
 

 

 
  

A törpe hatalomszavakról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Egyszók 

Kővé dermesztés 

E hatalomige hatására az áldozat 
3 percre kővé válik. A transzformáció 
3 kör alatt megy végbe, ez idő alatt a 
hatalomszó alanya körönként elveszti 
harcértékeinek, erejének, 
gyorsaságának, ügyességének 1/3-át. 
Az utolsó kör végén minden 
harcértéke 0 lesz, valamint ereje, 
gyorsasága és ügyessége 1-re csökken. 
Ebben az állapotban szinte teljesen 
kővé változik, de Ép-i és Fp-i 
megmaradnak tehát sebezhető lesz, bár 
minden hatás sebzését harmadolni kell. 
Az időtartam alatt teljesen 
magatehetetlen, szoborként 
megmerevedve áll vagy fekszik. Nem 
varázsolhat, de pszi-t használhat. A 3 
perc lejártával 3 kör alatt képességei és 
harcértékei fokozatosan visszatérnek. 

Sziklába süllyesztés 

A hatalomszó kimondása után az 
alanyt az alatta lévő sziklapadló 
derékig magába nyeli és 3K6 körre 
bebörtönzi. A bebörtönzött személyt a 
harc helyhez kötve+harc földön fekve 
negatív módosítói sújtják. A sziklából 
csak sikeres, -4-el megdobott 
erőpróbával lehet kiszabadulni de a 
szabaduláskor 40% eséllyel az áldozat 
egyik lába (1K3+1 Ép vesztés, Sfé 
nincs), 10%-ban mindkét lába (1K6+2 
Ép vesztés, Sfé nincs) eltörik.  

A törpe társadalomban hatalom-
szavakat csak Bul Ruurig papjai, a 
Tudók használnak (20+2K10 Od ponttal 
rendelkeznek). Ezek a hatalomigék bár 
némileg különböznek az aquir 
ősmágiában megismertektől, mégis több 
szempontból hasonlóságot mutatnak 
velük: 
• Egy törpe hatalomige kimondása is 

Od pontba kerül a felhasználónak, 
akárcsak az aquirok esetében. 

• Ugyanúgy nincs ellene ME, mint az 
aquir hatalomszavak ellen. 

• Minden síkon kifejti hatását, 
akárcsak az aquir ősmágia szavai. 

A sok hasonlóság mellett ennek az 
ősmágiának is megvannak a csak rá 
jellemző sajátosságai: 
• Fémekkel, drágakövekkel, a föld 

őselemi síkjával, az elemi erővel és a 
természet szférájával operál. 

• Csak egy dialektusa van, ami 
leginkább az aquir nyelv 
szolganyelvének felel meg 
erősségben és Od pont igényben (2 
Op/hatalomszó –erősíthető!) és 
mágiabesülési %-ában (50%) 

Az egyszerűség kedvéért 
ugyanúgy osztályozzuk a törpe 
hatalomszavakat, mint az aquir mágia 
igéit: egyszók, többszók, önszók, holt 
egyszók. 
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eltörik. A hatás idejének lejártával a szikla kiveti 
magából a bebörtönzött személyt. 

Racklává alázás  

Hatásait tekintve megegyezik az azonos nevű 
papi (Kadal pap) mágiával, de ennek az időtartama 
k6 nap. A hatás ellen-hatalomszóval a hatóidő lejárta 
előtt megszüntethető. 

Elme blokkolása  

Ezzel a hatalomigével a Tudó képes blokkolni 
egy általa kiválasztott személy idegrendszerét 3K6 
körön keresztül. A célszemélyre a hatás ideje alatt 
zavarodottság plussz a kábultság negatív módosítói 
vonatkoznak. 

Gyógyítás  

Ez a hatalomige hatásaiban megegyezik a 
Summáriumban feltűntetett éltető szó nevű aquir 
mágia szolganyelvi változatával, azzal a 
különbséggel, hogy ezt a szót a Tudó bárkire 
kimondhatja. 

Teleport 

Ezzel a hatalomigével a Tudó 1 Op-ért 30 kg-
nyi tárgyat/élőlényt teleportálhat egyik helyről a 
másikra. Az egyetlen fontos megkötés az, hogy a 
Tudónak látnia kell (szabad szemmel, vagy akár 
speciális, a feketevértesek által a helyszínen 
elhelyezett látó varázsjellel) a teleportáció kezdő és 
végpontját és a teleportálandó tárgyat, személyt. 

Többszók 

Rezonancia 

A fenn említett hatalomige rezgésbe hozza a 
tárnák falában megbúvó drágaköveket, így azok 
rendkívül magas frekvenciájú, az élő szervezetet 
károsító hangot adnak ki. Ez a hatalomszó 
hatásaiban teljesen megegyezik a Summáriumban 
leírt pengesikoly nevű ómágia szolganyelvi 
változatával. 

