
 

 

 
 

Az állatok ismertsége 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Yneven számtalan állat és bestia 
található, nem is csoda, hogy az átlag 
ember nem ismeri mindet. Hasonló a 
helyzet a kalandozókkal, csak azért, 
mert sokat vándorolnak, még nem 
ismerhetnek minden lényt, ami az 
útjukba akad. Az ismertség 
szempontjából megkülönböztetjük az 
állatokat, illetve a bestiákat. Az állatok 
kategóriába tartoznak a vita nélkül 
állatnak nevezhető lények, és az olyan 
gyakorisággal előforduló állatszerű 
bestiák, melyek ritkák ugyan, de 
viszonylag közismertek, több legenda 
szól róluk, népmesék, versek, több 
könyv szereplői is. Az, hogy egy bestia 
ide tartozik-e, azt a KM hivatott 
eldönteni. 

Annak eldöntésére, hogy az adott 
állatot a karakter ismeri-e, egy egyszerű 
táblázatot alkalmazunk. Az adott állat 
ismerete két dologtól függ, egyrészt az 
állat előfordulásától, ami a Bestiárium 
leírásainak előfordulás címszava után 
olvasható, és három kategóriára oszlik: 
gyakori, ritka, és nagyon ritka. Az 
ismertség másrészt függ a karakter 
képzettségeitől, hiszen az állatismeret, 
az erdőjárás mind biztosítanak némi 
állatismeretet, a képzettség fokának 
függvényében.  

Egy állat ismeretének a játék 
szempontjából három fokozata létezik. 
Első az, amikor a karakter az állatot nem 
ismeri (jelölése: 0). Az ilyen állatot nem 
ismeri fel, nem tudja, milyen, 
hasznosítják-e valamire, veszélyes-e, 

csak értetlenül szemléli azt. Ha az állat 
hasonlít valamire, amit a karakter nem 
ismer elég jól, akár össze is tévesztheti 
vele. A második ismertségi fokozat a 
felismerés (jelölése: F) ami azt jelenti, 
hogy a karakter felismeri az állatot, 
tudja a nevét és tisztában van a 
legalapvetőbb tulajdonságaival. 
Például azzal, hogy ragadozó, de hogy 
nem a foga, hanem a farkán lévő 
méregtüske a veszélyes, azzal nem. A 
harmadik ismertségi fok az ismeret 
(jelölése: I). Az ilyen fokon ismert 
állatot a karakter mindig felismeri, 
tudja a nevét, tisztában van 
tulajdonságaival, sajátosságaival, 
hasznosíthatóságával és veszélyeivel 
egyaránt. Az ilyen fokon ismert állatot 
felismeri csak darabjairól, trófeájáról, 
esetleg fészkéről, odújáról is, ha 
nagyon nyilvánvalóak a jelek. Ismeri 
tojásait, kicsinyeit, petéit, felismerheti 
ürülékét is.  

A KM adott esetben dönthet úgy, 
hogy egy állat annyira sajátos 
tulajdonságú, annyira ritka, vagy csak 
annyira nehezen azonosítható 
formában van, hogy az egyébként 
„ismeret” kategória is csak 
felismertnek számít, ilyenkor a 
karakter ismeretre jogosító 
képzettségének magasabb foka jelenti 
az alaposabb ismeretet. 

Más a helyzet a bestiákkal, azaz 
a szörnyekkel. Ide tatoznak az 
értelmes lények, a más síkokon élők, 
az idézettek, az élőholtak, és minden 
olyan élőlény, amit a KM bestiának 
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nyilvánít. Ezeket a lényeket a karakter csak akkor ismerheti, ha már hallott, tanult róluk. Ez az ismeret 
azonban akkor lehet csak teljes, ha találkozott is már az adott bestiával, ezt célszerű feljegyezni a 
karakterlapra. A bestiák mindig külön elbírálás alá esnek, a KM az adott helyzet, a karakter 
előtörténete, képzettségei alapján döntse el, hogy a karakter egyáltalán felismeri-e az adott bestiát. 

Az állatok ismertségének táblázata: 
 

Előfordulás Képzetlen Erdőjárás Állatismeret 
Adott faj Család 

Af Mf Af Mf Af Mf 
Gyakori F I I I I I I 
Ritka 0 F F I I F I 
Nagyon ritka 0 0 F F I 0 F 

 
Az állatok ismertségi táblázata az Új tekercsek 5 fokozatú rendszere szerint: 
 

Előfordulás Képzetlen Erdőjárás Állatismeret 
Adott faj Család 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 
Gyakori F I I I I I I F I I I 
Ritka 0 F F I I F I 0 F I I 
Nagyon ritka 0 0 F F I F I 0 F F I 
Idézett Csak a vonatkozó képzettség birtokában ismerhető 
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