ötlet ezért még a Mesterdöntnököt is 
meglepetésként érheti. A szigorúan 
megfogalmazott szabályok mellett is 
sokszor kerül dilemma elé, vajon a látott 
tett szabályellenes-e, avagy sem. A döntés 
általában attól függ, miként reagál a 
közönség - ha éljeneznek, tapsolnak, a 
küzdők folytathatják a viadalt. 
A Döntnökök az aréna négy oldalán, 
tornyokban foglalnak helyet, így mindent 
tökéletesen beláthatnak (alaprajzon 
rombuszokkal jelölve). A legmagasabb 
torony a Mesterdöntnöké, mely az 
alaprajzon nyolcágú csillagként szerepel - 
ez a hely azért is fontos, mert ehhez 
viszonyítják az aréna felosztását, a jobb-bal 
és alsó-felső kvadránsokat. 

A viadal a játékban 
A KM az eddigiekből már sok 

következtetést levonhat, lehetnek 
elképzelései, hogyan meséljen el egy Dél-
toroni Viadalt játékosainak. Ezek 
kiegészítése, és néhány hasznos tanács 
következik az alábbiakban. 

A legjobb az, ha a viadalt nem JK-k 
és NJK-k játszák egymás ellen, hanem két 
JK társaság. A tapasztalatok szerint így 
sokkal izgalmasabb, feszültebb játékra 
nyílik lehetőség - továbbá ötletekben nem 
egy embernek kell felvennie a versenyt 
hattal. A KM dolga legyen inkább a játék 
gondos, vita nélküli levezetése. 

Az első lejátszott játék alatt és után 
viták támadtak arról, miként lehetne 
igazságossá tenni a Viadal alatt a karakterek 
kezdeményezését. Hiszen a legjobban 
kezdeményező résztvevő cselekedetére a 
M.A.G.U.S. szabályai szerint a leglassúbb 
ellenfél reagálhat a legpontosabban -mivel 
később kell megmondania, mit is áll 
szándékában tenni. Ez egyéb körülmények 
között nem jelent gondot - részint a kevés 

szereplő miatt -, ám egy stratégiai alapokon nyugvó 
játékban már igen. A probléma ugyanis az, hogy a 
KÉ nem csak gyorsaságot, hanem helyzetfelismerést 
is jelent, a fenti esetben pedig a leglassúbb karakter 
rendelkezne a legjobb reakcióképességgel - ami 
teljességgel hamis eredmény. Ezért merült fel a 
kettős kezdeményezés bevezetése. Ez a következőt 
jelenti: 

1. Minden karakter kidobja az adott körre 
vonatkozó Kezdeményező dobását, majd hozzáadja 
a KÉ-ét. 

2. A legkisebb értéktől a legnagyobb felé 
haladva mindenki bejelenti, mit szándékszik 
cselekedni. 

3. A legnagyobb értéktől a legkisebb felé 
haladva minden esemény lejátszásra kerül (támadás, 
mozgás, mágia használat stb.) 

Így leírva, a három pont nem tűnik túl 
bonyolultnak, de 12 szereplővel, úgy, hogy 
mindenki minden körben aktívan részt vesz, bizony 
nagyon hosszúra nyúlik. Az első játék alatt 12 kör 
eseményei ezzel a módszerrel a valós időben 3 órán 
át tartottak. Ez stratégiai játék viszonylatban nem is 
rossz, de szerepjátéknak nagyon nehézkes. Így tehát, 
mindenki döntse el maga, miként is játssza le a 
Viadalt - lassan, de reálisan, vagy pergőbben (így 
sem lesz gyors!), ám kisebb-nagyobb tévedésekkel. 

