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A különös házasság 
 

Háttér 
 

d’Ory család Franczia-Helvécziából 
származó nemesi família, kik a 
Genéviát elborító kálvinista eret-
nekség miatt voltak kénytelenek 
elhagyni otthonukat és letelepedni 
Helvéczia barátságosabb vidékein. 

Bár földjeik elvesztek, a megmaradt kincsekkel jól 
sáfárkodva új birtokra tettek szert. Itt serény gaz-
dálkodásba kezdtek, franczia mintára szőlőt telepítet-
tek és egy nemzedéken belül katonai borszállítói 
rangra küzdötték fel magukat. Rossz nyelvek szerint 
boraik savanyúak és csakis busás kenőpénzzel tudják 
azokat rásózni a katonaságra. Ma már ágenseik útján 
messze földről minőségi borokat is vásárolnak, ezek 
már az igényesebb fogadók valamint a helvét előke-
lőség asztalára is eljutnak. 

A család feje, Stephan d’Ory báróStephan d’Ory báróStephan d’Ory báróStephan d’Ory báró feleségével 
és Mary Mary Mary Mary lányával él a vidéki birtokon. A gazdasá-
got KoKoKoKonnnnrád, a tiszttartórád, a tiszttartórád, a tiszttartórád, a tiszttartó felügyeli, a borászatot 
Abelard a burgundiai vincAbelard a burgundiai vincAbelard a burgundiai vincAbelard a burgundiai vinczzzzellérellérellérellér próbálja felvirá-
goztatni, a lelkiekkel és a kisasszony oktatásával 
pedig Emil SzucsinkaEmil SzucsinkaEmil SzucsinkaEmil Szucsinka, a plébános foglalkozik. 

Egy vasárnapi ebédnél a kisasszony rosszul lesz, 
majd hosszas faggatózás után kiderül az igazság: 
Mary gyereket vár. A megrontó pedig nem más, 
mint a plébános, aki úgy látszik a kisasszony lelke 
mellett a testével is igen behatóan foglalkozott. Az 
atya haragját csak a botránytól való félelem csillapí-
totta. Most, hogy több nemzedék után lassan elfo-
gadják a nyakas kantonbéli nemesek, nem hiányzik a 
pap által megrontott lány pletykája. Miként az sem, 
hogy a nemesi kérők helyett egy nincstelen, elcsa-
pott papocskához adja nőül lányát. 

A családi tanács úgy dönt, Marynek meg kell 
házasodnia; mégpedig minél előbb, mielőtt gömbö-
lyödni kezd. Már csak a megfelelő férjet kell meg-
találni. A báró és bizalmasa Konrád lóra kap, hogy a 
közeli városban élő nemesek körében megtalálják az 
ideális házastársat. A jószerencse hamarost eléjük 
sodorja az eszményi vőlegényt. 

 
♥
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Johannes Buttler 
 

em más száll meg a városi fogadó-
ban, mint JohaJohaJohaJohannnnnes Buttlernes Buttlernes Buttlernes Buttler, ki a 
kollégiumból tart hazafelé diáktár-
sával, Sigmund BernathSigmund BernathSigmund BernathSigmund Bernath-tal. Jo-
hannes régi nemesi família sarja, 
nagybátyja neveli, de rövidesen – 

huszonegyedik születésnapján –  reá száll elhalt 
szülei gazdag öröksége. Ráadásul a bárót és családját 
is ismeri; az elmúlt évben átutazóban megszállt a 
kastélyban. Jobb kérő nem is kellene. Az egyetlen 
probléma, hogy az ifjú arra készül, hogy otthon 
nőül veszi szerelmét KatherineKatherineKatherineKatherine-t. 

 
♥

  
 

Bűbájos szerelem 
 

zerencsére erre is van megoldás. 
Konrád jó ismerője egy csúf öreg-
asszonynak, ki járatos a szerelmi 
bájitalok kotyvasztásában. Míg a 
báró meginvitálja az ifjakat a kasté-
lyába, Konrád – nem fukarkodva 

gazdája pénzével – több adag bájitalt is beszerez. 
Mellékesen pedig egy adagot lecsíp magának is, hisz 
sosem lehet tudni, mikor fog jól jönni. 

A Mary d’Oryvel  való találkozáskor már csak 
Johannes borospoharába kell csempészni a varázs-
szert, ő pedig a vacsoránál már meg is kéri a lány 
kezét. A családtagok természetesen támogatják a 
frigyet. A szolgák kicsit furcsálkodnak, de ők Kon-
rádtól megtudják, hogy Johannes a kisasszony régi 
hódolója; a tavalyi bálon ismerkedtek meg. A báró 
úgy dönt, hogy – engedve a fiatalok kérésének – 
hétvégén megülik a lakodalmat.  

Egyedül Sigmund, a diáktárs ellenkezik. Mikor 
nagy patáliát csap – és el akarja vinni Johannest a 
kastélyból – a báró bezáratja egy használaton kívüli 
borospinczébe. 

 
♥

  
 

Tervezett események 
 

z alábbiakban olvasható lajstrom 
annak a vázát mutatja, miként 
képzeli el a dolgok menetét 
Stephan d’Ory báró. Nem lenné-
nek kalandozók a játékos karakte-
rek, ha ezeket a terveket alaposan 

össze nem kuszálnák – de mivel az öreg harczost 
sem ejtették a fejére, ebbe neki is lesz még beleszó-

lása. Így akkor és addig követi a lenti eseményeket, 
ha és amíg azok tervei szerint alakulnak – ha ki-
sebb-nagyobb homokszem kerül a gépezetbe más 
utat-módot keres czéljai eléréséhez. 
 
