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I. Előszó
A komplikatio

Háttér
i néhány napig bohóczkodunk, de
csak azért, hogy utána annál buzgóbban térjünk vissza az ájtatoskodáshoz” írta egy név nélküli népfi a

tt következik a csavar. Márpedig,
hogy e kalamajkát többféle képen
is le lehet játszani. Eric Schnee, a
bolondtársaság vezetője ugyanis
megneszeli, hogy merényletet
terveznek ellene. Ő is kalandorokat fogad hát, hogy személye és társai testi épségére
ügyeljenek, továbbá, hogy leleplezzék a merénylőket, és (esetleges) megbízójukat.
1. Elsőkint, a karakterek feladata lehet, hogy
elrabolják a társaság vezetőjét (esetleg más
jeles tagját). Ez esetben csak korlátozottan
mozoghatnak, s ténykedéseiket mindenképp rejtegetniük kell.
2. Másodszor, elképzelhető, hogy nekik kell
megvédeniük a bolondságokat. Ekkor természetesen kapnak mindenféle engedélyt,
hogy oda is bémehessenek, hová bizony
akárkinek nincsen bejárása.
3. Végül pedig, nem lehetetlen, hogy mindkét
megbízó őket találja meg. Természetesen
így sincs oly könnyű dolguk ha mindkét
félnek eleget akarnak tenni; bizony nagyon
jó bizonyíték kell a karakterek bűntelenségére.

bolondünnepek védelmében, mikor
azokat bé akarták tiltáni. De ma
már nem így van ez, legalábbis nem Fürochenben,
ugyanis ott rendezik meg idén azt a szörnyű szentségtelen mulatságot: a bolondünnepet (Festus
Fatutorum. Ugyan ezeket már vagy egy évszázada
tilalmazták, de hát az emberi őrültségeknek nem
lehet gátat vetni; arra folyik, amerre tud. Hát most
Fürochenbe terelé a híres bolondtársaság, a
„Kompanie der Verrückte Pilze”. Ez ugyanis a mai
kor bolondságainak legnevesebb kútfeje; az idei ünnepet is ez harczolta ki.
Természetes azonban, hogy egyeseknek ez
nem tetszik. Ott van például az idős Albrecht von
Staub márki, kit ez ünnepély jogaiban igencsak megrövidít, s egyébként is volt már egy-két elintézetlen
ügye a társasággal. Felfogad hát egy csapatnyi elszánt gazembert, kiknek feladata, hogy a társaság
vezetőjét Erick Schneet elébe hozzák. A
továbbiakrul pedig majd dönt, ha eljön a maga ideje.
.
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Ottilia Weinmar, bolondkincstárnok: Csinos leány,
állítólag Eric törvénytelen gyermeke, s ez rokoni
kapcsolat segítségével sikerült nő létére ily magas
tisztséghez jutnia. Akárhogy is, feladatát igen rosszul
végzi, mivel úgy tűnik még számolni se tud: érdekes
módon gyakran téved – a maga javára.

E harmadik lehetőséget oly esetekben érdemes
alkalmazni, mint például ha alacsony szintű a csapat. Ekkor ugyanis alapból közelebb kerülnek
czéljukhoz, s még az ellenséges csapat sem zavarja
a vizet. Ámde vigyázzunk, nehogy túl könnyűvé
legyen a kaland; legyen a bírósági tárgyalás komoly veszély a csapat számára, s ezt érzékeltessük
is velük. ~

Ottilia Weinmar: Lövész 1+1; VO 13 (köpönyeg,
Ügy); Tám +2 tőr 1d4+1 vagy +2 pisztoly 1d10+
[újratöltés ½ kör] vagy +4 pisztoly 1d10+ [újratöltés
1 kör]; +3/+1/+1; V 8.
Hp
7
Bonifacz atya, bolondapát: Magas és kopasz férfi,
ki próbál ájtatos képet felvenni -kevés sikerrel. Miseruhája likas, fél lába mezítlábas. A „zarándokokat”
pamfletjeivel zargatja.

