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A sötét középkor.
Ez a két szó romos várakat és sötét, baljós és titokzatos rengetegeket idéz fel; domb-

tetõket, ahol a sár és vér tengerében seregek csapnak össze; olyan kort, melyben a ször-
nyetegeket valóságossá teszik az egyszerû szavak is. Itt sárkányok laknak. Egy ködbe  és ba-
bonákba veszõ Európát festenek elénk – olyan idõket, amikor a királyok és szolgák egy-
aránt féltek az éjszaka szellemeitõl, és imádkoztak azért, hogy eljöjjön a hajnal. Ez a két
szó valós és szellemi sötétségrõl regél nekünk, mely Róma bukásától a reneszánszig bebo-
rította egész Európát. Ez a Középkor: Vámpír szerepjáték színtere, melyet a véres XIII.
századba helyeztünk – amikor a vámpírok még az éjszaka valódi uraiként járták a világot.

• BEVEZETÉS •

BEVEZETÉSBEVEZETÉS
Fejemre helyezte a koronát

Tömjént, zenét és áldozatot követelt
Azt mondta a városnak, hogy én leszek a király.

Akik szólhattak volna ellenem, hallgattak,
Mert megmutattam nekik hatalmamat,

És rettegtek tõlem.

Erciyesi töredékek. IV. (Énók)
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Ez nem a történelemkönyvek XIII. százada, az itt
megelevenedõ képek sokkal inkább a kor félelmeit és ba-
bonáit tükrözik. Bár a helységek ugyanazok: Róma, Lon-
don, Párizs és Konstantinápoly léteznek, utcáik még szû-
kebbek,  az árnyékban pedig zsebmetszõk és kimondhatat-
lan rémségek lesnek a gyanútlanokra. A várakban és palo-
tákban királyok és királynõk uralkodnak, de országaikat
háború osztja meg. Ez az eretnekek és keresztes hadjáratok
ideje, amikor az inkvizíció máglyáit már meggyújtották. Az
élet rövid és mocskos – még a nemesek számára is, akik
most már több idõt töltenek a harcmezõn, mint a királyi
udvarban. A parasztok rózsafüzérüket pergetve imádkoz-
nak a megváltás reményében. A valódi sötétség azonban
napszálltakor áll be, de ezt még a fáklyák és tûzhelyek fé-
nye sem tudja visszaszorítani. Halhatatlanok járják a zsú-
folt városi sikátorokat, és a halandók tekintetétõl távol
összegyûlnek halott udvaraikban.

Vámpírok
Még ha a Középkor: Vámpír világa napfénynél ha-

sonlít is a saját történelmünkre, az éjszaka teljesen külön-
bözik tõle. Amint leszáll a nap és az istenfélõ népek ottho-
naik és kalyibáik biztonságába húzódnak vissza, a vámpí-
rok elõbújnak. Ezek a vérszívó lények az idõk kezdetétõl
fogva léteznek, és õk uralkodnak a középkor éjszakájában.
Saját udvaraik és királyaik vannak, és olyan harcokat vív-
nak, olyan szerzõdéseket kötnek, melyekrõl az élõk semmit
nem tudnak.

Kísérteties színpadunkon ezek a halott húsba öltözött
ragadozók, ezek a halhatatlanok, az éjszaka urai a fõsze-
replõk. Az õ alakjukat öltöd fel a Középkor: Vámpír já-
tékban.

De felmerül a kérdés, hogy kicsodák – pontosabban
micsodák – is õk valójában. Mint minden valamirevaló sze-
replõ esetében, náluk is több válasz létezik.

Szörnyetegek és ördögök
A vámpírok alapjában véve a mítoszok vérivó ször-

nyei. Hideg, halott testük van, és az élõkbõl táplálkoznak,
hogy tovább élhessenek. Éhségük ereje akkora, hogy köny-
nyen vad, gondolkozás nélküli ördögökké válnak, akik vér
utáni vágyukban szárazra szívják áldozataikat. A vámpírok
Fenevadnak nevezik az éhséget és az ezt kísérõ tombolást,
mely állandó társuk az örökkévalóságban. Neki köszönhe-
tik, hogy hirtelen haragúak, és ádázul küzdenek a harcban,
s hogy gyakran közelebb állnak a ragadozókhoz, mint az
emberekhez.

