
 

 

 
 

Harcművészek 
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Előszó 

Üdvözlet mindenkinek. Először is 
szeretném megemlíteni, hogy a jelenlegi 
munkám során úgy érzem hogy a 
legtöbb kritikát talán azért fogom kapni, 
mert nagy valószínűséggel egyesek úgy 
fogják gondolni, hogy néhány 
harcművész stílus túl erős lett. Ezért 
szeretném már az elején leszögezni, 
hogy munkám során nem törekedtem 
100%-ban az egyes harci stílusok 
közötti egyensúlyra. Vannak erősebb, és 
vannak gyengébb stílusok. Vannak, 
amelyek gyakorlatiasabbak a többinél, 
míg vannak amelyeknél inkább a 
szellemiség az ami számít. Ezeket a 
különbségeket természetesen én 
határoztam meg (akár önkényesen is), és 
ezért vállalom a felelőséget, valamint 
ezzel kapcsolatban ha valaki úgy érzi, 
hogy egyes stílusoknál esetleg hibát 
követtem el akkor az ilyen kritikát 
nagyon szívesen fogadom. Mindenek 
előtt le kell szögezni itt is, mint ahogy a 
kardművészek esetében is, hogy a 
harcművészek is a harcban keresik a 
megvilágosodást. Egész életüket az 
elmélkedés és a gyakorlás teszi ki. 
Ennek a sok gyakorlásnak köszönhető 
az a tudás, melyet az egyes stílusok 
esetében meghatároztam. Ez az ami 
kiemeli őket is az egyszerű harcosok 
közül. Természetesen ez az írás sem 
nem tökéletes, és éppen ezért nem 
végleges. A visszajelzések alapján 
lesznek változtatások. 

Amit még fontosnak érzek az elején 
leírni, hogy a harci stílusok a 
kardművészeknél ellentétben alap, 
közép és mester fokra vannak 
kidolgozva. Ezzel is szemléltetve, az 
egyes stílusokban a fejlődést. Ez 
persze csak opcionális leírás. Ha a 
játékos szeretné, akkor persze 
elképzelhető pl. Af+, ahol a karakter 
megkaphat egy két középfoknál 
szereplő pluszt (nem mindet, hisz 
akkor már középfokról beszélünk). 
Ugyan így lehetséges akár Kf+, de 
nem elképzelhetetlen a Mf+ hisz a 
fejlődés nem áll meg. Mindez a 
játékosra és a KM-re van bízva. Én 
úgy érzem, hogy ez szükséges, hisz 
mint már említettem, ez tükrözi vissza 
igazán a fejlődést. E mellett szeretném 
megjegyezni, véleményem szerint egy 
átlagos harcművész a Kf-ot általában 
4-5-6-dik szinten, míg a Mf-ot 7-8-9-
dik szinten érheti el. Ez persze szintén 
opcionális, ha a játékos jól kijátssza a 
karakterét, és a KM is úgy gondolja 
akkor ez kettejük megegyezésén 
múlik. Bár a kardművészek alap és 
mesterfokra van kidolgozva, ha időm 
engedi az ott leírt stílusokat is 
átdolgozom háromfokozatúra. Jelen 
írásom nyolc stílust ír le már jászható 
(de még nem feltétlenül végleges) 
formában. Várhatóak még stílusok, de 
ha valakinek ötlete van, vagy esetleg 
kívánsága azt is szívesen várom, és 
megpróbálom legalább ilyen 
részletességgel kidolgozni. Akkor 
ezeknek az ismereteknek a fényében 
lássuk a harcművészeket... 
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Harcművész 
 

Ké 10 
Té 20 
Vé 75 
Cé 0 
HM/szint 12 
Kp alap 5 
Kp/szint 6 
Ép alap 6 
Fp alap 6 
Fp/szint K6+5 

 

Képzettségek 

 
Képzettség Fok/% 
2 harcművész stílus Af 
7 fegyver használat Af 
3 fegyver dobás Af 
Vakharc Af 
Slan pszi Af 
Vadászat/halászat Af 
Szakma Af 
Erődjárás Af 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Mászás 20% 
Esés 35% 
Ugrás 35% 

 
Szintenként +22%, maximum 15% mehet egy 

helyre. 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Sebgyógyítás Af 
3. Slan pszi Mf 
4. Herbalizmus Af 
5. Elsődleges harcművész  stílus (opc.) Kf 
6. Vakharc Mf 
8. Elsődleges harcművész  stílus (opc.) Mf 

 
Minden páratlan szinten sebzés bonuszuk az 

aktuális szintjüknek az értéke (1.TSz – 1 Sp; 2.TSz. 
– 1 Sp; 3.TSz. – 3 Sp; stb.). 