1.) A báró óvatos duhaj, ezért visszafogott esküvőt 
tervez. Sok vendégeket nem hív, csak a család és 
néhány lekötelezett üzletfele lesz jelen.  
2.) A szolgálók, béresek és környékbeli parasztok 
viszont más lapra tartoznak. Nekik „megjár a mulat-
ság”, így a báró parancsára már pénteken megteríte-
nek a hátsó udvarban, nyársra húzatnak néhány 
lábasjószágot és pár boroshordót is csapra vernek, 
persze csak a „rosszabbikból”. Így nem csoda, hogy 
az eszesebb parasztja már ekkor megjelenik a kas-
télyban; persze el nem feledve a nászajándékot. 

A két társaság természetesen ritkán keveredik, 
de – a szokások szerint – az ifjú párnak és az 
örömszülőknek ilyen-olyan indokkal (tánc, esküvői 
játékok, ajándékátadás stb.) többször is meg kell 
jelennie a köznép előtt. 
3.) Az esküvőt vasárnap délután tartják a kápolná-
ban, az ifjú párt Szucsinka fogja összeadni. Utána 
mulatság. 
4.) A fiatalok néhány napig még a birtokon ma-
radnak – talán így hamarabb megjön a gyermekál-
dás –  majd a városban adnak egy estélyt a fiatalok 
tiszteletére, ahol bemutatják őket a helyi előkelő-
ségeknek. 
5.) A legfogósabb dolog a nagybácsi értesítése. 
Végül is a vőlegénnyel irattatnak egy levelet, 
amelyben ír új szerelméről és az esküvőről. Egyben 
meg is hívja őt e jeles napra.  
6.) A levelet a báró egyik legeszesebb embere lo-
von, vágtában viszi a nagybácsihoz. Persze csak 
addig, míg a kastélyból látható. Ezután már csak 
poroszkál. Ugyanis a báró parancsára még véletle-
nül sem szabad időben célhoz érnie. 
7.) Mire a nagybácsi – valószínűleg lóhalálában – 
megérkezik, már kész tények elé lesz állítva. 
8.) A bájital adagolását a nagybácsival való találkozás 
utánig kívánják fenntartani. Később már össze is 
veszhetnek a fiatalok; mással is előfordult már 
ilyen. Remélhetőleg a gyermekáldás összeboronálja 
majd őket. 
9.) Mivel egy férjes asszonynak már nincs szüksége 
tanítóra, így Szucsinka plébánost a püspök – érde-
mei elismerése mellett – messzi vidékre vezényel-
heti. 
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Hogyan is kerülhetnek a karakterek 
az eseményekbe? 
 

önnyen lehet, hogy Johannes nagy-
bátyja és menyasszonya (Katherine) 
fogadja fel őket azzal, hogy a fiú 
nem érkezett meg a megbeszélt 
postakocsival, pedig néhány napja 
megüzente, hogy azzal fog jönni. 

Így megbízzák őket, hogy keressék meg. Hogy 
felismerjék, kapnak egy medált, benne Johannes 
képével. A medál párja Johannesnél van, benne 
Katherine képe található. 
FontosFontosFontosFontos: : : : a mesélő olyan párnak írja le a fiatalokat, 
akik nagyon szeretik egymást, jegyben járnak, ha-
marosan elkezdik szervezni az esküvőt és a nagybá-
csi is áldását adja a frigyükre. ~ 

Megmutathatják a karaktereknek Johannes 
utolsó levelét is, amiben a következőket írja: melyik 
postakocsival fog érkezni; melyik városban száll 
meg ügyeket intézni; vele lesz Bernath czimborája, 
aki néhány hetet náluk tölt majd; nyert egy díjat az 
egyetemen, amihez pénz is járt, így nincs szüksége 
külön apanázsra; ezen felül szép szavakkal ír 
Karherine iránt érzett szerelméről. 

A nagybácsi lelkükre köti, hogy mindent te-
gyenek meg a fiú előkerítéséért; csinos jutalommal 
vagy más előnyökkel kecsegteti őket. 

Ezen felül bármi egyéb módon is bekerülhetnek 
az eseményekbe, a korábbi kalandok alakulásától 
függően. Még az is megeshet, hogy a báró nem is 
Johannest, hanem valamelyik karaktert nézi ki vejé-
nek. Ebből jöhet csak ki jóféle kalamitás! 

 
♥

  
 

Út a kastélyig 
 

karakterek Johannes hollétéről 
postakocsiállomásokon, útbaeső 
városokban, útonjáróktól szerez-
hetnek tudomást. Hosszabb-
rövidebb keresgélés után megtud-
ják, hogy d’Ory báró meghívta a 

fiút a kastélyába. 
A kastély felé haladva valakitől (esküvőre 

igyekvő paraszt vagy zenész, falusi fogadós stb.) 
tudomást szereznek az esküvőről (persze csak ha 
beszélgetnek vele). Ellenkező esetben csak a kas-
télyban szembesülnek a dologgal. 

A fiú nyomát követve összefuthatnak a 
küldönczel is, aki a nagybácsihoz igyekszik Johan-
nes levelével, de ő hallgatni fog a megbízásáról. 
Fatális véletlenek persze előfordulhatnak pl. a játé-
kosok kirabolják, megmentik, leitatják stb. 

