
 

 

 

Szumo-szai 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A tomaribák 

A Sárga Császárságban élők 
körében időtlen idők óta tapasztalható 
sokféle furcsa jelenség – áldás, vagy 
átok? – egyike, hogy nagyjából 
minden százezredik férfi különösebb 
ok nélkül, még kifejezetten 
mértékletes életmód mellett is 
rendkívüli módon meghízik. 
(Magyarázatként felmerültek bizonyos 
csillagászati összefüggések, illetve az 
előző életekben elkövetett 
cselekedetek hatásai is, ám a kérdést a 
niarei bölcsek még a mai napig sem 
voltak képesek megfelelően tisztázni.) 
Az említett férfiak többnyire ugyan 
nem kirívóan magasak, súlyuk 
azonban két-háromszorosa az 
átlagosnak, sőt gyakran még ennél is 
több. A niarei köznép azonban afféle 
szentekként tiszteli őket, mivel 
gyakran valóban különös tehetséget 
mutatnak a jóslás és álomfejtés terén. 

E tua liü baók – azaz niareiből 
fordítva „szent kövér férfiak”, az Ég 
Alatti Császárság mai nyelvén 
tomaribák – néhány képviselője 
helyett kapott a Név Nélkülihez 
hűséges urak kíséretében is, és 
követték őket a Száműzetésbe. Szintén 
nem tisztázott okokból, esetleg az 
ezókkal való keveredés eredményeként 
arányuk a Niaréban tapasztaltakhoz 
képest mára jelentősen megnőtt: az 
átlagos enoszukei népességnek 
körülbelül 0,01-0,03%-át teszi ki. 
 

Eredete 

A szumo-szai néven ismert 
mozgásművészet eredete kettős; de 
mindkét irányban ősi, még a Száműzetés 
ideje előtti hagyományokra vezethető 
vissza. Szigeti elődjét az ezók szakrális 
célokból gyakorolták, ám ezek pontos 
mibenléte ma már nem tisztázható – bár 
egyes legendák szerint az emberiség 
előtti népek használták például jóslásra, 
sőt a jövő befolyásolására is. 

E ritualizált küzdésforma azonban 
a szigetre benyomuló niarei hódítóknak 
is nagyon megtetszett, akik viszont már 
főleg szórakozás céljából rendeztek 
ilyen stílusú „viadalokat”. Azt nem 
tudni, mikor és hol állt először tomariba 
(lásd alább!) jelentkező a szent körbe, de 
a küzdelem igen nagy tetszést arathatott, 
mivel nem sokkal a Megtelepedés után 
már szinte kizárólag tomaribák mérték 
össze erejüket a szumo-szai 
szertartásain. Sőt, egy részüket ezó 
mesterek oktatták az alapvető 
technikákra, no meg a bőséges szellemi-
szakrális háttérre. Néhány emberöltő 
múlva – az ezók fokozatos eltűnésével, 
illetve visszaszorulásával-beolvadásával 
– már a szumo-szai arculata is 
megváltozott, a hódítók kultúrájához 
idomult: harcművészeti, sőt táncelemek 
is kerülnek bele. Igaz, szakrális-mágikus 
jellegét mindvégig megőrizte. 
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A küzdelem 

A szumo-szai összecsapásainak helyszíne az 
ojamigaszu, avagy „szent kör”. Az ojamigaszu nyolc 
lépés átmérőjű, szabályos kör alakú pástját vastag 
agyagperem határolja, de belső felszíne is keményre 
döngölt agyag. A szent kör az eredeti értelmezés 
szerint a világmindenséget jelképezi, a fuku – az az 
idő, amikor két tomariba egyszerre áll bent – pedig 
általában az időt, a jövőt, esetleg a történelmet; de 
olykor más értelmezések is előfordulhatnak. Az 
ojamigaszut ennek megfelelően kezelik: oda soha 
senki nem léphet be a küzdőkön és a taiszagikon, 
azaz kifejezetten erre a célra rendelt férfi szolgákon 
kívül. A fuku tartama alatt bármilyen illetlen 
cselekedet tilos – igaz, ilyet egy valódi tomariba 
soha nem is tenne. 