A vámpírlét árnyoldalai közé azonban nem csak a düh
és az éhség tartozik. A Fenevad állandó nyomása és a vám-

pír lelkének halott és fagyos jellege alattomos vágyat szít az
érzések iránt. Az élõholt létbõl hiányoznak az élet örömei
és bánatai, és a vámpírok megszállottsággal, gerjedelemmel,
gyûlölettel és irigységgel helyettesítik õket. Ahogy telnek-
múlnak az éjszakák, ezek a vágyak az emberi erkölcsiség
maradékát is eltörlik. A legtöbb vámpír ördögien kegyetlen
és gonosz teremtménnyé válik – egyesek akaratuktól füg-
getlenül, mások viszont azért, mert így döntöttek. A halan-
dók többé nem áldozatok, hanem játékszerek, akiket úgy
lehet kínozni, ahogy a gyerek tépdesi ki a légy lábait.

Elátkozva és elhagyatva
A mélységgel szemben, amelyben a vámpírok élnek,

ott a magasság, ahonnét lebuktak. A vámpírok nem részei
a teremtésnek. Nem ragadozók, hanem olyan emberek,
akiket nagy átok sújtott. Minden vámpír, legyen bármilyen
õsi vagy ördögi, valaha eleven, lélegzõ ember volt, akit
megölt egy másik vérszívó, kiszívta a vérét, és a sajátjából
megitatott vele valamennyit. Ez a folyamat (amit ölelésnek

vagy átváltozásnak is neveznek) egyfajta szentségtelen újjá-
születés: a meggyilkolt halandó tovább él, és bár átkozott
éhség hajtja, emlékszik arra az életre, amit a napon töltött.

A vámpírok teremtése elõre megfontolt cselekedet –
attól még nem lesz valaki vámpír, hogy ittak belõle, még ha
bele is hal –, és az elsõ vámpírra, Káinra vezethetõ vissza.
Káin, Ádám és Éva elsõszülött fia volt az elsõ gyilkos, és Is-
ten büntetést rótt ki rá a vétkéért. Az átok vámpírrá tette,
és a vérszívók ezért káinitáknak nevezik magukat, õsként is-
merve el Káint.

Káin átka azonban ravasz dolog. Testileg végleges – a
vámpír az átváltozás után élõholt, éjszakai teremtménnyé
válik –, szellemileg azonban nem. A vámpír csapdába esik
az élet és halál közti pillanatban, lelke megakad a menny-
ország és a pokol között. A földi pokolra van kárhoztatva,
ahol sötét ösztönei lassan felfalják énképét.

Harcosok és papok
A káiniták ingatag ösvényen egyensúlyoznak az egy-

kori erkölcsös teremtmény és a vadállat között. Azt beszé-
lik, valaha magányosan járták ezt az utat, és elvonultan él-
tek a vadonban vagy a halandó nyájban. Nem találkoztak
mással, csak akit õk maguk öleltek magukhoz. Mostanra
azonban változott a helyzet, és ez nem véletlen.

Ha a vámpír magányos, a Fenevad könnyen elnyûhe-
ti a lélek maradványait. Az egyedülálló káinita senkihez
nem fordulhat, senki nem érti meg helyzetét. Egy halandó
sem értheti az élõholt kárhozat zordságát, és a kárhozottak
mindentõl elvágva csak az õrületbe menekülhetnek. Ezért
Káin leszármazottai összegyûlnek. Amikor a halandók éj-
szaka az otthonaikba menekülnek, a vámpírok járnak-kel-
nek Európa katedrálisaiban, váraiban, vásárhelyein és fal-
vaiban.

• KÖZÉPKOR: VÁMPÍR  •14
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A káiniták ezeken a gyûléseken valamennyi vigaszra
lelnek. Az öregekhez és a náluk bölcsebbekhez fordulnak,
hogy azok vezessék õket a halhatatlanságban. A beszélgeté-
sekbõl alakultak ki az ösvények, a vámpír hitek és filozófiák,
melyek arra tanítják a káinitákat, hogyan zabolázzák meg
annyira vadállati természetüket, hogy akaratuk és elméjük
maradványai megmaradjanak. Az ösvények tanítói szürke
papok csuháját öltik magukra, és szentségtelen, éjszakai
összejöveteleken elnökölnek.