Kompanie der Verrückte Pilze
ric Schnee, bolondherceg: Alacsony, sovány, negyvenes férfi, s
bizony kiérdemelte a tisztségét;
sötét vicczeket mesél, s farag; kedvelt időtöltései közé tartozik, hogy
másokról gúnyos, sőt, megalázó
verseket költ, s ezeket fennen szavalja. Ám ebben
meg nem akadályoztatik, mivel tisztsége oly védelmet jelent neki, mint másnak a kardja. Zöld és sárga
színű bő ruhát szokott, viselni, mit vörös festékfoltok tarkítanak. Ez alatt azonban mindig hord magánál, valami kis méretü önvédelmi fegyvört. Hangja,
mely magas és rekedtes, csak tovább emeli tekintélyét – bolondság terén.

Bonifacz atya: ex-Pap 2+1; VO 13 (csuha, Ügy);
Tám +2 tőr 1d4+1; +4/+2/+4; V 7; 32 et, röpirat:
„Isteni Bolondság”
Hp
11

A másik csapat
z akasztani való gazficzkók azok,
kik a csapat törekvéseit megakadályozni
szándékozik.
Mind
sokpóbás csirkefogó; s tudásukat az
ölésben és a rablásban ki is használják. Egy alacsonyabb szintű csapat
igencsak nagy veszélyben van, ha ellenük fordulnak.
Ha ők a márki emberei, a harmadik napon jutnak
odáig, hogy Schnee urat elrabolják, mégpedig a délben mondott beszéde után. Ha a karakterek nincsenek akkor ott, hát az ő bajuk.

Eric Schnee: Vagabund 2+2; VO 13 (bolondruha,
Ügy); Tám +3 tőr 1d4+2 vagy +3 pisztoly 1d10+
[újratöltés 1 kör]; Specz orvtámadás +1d6, úti szerencse, Előadás +4; +3/+5/+3; V 8; festék (piros, kék,
sárga, zöld színekben), szakadt húrú hegedű, pávatoll
penna, 679 rt
Hp
15
Az öreg Gerücher, bolondkancellár: Nincs ki
emlékeznék másik nevire, de állítólag egyetemen
tanult mindenféle különös dolgot. Egyébkint kinézetre oly, mint egy rendes öregapó: kevés foga van,
ősz haja szinte teljesen kihullott. Máskülönben bolondozik és vihánczol rendesen, s neki még illik is a
színes bolondruha és a csörgősipka. Varázslatait
mind-mind tréfákra használja.

Leopold Silvania: Katona 5+1; VO 16 (mellvért,
Ügy); Tám +7/+2 lovagi kard 1d10+1 vagy +7/+2
pisztolyok 1d10+; +5/+3/+3; V 5; 4 at, 13 et,
2*pisztoly, golyó és por*12; czinkelt kártyapakli és
dobókoczkák, ezüst medalion (4 at).

A csapat vezetője. Durva és forróvérű; ha vele valaki paczkázni merészel, hát már veheti is az utolsó
kenetet. Ez tulajdonsága azonban talán ellene is
fordítható.

Gerücher: Deák 3+1; VO 13 (bolondruha, Ügy);
Tám +3 tőr 1d4+1; Specz Történelem +4, Filozófia
+4, varázslatok; +2/+2/+4; V 8; rózsafüzér, kártyapakli, színes dobókoczkák, csengettyű, 34 et.
Különféle matériák összegyúrt labdacsa [2], kecskebőr duda [1], rózsaszirmokból préselt por [1].
Varázslatok: 2+1/1; 1: Tádé Megkeserült Lakomája,
Ördögi Harsona (emberek háta mögé lopódzva,
hirtelen), Világszép Ludmilla Pörgetővarázslata, A
Szemérmetlen Szónok 2: Altatás.

Hp

41

Juszuf, a török: Vagabund 3+2; VO 14 (köpönyeg,
Ügy); Tám +4 jatagán 1d6+2 [+2d6] vagy +4 tőr
1d4+2 [+2d6]; Specz Kezdeményezés +6, orvtámadás
+2d6, Zárnyitás +5, Zsebmetszés +5, Előadás +5,
Megfigyelés +5; +3/+5/+3; V 4; selyemhurok, tolvajkulcsok, altató por*3; 5 at, 23 et.