 

Különféle mentalitású harcosok léteznek. 
Mindezeken felül a jellem is kötött. Ennek oka 
egyszerű. Ha valakinek jelleméből hiányzik a 
’Rend’ nem tud úgy koncentrálni, odafigyelni a 
harcra és az edzésekre. Ezért ha játék során 
bármilyen okból úgy torzulna a karakter 
jelleme, hogy a Rend-beállítottságot el kell 
vetni, onnantól a karakter csak a pyarroni pszi-t 
lesz képes alkalmazni, valamint nem tud 
stílusában harcolni. Értékei a Kalandmester 
belátása szerint csökkennek. 

Jellemmegkötés 

A karakter az alábbi jellemek közül 
választhat: 

• Rend - A legtöbb harcművész jelleme 
ez. 

• Rend, Élet 
• Élet, Rend 
• Rend, Halál - Nem lehet A Tao 

Ösvénye 
• Halál, Rend - Nem lehet A Tao 

Ösvénye 

Mentalitás 

Eisaburo Ereje 

A karakter „kívánja a harcot”; hajlamos 
rá, hogy küzdelemmel, párbajjal döntsön el 
egy-egy vitát és teljesen természetes számára, 
hogy ha vesztett akkor a másik fél akarata kell, 
hogy érvényesüljön – győzelme esetében pedig 
az övé. PÁRBAJOK során soha sem használ 
pszi-t és megveti az ehhez vagy efféle 
„trükkhöz” és praktikához forduló ellenfelet. 
Párbaj során a technika, stílus, szerencse és 
tapasztalat kell, hogy döntsön. Az ilyen 
küzdelmek mehetnek az első bevitt csapásig, 
első vérig, első komoly sérülésig (pl.: 
csonttörés) de ha más utat nem látnak a felek 
lehet a ’döntőbíró’ egyikük halála is. 

A Harcos Szelleme 

Aki ezen az úton jár az mindenkor 
vállalja a küzdelmet ha a szükség úgy kívánja, 
de soha nem kezdeményez vagy provokál ki 
harcot – ha összefut Eisaburo Ereje-nek 
valamely követőjével elfogadja, ha az párbajért 
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kiált. Amennyiben láthatóan harcra kerül a 
sor (útonállók, rablók, szörnyek), hajlandó 
lesz előbb ütni, hisz így előnyre tehet szert. 

A Tao Ösvénye 

A karakter tiszteli az élet minden 
formáját. Ha csak teheti elkerüli a 
csatározást, de ha már semmiképp sem 
megy harcol, bár (szinte) soha nem öli meg 
az ellene fordulót. ’Szinte’ alatt értendő 
például egy démon, vagy egy olyan nem-
természeti lény, szörnyeteg aki (vagy ami?) 
szemmel láthatóan másból nem ért és 
igazándiból élőlénynek sem minősül, 
valamint az olyan teremtmények, melyek 
elpusztításával mások életét menti meg a 
Harcos. 

E három mentalitás irányadás is 
egyben. Természetesen létezhetnek akár 
bizonyos átfedések is, vagy bizonyos 
változtatások is. Persze ezeket a karakter 
előtörténetében meg kell említeni. 

A könnyebb megértés kedvéért 
vegyünk egy példát. Emberünk egy 
fogadóban ül, rengeteg szabad asztal van. 
Egy teljesen részeg kovácsfiú bele kíván 
kötni a karakterbe. Jól megtermett legény, 
de szemmel láthatóan lassú valamint az is 
felfedezhető, hogy nem túl képzett küzdő. 
Jó eséllyel a karakter győz ha harcra 
kerülne a sor, bár ha sikerül belelépni a 
kovácslegény kemény jobbjába még akár 
fordulhat is a kocka. 

Nos. Az ifjú tanonc odalibben a 
karakterhez és imigyen szóla: „Ez ittene kaz 
ééééén asztallom vaze’, szal húzz á inné tel, 
me szíje váglak!”. A legvalószínűbb 
reakciók a következők: 

„Azt mondod, melák?! Nem nagyon 
hiszem...” - Eisaburo Ereje (szó szót követ, 
majd harc – a karakter nem öl és 
semmiképpen sem okoz komoly sérülést 
(ÉP sebzés), hiszen tudja, hogy ez csak 
játék (neki...)) 