Az elmélkedés azonban sem társaságban, sem ma-
gányban nem fékezi meg a Fenevadat. A végtelen éhséget
tettel kell feloldani, nem puszta gondolatokkal. Ha a Fene-
vadat nem lehet állandóan az élõk vérével kielégíteni, és
nem pusztíthat el mindent, ami a szeme elé kerül, akkor a
káinitának tettel és hódítással kell elvennie a mérgét. A
belsõ küzdelmek külsõ háborúkba csapnak át.

Régen ezek a harcok egyszerûek voltak. A vámpírcsa-
patok éjszaka megküzdöttek egymással a jogért, hogy primi-
tív élõkbõl lakmározzanak. Most azonban a csatamezõk na-
gyobbak és bonyolultabbak. Ádám eleven leszármazottai
megsokasodtak, városokat és királyságokat építettek, orszá-
gokkal és kontinensekkel kereskednek. A káiniták a halan-
dó világ feudális uralkodóihoz hasonlóan harcos hercegek
lettek, akik fegyverrel és intrikával vívják harcukat. Hatal-
mas, saját udvartartást vezetnek, és éjszakai királyságokat
igazgatnak. Néhány herceg egyházi ügynökein vagy a kü-
lönféle céheken keresztül mûködik; mások pedig csupasz
karddal és agyarral lépnek a harcmezõre. Valamennyien ve-
szélyesek és nagy hatalmúak, különben társaik gyorsan el-
pusztítanák õket.

A keresztények idõszámítása szerint 1230-at írunk. A
káiniták ezt a kort a hercegek háborújaként emlegetik.

Szerepjáték
A Középkor: Vámpír játék – egész pontosan: mesélé-

sen alapuló szerepjáték. A könyv segítségével te és a baráta-
id együttesen kitaláltok és elmeséltek egy történetet (a me-
sélés), és legyõzitek a benne rejlõ kihívásokat (a játék). Ez
tulajdonképpen képzeletre épülõ játék, melyben mindenki
egy karaktert személyesít meg, aki tapasztalatai során fejlõ-
dik. Az összes karakter tapasztalatai teszik ki a történetet.

A szerepjáték játékosai egyszerre a „darab” színészei
és nézõi. A legtöbb játéktól eltérõen a játékosok nem egy-
mással küzdenek meg. Nem az a cél, hogy bizonyos meny-
nyiségû pontot összegyûjtsenek vagy elsõként érjenek el
egy bizonyos célt, hanem hogy jól érezzék magukat, miköz-
ben egy jó történetet mesélnek el, és hogy a karaktereik
megszerezzék, amire vágynak. Menet közben egészen biz-
tosan ellenállásba ütköznek – vetélytársak és egyéb fenye-
getések tûnhetnek fel –, de a játékosok gyakran együttmû-
ködnek, hogy leküzdjék a nehézségeket.

• BEVEZETÉS • 15

KKVampir00.qxd  2004. 04. 20.  8:38  Page 15



Az egyik játékos szerepe különleges: õ a mesélõ. Õ
mondja el a történetet, és játssza el a többi szereplõt, akik-
kel a játékosok karakterei találkoznak. Ezért, ha a karak-
terek úgy döntenek, hogy betérnek egy kolostorba, a me-
sélõ leírja a kolostort (hogyan néz ki, ki lakik ott, nyüzsgés
van-e benne, vagy csendes), és megszemélyesíti a szerzete-
seket. A rájuk morduló szûkszavú perjeltõl kezdve a fecse-
gõ novíciusig, aki teológiáról szeretne beszélgetni, minden-
kit a mesélõ játszik el. Gyakorlatilag õ helyettesíti a játé-
koskarakterek érzékszerveit.

A mesélõ az információkat felhasználva kihívásokat
és lehetõségeket teremt a játékosok számára (a karaktere-
iken keresztül). A játékosok reagálnak rá, és menet közben
kialakul a történet. A mesélõnek rendszerint már elõre
van valami általános elképzelése a cselekményrõl (vagy
legalább a helyszínrõl) – „A kolostorban állítólag kísértet
jár, de valójában egy vad vámpír lakhelye, akivel el kell
bánni.” –, de a részleteket a játékosok cselekedetei adják
meg. Lesz, aki megpróbálja megölni a másik vámpírt, hogy
sajátjának szerezze meg a kolostort, mások esetleg összeba-
rátkoznak vele, vagy információért cserébe szabad átjárást
kérnek tõle. A mesélõ és a játékosok együtt így egyedi tör-
ténetet alkothatnak.