4

Ravasz és kegyetlen, de csak hátulról; egyébként
mindenkinek hízeleg. Ő a csapat szeme: az ünnep
alatt kereskedőként figyeli a teret (török viseleteket
árul), s a dolgokat jelenti a többieknek (ekkor segédje, Ali veszi át helyit, ki semmiről se tud).
Hp

Filip Zenawich: Deák 4+1; VO 13 (köpönyeg,
Ügy); Tám +3 szablya 1d6+1 vagy +3 ostor 1d3+1 [+2
HM] vagy +3 gránát 2d6+; Specz varázslatok, Jog +5,
Okkultizmus +5; +3/+3/+5; V 7; méreg (1d6
Hp/2d6Hp)*2; pergamen, tinta toll, 3 at, 4 et.
Rézinga [2], rizspor és üvegreszelék [1], frissítő tonik
[1], akasztott ember ujjai [1], asztrológiai térkép [1],
török jatagán [1], bikavese-cseppek [2].
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Péter* és Pál**: Párbajhős 3+2; VO 16 (köpönyeg,
vítőr, Ügy); Tám +5 rapír 1d6+2 vagy +5 mordály
2d6+ vagy +5 gránát* 2d6+; Specz támadóérték
átvitele VO-ra, +2 HM; +5/+3/+3; V 8, 7; koczkák,
kártya**

Titkolódzó alak, ki pávatollal díszített kalpagát
mindig arczába húzza. Akkor válik igazán nagy
ellenséggé, ha az ügy kitudódnék és bírósági perré
válna, mivel oly járatos a jogtudományban, mint azzal
kevesen dicsekedhetnek.
Varázslatok: 3+1/2, 1: Dr. Faustus Hordója*2, A
Hűséges Inas, Vénusz áldása, A csontkulcs; 2: Az
Ördög Asztrológiája, Czirkumskribáczió, Herkules
Ereje.

Az ikrek oly hasonlatosak egymáshoz, hogy ember
legyen a talpán, ki megkülönböztetné őket. Társaik
is úgy tudnak rajtuk eligazodni, hogy megjelölték
őket: Péternek egy zöld rongydarabot kell a bal
kézfejin hordania.
Hp

Hp

24*
15**
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II. Fürochen
jesztették, s mindkét fél azt várja, hogy megjöjjön az
üzenet: nekik vagyon igazuk.
A város környéke nem túl érdekes: szántók és
erdők váltják egymást. Az egyetlen érdekesebb hely
északra fekszik, úgy 1 Stunde távolságban: egy szinte(?) őrült remete tengeti vén napjait egy rozoga
viskóban.

zt bizony sajnos el kell mondani,
hogy a bolondok közt sincs mindig
egyetértés. Ugyanis alig kezdődik
el az ünnepség, két táborra bomlanak, mégpedig egy oly ügy miatt,
mely épeszűek közt nevetségesen
hangozna: vajon a bolondgomba kalapja fehér, avagy
piros? Ez nézeteltérés pedig oly nagy, hogy már két
táborba verődtek. A kérdést Erick Schnee elé ter-
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1. Csípős

Tulajdonosa e
Hungáriábul érkezett veres képű szakács,
Jánosfi János, ki itt próbálja terjeszteni azok különös
étkeit. Természetesen kapható (olcsóbban) rendes
étel is, de kinek kellene az, ha itt a sok ínyencség?
Természetesen a fogadó megtelt, bár az istállóban
tán még lehet aludni. De ha földijével találkoznék a
fogadós, hát annak valahonnan biztán kerül szoba.
A társaság mind módosabb bolond; itt szállt meg
példának okáért Hans Eckhen, a kiszolgált, ősz katonatiszt, ki állandóan egy papírkarddal hadonászik és
állandóan összetűzésbe kerül valakivel, vagy a híres
tudós, Brlety Wodanovich, ki pedig a bolond dolgok
nagy tudora.
Hans Eckhen: Fegyvermester 3; VO 15 (kaczagány,
vítőr); Tám +3 papírkard 1d6 kábító vagy +3 tőr 1d4;
+3/+1/+1; V 13; mutatók nélküli zsebóra, 6 at, 23 et
Hp
13

tréfa fogadó.