A karakterek (a nagybácsi leírásából) egy egé-
szen más Johannest ismerhettek meg. Ez az új szere-
lem több mint furcsa lehet a számukra. Remélhető-
leg felmerül bennük, hogy valami turpisság (zsarolás, 
szerelmi bájital stb.) van a dologban és minimum 
megpróbálják kideríteni a tényeket vagy akár arra is 
juthatnak, hogy „ki kell szabadítaniuk” a fiút.  

A mesélő intézze úgy, hogy csak 2-3 nap ma-
radjon az esküvőig. Így maguknak kell mindenben 
dönteni; nem tudnak segítséget kérni. 
Mesélőknek:Mesélőknek:Mesélőknek:Mesélőknek: Talán szerencsésebb, ha  játékosoknak 
a kastélyba érkezés előtt tudomásuk van az esküvő-
ről és a vőlegény személyéről. Így van idejük 
terveket kovácsolni és a történet elindul egy 
ötletelős, beszélgetős, átverős, sok kalamajkát és 
hosszú kalandot ígérő irányba. Ellenkező esetben 
ugyanis elég egy rossz mondat (pl. - Jó napot báró 
úr, mi Johannes Buttlert keressük a nagybátyja 
megbízásából) és máris a borospincébe zárva találhat-
ják magukat. Innen pedig már csak erővel lehet 
kijutni. ~ 

 
♥

  
 

Hogyan juthatnak be a kastélyba? 
 

araszti álruaraszti álruaraszti álruaraszti álruhában:hában:hában:hában: nagy a jövés 
menés, megfelelő álöltözetben 
esetleg nem tűnnek fel a szolgák 
között. 
Belopakodva:Belopakodva:Belopakodva:Belopakodva: a palota urak által 
lakott részén megerősítették az 

őrséget, ide nehéz bejutni, de nem lehetetlen. 
Jómódú idegenkéntJómódú idegenkéntJómódú idegenkéntJómódú idegenként:::: Ilyen lehet egy nemes vagy 
rangos kereskedő: a báró akár meg is invitálja őket 
az esküvőre. Ők lehetnek a független tanúk, akik 
később igazolhatják az esküvő törvényes voltát. 
Mindehhez elegáns ruházat és jó fedőtörténet kell. 
Ezek nélkül esetleg csak szállást kapnak éjszakára, 
majd másnap megkérik őket, hogy távozzanak. 
Zenészként vagy szakácsként:Zenészként vagy szakácsként:Zenészként vagy szakácsként:Zenészként vagy szakácsként: jól jön a képzett 
munkaerő, de persze mutatni is kell valamit. Ha-
csak nem valami kivételessel állnak elő, a parasztok-
nak muzsikálhatnak vagy főzhetnek. 
Papként:Papként:Papként:Papként: talán még az esküvőt is együtt 
czelebrálhatják a plébánossal. 
Más módonMás módonMás módonMás módon, mit most nem sorolunk fel. 
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Szereplők 
    
Stephan d’Ory báró: Magas, vékony, középkorú, 
sármos férfiú, őszülő hajjal,  vékony francziás ba-
jusszal. A végsőkig védi lánya becsületét, bezárat, 
megveszteget bárkit. Azért gyilkolni nem gyilkol-
na. Szenvedélye a jó bor, értő társaságban sokat tud 
beszélni erről a témáról.  
 
Stephan d’Ory: Stephan d’Ory: Stephan d’Ory: Stephan d’Ory: Párbajhős 1+1; VO14 (nemesi ruha, 
vítőr, Ügy); Tám +2 rapír 1d6+1 [+2HM]; Specz 
támadóérték átvitele VO-ra, +2HM; +3/+1/+1; V 9. 
Kulcs a szobájához, kulcs a bájitalos szekrényhez; 
egy adag bájital, 5 arany; monogramos zsebkendő. 
Hp  16 
    
Josephine, a felesége: Középmagas, barna nő, 
kissé közönséges orczával, remek ruhákban. Butus-
ka, így ha valaki ügyesen kérdezi, elkotyog ezt-azt.  
Tárgyak: legyező aranyozott nyéllel. 
 
Lányuk, Mary d’Ory: Szőke, loknis, arczát az 
anyjától örökölte. Olyan jól játssza, hogy szereti 
Johannest, hogy már maga is elhiszi. Ez az érzés 
talán egy hétig is eltart nála. Bár ha újra kettesben 
lehetne Szucsinkával... Persze a báró most figyel, 
hogy ne történhessen semmi ilyen. 
Tárgyak: szerelmes levelek Johannestől, egy feszü-
let Szucsinkától. 
 
Johannes Buttler: Félhosszú hajú, magas homlo-
kú fiatalember bajusszal. Bolondulásig szerelmes 
Marybe, és nagyon nehéz meggyőzni az ellenkező-
jéről. Van nála egy medál, benne Katherine pingált 
képével, de ha nem hívják fel rá a figyelmet, nem is 
törődik vele. Ha el akarják hurczolni a szerelmétől, 
ellenáll. 
 
