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z következő tabella 

vigasztalást nyújt 

mindazoknak, akik 

az história folyá-

sát valamelyest megismervén 

kétségbeesetten bámulták az 

eredeti játék hadi szerszámait. 

A kedves olvasó figyelmezzen 

arra, hogy a fölsorolt adatok 

nem teljesen tükrözik a való-

ságot, csupán kicsinykét jobb-

nak vélem az eredetinél.  

   –– A Szerző 
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I. Táblázat az Úr 1697. évére 
 

Pánczélok 
Pánczélok Ár  VO 
Vékony ruha, egyenruha 3 et +1 
Mente, bő ruha, csuha, köpönyeg 5 et +2 
Bőrzeke, kaczagány 2 at +3 
Sodronying 5 at +4 
Mellvért 15 at +5 

*Félvért 30 at +7 
*Lemezvért 50 at +8 
Pajzsok Ár VO 
Karvas # 7 et +2 
Kis fémpajzs # 4 et +2 
Vítőr # 5 et +2 

 
* A nehéz pánczélok legföljebb +2-es Ügyességbónuszt engedélyeznek, külön helyet foglalnak el a karakter felsze-
relési listáján, és megterheltséget okoznak. 
# Csak közelharczban véd, lövedékek ellen hatástalan, még nyilak ellen is. 

 

Fegyverek 
Közelharczi fegyverek Ár Sebzés Kritikus Más 
Alabárd és más hasonló ‡ (2) 1 at 1d10 *3 - 
Birkózás (2) (3) - 1d6 *2 - 
Bot, rövid, sétapálcza - 1d4 *2 - 
Bot ‡ - 1d6 *2 - 
Bot, vasalt ‡ 3 et 1d8 *2 - 
Bunkó - 1d6 *2 póri 
Buzogány, csákány, fokos, balta 6 et 1d6 *3 régimódi 
Dzsida ‡ 4 et 1d6 *3 dobható 
Fejsze ‡ 6 et 1d8 *3 póri 
Kard, másfélkezes ‡ (2) 5 at  1d10  19-20/*2  régimódi 
Kard, kétkezi ‡ 6 at 1d12 19-20/*2 hóhér szerszáma 
Kard, rövid, spádé, jatagán 2 at 1d6 19-20/*2 - 
Kard, pallos 4 at 1d8 19-20/*2 - 
Kalapács, kétkezi ‡ 1 at 1d8 *3 póri 
Kasza, vasvilla ‡ 6 et 1d6 *2 póri 
Pika ‡ 5 et 1d6 *3 régimódi 
Rapír (7) 3 at 1d6 18-20/*2 +2 kezdeményezés 
Szablya 2,5 at 1d6 18-20/*2 - 
Szurony 7 et 1d4 18-20/*2 markolattal is rendelkező 
Tőr 5 et 1d4 18-20/*2 - 
Ostor (2) (3) 5 et 1d3 *2 - 
Ököl (3) - 1d4 *2 - 
Vítőr 5 et 1d4 19-20/*2 balkezes, +2 VO 

 