2.

3.

Brlety Wodanovich: Deák 6+1; VO 13 (köpönyeg,
Ügy); Tám +5 rapír 1d6+1; Specz varázslatok, Bolondismeret +7, Történelem +7; +4/+4/+6; V 11; 4
at, 12 et (varázskönyv: szobájában).
Kecskebőr duda [3], szemüveg [3], halotti gyertya [4],
bikavese-cseppek [3], kutyaszőr ostor [2], koporsóban
tartott holttest [1], kakastojás [1]
Varázslatok: 3+1/3/2, 1: Kőugrató, Lóhalálában, A

4.

5.

szemérmetlen szónok, Dr. Mabuse Mesmerikus
Delejezése, Lidérczfény*2; 2: Herkules Ereje*2, A
Láthatatlan Falka, A Szépséges Gyilkos; 3: Dr.
Caligari Ládája, Tűzgolyó.
Hp

6.
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7.

2. Az ángélus Lee patikája.

Mindenféle kenőcsöt, italt árul a különös fickó, s közben állandóan sose hallott szerek neveit motyogja. Azt állítja,
ismer egy nagy hatalmú receptet, és már csak a hozzávalókat kéne valahogyan összeszedni hozzá. Kapható itt nagyjából minden, mi a Mediczinás ládikóban
le vagyon írva, de mind már oly öreg, hogy 1:4
eséllyel a hatása elmarad, vagy a visszájára fordul.

8.

3. Szent Valentin temploma.

Köztudott, hogy
Szent Valentin a bolondok védőszentje is, de
ezt már ő sem bírhatta; míg a város rendje helyre
nem áll, addig bizony varázslatokat itt nem lehet
nyerni. Egyébként a következőkkel rendelkezik: 1:
Az Enyhítő Balzsam, A Pincze Peregrinusa; 2: A

Hűséges Virág, Varázslatfordítás.

9.

Itt lakik a Kompanie der
Verrückte Pilze összes vezetője, valamint a 10

4. Városháza.

tükör van, melybe ki ha benéz, szőrös
majomnak látja magát
Sajnálatos
módon
eléggé
Irattár:
megüresedett e szoba, s inkább csak bohó
irományok találhatóak a polczokon, mint
hivatalos iratok. Az egyik tekercsre
azonban egy varázsige vagyon fölírva:

Ördögi Harsona.

Tanácsterem: Keresztbe hosszú asztal,
teleszórva
papírokkal,
pennákkal,
tintásüvegekkel
és
hasonlókkal.
Berendezése az előszobáéhoz hasonlatos. A
titkosajtó mögötti teremben található egy
lezárt (Nehéz Zárnyitás) láda, telve arannyal
– ha a társaságnak hirtelen sok pénzre lenne
szüksége (100 at). Ám mivel ez egyben a
város pénze is, elvinni igen súlyos bűn. Itt
vannak elrejtve továbbá a tartalék
fegyverek: alabárdok, szablyák, muskéták,
lópor és golyó.
Társalgó: Középen fiókos kisasztal, benne
pipa és dohány, valamint egy kis ital.
Körülötte bőrrel borított padszékek, az
egyikbe varrva egy aranymedál (7 at).
Városi gárda szobái: Itt lakik a város teljes
katonasága: 5-5 képzett harczos. A szobák,
szerények: összesen 10 et-t és pár apróságot
(pl. koczkák) lehet találni, no meg a
katonák fegyvereit. Bútorok: 5-5 ágy, 1-1
szekrény és asztal.
Bonifacz atya szobája: Csak egy priccs és
egy asztalka található, rajt' egy kipingált
Biblia.
Az öreg Gerücher szobája: Az asztalon
fekszik varázskönyve, szekrényében pedig
egy jókora faládában komponenseket
raktároz., valamint egy könyvet: Mi, mikor
és
hogyan
történt?
(hosszas
tanulmányozással megtanulható belőle a
Történelem képzettség)
Ottilia Weinmar szobája: Baldachinos ágy, a
szekrény tele női ruhákkal. A mozdítható
értékek úgy 15 at-t kóstálnak, de egy ember
bizony kevés ahhoz, hogy mind elvigye –
arról nem is szólva, hogy milyen feltűnést
keltene. Van azért 8 at is, és a társaság
költségvetései is itt találhatóak az asztalon. A
pénzes láda kulcsai nincsenek itt; azokat
mindig magánál hordja.
Mindenféle
Erick
Schnee
szobája:
érdektelen papír és gúnyos versike (pl:

„János levese csíp mint az Ántikrisztus/
abból enni igen kárus”) vagyon az asztalra

fős városi gárda. Mivel igen fontos helyszín, szobáiról részletesebb leírás adatik (a lakószobák berendezése, ha nincs megemlítve, egy ágyból, egy szekrényből és egy kisasztalból áll)
1. Előszoba: Groteszk mellszobrok, rajtuk
színes csörgősipka. A nyugati falnál egy

hányva. Szekrényében két pisztolyt tart,
mellette lőpor és golyó. A falra vörösre
színezett fakard van akasztva, mely kiválóan
alkalmas hadakozásra is, nem csak dísznek.
Neki vannak még kulcsai a pénzesládikóhoz,
s azokat fiókjában őrizgeti.
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hogy megélhetési gondjaik nem lesznek egy darabig.
Természetesen minden alap eszköz beszerezhető, s
még különlegességek is, példának okáért:
• Kétcsövű puska: A modern fegyvergyártás
remeke e muskéta, minek két csöve van,
így egyszerre két golyót képes lőni.
Támadást csak egyszer kell dobni, de 1:3
eséllyel csak az egyik golyó talál. Ha
viszont mind a kettő: a sebzést két
koczkával kell dobni (és halmozásához elég
csak az egyikkel maximumot dobni)! Igen
ormótlan, így nehéz vele czélozni:
megfelelő alátámasztás nélkül -4 jár a
támadásra; továbbá több idő újratölteni (2½
kör). Legalább 40 at-t kóstál.
• Doboló bádogmajom: Alig akkora, mint
egy ember alsó karja, s mégis mekkora
lármát tud csapni! Ha felhúzzák, s engedik,
hogy dobjával s czintányérjaival játszódjék,
hát mindenkit odavonzz a környékről.
Kiváló lehet ez, ha el akarják terelni a
figyelmet – vagy csak ingerelni a
jónépeket. A kezdő ár 12 at, de ebből akár
négyet is le lehet alkudni.
• Tánczoltató kakukkos óra: Ki ez órának
zenéjét
meghallja, nyomban ugrálni,
bukfenczezni, czigánykerekezni kezd, s míg
a madár szól, abba nem hagyhatja – még
szerencse, hogy rendesen az órák számát
énekli csak el, de azt milyen hosszan! Ára
20 at körül forog.

10. Kalandorok szobája: Ha a karakterek ide
dolgoznak, akkor itt kapnak szállást; ha
nem, hát a másik csapaté a szoba. Éppen
ezért igen berendezetlen; csak pár ágy és
egy nagy szekrény van bépakolva. Ez után
már maguk rendezik be (utóbbi esetben
nem sok minden található: holmijuk nagy
részét többnyire magukkal hordják).
Katonák(9): Sz 1+1; VO 14 (posztó, vítőr, Ügy);
Tám +2 rapír 1d6+1 vagy +2 alabárd 1d10+1 [+2HM];
+3/+1/+1; V 3d6
Hp
6
5
6
2
7
5
2
7
9
Kapitány: Katona 3+1; VO 16 (mellvért, Ügy); Tám
+5 szablya 1d6+1 vagy +5 buzogány 1d8+1 vagy +5
nyeles pöröly 1d8+1 [+2 HM] vagy +5 pisztoly 1d10+
[újratöltés 1 kör]; Specz sebzésátvitel, Lovaglás +4,
Katonaság +4; +4/+2/+2; V 14
Hp
22