 
 
 

Érctáncoltatás 

Hatásaiban teljesen megegyezik az 
azonos nevű papi (Tooma pap) mágiával. A 
Tudó 2 kg fémnek tud ezzel a hatalomigével 
parancsolni. 

Lassítás 

Hatására az áldozatok végtagjaiba 2K6 
kör időtartamra a föld őselemi síkjának 
ridegsége, merevsége költözik, melynek 
hatására gyorsaságuk 3-ra zuhan, fele annyit 
támadnak, mint amennyit egyébként szoktak, 
automatikusan elvesztik a kezdeményezés jogát 
a harcban, TÉ/VÉ/CÉ-ük feleződik, varázsolni 
és pszi-t használni csak kétszeres 
időbefektetéssel képesek. Az időtartam alatt 
minden ellenük bevitt sebzéssel szemben 
átlényegült testüknek köszönhetően +5-ös Sfé-
jük lesz. Maximum 5 főre hathat így egyszerre 
a Tudó. 

Magnetizálódás 

E hatalomszó kimondásával a Tudó által 
meghatározott középpont körüli 25 láb sugarú 
zónában a sziklatalapzat 2K6 körre mágneses 
pólussá alakul át, amely hihetetlen erővel 
vonzza magához a fémeket. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a célszemélyeknél lévő 
fémtárgyak (páncélok, fegyverek, 
fémeszközök) a talapzathoz ragadnak. E hatás 
igen kellemetlen lehet az érintettekre nézve 
mivel jelentősen hátráltathatja, sőt lehetetlenné 
is teheti a mozgásukat. A magnetizálódott 
zónában álló személy csak akkor képes 
mozogni, támadni, védekezni, célozni, ha 
minden körben sikeres erőpróbát dob 5 kg 
fémfelszerelésenként -1-es módosítóval, de 
minden akciójának effektivitása annyiszor 
10%-al csökken, mint amennyi az erőpróba 
negatív módosítója volt, pl: ha az egyik 
áldozatnál 20 kg fémfelszerelés van, 
erőpróbáját –4-es módosítóval dobja és siker 
esetén: KÉ/TÉ/VÉ/CÉ/Sebesség: -40%! 
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Idegrendszer sokkolása  

A hatalomszó elhangzásakor a Tudó 
hallótávolságán belül tartózkodó maximum 
5 személy idegrendszerét káros rezgések 
érik, amelynek hatására izmaik 2K6 körre 
részben felmondják a szolgálatot, valamint 
központi idegrendszerük is sérülést 
szenved. Az áldozatokat a hatóidő alatt a 
görcs+gyengeség összesített negatív 
módosítói sújtják. 

Érzékzavarás 

Ez a hatalomszó maximum 5 
személyre hat 2K6 körön keresztül. Az ige 
hatása alatt állók úgy érzékelik, mintha 
társaik és a Tudó egy vakító villanás után 
eltűntek volna eddigi helyükről. Hallani 
ezután is fogják egymást, de látni csak az 
időtartam lejártával lesznek képesek megint 
a többieket. 

Önszók 

Őselemi metamorfózis /föld/ 

Hatását tekintve teljesen megegyezik 
az aquir nyelv azonos nevű 
hatalomszavának szolganyelvi változatával, 
azzal a különbséggel, hogy az időtartama 
3K10 kör. 

Ércbőr 

Ezzel az önszóval a Tudó 3K10 körre 
eleven fémmé alakítja saját bőrét, amely 
ezután +5-ös Sfé-t ad a hatalomigét 
kimondónak az időtartam lejártáig. A hatás 
ideje alatt a Tudó kizárólag mágikus, vagy 
mágikus tulajdonságú (abbitacél, mithrill) 
fegyverekkel sebezhető, ha normál 
fegyverrel túlütik, az 25%-os eséllyel 
szilánkokra törik a testén, az elemi mágiák 
(elemi tűz/elemi hő/elemi fagy/elemi 
elektromosság) sebzése pedig 
automatikusan feleződik. 

 
 

Sziklába olvadás  

E hatalomszó segítségével a Tudó 3 óráig 
képes lesz áthatolni a legkeményebb kőzeteken, sőt 
a nemesfémteléreken is. Szinte egybeolvad a 
sziklákkal. Előszeretettel alkalmazzák ezt a praktikát 
azokban a ritka esetekben, amikor menekülni 
kényszerülnek. 

Érzékélesítés 

Az érzékélesítés szavát kimondva a Tudó 
érzékszervei természetfeletti módon kiélesednek. 
Érzékelése K2+2-vel növekszik (akár a faji 
maximum fölé is), látásának, szaglásának, 
hallásának élessége megkétszereződik, birtokában 
lesz az ultralátás képességének 30 m-es sugarú 
körben, infralátásának sugara megduplázódik, Cé 
alapja 15-el nő. A hatás időtartama 3K10 perc. 