[Szó nélkül feláll és átül máshova] - 
A Harcos Szelleme. Ha ezek után is követi 
a fickó jó eséllyel (akár meglepetésből is...) 
leüti – ez a legtisztább és legegyszerűbb 
megoldás amit választhat. 

„Elnézést kérek uram, nem voltam tisztában az 
Ön által megnevezett ténnyel. Igazán sajnálatos, 
hogy épp Önnel szemben követtem el hibát. 
Bocsánat.” - A Tao Ösvénye. Egy részeget egy ilyen 
gondolatfüzér feltart pár percig. A karakter 
valószínűleg kimegy a fogadóból. Ha maradnia kell 
(vagy szeretne), meghívja egy borra amiért a „másik 
asztalánál ül” és elismeri, hogy ellenfele 
legyőzhetetlen, főleg számára és milyen boldog, 
hogy egy ilyen hatalmas nagy embert invitálhat meg 
egy italra. Nem gyáva és nem fél – csak nem akarja 
bántani... 

Slan pszi 

Alapfok 

Jelentéktelenség 

Pszi pont: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 szegmens  
Időtartam: Tsz perc  

A Slan-ek életük nagy részét – míg ki nem 
kerülnek a kolostorból vagy iskolából – csöndes 
önmagukba zárkózással, nyugalmas elmélyedéssel 
töltik. A szinte észrevétlen jelenlét, háttérbe húzódó 
viselkedés az effajta életmód egyik 
alapkövetelménye. Mindezt tökélyre fejlesztve, és a 
Ψ-energiákat is segítségül hívva, a Slan-út 
alkalmazói elérték, hogy a teljes Jelentéktelenség 
aurájába burkolózhassanak. 

A diszciplína használatakor az alkalmazó nem 
tűnik föl a legéberebb őrnek, a legfigyelmesebb 
szemlélőnek sem. A ráirányított tekintet lesiklik 
róla, jelentéktelen, figyelmet nem érdemlő senkinek 
hat. A tudatos érzékelések persze felfedezik 
(Auraérzékelés, Láthatatlanság Észlelése, Hatodik 
Érzék) és lelepleződik akkor is, ha a figyelmes 
szemlélő sikeres Intelligencia Próbát dob plusz 
eggyel. Ha azonban az alkalmazó már elhagyta a 
helyszínt – ahol a diszciplína segítségével sikerült 
észrevétlennek maradnia – hiába járt le a 
Jelentéktelenség időtartama, nem ébred gyanú 
senkiben. 

A diszciplína alkalmazása közben szólni, 
beszédbe elegyedni nem lehet – ez azonnali 
lelepleződéssel jár -, miképpen a harcba bocsátkozás 
is megszünteti a Jelentéktelenséget. 
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A diszciplína értelmetlen alkalmazása is balul 
üthet ki: magányos emberhez odamenni, vagy hegyi 
óriások falujába besétálni – azaz bármi olyat tenni, 
amikor nincs mód a környezetben tartózkodókhoz 
való azonosulásra – nem vezethet sikerhez. 

A Jelentéktelenséget 6 Ψp-ért lehet erősíteni. 

Levitáció 

Pszi pont: 1 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 kör  
Időtartam: 1 óra  

Meglehetősen kevés gyakorlati 
alkalmazhatósággal bíró diszciplína, ám a Slanek 
szertartásainak elengedhetetlen kelléke. Az emberi 
test súlyának teljes leküzdésére szolgál, 
alkalmazásával föld feletti lebegésre nyílik mód. 1 
Ψp felhasználásával 1 órán keresztül lehet 1 méter 
magasságban lebegni, 2 Ψp-ért már két órán 
keresztül tartható fenn a diszciplína hatása. A 
Levitáció magassága nem növelhető, ám az 
alkalmazó bármekkora súly – amennyiben a teste 
korlátai elbírják – felemelésére képes. A diszciplína 
alkalmazása közben a Slan teste sebezhetetlenné 
válik bármely – nem mágikus – fegyverrel szemben. 
A diszciplína folyamatos koncentrációt igényel, 
közben fizikai támadás, egyéb diszciplína vagy 
varázslat használata nem lehetséges. 

Testsúlyváltoztatás 

Pszi pont: lásd a leírást 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör  

A diszciplína használatával a Ψ-alkalmazó 
képes saját testsúlyát megnövelni, avagy 
lecsökkenteni. Ezáltal képessé válik több emelet 
magasba felugrani, a havon futni anélkül, hogy mély 
nyomot hagyna, esetleg gyorsabban úszni. A 
diszciplínával nem változtatható meg az alkalmazó 
által hordott vagy viselt tárgyak súlya. 

