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Régóta hiányzó anyag megírására 
vállalkozom ezzel a cikkel. Mint ismert 
az eredeti M.A.G.U.S.-ban a 
harcművészek nem voltak egyebek az 
öklükkel küzdő félelmetes pszi-
tudományú harcosoknál. Azután jött 
néhány Interneten megjelent kiegészítő 
ezen „harcosokkal” kapcsolatban, de itt 
a kézhez és a lábhoz rendeltek 
harcértékeket. Én személy szerint nem 
tartom rossz megoldásnak, de nagyon 
leegyszerűsíti a harcművészetet. 
Ezekből azt a téves következtetést 
vonhatjuk le, hogy csak kétfajta támadás 
létezik, ütés és rúgás. De ha megnézünk 
(lehet, hogy rossz példával jövök) egy 
Jackie Chan filmet, akkor abban is 
láthatjuk, hogy szinte mindegyik 
szereplő, aki valamit is ért a testtel való 
küzdéshez nem csak üt és rúg, hanem 
gyakran komoly és bonyolult 
technikákat használ. Volt egy 
próbálkozás a harcművészeti technikák 
skálájának a kiszélesítésére, de az 
eredményről jobb nem is beszélni 
(szerintem siralmas lett). Nos a fent 
említett hibákból okulva szeretnék a 
harcművészekkel játszó emberek kezébe 
adni egy olyan írást, amiben megfelelő 
információkat találnak karakterük harci 
módszereinek kiszélesítésére, és 
remélhetőleg sikerül maguknak 
összeállítani egy remekbe szabott 
kanzant. Nos nem is fecsérlem tovább a 
szót, lássuk hát az írást: 
 

Az alapállások 

A harcművészek alapvetően két 
fajta alapállást alkalmaznak: a 
frontálist (a harcművész szemben áll 
az ellenfelével) és az oldalast (a 
harcművész oldalt áll az ellenfélnek). 
Persze ezeknek számtalan fajtája 
létezik, gondoljunk csak bele Szabó 
Pál: Ninja sorozatának első kötetében, 
ha jól emlékszem öt, vagy hat 
alapállást mutatott be. A 
harcművészek mind a két féle 
alapállást ismerik és alkalmazzák a 
helyzettől függően. Az oldalas 
alapállásnál az a kéz helyezkedik el 
hátrébb, amelyikkel a harcművész a 
komolyabb sebzést képes okozni és az 
a láb áll elöl, amelyikkel 
hatékonyabban tud harcolni. Ez 
alapvetően ellentétes kellene, hogy 
legyen mindenkinél, tehát aki a jobb 
kezével harcol jobban, az a bal lábával 
fogja a jobb rúgásokat produkálni. Az 
alapállás olykor meghatározza, hogy 
az adott helyzetben melyik technikát 
célszerű alkalmazni (pl.: frontális 
alapállásnál nem alkalmazható a 
perdülő-rúgás, mert nem lenne meg a 
sebzéshez elegendő lendület).  
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A technikák 

A harcművész kasztú karakter 1. Tsz-en 6 
technikát ismer (a felálláson kívül) az 1Kp igényű 
technikák közül. Ezután minden további szinten 
megtanulhat még egy technikát. 

Felállás 

Ez az első „technika” amit egy harcművésszel 
megtanítanak. Lényege a gyors (fél körön, az egyik 
támadását elveszti) felállás, miután a földre került 
(olyan, mint amit a filmeken látsz: a fickó két 
másodperc alatt felpattan). A játékban ez annyit tesz, 
hogy tennie kell egy Gyorsaság és egy Ügyesség 
próbát. Ez már reflex-szerű folyamat, ami 
beleivódott a harcművészbe ezért nincsenek 
levonásaik a próbákra. 

Egyenes ütés 

A harcművész oldalas alapállásból indít egy 
ütést a harcban jobb kezével. Az ütés egyenes 
vonalú pályát jár be. Ké: 7 Té: 5 Vé: 4 Sebzés: K3 
1Kp 

Horog-ütés 

A harcművész frontális alapállásból indít egy 
körív pályát bejáró ütést. Ké: 6 Té: 6 Vé: 5 Sebzés: 
K3 1Kp 