Lőfegyverek Ár Sebzés Kritikus Újratöltés 
Ágyú (4) (5) 50 at 3d10+ *3 3 kör 
Gránát (4) (6) 6 et 2d6+ *2 1½kör 
Bomba (4) (6) 5 at 4d6+ *2 3 kör beélesíteni 
Lőporos hordó (4) 12 at 6d6+ *2 - 
Íj ‡ 2 at 1d6 *3 - 
          Nyilak (*10) 1 et 
Kanóczos muskéta (5) ‡ 2 at 1d10+ *3 2 kör 
          Golyóbis és por (*10) 3 et 
Karabély (5) ‡ 2,5 at 1d10+ *3 1 kör 
Kovás puska (5) ‡ 2 at 1d10+ *3 1½kör 
Mordály ‡ (4) 2,5 at 2d6+ *3 1½kör 
Pisztoly (6) 2 at 1d8+ *3 1 kör 
Számszeríj (6) 4 at 1d8 19-20/*2 1 kör 
          Lövedék (*10) 1 et 
Vadászpuska (5) ‡ 4 at 1d10+ *3 1½kör 
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‡ Kétkezes 
(2) Harczi manőverekre +2-t ad 
(3) Csak kábító sebzést okoz 
(4) Több czélpontra is hathat, ám 1-es dobáson besül avagy 
felrobban 
(5) Pánczél és pajzs VO-ja nem érvényesül ellene. 
(6) Pánczél VO-ja csak mellvért vagy jobb pánczél esetén 
érvényesül ellene, pajzsoké soha. 
(7) A rapír kezdeményezés bónusza a fegyver aktív használa-
táért jár. Ugyanakkor a könnyebb kezelhetőség érdekében 
ezt nem kell nagyon szigorúan venni. Ha a csata közepén 
elsüt egy pisztolyt, akkor sem kell változtatni a cselekvési 
sorrenden. 
 

Kétkezi fegyverek: az erőből adódó sebzésbónusz másfélszere-
se adható hozzá a dobáshoz 
Lőfegyverek: a lőfegyverek sebzését nem befolyásolja a magas 
Erő 
Tűzfegyverek: a tűzfegyverek sebzése maximális dobás esetén 
halmozódik, vagyis újra kell dobni, s az eredményt a dobáshoz 
hozzáadni. Például 2d6 esetén 12-es eredménynél. 
Dobó/lőtávon kívüli támadás: -2 és -6 közötti levonás jár a 
támadásdobásra 
Újratöltés: 1/2 kör esetén a kör végén -2-vel támadhat 
Az újratöltés átírása után a lövész egy körrel 
csökkentheti a töltés idejét, ami fél kör alá nem 
redukálódhat. 

 

 
 

Lőtáv alap 
A Helvéczia nem használ távolságokat, úgyhogy ez csak egy hozzávetőleges segítség azoknak, akiknek lövésük sincs a 
lehetséges lőtávokról. 
 
Dzsida 6m 
Gránát: erő értéke m 
Íj: 30m 

Karabély: 15m 
Mordály 12m 
Muskéta, puska: 24m 

Pisztoly: 9m 
Számszeríj: 24m 
Vadászpuska: 33m 

 

 
 

Katonák szokásos felszerelése 
 
Bajvívók és bajkeverők: rapír, esetleg ökölpajzs vagy 

vítőr. 
Czivil: spádé vagy rapír nyugatiakon, szablya magyarok 

és lengyelek oldalán. 
Városőr vagy díszőrség tagja: alabárd (vagy más szál-

fegyver), rövid kard. 
Huszár (reguláris): mente, szablya, két pisztoly vagy 

karabély. 
Magyar huszártiszt: mente, kaczagány, szablya, két 

pisztoly, esetleg karvas, buzogány vagy csákányfo-
kos. Szablya helyett vagy mellett pallosa is nyugod-
tan lehet. 

Muskétás: egyenruha, puska, szurony, rövid kard. 
Vértes: mellvért, pallos, pisztoly. 
Dzsidás: egyenruha, szablya, dzsida. 
Karabélyos (lovas): egyenruha, karabély, szablya vagy 

pallos. 
Lengyel huszár: mellvért, karvas, szablya vagy pallos, 

pisztoly, kopja (mint a pika). 
Lengyel „bajtárs”: sodronying, karvas, szablya, íj vagy 

pisztoly, fonott pajzs (adatok, mint a kispajzsé) eset-
leg dzsida vagy kopja is. Pánczélozott bajtárs volt a 
titulusok szó szerint. 