Az összecsapás menete a következő: midőn a 
küzdők egymással szemben belépnek az 
ojamigaszuba, kezdetét veszi a fuku, azaz onnantól a 
küzdelem végéig senki nem állhat kettejükön kívül a 
körbe. A tomaribák bal markukból sót, jobb 
markukból rizst hintenek a pástra a földek és a vizek 
termékenységszellemeinek szóló áldozatként, illetve 
bőséget és áldást kérve így az istenektől. Majd kettőt 
tapsolnak; az első taps rezgései tanúnak szólítják az 
égieket és az ősöket, a második taps rezgései 
begyűjtik az első által keltett hullámokat, és 
felkészítik a testet és az elmét az összecsapásra. 
Ezután változatos harci kiáltásokat hallatnak: 
leggyakrabban az aii-ó-hu-t – „örök hódolat a 
Nagyoknak” –, a hagari há-t – „áldás 
kísérjen/jöjjön” – vagy az ó-mai-t – „nagy fény” –, 
de természetesen saját vagy iskolájuk nevének 
hangoztatása is megengedett. Ezek után 
meghajolnak egymás felé, majd széles terpeszbe 
állva előregörnyednek és lábaikat egymás után 
felemelve dobbantanak a döngölt agyagon. E 
szertartásrészlet eredeti célja az óidőkben a 
fegyvertelenség megmutatása volt, ám mára tisztán 
tradicionális mozdulatsorrá vált, hiszen senki sem 
vetemedne olyan szentségtörésre, hogy fegyvert 
vigyen az ojamigaszuba.  

Ezt követően hosszabb-rövidebb, látszólag 
„eseménytelen” időszak köszönt be a szent körben: a 
küzdőfelek pusztán méregetik egymást, megfigyelik 
ellenfelük mozgását, kiterjesztik tudatukat és 
megélesítik elméjüket. A koncentráció időszaka 
hosszú percekig, akár fertályóráig is eltarthat; alatta 
a két tomariba teljes összhangba kerül, lélegzetük és 

szívverésük üteme összehangolódik. A külső, 
tapasztalatlan szemlélő mindennek 
eredményeképp csupán annyit érzékel, hogy a 
felek mindenfajta külső befolyás vagy előre 
megbeszélt jel nélkül, ugyanabban a pillanatban 
hirtelen egymásnak rontanak. 

A viadal akkor ér véget, ha az egyik fél 
elhagyja a kört – megtöri a fukut –, vagy két 
talpán kívül más testrészével érinti a talajt. A 
küzdelem befejezése után a tomaribák ismét 
meghajolnak egymás felé, majd a kör szélére 
hátrálnak – amennyiben valamelyikük kiesett 
volna az ojamigaszuból, az a másikkal 
ellentétes oldalon visszalép előbb –, ahonnan 
ismételt meghajlást követően háttal kilépnek. A 
szent körben ugyanis tilos a másiknak hátat 
fordítani, az ilyesmi hihetetlenül fokú sértés 
lenne az ellenfélre nézve. Szintén tilos 
meghajlás közben a másikra nézni: ilyenkor a 
tekintet a „földet söpri”; az ellenfelére meredő 
tomariba azt jelzi, hogy nem bízik abban, ami 
szintén rendkívül komoly sértést jelent. 

A tomaribák az ojamigaszuban kizárólag 
egy ágyékkötőt viselhetnek, valamint egy 
különleges övet, a takit. Ez utóbbi puha bőrből 
vagy háncsból készült öltözetkiegészítő a csípőt 
fogja körbe, első és hátsó részét pedig alul, a 
lábak közt futó pánttal erősítik össze. A taki 
olyan erős, hogy ennél fogva meg lehet emelni 
a tomaribát. A szent emberek díszes 
khitamájukat még a körbe lépés előtt levetik, 
úgyszintén lábbelijüket is. Mindezeken felül a 
tomaribáknak joguk van arra, hogy hajukat a 
muszatasikéhoz hasonlóan hordják. 

Az elvi alapok 

A szumo-szai művészetét jelenleg három 
különböző értelmezéssel három különböző 
csoport gyakorolja: 

1.)  

A mozgásművészek, akik „csak” a 
mozdulatok szépségét és letisztultságát 
szemlélik. Összecsapásaik műértő közönség 
előtt zajlanak, az igazi mesterek viadala 
mindenki számára maradandó élmény. 
Természetesen képesek harcban is használni 
művészetüket, de ez rendkívül ritka: mintha a 
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Hetedkor legnagyobb festője falat 
meszelne. Általában erre nincs is 
szükségük: tudásukkal arányos megbecsülés 
és gazdagság övezi őket, testőrök, szolgák 
és ágyasok tucatjai kísérik őket. 
Játéktechnikailag bármilyen kasztba 
tartozhatnak (kivéve: pap, harcművész, 
varázshasználó főkaszt), bár sajátos alkati 
adottságuk miatt sok kaszt nem elérhető 
számukra. 

2.)  