Johannes Buttler: Johannes Buttler: Johannes Buttler: Johannes Buttler: Deák 2+1; VO 13 (köpönyeg, 
Ügy); Tám +2 rapír 1d6+1; +2/+2/+4; V 12.  
Varázslatok: 2+1; 1: Cagliostro Erszénye, A Csont-
kulcs, Bónusz: Lidérczfény. 
Medál Katherine arcképével, egyetemi díszérme, 
varázskönyv (de komponensei most nincsenek keze 
ügyében). 
Hp 8 
 
Sigmund Bernath: Alacsony, kerekfejű, kissé 
poczakos, mindig mosolygó fiatalember. A boros-
pincében csücsül. Ki akar jutni, hogy segítsen barát-
ján. Ő lehet a történetben a „deus ex machina”. Ha 
a karakterek sehogyan sem találnak rá a kastélyra, 
megszökhet és találkozhatnak vele az úton. Ha a 
kastélyban végképpen nem boldogulnak valamivel, 
még meghallhatják a dörömbölését, kiszabadíthatják, 
ő pedig segít nekik. Ha maguktól megtalálják a 
pincében, csatlakozhat a csapathoz. 
 

Sigmund Bernath: Sigmund Bernath: Sigmund Bernath: Sigmund Bernath: Deák 1+1; VO 13 (köpönyeg, 
Ügy); Tám +1 rapír 1d6+1 vagy +1 tőr 1d4+1 (elein-
te fegyvertelen); V 14. 
Kártyapakli, zacskónyi bolondok aranya [1], frissítő 
tonik [2]. 
Varázslatok: 1+1; 1: Cagliostro erszénye, Bónusz: 
Vénusz áldása. 
Hp 8 
 
Emil Szucsinka, plébános: Beretvált arcú, eny-
hén kopaszodó, magas, de vékony harminczas férfi, 
ájtatos arczkifejezéssel. Rebesgetik, hogy egy püs-
pök törvénytelen fia, aki az útját egyengeti. Úgy 
érzi, ezt is megúszhatja, és mindent megtesz hogy 
így is legyen. Mindent és mindenkit megfigyel. 
Halk léptekkel váratlanul képes megjelenni az em-
berek mögött. Amikor a játékosok terveket szőnek, 
sötétben lopóznak, valakivel beszélgetnek vagy más 
fontos dolgot tesznek, akkor 1111    ::::    6666 az esélye annak, 
hogy a plébános arra jár. Észrevenni Nehéz 
Megfigyelés vagy Hallgatózás próbával lehet. 
 
Emil Szucsinka:Emil Szucsinka:Emil Szucsinka:Emil Szucsinka: Pap 2+1; VO 13 (csuha, Ügy); 
Tám +2 bot 1d6+1; Specz gyógyítás, ördögűzés; 
+4/+2/+4; V 15. 
Feszület, dorgáló levél a püspöktől, szenteltvíz. 
Varázslatok: 2+1; 1: Botlás, Mértékletes Móres; 
Bónusz: Enyhítő Balzsam. 
Hp 12 
 
Konrád, a tiszttartó: Magas, erős testalkatú, bo-
zontos szakállú férfi, igazi hegyi ember. Benne jár már 
a korban, de nagy élettapasztalata és konok kitartása 
veszélyes ellenféllé teheti. Ha kell, ölni is képes. 
 
Konrád: Konrád: Konrád: Konrád: Katona 3+1; VO 16 (mellvért, Ügy); Tám 
+5 hosszúkard 1d8+1 vagy +5 mordály 2d6+; Specz 
sebzésátvitel; +4/+2/+2; V 8 
Czirádás vértezet, tollas sisakforgó,  1 arany, 10 réz, 
erős pálcza (a szolgák megregulázására). 
Hp 20 
 
Hans és Hartmann: a tiszttartó segédei, nagy-
hangú izompacsirták, de az eszesebb katonák közül 
kiválasztva. 
 
Hans és Hartmann: Hans és Hartmann: Hans és Hartmann: Hans és Hartmann: Sz 2; VO 13 (plundra); Tám 
+2 hosszúkard 1d8+1 vagy +2 pisztoly 1d10+; 
+3/+1/+1; V 4. 
8-8 adag golyóbis és por, koponyamoha és öntött 
ólomdarab [Hans], papíros csattanytú*3 [Hartmann] 
Hp 9 
    
Abelard, a burgundi borász: Középkorú, magas 
férfi praktikus öltözékben, erős franczia 
akczentussal. Igazi művész, csak a borkészítésnek 
él; a báróval órákig el tud beszélgetni erről a témá-
ról. Kulcsa van a pinczékhez. 
Tárgyak: Könyv: „A borok dícsérete”, kulcscsomó. 
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Clarisse, a kisasszony franczia komornája: 
szőke haj, csinos pofi. A kisasszonyt libának tartja. 
Ha tudomást szerez Johannes igazi szerelméről, 
franczia lévén hajlandó segíteni. 
 
A báró katonái:    Kéttuczat ember, az egyik felük 
szolgálatban, a másik pihen. A szolgálatban lévők 
őrzik a nemesi lakrészek bejáratát és a kapukat. 
Éjjel-nappal őrség vigyáz a délnyugati őrtoronyban 
valamint az északkeleti torony sipkájában kialakított 
figyelőponton. Régóta nincs más dolguk, mint 
cselédek vagy mérges borkereskedők között rendet 
tenni, és igazi kihívás nélkül egy kicsit eltunyultak. 
Ennek ellenére a napi beosztásuk szerint vigyázzák a 
ház urát és az ő javait, nem feledve, hogy éjszakára 
nem maradhat nyitva feleslegesen egyetlen ajtó vagy 
ablak sem. 
A báró vagy Konrád szavára cselekednek. Ha ők 
nincsenek ott, egy nemesnek kinéző karakter sok 
mindent beadhat nekik (nem túl okosak). 
 