Pikás: pika, rövid kard, mellvért is lehetséges. A pikások 
a játék ideje táján avulnak el végleg. Némely orszá-
gokban még előfordulnak, németeknél biztosan 
nem. 
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Mindennek értő magyarázatja 
 

z egyedüli igazi pánczél a mellvért, 
amelyet a vértes lovasság hord kizá-
rólag, és olykor harczias különczök. 
A jó mellvért állja a pisztolylövést. 
A lengyelek rákozott mellvértet 
hordanak. A sodronying régimódi, 

már csak a lengyelek és a magyar főnemesek használ-
ják. Bőrzekét elsősorban a nyugatiak hordanak. A 
kaczagány farkasbőrből való, a rangosabb személyek 
leopárdbőr kaczagánya 5 at. A mente a magyarok és 
lengyelek, illetve bármilyen népből való huszárok 
viselete. Félvért esetén lemez fedi a karokat, a törzset, 
a fejet, de a lábat csak czombközépig. Főurak ünnepé-
lyes alkalmak során időnként még viselnek félvértet és 
lemezvértet, úgyhogy az árukhoz nyugodtan számolj 
hozzá még 5-40 arany díszítési költséget, és a védett-
ségből gyakran föláldoznak a kisebb súly érdekében. 
Karvasat magyar tisztek hordanak olykor alkarjukon, a 
félvért és lemezvért karvértje is használható erre a 
czélra külön vásárlás nélkül. 

Buzogányt és csákányfokost csak lengyel és ma-
gyar tisztek hordanak rangjelzés gyanánt. A pallost fél 
kézzel (!) forgatják, és a vértes ezredek katonái hasz-
nálják elsősorban. A rapírt a nyugatiak használják 
békeidőben. A másfélkezes kard (amelynek igazi neve 
hosszúkard) visszaszorult a vívótermekbe, és ott is a 
különczök tanulják, csatatéren nem használatos. A 
szuronyokat már nem a puska csövébe dugják, mint 

régen, úgyhogy lőni is lehet a puskával. A táblázat 
szuronya olyan kialakítású példány, amely tőrként is 
használható. A hagyományos, markolat nélküli szu-
rony 3 et. A szuronyos puska harczi értékei mint a 
dzsidáé. A puskák csövét megragadva lehet vasalt 
bunkóként is használni ezeket közelharczban. A pika 
nagyon hosszú, erre az időszakra már elavult csatatéri 
fegyver, egy az egy elleni harczra kevéssé alkalmas. A 
dzsida rövid dárda, amit egyes lengyel, franczia, orosz 
és porosz lovas alakulatok, a dzsidások használnak. A 
spádét czivilek viselik öltözetük kiegészítéseként; 
hasonló a rapírhoz, ám rövidebb. A tisztek kardjai 
díszesebb darabok, árukhoz érdemes még fél-egy 
aranyat hozzáadni. 

A mordály sörétre töltött rövid, nagyobb kali-
berű puska. A számszeríjat vadászatra használják. A 
karabély rövidebb és könnyebb puska, lovon is hasz-
nálható, újratölthető. Seregekben vállon keresztbeve-
tett vastag szíjjal a katona oldaláról lóg, így nem esik 
útba, és könnyű kézbe venni. A vadászpuska hosz-
szabb csövű, mesterlövészeket is ezzel fegyvereznek 
föl. A kanóczos muskéta tüzelésre kész állapotához 
folyamatosan égő kanócz szükséges, ezért a hétköz-
napi ember számára alkalmatlan arra, hogy váratlan 
helyzetben lőni lehessen vele. A katonákat kovás 
puskával fegyverezik föl. Az íj rég elavult, csatában 
már csak a lengyelek használják, illetve vadászatra 
még a magyarok is. Mivel gyorsan és csöndesen 
lehet vele lőni, értő kezekben hasznos fegyver, csak 
éppen elég feltűnő Helvéczia vidékén. 
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II. Másmilyen táblázat a XVI. sz.  
vége felé játszódó történetekhez 
 