Fantom hasonmás 

E hatalomszóval a Tudó saját képét időlegesen 
áthelyezheti a tér bármely, tőle 30 lábnál nem 
messzebbi pontjára. A kivetített kép mindenben 
híven követi létrehozója mozdulatait. Az illúzió 
valódiságát csak növeli, hogy a Tudó hangja mindig 
a kivetített fantomkép tartózkodási helye felől 
hallatszik. Az illúzió 3K10 percig létezik, utána 
szertefoszlik. 

Erővonalak érzékelése 

A Tudó szavának ereje feltárja előtte a 
kövekben és a sziklafalakban futó erővonalakat. 
Ennek a detektáló mágiának a segítségével képesek 
felderíteni a tárnák gyenge pontjait, könnyebbé téve 
szükség esetén a beomlasztásukat. 1 Op-ért 50 m 
sugarú körben tárulnak fel az erővonalak, az Op-k 
többszörözésével az érzékelés sugara 50 m-ként 
növelhető. 

Holt egyszók 

Ércbörtön 

Teljesen megegyezik a Summáriumban leírt 
tömlöcfal hatalomige szolganyelvi változatával, de 
itt csak fémből és nemesfémből képződik a 
tömlöcfal! 

 



MAGUS                                                                      A törpe hatalomszavakról                                                Kalandozok.hu 

4 
 

 

Mágia szétoszlatása 

A Tudó szavaival képes szétoszlatni bármilyen 
formába öntött varázslatot, sőt lehetősége van a 
varázstárgyakba foglalt mágia megsemmisítésére is. 
Minden megkezdett 10 Mp-nyi mágia szétoszlatása 
1 Op-be kerül (pl.: egy 88 Mp-os varázslat 
megszüntetése 9 Op-t igényel) 

Anyagteremtés 

A Tudó anyagot képes teremteni a megfelelő 
igéket mormolva. 1 Op-ért 15 kg nemtelen anyagot, 
8 kg fémet, 1 kg nemesfémet, ½ kg mágikus 
tulajdonságú fémet (pl.: abbit, mithrill) illetve 60 K-
nyi drágakövet hozhat létre a semmiből a szót 
kimondó Tudó! 

Szilánkokra robbantás 

E mennydörgő kiáltás hatására egy, a Tudó 
által kiszemelt, maximum 35 kg súlyú fémtárgy 
szilánkokra robban. A szilánkok K6 Sp-t sebeznek 
mindazokon, akik a robbanás 2 m-es körzetében 
vannak. Ezzel a szóval akár mágikus vértek, 
fegyverek is megsemmisíthetőek, ha a Tudó egy 
mágia szétoszlatással fűzi össze a szilánkokra 
robbantást (pl.: egy 63 Mp-os rúnakard szilánkokra 
robbantható 7+2=9 Op-ból). 

Fémizzítás 

Ennek a hatalomszónak a hatás mechanizmusa 
tökéletesen megegyezik a tűzvarázslók azonos nevű 
varázslatával azzal a „kis” különbséggel, hogy a 
Tudónak a szót kimondva nem kell állandó 
szemkontaktust fenntartania a célszemély 
fémtárgyával, illetve hogy mágiával átitatott és 
mágikus fémekre is hatással van (bár ezeket nem 
tudja megolvasztani, csak izzásig hevíteni). 

 
 
 
 

Elemi erő teremtése 

Ezzel a hatalomszóval a Tudó 
látótávolságon belül bárhol elemi erőt teremt, 
amit a következő formákra formázhat:  

• Aura (időtartam: 20 kör) 
• Fal (időtartam: 60 kör) 
• Kitörés (időtartam: azonnali) 
• Csóva (időtartam: 1 kör) 
• Szőnyeg (időtartam: 30 kör) 
• Penge (időtartam: 30 kör) 
• Ék* (időtartam: 1 kör) 

 
1 Op-ért 50 kg-ot megtartó/10 Sfé/10 Sp-t 

sebző elemi erő teremthető. 
* Speciális csóva formázás, voltaképpen 

kettő egymással ellentétes irányú csóváról van 
szó. A sziklák erővonalai, repedései közé 
teremtve viszonylag kis energiabefektetéssel 
egész tárnákat be lehet omlasztani vele. 1 E ék 
megformázása 2 Op-be kerül! 
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A cikk frissített változata megjelent a 
Kalandozok.hu oldalon, a tudók és a törpe 
ómágia címmel, Eromo tollából, 2014.05.23.-n. 
A mű 17 hatalomszót tartalmaz, amely mind 
megfeleltethető (de nem mind szó szerint 
ugyanaz) az itt közölteknek. 

 
 
 
 

  

 
 

 