Katonák (24): Katonák (24): Katonák (24): Katonák (24): Sz 1; VO 13 (plundra); Tám +1 
szablya 1d6+1 vagy +1 pisztoly 1d10+; +2/+0/+0; 
V3d6. 
Hp 5  1  1
 6  8  4
 6  5  3
 5  3  1
 3  5  5 
 1  1  2
 7  1  7
 6  7  1 
    
Franz, a báró titkára: Díszes ruhában, papírok-
kal a kezében lótó-futó kövérkés alak. A báró rá 
bízta az esküvő szervezését, így ki sem látszik a 
munkából. Bejárása van ez egész épületbe és az 
irodájában kulcsai is vannak sok ajtóhoz. 
 
Közönséges szolgálók: konyhalányok, 
vinczellérek, lovászok, raktárosok, írnokok, stb. 
Ahányan vannak, annyifélék, nagy titkokról nincs 
tudomásuk. 
    
Az urak szolgálói: főszakács, főlovász, az úrnő 
komornája stb. A köznép előtt magasan hordják az 
orrukat, parancsolgatnak amikor lehet. Sok minden-
ről tudnak, hallanak, ami a báró családján belül törté-
nik, de nem pletykásak. 1111    ::::    6666 az esélye, hogy a kér-
dezőnek valami kompromittáló dolgot mondanak, 
ellenben 1111    ::::    2222 eséllyel a kérdezgetést elmondják 
Konrádnak vagy valamelyik családtagnak. Persze az 
arannyal teli erszény vagy más ösztönző rájuk is hat. 
    
Macskás Vili, a vMacskás Vili, a vMacskás Vili, a vMacskás Vili, a vőőőőfélyfélyfélyfély: Töpörödött vénember 
néhány hiányzó foggal, kopasz fejjel, vidám kedély-
lyel, díszes fekete ruhában. Kezében csörgőkkel, 
dobokkal felszerelt bot, gomblyukában virág. Fel-
adata az esküvő levezénylése, a zenészek, szakács-

nők irányítása, a vendégek szórakoztatása. Szomba-
ton (napkeltétől–napnyugtáig) és vasárnap (napkel-
tétől–következő hajnalig) óránként 1 1 1 1 ::::    6666 az esélye 
annak, hogy valami pajzán játékot, étkezést, tánczot 
szervez. Erre még az urak is hivatalosak. 
 
Macskás Vili: Macskás Vili: Macskás Vili: Macskás Vili: Vagabund 2+1; VO 13 (köpönyeg, 
Ügy) Tám +2 bot; Specz Mondák +3, Előadás +3, 
úti szerencse; +1/+3/+1; V16. 
Hp 11 
    
Esküvőre meghívott nemesek: a báró 3 fő 
üzletfele, feleségeikkel. Sebastian von Sebastian von Sebastian von Sebastian von 
Trautwetter Trautwetter Trautwetter Trautwetter és neje, Ludmilla von KasselhagenLudmilla von KasselhagenLudmilla von KasselhagenLudmilla von Kasselhagen; 
Lodovico di Torneri Lodovico di Torneri Lodovico di Torneri Lodovico di Torneri és neje, HedvigHedvigHedvigHedvig von von von von 
BernauBernauBernauBernau----PfarrerkirchenPfarrerkirchenPfarrerkirchenPfarrerkirchen; valamint UUUUlrichlrichlrichlrich vonvonvonvon 
NeubronnsNeubronnsNeubronnsNeubronns és neje, Charlotte d’EstignyCharlotte d’EstignyCharlotte d’EstignyCharlotte d’Estigny.    
 
MesélőnekMesélőnekMesélőnekMesélőnek: Azok a szereplők, akiknél harczérték 
nem szerepel, nem kaptak harczi kiképzést. Ha 
mégis harczolniuk kellene, azt jobbára a következő 
harcértékekkel teszik: VO 10; Tám +1; Hp 1d8. 

 
♥

  
 

A kastély 
 

báró kastélya a legközelebbi város-
tól néhány órányi lovaglásra, a 
főúttól jó negyedórára található. 
Körülötte megművelt földek és 
szőlők; déli és keleti oldalát kis 
folyócska határolja. Az eredeti 

építők erősségnek szánhatták; erről tanúskodik a 
négy sarokbástya, de az ezeket összekötő falakat 
későbbi időkben visszabontották. Újabb lakóinak 
már fontosabb volt a franczia udvari stílus majmolá-
sa, mint a védelem. Ezt mutatja az északi szárny 
impozáns, – Helvécziától oly idegen – gazdagon 
díszített főépülete és a kastélyt körülvevő, mértani 
formákkal díszített francziakert. 

A gazdagság forrását pedig a legkésőbb épült 
szárny – az U alakú patkóudvar körüli építmények 
– mutatják. Itt találhatók az istállók, fészerek, 
borospincék, raktárak, a szolgák szállásai és a főbejá-
rat épülettömbje, ahol az áruért ide érkező nem túl 
rangos katonák, kocsmárosok és kereskedők szállás-
helyei vannak. Jelenleg az udvarban az esküvő 
előkészületei (asztalok, terítékek, felállított nyár-
sak, boroshordók stb.) láthatók. 