Pánczélok 
Pánczélok Ár  VO 
Vékony ruha, dolmány 3 et +1 
Mente, bő ruha, csuha, köpönyeg 5 et +2 
Bőrzeke, kaczagány, plundra 2 at +3 
Sodronying 5 at +4 
Mellvért 15 at +5 
*Huszár félvért 20 at +6 

*Félvért 30 at +7 
*Lemezvért 50 at +8 
Pajzsok Ár VO 
Közepes fapajzs, tárcsapajzs 4 et +2 
Közepes fémpajzs **  3 at +2 
Kis fémpajzs # 4 et +2 
Vítőr # 5 et +2 

 
* A nehéz pánczélok legföljebb +2-es Ügyességbónuszt engedélyeznek, külön helyet foglalnak el a karakter felsze-
relési listáján, és megterheltséget okoznak (lásd fönt). 
**Vastag aczélpajzs, ami véd a golyóbisok ellen, azaz VO-ját mindig be lehet számítani ellenük. 
# Csak közelharczban véd, lövedékek ellen hatástalan, még nyilak ellen is. 

 
Fegyverek 
Közelharczi fegyverek Ár Sebzés Kritikus Más 
Alabárd és más hasonló ‡ (2) 1 at 1d10 *3 - 
Bárd, harczi kalapács 1 at 1d8 *3 régimódi 
Birkózás (2) (3) - 1d6 *2 - 
Bot, rövid, sétapálcza - 1d4 *2 - 
Bot ‡ - 1d6 *2 - 
Bot, vasalt ‡ 3 et 1d8 *2 - 
Bunkó - 1d6 *2 póri 
Buzogány, csákány, fokos, balta 6 et 1d6 *3 régimódi 
Dárda ‡ 4 et  1d6  *3  régimódi 
Fejsze ‡ 6 et 1d8 *3 póri 
Kard, másfélkezes ‡ (2) 5 at  1d10  19-20/*2  - 
Kard, kétkezi ‡ 6 at 1d12 19-20/*2 - 
Kard, rövid 2 at 1d6 19-20/*2 - 
Kard, pallos és kétélű 4 at 1d8 19-20/*2 - 
Kalapács, kétkezi ‡ 1 at 1d8 *3 póri 
Kasza, vasvilla ‡ 6 et 1d6 *2 póri 
Kopja 5 et 2d6 *3 - 
Pika ‡ 5 et 1d6 *3 - 
Rapír 3 at 1d6 18-20/*2 +2 kezdeményezés 
Szablya 2,5 at 1d6 18-20/*2 - 
Szablya, kétkezes ‡ 4 at 2d4 18-20/*2 - 
Tőr 5 et 1d4 18-20/*2 - 
Ostor (2) (3) 5 et 1d3 *2 - 
Ököl (3) - 1d4 *2 - 
Vítőr 5 et 1d4 19-20/*2 balkezes, +2 VO 
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Lőfegyverek Ár Sebzés Kritikus Újratöltés 
Ágyú (4) (5) 50 at 3d10+ *3 3 kör 
Gránát (4) (6) 6 et 2d6+ *2 1½ kör 
Bomba (4) (6) 5 at 4d6+ *2 3 kör beélesíteni 
Hosszúíj ‡ 6 et 1d8 *3 - 
          Nyilak (*10) 1 et 
Lőporos hordó (4) 12 at 6d6+ *2 - 
Kanóczos muskéta (5) ‡ 2 at 1d10+ *3 2 kör 
          Golyóbis és por (*10) 3 et 
Keréklakatos puska (5) ‡ 3 at 1d10+ *3 1½kör 
Mordály ‡ (4) 2,5 at 2d6+ *3 1½kör 
Pisztoly (6) 2 at 1d8+ *3 1½kör 
Reflexíj ‡ 2 at 1d8 *3 - 
Rövid íj - 1d6 *2 - 
Számszeríj (6) 4 at 1d8 19-20/*2 1 kör 
          Lövedék (*10) 1 et 
Vadászpuska (5) ‡ 4 at 1d10+ *3 4 kör 