Az alábbi táblázatból kiderül, hogy a testsúly 
különböző mértékű megváltoztatása mennyi Ψp-ba 
kerül. A felhasznált Ψp-ok növelésével a diszciplína 
Időtartama is meghosszabítható. 

 
 

+/- 
módosítás az 

eredetihez 
képest (kg) 

1 3 5 9 13 31 2x 3x 

Ψp 1 2 4 7 10 20 30 35 
 
Háromszorosánál nagyobbra növelni, 

vagy harmadánál kevesebbre csökkenteni a 
testsúlyt bármennyi Ψp rááldozásával sem 
lehet. 

Zavarás 

Pszi pont: 20; lásd a leírást 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 3 szegmens  

A Zavarás olyan rövid tudati csapás, mely 
képes kibillenteni ellenfelünket 
koncentrációjából, megzavarni meditációját, 
megtörni a Transzállapotot. A legtöbb Ψ-
diszciplína azonnal megszakad, ha alkalmazója 
ellen sikeres Zavarást hajtottak végre. Kivételt 
csupán a Tetszhalál képez. Ahhoz, hogy sikeres 
legyen, a Zavaráshoz legalább eggyel több Ψp 
kell, mint amennyi a megzavarni kívánt 
személy mentális pajzsaiban (statikus és 
dinamikus) van, ám ha ez a feltétel teljesül, 
akkor nincs helye további TME-nek. A Zavarás 
nem bontja le a megzavart lény pajzsait, csupán 
keresztülférkőzik rajtuk, hatását még abban a 
szegmensben kifejti, és megszűnik. Az áldozat 
sem abban a körben, sem a következőben nem 
képes semmi olyasmit cselekedni, mely komoly 
koncentrációt igényel, azaz Pszit használni 
vagy varázsolni. 

Kiáltás 

Pszi pont: 5/támadás 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri  

A diszciplína segítségével a harcművész 
szellemi energiájával támadásának erejét 
fokozhatja. A Kiáltás kíséretében végrehajtott 
támadás rombolóerejét tekintve tökéletes, 
Sebzésének meghatározásakor nincs szükség 
kockadobásra, minden esetben a lehetséges 
maximumot sebzi. Ez persze függ a támadó 



 MAGUS                                                              Harcművészek                                                                   Kalandozok.hu 

5 
 

fegyvertől, az alkalmazó Tapasztalati 
Szintjétől és még sok egyébtől. 

A belső energiákat elnyújtott kiáltás 
szabadítja fel – innen kapta nevét a 
diszciplína. Kiáltás híján a várt hatás is 
elmarad. Mindig egyetlen támadást 
befolyásol, csak annak sebzését növeli. A 
felhasznált Ψ-pont akkor is elvész, ha a 
támadás sikertelen. A diszciplínát a 
harcművész egy kör alatt legtöbb annyiszor 
használhatja, ahányadik Tapasztalati Szintű 
– természetesen minden újabb 
„megerősített” támadás, további 5 Ψ-pontba 
kerül. 

A sárkány ébredése 

Pszi pont: minimum 1 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: támadás  

A tudat tökéletes hatalma nyilvánul 
meg ebben a diszciplinában. Ez a 
diszciplina lényegében a pyarroni-módszer 
roham nevű diszciplínájának kontrolált, 
hatékonyabb formája. A harcművész 
elméjének erejével, arra koncentrálhat, 
hogy biztosabb legyen a támadása, jobb a 
védelme, vagy gyorsabb a kezdeményezése. 
A diszciplína által nyújtott plusz értékeket 
(mint a rohamnál) csupán egy támadásra 
lehet felhasználni. A használat során 
minden befektetett Ψp (ebben különbözik a 
rohamtól, hogy nem vész el az összes Ψp, 
hanem a harcművész határozza meg menyit 
fektet a támadásba) 1-el növeli az 
harcértékét (csak az egyiket, a választottat, 
KÉ, TÉ, vagy VÉ) az alábbi szabály 
figyelembe vételével: +1 KÉ – 2 Ψp, +1 TÉ 
vagy VÉ – 1 Ψp. Sebzést nem lehet növelni. 

Statikus pszi-pajzs 

Pszi pont: nincs meghatározva 
ME: - 
Meditáció ideje: 90 kör 
Időtartam: lásd a leírást  

A Slan-út alkalmazói által gerjesztett 
Statikus Pajzs felépítésében gyökeresen 

különbözik a Pyarroni módszer segítségével 
létrehozottól, ám működésében és alkalmazásában 
teljesen megegyezik azzal. A pontos leírást lásd az 
Általános Diszciplínák, Statikus Ψ-pajzs diszciplína 
tárgyalásánál. 