Az U alakú rész fényét emelik a tető udvar 
felöli szélén elhelyezkedő – renaissance stylt képvi-
selő – szobrok, de ezekből még az udvarra is jut 
néhány. A szobrok témájukat a görög-római mito-
lógiából merítik; a leginkább ábrázolt alak Dionü-
szosz. Egyes „rossz nyelvek” szerint nagy szeren-
cse, hogy a kastély ura nem sertéstartásból szedte 
meg magát, mert mégis jobb dolog faragott szőlő-
fürtöket, mint malacpofákat nézegetni. 
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A délkeleti épületben van a konkonkonkonyyyyhatoronyhatoronyhatoronyhatorony (1)  a 
közrendűek ebédlőjévelebédlőjévelebédlőjévelebédlőjével, az emeleten pedig a jeljeljeljele-e-e-e-
sesesesebb szolgálókbb szolgálókbb szolgálókbb szolgálók (2) (a főszakács, a borász segédei, az 
kastély őreinek vezetője, a főlovász stb.) kényelme-
sebb szobái. 

A délkeleti, különálló szárnyban egy kápolnakápolnakápolnakápolna 
(3) található, mely lassan szűk lesz az uradalom 
megszaporodott lakóinak. Karácsonykor és húsvét-
kor már csak nagy jóakarattal fér be mindenki a 
szentmisére. A báró nem olyan régen bízott meg 
egy építészt, hogy tervezze meg, miképpen lehetne 
bővíteni. A kápolnához tartozik egy óratoronyóratoronyóratoronyóratorony (4) 
is, mely már vagy egy évszázada üti el a pontos 
időt. Úgy tudni, Teophilius Gansch, a híres órás-
mester egyik tanítványa tervezte és építette. A 
kápolnával egy épületben van a parókiaparókiaparókiaparókia (5), a plé-
bános lakóhelye. 

A kastély főépülete U alakban veszi körül a 
belső díszudvarát. Az északnyugati szárnyat össze-
kötötték az új résszel, ahol egy  kisebbkisebbkisebbkisebb uraságiuraságiuraságiurasági 
konyhkonyhkonyhkonyhátátátát (6) és raktáraktáraktáraktárrrrt t t t  (7) alakítottak ki. A szárny 
alsó szintjén a belsőbelsőbelsőbelső szolgálók szolgálók szolgálók szolgálók (8) (főborász, a tiszt-
tartó, írnok, főkomornyik stb.) szállásaiszállásaiszállásaiszállásai találhatók. 
Az északkeleti torony körül (alul és felül) vannak 
kialakítva azok az elegáns elegáns elegáns elegáns vendégvendégvendégvendégszobákszobákszobákszobák (9), ahol a 
betérő nemeseket szállásolják el. Mivel ezek hét-
számra üresen álltak, a kisasszony és a plébános itt 
találkozgattak; de már mások is igénybe vették eze-
ket egy-egy légyott erejéig. 

A főépület északi tömbje a d’Ory család lakhe-
lye. A márványburkolattal és szobrokkal díszített 
fogadótfogadótfogadótfogadóteeeeremremremrem (10), az elegáns lépcsősorokelegáns lépcsősorokelegáns lépcsősorokelegáns lépcsősorok (11), az 
aranyozott falak, a lakkozott bútorok, a gyönyörű 
bársonyfüggönyök, a folyosók fényes páncéljai, a 
dohányzószalondohányzószalondohányzószalondohányzószalon (12) tengerentúli motívumokkal 
díszített falai mind-mind írigységgel vegyes csodá-
lattal töltik el az ide érkező helvét nemeseket. 

Hát még a nemrég felújított északnyugati 
szárny! A földszinten ebédlőebédlőebédlőebédlő (13) található intarziás 
parkettával, tölgyfa asztallal, hatalmas ablakokkal, 

amelyek a kerti tóra néznek. A kényelmet a tátátátár-r-r-r-
salgósalgósalgósalgó (14) és a kártyateremkártyateremkártyateremkártyaterem (15) fokozza. Az eme-
leten csak kevesek által látogatható, jól felszerelt, 
díszes könyvtárkönyvtárkönyvtárkönyvtár (16), és a báró apró, de pazarul 
berendezett    dolgozószobájadolgozószobájadolgozószobájadolgozószobája (17) található. Ezen a 
része találhatók a báró és feleségének szobái  báró és feleségének szobái  báró és feleségének szobái  báró és feleségének szobái (18) 
valamint Mary hálószobájaMary hálószobájaMary hálószobájaMary hálószobája (19) és a francfrancfrancfranczzzzia kia kia kia ko-o-o-o-
morna szállásamorna szállásamorna szállásamorna szállása (20). Az emelet legnagyobb helysé-
ge a franczia mintára átépített báltbáltbáltbálteeeeremremremrem (21). 

Bár a báró nagy tételben árult borai kutyakö-
zönségesek, de a főépület alatti dongaboltozatos dongaboltozatos dongaboltozatos dongaboltozatos 
pipipipinnnncccczzzzébenébenébenében (lejárat: 22) – vastag, erős zárral ellátott 
tölgyfaajtók mögött – hordókban és palackokban 
állnak a franczia és itáliai tőkéken meg Tokajban 
érlelt jobbnál jobb borok. Itt, egy üres pinczeágban 
raboskodik Sigmund Bernath is. 