A Középkor azért játék, mert szabályok határozzák
meg, mire képesek a karakterek. A táblás játékoktól elté-
rõen ezek a szabályok rugalmasak, és minden karakter
több mindent tud. Amikor esély van a kudarcra, a szabá-
lyok szerint kockadobással kell eldönteni, mi történik. A
jellemzõk (pl. erõ, illemtan és bátorság) határozzák meg a ka-
rakterek képességeit, és a játékosok ezek alapján dobnak a
kockával. Persze a játék nagy részéhez nincs szükség koc-
kadobásra. Gyakran az a legjobb játék, amikor a mesélõ
informátort alakít, és élénk beszélgetésbe vonja a játékoso-
kat. Ilyenkor ritkán van szükség kockára.

Fejezetrõl fejezetre
Az elsõ fejezet, a Sötét kor a vámpírok rejtett világát

mutatja be. Itt olvasható történelmük, képességeik és szo-
kásaik, valamint a hercegek háborújának harcai.

A második fejezet, a Káin klánjai a tizenhárom klánt
(a vámpírok fõbb vérvonalait) ismerteti. Ezeket nemes klá-
nokra és pór klánokra oszlanak. Elõbbiek az éjszaka urai,
utóbbiakat pedig idegen vérvonalak és elátkozottnak vagy
tiltottnak tartott családok alkotják.

A harmadik fejezet, az Utak a vámpírok hitvilágát
mutatja be. A halandók az anyaszentegyházhoz fordulnak
irányításért nehéz életük során, a káiniták pedig a megvilá-
gosodás ösvényeit követik.

A negyedik fejezet, a Játékszabályok a szerepjáték
alapszabályaival ismertet meg, és elmagyarázza, hogyan kell
alapvetõ cselekedeteket elvégezni.

Az ötödik fejezet, a Karakterek és jellemzõik meg-
mutatja, hogyan készítsd el saját karakteredet, mellyel a
Középkor: Vámpír szerepjátékban játszhatsz. A karakte-
rek minden jellemzõje itt található.

A hatodik fejezet, a Diszciplínák bemutatja a vámpí-
rok titkos hatalmát és különleges képességeit, a taumatur-

gia vérmágiájától kezdve az ezertest húsformázásáig.
A hetedik fejezet, a Dráma megtanít arra, hogyan

mérd fel a különféle drámai helyzeteket. Mindent megta-
lálsz itt, a lovas harctól egy tetem elrejtéséig, a vámpírok át-
kának kínjaitól a napfény perzseléséig.

A nyolcadik fejezet, a Mesélés lépésrõl lépésre végig-
vezet a krónika, vagyis a barátaiddal játszott Középkor:

Vámpír játék eltervezésének és levezetésének folyamatán.
A fejezetben számos ötletet találsz, ami alapján elindulhatsz.

A kilencedik fejezet, a Szövetségesek és ellenségek a
sötét középkor egyéb lakóit tartalmazza a ghouloktól (vér-
rel táplált halandó szolgáktól) kezdve a vad vérfarkasokig,
szellemekig, démonokig és boszorkányokig.

A Függelék kiegészítõ szabályokat tartalmaz, köztük
az elõnyökkel és hátrányokkal (a karakter speciális jellemzõi)
és több állat és természetfeletti lény értékeivel.

Forrásmunkák
A középkori történelem tág téma, melyrõl számtalan

forrás értekezik. A mesélõknek és játékosoknak csak hasz-
nára válhat, ha minél többet tudnak a középkori életrõl, de
ne érezzék úgy, hogy ezek a tények korlátozzák õket. A tör-
ténelmi anyagokkal gazdagíthatod a játékot, de ne feledd el,
hogy a Középkor világa nem azonos a történelemkönyveké-
vel. Alább néhány forrásanyag található, melyek alapján a
még több tudásra áhítozók újabb könyvekhez is eljuthatnak:

Carus, Paul. The History of the Devil and the Idea of Evil

(A Sátán és a gonosz fogalmának története) (Grammercy,
1996) – a legjobb könyv e témában, és mindent felölel a me-
zopotámiai ördögimádattól kezdve az inkvizíción át a jó és a
rossz kérdéséig. Kihagyhatatlan.