Könyök-ütés 

A harcművész több ellenfél ellen használja ezt 
a technikát. A támadásnál a hozzá legközelebb eső 
ellenfelét támadja meg vele. A technika úgy néz ki, 
hogy a harcművész felhajtja a kezét úgy, hogy az 
ökle a vállá érje, majd megfeszíti az izmait és 
könyökkel álcsúcson, orrba, vagy más érzékeny 
ponton üti meg ellenfélt. Ké: 6 Té: 8 Vé: 3 Sebzés: 
K5 2KP 

Préselő ütés 

Szinte mindenben megegyezik az egyenes 
ütéssel, csak a hüvelykujj nem fedi le a mutató és a 
középső ujjat, hanem a mutatóujj első és második 
percén helyezkedik el. Ezzel az ütéssel a 
harcművész ki tudja préselni a levegőt az ellenfele 

tüdejéből. A technika csak sebzésben 
különbözik az egyenes ütéstől. Sebzés: K3+3 
2Kp 

Tenyérél ütés 

A harcművész a nyitott tenyere élével ad 
le egy ütést, rendszerint veszélyes pontokra 
(nyaki artéria, egy ideggóc stb.). Ké: 4 Té: 11 
Vé: 3 Sebzés: k6+5 2Kp 

Hárítás 

A technika az abszolút védelmet 
szolgálja. A harcművész a karját egy köríves 
mozdulattal a támadás útjába helyezi, ezzel 
megakasztja annak lendületét. Vé: 15 1Kp 

Rúgás 

A harcművész bármelyik alapállásból 
alkalmazhatja ezt a technikát, bár az oldalas 
alapállást döntő többségben van. A technika 
véghezvitele a következő: A harcművész 
felhúzza a lábát, és közben behajlítja, majd egy 
gyors mozdulattal kirúg. Persze a felhúzás akár 
ki is maradhat a folyamatból, ez inkább annak a 
függvénye, hogy hová célozza a használó a 
támadást. Ké: 5 Té: 9 Vé: 8 Sebzés: K5 1Kp 

Köríves-rúgás 

A harcművész frontális alapállásból 
alkalmazza ezt a technikát. Az egyik lábával 
egy körívet leíró rúgást hajt végre. Ké: 8 Té: 10 
Vé: 10 Sebzés: K6 1Kp 

Perdülő-rúgás 

Oldalas alapállásból indított támadás. A 
harcművész megperdül a tengelye körül és fej 
és derékmagasság között viszi be a rúgást. Ké: 
3 Té: 11 Vé: 9 Sebzés: K6+2 1Kp 

Lábsöprés 
A perdülő rúgás egy bonyolultabb 

változata. A harcművész perdülés közben 
leguggol és a boka környékén, kirúgja ellenfele 
alól a lábait. A gyors földre vitel lehetősége. 
Ké: 4 Té: 10 Vé: 4 Sebzés: K6+ a talajtól függ 
1Kp 
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Repülő rúgás 

A harcművész neki rohan 
ellenfelének, elrugaszkodik a talajtól, és a 
levegőben megrúgja. A nekifutás miatt ez a 
támadás felfogható úgy is, mint egy roham 
közben végrehajtott rúgást. Tehát a technika 
harcértékei a következők Ké: 5 Té: 29 Vé: -
17 Sebzés: K5+4 2Kp 

Átdobás 

A technika használatához szükséges 
egy olyan támadás, amivel a harcművész 
megragadja az ellenfelét (vagyis túl kell, 
hogy üsse). Ezután, meg kell, hogy szerezze 
a kezdeményezést, és csak utána 
alkalmazhatja a technikát. Ha minden 
feltétel adott, akkor hátra lendül és egy 
hátra bukfenc keretében, elhajítja az 
ellenfelét. Ké: 7 Té: 9 Vé: 2 Sebzés: A 
talajtól függ 2Kp 

Szaltós rúgás 

Akrobatikus harcművész technika. A 
harcművész egy hátra szaltót csinál és 

közben megrúgja az ellenfelét. Ké: 8 Té: 13 Vé: 6 
Sebzés: K6+3 2Kp 

Dupla rúgás 

A harcművész rúg egyet és meg rúgás közben 
felugrik a levegőbe és a földhöz viszonyítva 
vízszintes helyzetben még rúg egy másikat.  A 
technika lényegében két támadás. Az első egy 
szimpla rúgás (a rúgás technika harcértékeit 
használja), a második viszont kiszolgáltatottabb 
helyzetbe hozza a harcművészt. A második rúgás 
harcértékei a következők: Ké: 6 Té: 10 Vé: 0 
Sebzés: K6 2Kp 
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