5. Temető.

Még e rémes helyre is tréfás dolgokat
hoztak; színes koszorúkat és kereszteket.
Egyébként az egészet kezdi benőni a gaz; látszik,
hogy nem ápolják. A sírásó valóban megbolondult, s
csak félmondatokban képes beszélni. A kandallóból
egy járat nyílik annak, ki ismeri nyitját: rézzel kell
kopogni a falán. Egy kriptába vezet, az út felén
azonban egy verem van: 10' mély, az alja pedig kifejezetten kemény (Közepes Reflexszel elkerülhető;
ha beleesnek, akkor 1:6 esély csonttörésre). A kriptában a város egykori alapítója, Florian Fürochen van
örök nyugalomra helyezve, álmára pedig egy
pánczélvért vigyáz. Ám ha legyőzik, szabad a préda:
az aranyozott halotti lepel (10 at), a +1-es lovagi kard,
mely a mellén feküdt, és az aranyékszerek (összesen
30 at), no meg a pánczél.
A kerítés mentén fatáblák állnak, rajtuk haláltáncz
képek és versek, de már kopottak, alig lehet őket
elolvasni:
„...Ó, jöjj, hagyd a munkát, a pénzt
vagy:

7. Fehérkalaposok tábora.

Ide inkább az
tanult bolondok gyűlnek: ők tanulmányaik, s
mások nagy könyvei és feljegyzései alapján állítják: a
bolondgomba kalapja fehér színű. Vezetőik: főképp
német, meg néhány Auslander deákok mind fehér
vászonból és drótból készült gombakalapot viselnek.
Ha egy vöröskalapos közibük téved (vagy valakire
ezt hiszik) hát ne számítson semmi jóra. Sátrakban,
szekereken alusznak.
Fehérkalaposok: Sz 1; VO 11 (posztó); Tám +1 bot
1d6 vagy fegyver; +2/+0/+0; V 3d6
Hp
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8
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7
1
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hagyd az életet, a reményt...”
„...ne állj meg,
fogd kezemet,
míg el nem veszem
életed...” s.a.t.

Páczélos strázsa: Katona 6; VO 17; Tám +7/+2
alabárd 1d10 [+2 HM] vagy +7 ököl 1d6 és +2 csőrös
sisak 2d4; Specz fáradhatatlan, sebzés átvitele;
+5/+0/+3; V10.
Hp
30

6. Piacz.

Árusok kínálják portékáikat, mutatványosok és komédiások mutogatják előadásikat minden oly, mint egy rendes ünnepség. természetesen a bohóczoknak, gólyalábasoknak s hasonlóknak
van a legnagyobb sikerük: ők bizony oly népszerűek,

Deákok: Deák 2+1; VO 13 (köpönyeg, Ügy); Tám
+1 rapír 1d6+1 vagy +1 tőr 1d4+1; Specz tudományok;
+2/+2/+4 V 3d6.
Varázslatok: 1

7

Hp

8.
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Czigányok: Vagabund 2+1; VO 13 (köpönyeg,
Ügy); Tám +2 szablya 1d6+1 [+1d6] vagy +2 kés
1d4+1 [+1d6]; Specz orvtámadás, úti szerencse;
+4/+2/+2; V 3d6
Hp
4
4
6
9
11
9
12
10
9
5
7
13
12
7
9
11
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14
14
7
7
8
10
15
16
11
5
9
9
10.

Ezek azokból
állnak, kiknek munkájuk során állítólag gyakran
találkoznak
bolondgombával:
javasasszonyok,
czigányok és hasonlók. Nem tudni, valóban a híres
gombát használták főzeteikhez, vagy csak valami
gyengébb alfaját; a lényeg, hogy a szerek állítólag
hatnak (itt is kapni mindenfélét, mitől az ember erős
halluczinácziókat láthatik), s nem engednek igazukból néhány jött-ment diák kedvéért.

Vöröskalaposok tábora.