Másik gondot jelenthet a Stratéga szerepének 
megoldása. Mivel a Viadalon a Stratéga a csapat 
szeme, ő az, aki beláthatja a teljes arénát. Ő 
dolgozhat ki támadási módszereket is, de csak rövid 
utasításokat osztogathat, mert a küzdőtéren minden 
nagyon gyorsan lezajlik. Ezt úgy oldottuk meg, hogy 
minden lejátszott körben a Stratéga csak egyszer 
vagy kétszer (ezt a játék elején meg kell beszélni, és 
szigorúan be kell tartatni!) szólalhat meg. Ezzel 
mondandója igazi fontosságot nyer, hiszen csak ő 
figyelmeztetheti a többieket esetleges 
hátbatámadásra, boszorkánymesteri mágia 
alkalmazására, vagy egyéb fontos, de mások által 
nem látható eseményre. A Stratégát játszó 
játékosnak nagyon meg kell gondolnia, mikor és 
miért szól, mert lehet, hogy a lehetőséget 
elpocsékolja, csapata pedig ezért kerül hátrányos 
helyzetbe. A Stratéga szerepe egyébként korántsem 
tűnik oly fontosnak első olvasásra, mint amilyen 
valójában. A jó és rossz Stratéga jelentette előnyt 
illetve hátrányt már az első játékban mindenki 
érezhette - komolyan befolyásolta a játék 
végkimenetelét. 
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A harmadik fontos kérdés a csapatok tagjainak 
elhelyezkedése az arénában. Egy szerepjátékban 
legtöbbször (legjobb, ha mindig) könnyen 
boldogulhatunk táblák, alaprajzok, kis figurák vagy 
hasonló, asztalt kívánó kellékek és segédeszközök 
nélkül is, ebben az esetben azonban 
- mivel a Toroni Rendszerű Viadal szerintem sokkal 
inkább stratégiai játék - szükség van az aréna pontos, 
méretarányos rajzára, és néhány figurára a 
karakterek jelölése végett. A „figura” nem jelent 
feltétlen ólomfigurát, lehet sakkbábu, babszem, 
papírnégyzet, gomb, stb. - a fontos az, hogy 
egymástól jól megkülönböztethetők, és nagyjából 
méretarányosak legyenek. Célszerű, ha egy figura 
alapja nem nagyobb 1-2 3x3 méteres területet jelölő 
négyzetnél. A játékban mozgatásukra nincsenek 
külön szabályok, minden egyszerűen a M.A.G.U.S. 
szerint történik, azaz egy karakter egy körben 
nagyjából 80-100 métert tehet meg, legnagyobb 
sebességével rohanva. Ez az arénában nagyjából 
felére csökken a süppedő homok miatt. Ez azt 
jelenti, hogy egy karakter nagyjából az aréna 
hosszabb oldalának felét tudja lefutni egy kör alatt, 
ha semmi mást sem cselekszik. Nem érdemes 
számolgatni a négyzeteket - ez azért mégiscsak 
szerepjáték -, de ha valaki ragaszkodik hozzá, ám 
tegye. Az alaprajz azért is fontos, mert így 
tökéletesen áttekinthető, ki mit láthat az arénában 
folyó eseményekből - a keresztirányú falak ugyanis 
két méter magasak. 

Még egy dologra kell kitérnünk, nevezetesen a 
játékosok felállására a viadalok kezdetén. Ez az 
arénában is úgy zajlik, mint a játékban. A csapatok 
külön-külön, a másik felállásának ismerete nélkül 
bejelölik a tagok kiinduló helyzetét az aréna 
alaprajzán. Adott helye kizárólag a két Gladiátornak 
van, ők a fekete ponttal és az X-szel jelölt helyeken 
állnak. A csapatok persze tudják, melyik az ő 
Gladiátoruk kiinduló pozíciója. Ez azért is fontos, 
mert csak arra a térfélre állíthatják fel embereiket, 
melyben a Gladiátor tartózkodik. További szabály, 
hogy mindenkinek a saját ívén belül kell helyet 
találnia, például a Boszorkánymester csak a 
Boszorkánymesterek ívén belül tartózkodhat a viadal 
kezdetekor. Persze később, az ajtók egyikén 
áthaladva beljebb is kerülhet. 