 
‡ Kétkezes 
(2) Harczi manőverekre +2-t ad. 
(3) Csak kábító sebzést okoz. 
(4) Több czélpontra is hathat, ám 1-es dobáson besül avagy 
felrobban. 
(5) Pánczél és pajzs VO-ja nem érvényesül ellene. 
(6) Pánczél VO-ja csak mellvért vagy jobb pánczél esetén 
érvényesül ellene, pajzsoké soha. 
(7) A rapír kezdeményezés bónusza a fegyver aktív használatáért 
jár. Ugyanakkor a könnyebb kezelhetőség érdekében ezt nem 
kell nagyon szigorúan venni. Ha a csata közepén elsüt egy 
pisztolyt, akkor sem kell változtatni a cselekvési sorrenden. 

Kétkezi fegyverek: az erőből adódó sebzésbónusz másfélszere-
se adható hozzá a dobáshoz. 
Lőfegyverek: a lőfegyverek sebzését nem befolyásolja a magas 
Erő. 
Tűzfegyverek: a tűzfegyverek sebzése maximális dobás esetén 
halmozódik, vagyis újra kell dobni, s az eredményt a dobáshoz 
hozzáadni. Például 2d6 esetén 12-es eredménynél. 
Dobó/lőtávon kívüli támadás: -2 és -6 közötti levonás jár a 
támadásdobásra. 
Újratöltés: 1/2 kör esetén a kör végén -2-vel támadhat 
Az újratöltés átírása után a lövész egy körrel 
csökkentheti a töltés idejét, ami fél kör alá nem 
redukálódhat. 

 
Lőtáv alap 
 

A Helvéczia nem használ távolságokat, úgyhogy ez csak egy hozzávetőleges segítség azoknak, akiknek lövésük sincs 
a lehetséges lőtávokról. 
Dárda 6m 
Gránát: erő értéke m 
Hosszú és reflexíj: 30m 

Mordály 12m 
Muskéta, puska: 24m 
Pisztoly: 9m 

Rövid íj: 21m 
Számszeríj: 24m 
Vadászpuska: 33m 

 
Katonák szokásos felszerelése 
Bajvívók és bajkeverők: rapír, esetleg ökölpajzs vagy vítőr. 
Czivil: rapír nyugatiakon, szablya magyarok és lengyelek oldalán. Német parasztok 
is hordhatnak szablyát (messer). 
Városőr vagy díszőrség tagja: alabárd (vagy más szálfegyver), kard. 
Muskétás: bő ruha, keréklakatos puska, esetleg kanóczos muskéta, kard. 
Pikás: bő ruha, esetleg mellvért, pika, kard. 
Alabárdos: bő ruha, esetleg mellvért, alabárd, kard. 
Doppelsöldner: bő ruha, mellvért, kétkezes kard, rövid kard. 
A német (nem helvét!) landsknecht zsoldosok plundra ruhát hordanak, oldalfegyver-
ük rövid kard (katzbalger, azaz macskanyúzó). Muskéta, pika, alabárd és kétkezes 
kard a fegyverzetük. Előfordulnak náluk még kétkezes szablyák is (kriegsmesser). 
Tisztjeik jelvénye a dárda. 
Magyar huszár: mente, szablya, tárcsapajzs, kopja. Ritkán pisztolyuk is lehet. 
Pánczélos huszár: huszár félvért vagy sodronying, szablya és/vagy pallos, kopja és 
pisztoly. Tiszteknek kopja helyett buzogány vagy csákányfokos és esetleg kaczagány, 
gazdag várkapitányokon félvért is előfordul. Lengyel és magyar lehet, meg persze 
horvát. 
Vértes: félvért vagy mellvért, pallos, két pisztoly. 
Spanyol kardos-pajzsos gyalogos: mellvért, kétélű kard, kerek közepes fémpajzs. 