A palotában található még a titkárságtitkárságtitkárságtitkárság (23), ahol a 
báró titkára dolgozik egy írnok és Konrád társaságá-
ban. Nemrég új ajtót ütöttek az udvar felől, hogy az 
ide érkező kereskedők ne a palotán keresztül mász-
káljanak. Mivel sok pénz cserél itt gazdát, az őrök 
mindig rajta tartják a szemüket. 

Ha pedig valaki a legfontosabb helységet keres-
né – ahová még a király is gyalog jár – könnyen 
megtalálja. A nemesek részére az árnyékszékekárnyékszékekárnyékszékekárnyékszékek    a 
kastély vastagabb főfalaiban bújnak meg. A közren-
dűeknek be kell érniük a délnyugati őrtorony aljában 
és az istálló hátsó részén kialakított – a folyócska 
közelsége révén „vízöblítéses” pottyantópottyantópottyantópottyantókkkkkalkalkalkal.  

 Az esküvőre jövő pórok részére is összeütöt-
tek néhány    bodegákatbodegákatbodegákatbodegákat a folyóparton, az istálló mö-
götti részen.  

 
 

 
♥
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A bájital 
 

bájital tényleg hat (hiszen’ macskapi-
szok, galambszív és holdfény hiteles 
keveréke). Aki megissza, szerelem-
be esik az első ellenkező nemű, 
szóba jöhető emberrel, akit meglát. 
A hatás 3 napig tart, majd lassan 

elenyész. A képzetlen karakterek csak fele sem igaz 
legendákat hallhattak a bájitalokról; ha egyáltalán 
felmerül bennük ez a lehetőség. Amennyiben egy 
karakter járatos az Alkímiában (sikeres képzettség-
próba), akkor Johannes viselkedéséből rájöhet, ho-
gyan és mivel bájolták el, meddig tart a hatása stb. 

Ha a nehéz próbát is megdobják, rájönnek, 
hogy a bájital hatástalanítható valamilyen erős rosz-
szullétet okozó anyaggal (pl. tarantula mérge, erős 
alkohol stb.), amibe bele kell keverni néhány hajszá-
lat Mary kisasszony hajából. Ezen felül megtörheti 
a bájital hatását minden, amit a karakterek kitalálnak 
és a mesélő is jónak tart. Ha nem törik meg a báj-
ital hatását, Johannes nem akar elválni Marytől. 
Csak erőszakkal vagy félrevezetéssel lehet elvinni a 
kastélyból. 

A szerelmi bájitalból 1d6+3 adag van a kastély-
ban, mégpedig majd’ mind a báró szobájában egy 
fiókba zárva (a bárónál lévő kulcssal, nehéz Zárnyi-
tással vagy erőszakkal nyitható). A báró – a bo-
szorkány utasításait követve – éjszakánként az 
üvegcséket kiteszi az ablakba; a holdfényben fü-
rösztve ugyanis a szer növeli különös erejét. Ezen 
felül van egy adag Konrád úr szobájában is. 

A bájital birtokában a karakterek – a mihaszna 
angol csepürágó, Shakespeare Vilmos történetéhez 
hasonlóan – szerelemre tudnak lobbantani szíveket a 
kastélyban, ami igazán furcsa fordulatokhoz vezethet. 

 
♥

  

A játék stílusa 
 

ár a modult végig lehet játszani úgy 
is, hogy a karakterek vérbe borítják 
a kastélyt, de talán jobb lenne meg-
fogadni a klasszikusok tanácsát: 
„Nem siratóünnep ez, hanem vidám 
lakodalom”, és ennek szellemében 

játszani. Még így is becsúszhatnak problémák: a teszt-
játék egyetlen kardpárbajában az esélytelen Konrád 
egymás után háromszor dobott 20-ast, így kis híján 
véget ért a szépreményű Vajtay Aurél kalandozó 
pályafutása. 

♥♥♥

 

A mesélőhöz  
zen iratban lévő események szóról-
szóra úgy történtek amiképp leír-
tam. Amennyiben valaki – egy 
másik asztal mellett – máshogyan 
kívánja elmesélni e történetet, 
nyugodtan tegye azt. Végül is 

szerelmes ifjak, megejtett lányok, parázna papok, 
haragvó atyák és főúri kastélyok bárhol előfordul-
hatnak a világon. Nem csak Helvécziában történ-
hettek ilyen dolgok. Más akár gondolhatja úgy is, 
hogy Albionban vagy akár Győző fejedelem orszá-
gában is megtörténhetett ez az eset.  

Persze a Hungáriában történt esetnek nem le-
het Johannes Buttler a főhőse, de – más ötlet híján - 
nyugodtan hívhatjuk Buttler Jánosnak, az atyát 
pedig mondjuk Dőry Istvánnak. Ha pedig úgy 
látjuk, a ködös Albionban nem teremne meg a sző-
lő, ne essünk kétségbe, a kastély lakói foglakozhat-
nak sajtkészítéssel vagy halászattal is. A lényeg csak 
az, hogy a pincék mélyek és jól zárhatók legyenek.  