A papok közül Kurodai isten szolgái 
gyakorolják a szumo-szait. Ők az 
összecsapásokban hajdanvolt és eljövendő 
csaták nyomait keresik. Bár legszentebb 
szertartásaik egyikének számít egy rituális 
szumo-szai megrendezése, nagyon kevesen 
mélyednek el igazán ebben a művészetben. 
Kurodai szolgái – jellemző módon – 
kizárólag olyan ojamigaszuban hajlandók 
küzdeni, amit előtte a Fejek Aratójának 
szenteltek. Igaz, egy frissen kialakított szent 
kör tulajdonosának komoly megtiszteltetés, 
ha egy tomariba pap felszenteli azt, és eddig 
még egyetlen más tomariba sem emelt szót 
a felszentelt körben való küzdés ellen. Az 
ojamigaszu újraszentelése egyébként akkor 
is nélkülözhetetlen, ha valami beszennyezte 
a szent kört: a fuku ideje alatt fegyverrel 
vért ontottak benne, esetleg nő lépett a 
körbe stb. A papok természetesen a 
küzdelem közben nem varázsolhatnak, sőt, 
varázslat hatása alatt be sem léphetnek az 
ojamigaszuba. Játéktechnikailag ők Kurodai 
azon papjai, akik induláskor 
Fegyverhasználat képzettségek helyett a 
Szumo-szai képzettséget kapják, 3. fokon. 
Természetesen a Harc Urának követői nem 
olyan aggályosak a szumo-szai valós harci 
alkalmazásával szemben, mint a 
mozgásművészek: hiszen tulajdon testükön 
kívül más fegyvert nem is nagyon 
használnak... 

3.)  

A harcművészek, akik a Slan Út 
járásának ezt a módját választották. 

Ojamigaszun kívül a leghatékonyabbak a harcban, 
azon belül azonban csak akkor merülnek chi-harcba, 
ha erre ellenfelük is képes. Számukra a művészet 
gyakorlása a szellem tökéletesítésének egyik módja, 
ehhez azonban – a dolog jellegéből fakadóan – társ 
szükségeltetik, továbbá egy szent kör. Emiatt sokan 
közülük csak ritkán tudnak gyakorolni az ősi 
tradíciók szerint: sokuk inkább valós küzdelmekben, 
nem tomariba ellenfeleken csiszolják technikai 
tudásukat és fejlesztik szellemüket. Többen közülük 
testőrködnek, általuk nagyrabecsült személyek 
kíséretében találjuk őket. Ezen harcművészek – a 
Slan Út más követőihez hasonlóan – igen komolyan 
veszik erkölcsi vezérelveiket. Megvenni, 
megvesztegetni őket lehetetlen: ahhoz szegődnek, 
akivel egyetértenek vagy akinek hűséget fogadnak. 
Ok nélkül nem próbálgatják erejüket, nem 
kötekszenek. Ha azonban valóban harcra 
kényszerülnek... nos akkor az Égi Nevek óvják 
ellenfeleiket! Játéktechnikailag ők olyan 
harcművészek, akik induláskor Fegyverhasználat 
képzettség helyett a Szumo-szai képzettséget kapják, 
3. fokon. Fegyvert gyakorlatilag soha nem 
használnak.  

A képzettség 

A szumo-szai gyakorlatilag a harcművész-
iskolák egyike, ennek megfelelően tanulható. 
Azonban nagyon fontos néhány dolgot előre 
leszögezni: ugyan a képzettség kaszttól függetlenül 
elsődlegesnek minősül minden tomariba karakter 
esetében, ám a nem tomaribák számára nemcsak 
hogy tiltott, de nem is létezik! 

Szumo-szai 

Elsajátítási mód: Tanulással/Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Ötös (Irgalmatlanul nehéz) 
Képesség-követelmények: Nincsenek 
Képzettség-követelmények: Egyensúly 25% 

A szumo-szai közelharci fegyvertelen 
rendszer, mely leginkább a birkózással mutat 
hasonlóságot. Használója általában fogásokkal, 
dobásokkal, gáncsokkal viszi ellenfelét a földre, 
vagy tömegével sodorja el azt. Olykor megrendítő 
nagyságú pofonokat (sebzés: k6) is kioszthat, illetve 
rá is taposhat ellenfelére (sebzés: k6) – de a 
meghatározó mozdulatok mégis csak a különféle 
fogások és blokkok. A stílus gyakorlója képes teljes 
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súlyát bedobva rohamozni; ilyenkor csak egy szintén 
rohamozó tomariba állhat meg vele szemben, 
mindenki más – akár egy álló tomariba is! – sikeres 
támadás esetén automatikusan a földre kerül, és 
2k10 Sp-t sebződik. Ha a megtámadott mögött 
valamilyen szilárd akadály helyezkedik el, akkor az 
áldozat nem feltétlenül kerül a földre, hanem jó 
eséllyel nekipréselődik az akadálynak. Ilyen esetben 
azonban a kidobott sebzés másfélszeresét szenvedi 
el (lefelé kerekítve). 

A szumo-szait alkalmazó karaktert álló 
helyzetben leszorítani gyakorlatilag lehetetlen, 
minden ilyen kísérlet ellen +3-mal dobhat Erő-
próbát. 