9 
 

Mindennek értő magyarázatja 
 

őrzekét elsősorban a nyugatiak 
hordanak. A kaczagány farkasbőr-
ből való, a rangosabb személyek 
leopárdbőr kaczagánya 5 at. A 
sodronying keleti viselet, a lengye-
lek és a magyarok használják. A 

huszár félvért körébe való minden olyan pánczél, 
amelynél a mellvértet kisebb lemezek (felkar és 
czomb) vagy sodrony egészíti ki. A magyarok és 
lengyelek mellvértje rákozott. A dolmány és a mente 
a magyarok és lengyelek viselete. Bőrzekét nyugatiak 
hordanak. A plundra extra bő ruházat, különösen 
német vidékeken népszerű. Félvért esetén lemez fedi 
a karokat, a törzset, a fejet, de a lábat csak 
czombközépig. A jó mellvértek állják a pisztolylövést. 
Lemezvértet főurak viselnek, úgyhogy az árukhoz 
nyugodtan számolj hozzá még 5-40 arany díszítési 
költséget. A félvért és lemezvért közelharczban to-
vábbi +2-t ad a VO-hoz, ha viselője fél kézzel forgat 
fegyvert, mert karvértje hárításra is használható. 

Buzogányt és csákányfokost csak lengyel és ma-
gyar tisztek hordanak rangjelzés gyanánt. A pallost fél 
kézzel (!) forgatják. A rapírt a nyugatiak használják. A 

másfélkezes kard (amelynek igazi neve hosszúkard) 
vívófegyver, csatában nem tipikus, de előfordul. A 
puskák csövét megragadva lehet vasalt bunkóként is 
használni ezeket közelharczban. A pika nagyon hosszú 
csatatéri fegyver, egy az egy elleni harczra kevéssé 
alkalmas. A kopja rohamban sebez ennyit, egyébként a 
pikához hasonlatos. A tisztek kardjai díszesebb dara-
bok, árukhoz érdemes még fél-egy aranyat hozzáadni. 

A mordály sörétre töltött rövid, nagyobb kalibe-
rű puska. A vadászpuska hosszabb csövű, mesterlövé-
szeket is ezzel fegyvereznek föl. A kanóczos muskéta 
a szegényebb muskétások fegyvere. A tüzelésre kész 
állapothoz folyamatosan égő kanócz szükséges, ezért a 
hétköznapi ember számára alkalmatlan arra, hogy 
váratlan helyzetben lőni lehessen vele. Az íj elavult, 
csatában már csak a lengyelek és angolok használják 
(reflexíjat illetve hosszúíjat), ezenkívül vadászatra még 
a magyarok is. Mivel gyorsan és csöndesen lehet vele 
lőni, értő kezekben hasznos fegyver, csak éppen fel-
tűnő Helvéczia vidékén. A rövid íj orvvadász parasz-
tok vagy haramiák által házilag készített botíj. A 
számszeríjat vadászatra használják. 

 

 

 



10 
 

Jogi Függelék 
 
This version of Az Igaz Fegyveres Ládikó Minden 
Helvéteknek Vígasztalására 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: 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: 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 Product 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 references, plot elements, description of 
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: (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: 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: By Using the Open Game Content 
You indicate Your acceptance of the terms of this License. 
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: 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: You must update the 
COPYRIGHT 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: 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: 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: 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: You MUST include a copy of this 
License with every copy of the Open Game Content You 
Distribute. 
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: 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: 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: 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 Copyright 2000, Wizards of the 
Coast, Inc. 
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 Copyright 2013 by Lux Gábor.  
Helvéczia: Mesélői Almanach Copyright 2013 by Lux Gábor. 
Az Igaz Fegyveres Ládikó Minden Helvéteknek 
Vígasztalására Copyright 2015 by Magyar Zoltán. All rights 
reserved. 
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::: Si vis Pacem, Para Bellum ::: 