Costen, Michael. The Cathars and the Albigensian

Crusade (A katárok és az albigens háborúk) (manchester
Medieval Classics, 1997) – Languedoc élete olvasmányos
formában a háború elõtt és után.

Gies, Joseph and Frances. Life in a Medieval City (Élet
egy középkori városban) (Harper Perennial, 1981) – nagyon
olvasmányos bemutatása Troyes város életének (és egyúttal
több európai városénak is). Sok hasznos részlet található
benne. A szerzõpáros több hasonló könyvet is írt, mint pél-
dául Life in a Medieval Village (Élet egy középkori faluban) és
a Life in a Medieval Castle (Élet egy középkori várban).

Haywood, John. Historical Atlas of the Medieval World

(A középkori világ atlasza) (Barnes Noble Books, 1998) –
színes térképek Európáról (és a világ többi részérõl),
kereskedõutakkal, zarándokhelyekkel és politikai történé-
sekkel kiegészítve.
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Holms, George (szerk.). The Oxford Illustrated History

of Medieval Europe (A középkori Európa illusztrált történel-
me) (Oxford University Press, 2001) – kiváló alapanyag a
játékosok és mesélõk számára.

Kenyon, Sherrilyn. Everyday Life in the Middle Ages

(Mindennapi élet a középkorban) (Writer’s Digest Books,
1995) – hasznos részletek könnyen emészthetõ formátum-
ban az öltözködéstõl kezdve a fegyverekig, ételekig és vallá-
sos gyakorlatig. Fõleg Angliára összpontosít.

MyEvedy, Colin. The Penguin Atlas of Medieval History

(Középkori történelmi atlasz) (Penguein, 1961) – McEvedy
ugyanazt a térképet használja, melyen megmutatja a politi-
kai határok változását, a kereskedõutakat, vallásokat és
kultúrákat.

Norwich, John Julius. A History of Venice (Velence
története) (Vintage, 1982) és A Short History of Byzantium

(Bizánc rövid története) (Vintage 1999) – a középkori világ
két jelentõs hatalmának és a középkori gondolkodásmód-
nak a története.

Peter, Ellis. Brother Cadfael történetei – középkori kri-
misorozat egy keresztes vitézbõl lett csendes – de kíváncsi
– angol szerzetesrõl.

Riley-Smith, Jonathan. The Crusades: A Short History

(A keresztes háborúk: Rövid történelem) (Yale University
Press, 1987) – jó összefoglalás a keresztes hadjáratokról.

Runciman, Steven. A History of the Crusades (A ke-
resztes hadjáratok története) (Cambridge University Press,
1951–1954) – a keresztes háborúk hosszú története, renge-
teg részlettel és a keresztes királyságok belsõ történésivel.

Seward, Desmon. The Monks of War: The military

Religious Orders (A háború szerzetesei: A harcos rendek)
(Penguin, 1972) – templomosok, máltai lovagok, és teuton
lovagok, a középkori ideál zászlóvivõi. Seward nem a legmo-
dernebb vagy legkritikusabb szerzõ, de érdemes elolvasni.

Hasznos weboldalak
Több kiváló, a középkorral kapcsolatos kutatásokkal fog-

lalkozó weblap létezik. Az adott korból származó írásos emlé-
kek pedig – felhívás keresztes hadjáratra, a háborút követõ
visszaemlékezések – csupán néhány kattintásnyira vannak.

A legjobb oldalak: a Labyrinth (www.georgetown.edu/
labyrinth), valamint az internetes Medieval Sourcebook
(www.fordham.edu/halsall).

A Katolikus enciklopédia (www.newadvent.org) ki-
váló forrása a katolikus vallással kapcsolatos tényeknek. Az
információ ábécésorrendben van elrendezve, és az adott
korszak legtöbb érdekesebb témájáról is tartalmaz írásokat.
Az internetes változat az 1913-as kiadás alapján készült,
ezért a történelmi anyag nem egészen pontos.
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