Javasasszonyok: Sz 1+1; VO11 (posztó); Tám +2 tőr
1d4+1 vagy +2 bot 1d6+1 vagy más fegyver; Specz
átkok +3/+1/+1; V 2d6
Hp
7
3
8
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III. Események
A bolondmisék

Erick Schnee beszédei

tt most leíratik, hogy milyen is ez
ily különös esemény, mely a bolondünnepek hagyományos része, s
miből most is többön lehet részt
venni. A bolondpüspök elkezdi
mintha rendes mise volna. Majd
mikor az éneklésre kerülne sor, hát mindenféle világi
nótákat kezdenek gajdolni az emberek. Mások az
oltár lépcsőjin kártyáznak, koczkáznak, esznek, isznak. A füstölőben mindenféle büdös dolgot égetnek
tömjén helyett s aztat úgy lóbálják, hogy a bolondpüspök orrába menjen – vagy bárkiébe, aki elég
közel van. A falakra ronda képeket akasztgatnak, a
szabad helyet pedig vízzel (rosszabb esetben mással,
mit ide leírni nem szabad) béfröcskölik. A végén az
alamizsnáspap rendet parancsolt („Silete, silete,
silentium habete”), hogy a bolondpüspök megáldhassa
a jámbor gyülekezetet, majd az előbbi veszi vissza a
szót, s bűnbocsánatot hirdet ily formulákkal: „A

ár az ókori rómaiak, sőt, a babiloniak is ünnepelték e gyönyörű ünnepet; mikor is még a rabszolgák is
urakként viselkedhettek, az urak
pedig vendégül látták a rosszabb
sorban élőket, vagy akár szolgákként viselkedtek. Előbbiek levethették lánczaikat,
utóbbiak virágokkal díszíthették magukat. És nem
lehetett senkit se megbüntetni azért, amit ezeken a
napokon elkövetett.”
„Sajnos voltak ellenzői az ünnepeknek; fantáziátlan, ámde nagy hatalmú emberek. Augustus császár
például lecsökkentette a hosszát három napra. A
bitang! Jöttek azonban értelmesebbek is: Tiberius és
Caligula is egy-egy nappal meghosszabbította. Az
áldott lelkek!”
„Francziaországban van egy szójáték. Eredetileg
„Féte des sous-diacres”, azaz „aldiaknónusok ünnepe”
volt az ünnep hivatalos neve. Ám a sok ivászattól,
mely ekkor folyt, a köznyelv átnevezte: így lett
„Féte des saouls diacres”, vagyis „részeg diakónusok
ünnepe”. s.a.t.

püspök úr ezennel küld nektek egy tele kosár bűnbocsánatot s könyörög az Úrhoz, hogy bocsásson
reátok becsületes májbajokat.” s.a.t
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még nem fajult tovább a helyzet: nem lenne jó, ha
gyilkosság történne...

Felvonulások
yakran vannak bolondmisék után.
Ilyenkor az emberek trágyával
megrakott társszekerekkel kocsizgatnak fel, s alá a városban, a bámészkodókat pedig a rakománnyal
és lógolyókkal dobálják.

Végül pedig
a a merénylet kitudódik, a bírósági
per szinte elkerülhetetlen. Ekkor
pedig sokkal többet ér a pergő
nyelv és a gyors agy, mint bármiféle pánczél és kard. Főleg, mert a
másik csapatot Filip Zenawich
képviseli, a „Kompanie der Verrückte Pilze”-t pedig
Gianluigi Toritt, a híres jogtudós. Így hát a karaktereknek igen nem kis ellenfelekkel kell szembenézniük, ha a társaság ellenségei. De ez már a holnap
gondja...
Minden esetre több mint egy évszázad után újra
volt egy festus fauturum, egy bolondünnep. A java
viszont még csak most gyün...

Csetepaték
zek bizony nem voltak benne az
eredeti tervben, mégis megtörténhetnek: a fehérkalaposok és a
vöröskalaposok utczai csetepatéiról
van most szó. Semmi komoly;
egymást gombákkal hajigálják, vagy
éppen csörgősipkákkal vagy hallal verik; egészen
addig míg ki nem fulladnak. Szerencse, hogy eddig
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