Ez a történet tanulságát nem csorbítja; de hogy 
mi is a tanulság, arra mindenkinek magának kell 
rájönnie. 
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ÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈâÈ 

Jogi Függelék
 
This version of Különös HázasságKülönös HázasságKülönös HázasságKülönös Házasság    is done under version 1.0a of the of 
the Open Game License, below, by permission of Wizards of the Coast, 
Inc.  
Notice of Open Game Content: Notice of Open Game Content: Notice of Open Game Content: Notice of Open Game Content: This product contains Open Game 
Content, as defined in the Open Game License, below. Open Game 
Content may only be Used under and in terms of the Open Game 
License. 
Designation of Open Game Content: Designation of Open Game Content: Designation of Open Game Content: Designation of Open Game Content: All text containing game rules 
and statistics within this book is hereby designated as Open Game 
Content, subject to the Product Identity designation below. 
Designation of PDesignation of PDesignation of PDesignation of Product Identity: roduct Identity: roduct Identity: roduct Identity: The following items are hereby 
designated as Product Identity as provided in section 1(e) of the Open 
Game License: all artwork, illustrations and maps or other visual refer-
ences, plot elements, description of personalities, geographic features or 
areas, and all text not specifically designated as Open Game Content, or 
data derived from OGL licensed material. 
 
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is 
Copyright 2000 Wizards of 
the Coast, Inc. ("Wizards"). All Rights Reserved. 
1. Definitions: 1. Definitions: 1. Definitions: 1. Definitions: (a) "Contributors" means the copyright and/or trademark 
owners who have contributed Open Game Content; (b) "Derivative 
Material" means copyrighted material including derivative works and 
translations (including into other computer languages), potation, 
modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, 
compilation, abridgment or other form in which an existing work may 
be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, 
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise 
distribute; (d) "Open Game Content" means the game mechanic and 
includes the methods, procedures, processes and routines to the extent 
such content does not embody the Product Identity and is an 
enhancement over the prior art and any additional content clearly 
identified as Open Game Content by the Contributor, and 
means any work covered by this License, including translations and 
derivative works under copyright law, but specifically excludes Product 
Identity; (e) "Product Identity" means product and product line names, 
logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures; 
characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, 
incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other 
visual or audio representations; names and descriptions of characters, 
spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special 
abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or 
supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and 
any other trademark or registered trademark clearly identified as 
Product identity by the owner of the Product Identity, and which 
specifically excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means 
the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a 
Contributor to identify itself or its products or the associated products 
contributed to the Open Game License by the Contributor; (g) "Use", 
"Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, 
translate and otherwise create Derivative Material of Open Game 
Content; (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this 
agreement.  
2. The License: 2. The License: 2. The License: 2. The License: This License applies to any Open Game Content that 
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be 
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice 
to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to 
or subtracted from this License except as described by the License 
itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game 
Content distributed using this License.  

3. Offer and Acceptance: 3. Offer and Acceptance: 3. Offer and Acceptance: 3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You 
indicate Your acceptance of the terms of this License. 
4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: 4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this 
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-
free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, 
the Open Game Content. 
5. Representation of Authority to Contribute: 5. Representation of Authority to Contribute: 5. Representation of Authority to Contribute: 5. Representation of Authority to Contribute: If You are 
contributing original material as Open Game Content, You represent 
that Your Contributions are Your original creation and/or You have 
sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
6. Notice of License Copyright: 6. Notice of License Copyright: 6. Notice of License Copyright: 6. Notice of License Copyright: You must update the COPY-
RIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of 
the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are 
copying, modifying or distributing, and You must add the title, the 
copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT 
NOTICE of any original Open Game Content you Distribute. 
7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: 7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product 
Identity, including as an indication as to compatibility, except as 
expressly licensed in another, independent Agreement with the owner 
of each element of that Product Identity. You agree not to indicate 
compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered 
Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content 
except as expressly licensed in another, independent Agreement with 
the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of 
any Product Identity in Open Game Content does not constitute a 
challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any 
Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title 
and interest in and to that Product Identity. 
8. Identification: 8. Identification: 8. Identification: 8. Identification: If you distribute Open Game Content You must 
clearly indicate which portions of the work that you are distributing are 
Open Game Content. 
9. Updating the License: 9. Updating the License: 9. Updating the License: 9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version 
of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content 
originally distributed under any version of this License. 
10. Copy of this License: 10. Copy of this License: 10. Copy of this License: 10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License 
with every copy of the Open Game Content You Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: 11. Use of Contributor Credits: 11. Use of Contributor Credits: 11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the 
Open Game Content using the name of any Contributor unless You 
have written permission from the Contributor to do so. 
12. Inability to Comply: 12. Inability to Comply: 12. Inability to Comply: 12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with 
any of the terms of this License with respect to some or all of the Open 
Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation 
then You may not Use any Open Game Material so affected. 
13. Termination: 13. Termination: 13. Termination: 13. Termination: This License will terminate automatically if You fail 
to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the 
termination of this License. 
14. Reformation: 14. Reformation: 14. Reformation: 14. Reformation: If any provision of this License is held to be 
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent 
necessary to make it enforceable. 
 
15. COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0a Open Game License v 1.0a Open Game License v 1.0a Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, 
Inc. 
System Reference Document System Reference Document System Reference Document System Reference Document Copyright 2003, Wizards of the Coast, 
Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, based on 
original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 
Helvéczia Helvéczia Helvéczia Helvéczia Copyright 2013 by Lux Gábor. 
Helvéczia: Mesélői Almanach Helvéczia: Mesélői Almanach Helvéczia: Mesélői Almanach Helvéczia: Mesélői Almanach Copyright 2013 by Lux Gábor. All 
rights reserved.  
Különös HázasságKülönös HázasságKülönös HázasságKülönös Házasság Copyright 2014 by Barta Ákos. All rights reserved. 
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