 A stílus gyakorlója minden földredöntési 
kísérlet ellen Egyensúly-próbát dobhat, melynek 
sikere esetén nem esik el. 

Fegyveres ellenféllel való küzdelem esetén a 
képzettség alkalmazójának a Birkózásnál leírtak 
szerint közel kell kerülnie; az erre vonatkozó 
támadására minden aktuális módosítót megkap. Nem 
kell ellenben közelkerülést dobnia abban az esetben, 
ha a fent leírt rohammal támad.  

A szumo-szai gyakorlója minden támadás előtt 
köteles eldönteni, hogy ütni, taposni kíván, vagy 
valamilyen fogást szeretne alkalmazni ellenfelén. 
Fogás esetén a találat azt eredményezi, hogy az 
ellenfél földre került, és vonatkozik rá minden 
idevágó szabály. Ha ez a támadás túlütést okoz, az 
ellenfél még k6 Fp-t is elszenved, ráadásul a stílus 
gyakorlója azonnal kap ellene egy plusz támadást. 
Ez utóbbi bonusz támadás azonban kizárólag 
leszorítási kísérletre használható fel. 

A leszorítás mindig sikeres támadó dobás (TÉ 
–10) függvénye. Természetesen csak földön fekvő 
ellenfél ellen lehetséges, és további feltétel, hogy a 
stílus gyakorlója jártas legyen a Földharcban, 
legalább 4.(!) fokon. Siker esetén az ellenfél a Harc 
fekve és a Harc helyhez kötve módosítókat 
egyszerre szenvedi el, dacára az ezt kiküszöbölő 
esetleges képzettségeinek (mert a legnagyobb 
földharcos is bajba kerül, ha egy 180 kilós egyén 
gyűri a talajba). Szabadulni csak –3-mal tett sikeres 
Erő-próbával tud. A stílus gyakorlója természetesen 
ezalatt minden körben támadhat rá (sebzés: k6), de 
egy esetleges harmadik személlyel szemben őt is 
sújtják a Harc helyhez kötve módosítói, dacára ezt 
kiküszöbölő esetleges képzettségeinek. 

A stílus gyakorlója +15 TÉ-t és +10 VÉ-t 
kap, valamint az alap Kp-igény feléért tanulhat 
Földharcot. 

 
1. fok 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: A karakter hallott a stílusról, 
használóit harc közbeni mozgásukról felismeri, 
tisztában van a stílus kialakulásának 
történetével, körülményeivel, jelenlegi 
leghíresebb oktató mesterekkel is. Tisztában 
van a fuku alatt tanúsítandó alapvető 
szabályokkal és azok jelentőségével. 

 
2. fok 
Képzettség pont igény: 10 Kp 

Ismertetés: A karakter képes használni a 
stílus technikáit, élvezve minden ott közölt 
előnyt, illetve elszenvedve minden leírt 
hátrányt. Az ilyen fokon képzett egyének jóval 
számosabban találhatók az Ég Alattiban, mint a 
stílust magasabb fokon ismerők; ők alkotják a 
szumo-szait gyakorlók „derékhadát”. 

 
3. fok 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: Az ilyen fokon képzett 
karakter képes a stílust chi-harcban is 
használni, feltéve, hogy harcművész alkasztú. 
A nem harcművész alkasztúak 3. fokon a 
következő előnyt élvezik: Ügyesség vagy Erő 
tulajdonságukat eggyel maradandóan 
megnövelhetik, mintha Fegyverhasználat 
képzettséget tanultak volna. 

 
4. fok 
Képzettség pont igény: 30 Kp 

Ismertetés: Az ilyen fokon képzett 
karakter mestere stílusának. Testére megkapja a 
mesterfokú Fegyverhasználatból fakadó 
bonuszokat. Ez az a fok, amivel tudását 
átadhatja más harcművészeknek, ha járatos 
egyúttal az oktatásban is. 

 
5. fok 
Képzettség pont igény: 40 Kp 

Ismertetés: A karakter a stílus 
nagymestere. Teste pedig nem csak chi-harc 
idején minősül mágikus fegyvernek, mint a 
többi stílus esetében! Az 5. fok elérésekor 
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ugyanis képessé válik olyan 
elmélyültséggel küzdeni, hogy szellem 
hatalma mintegy „átlényegíti” testét, 
méghozzá annyi körre, amennyi az 
Akaraterő tulajdonsága. Ennek azonban 
feltétele egy olyan módosult tudatállapot 
elérése, melynek során beszélni, varázsolni, 
pszit használni, illetve a harcon kívül bármi 
mással foglalkozni nem lehetséges. Persze 
amennyiben az adott karakter nem óhajtja 
ilyen intenzitással használni a képzettséget, 
megteheti, de ekkor elesik a harcművész 
iskola ötödik foka által biztosított 
előnyöktől. 
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