A Viadal elején a küzdők elfoglalják előre 
kijelölt helyüket, majd a Mesterdöntnök intésére 
felhangzik a Sírókürt hosszú, elnyújtott hangja, és 
kezdetét veszi a játék. Előfordulhat, hogy ellenséges 

figurák szinte ugyanarra a helyre kerülnek - de 
ilyen az élet. Ekkor már az első másodpercek 
fegyverrántással vagy meneküléssel telhetnek. 

Utolsó tanácsunk: a szabályok 
bővíthetők, vagy akár meg is változtathatók. Ha 
a játékosok rákérdeznek valamire, csak az a 
lényeg, hogy a válasz az egész játék alatt 
érvényes maradjon, tehát a körülmények ne 
változzanak az idővel, mert ez kész terveket 
boríthat fel. 

A játék története és a tapasztalatok 
A Viadal részletes kidolgozásának ötlete 

többször felmerült már, de igazi igény csak a 
Rúna-táborban fogalmazódott meg, amikor két 
csapat felkért, meséljem el nekik a tusát, amit 
egymás ellen vívnának. 

Botor módon rávágtam, persze, minden 
rendben, este nyolc után meglesz. Aztán 
eszembe jutott, hogy szinte semmiféle szabály 
nincs meg a játékból - már megint túl gyorsan 
vállaltam el valamit. A Viadalok szabályai fél 
nyolc körül kezdtek körvonalazódni, a játszótér 
leszakadt csúszdájának tetején, egy kockás 
füzet lapjain. A játék tényleg elkezdődött 
nyolckor, a karakterek rendbeszedésével, 
miegymással. Az alapok már megvoltak, a 
többi szabály pedig szépen lassan, a viadal 
ismertetése közben épült fel. 

A játékosok valóban mindent remekül 
fogadtak, rögtön megérezték, miről szól a 
viadal, miért alakultak úgy a szabályok, 
ahogyan elhangzottak. Felejthetetlen 
hangulatban teltek az előkészületek, egyre több 
néző csatlakozott a játékosokhoz. Végül a sötét 
és a szúnyogok hatásának semlegesítése végett 
bevonultunk egy barakkba, de ekkor lehettünk 
már 35-40-en. A játék, annak ellenére, hogy a 
kettős kezdeményezés miatt iszonyú lassan 
haladt, végig izgalmasan zajlott; minden egyes 
bejelentett mozdulat jelentőséggel bírt, mindkét 
csapat tudta, hogy az eredmény tényleg 
apróságokon és a stratégián múlhat. Terveket 
készítettek, vetettek el, együtt éltek a helyzettel 
és a karakterekkel. Ragozhatnám tovább, ám a 
rövid lényeg: valódi élmény volt. 

Éjfél után ért véget; a győztes csapat 
megérdemelten győzött, de az ellenfél is kiváló 
teljesítményt nyújtott. Köszönet illet hát 



 MAGUS                                      A toroni rendszerű gladiátorviadal - Rúna 1.10                                        Kalandozok.hu 

11 
 

minden akkori játékost és érdeklődőt, akik 
nélkül a viadal nem, vagy csak teljesen más 
formában jöhetett volna létre. A győztesek 
egyébként - meg is sértődtek, hogy a Rúna-
tábor Toroni Rendszerű Viadal versenyének 
győzteseként miért nem kerültek be eddig a 
lapba - Izsók Gábor és csapata voltak. 

A játék után a résztvevőkkel többször 
gondolkoztunk szabályváltoztatásokon, 
pontosításokon. Végül rengeteg jó ötlet 
született, legalább 7-8 féle viadal 
kialakítására is. Ezek a szabályok, trükkök, 
ötletek a Harcosok és Gladiátorok 
kiegészítőben kerülnek majd bővebb 
kifejtésre, így akár Toron összes tájának 
viadalát is végigjátszhatják az érdeklődők. 

A játék a stratégiák szempontjából is 
nagyon tanulságos volt, ám most nem adok 
ötleteket senkinek - a saját tapasztalat ennél 
sokkal többet ér. 
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