A valódi különbség a végeredményben 
mutatkozik meg a Slan-út Statikus Ψ-pajzsát senki 
nem képes lerombolni, csak maga az alkalmazó 
szüntetheti meg és építheti újra. Efféle pajzsot a Slan 
csak a saját elméje köré képes felhúzni. 

Mesterfok 

Jelentéktelenség 

Az alapfoknál leírtak szerint működik, de a 
felfedezéséhez módosító nélkül kell sikeres 
Intelligencia próbát tenni. 

Aranyharang 

Pszi pont: 1/1SFÉ 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 2 kör és lásd a leírást  

A tudat test feletti tökéletes uralma nyilvánul 
meg ebben a diszciplínában. Segítségével az 
alkalmazó képessé válik testét élő páncéllá alakítani. 
Ezt izomzata átrendezésével, és Ψ-energiák erős 
kisugárzásával éri el. Az Aranyharang éppen olyan 
Sebzés Felfogó Értéket ad alkalmazójának, mint 
bármilyen páncél – az így nyert SFÉ megegyezik a 
felhasznált Ψp-ok számával. A diszciplína az egyik 
legveszedelmesebb Ψ-alkalmazási módszer. Éppen 
ezért az alkalmazó nem használhatja korlátlanul: 
maximális mértéke megegyezik az alkalmazó 
Tapasztalati Szintjével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az Aranyharang SFÉ-je nem lehet nagyobb az 
alkalmazó  teljes Tapasztalati Szintjénél (azaz egy 
3.szintű Slan pszi használó legfeljebb 3-as SFÉ-t 
képes csinálni). 

Az Időtartam sem növelhető a végtelenségig, 
ha ugyanis valaki túllépi a 3 kör/TSZ határt, akkor 
az Állóképessége ideiglenesen csökken annyival, 
amennyivel túllépte. A csökkenés ideje annyi lesz, 
amennyi ideig a diszciplína hatása alatt állt.  

1 Ψp-ért 1-es SFÉ nyerhető két körre, 2 Ψp-ért 
2-es SFÉ 2 körre, vagy 1-es SFÉ 4 körre, stb. 
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Érzékelhetetlenség 

Pszi pont: 8 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör  

A diszciplína alkalmazója mozdulatlanná 
dermedve képes érzékelhetetlenné válni. Ebben az 
állapotában még a legélesebb érzékszervek (pl.: 
látás, hallás, szaglás stb.) számára sem fedezhető fel, 
és kikerül a Hatodik Érzék hatósugarából is. Az 
Érzékelhetetlenség folyamán semmilyen 
tevékenység (mozgás, harc, Ψ-alkalmazás vagy 
kommunikáció) nem végezhető. 

A Kyr metódus Auraérzékelése előtt is rejtve 
marad, csupán olyan Láthatatlanság-észleléssel 
fedezhető fel, amely legalább 4-es erősítésű. 

8 Ψp felhasználásával 1 körig alkalmazható a 
diszciplína, 16 Ψp-ért 2 körig, stb. 

Halálos ujj 

Pszi pont: 3/1Ép 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 24 óra  

A Pszi energiák koncentrált, romboló 
kisugárzásának módszere. A diszciplínát a 
legveszélyesebb Ψ-alkalmazásnak tartják. 
Használatával időzített belső sérülések okozhatók. 
Az alkalmazójának meg kell érintenie valamelyik 
mutatóujjával az ellenfelét. Ez harci szituációban 
sikeres támadást igényel. Az okozott sérülés az 
alkalmazó akarata szerinti – de huszonnégy órán 
belül eső – időpontban keletkezik, gyógyítás nem 
lehetséges. A diszciplína minden esetben Ép 
veszteséget okoz, s a páncélok Sebzés Felfogó 
Értéke nem vonódik le belőle, sőt az Aranyharang 
sem jelent védelmet hatása ellen. 

Nehézsége okán nem alkalmazható 
korlátlanul: minden Tapasztalati Szinten csak 1 Ép 
sérülés okozható, mely 3 Ψp felhasználásába kerül. 
Második Tsz-en már 6 Ψp rááldozásával 2 Ép 
veszteség érhető el, stb. 

 
 
 

Tetszhalál 

Pszi pont: 6 
ME: - 
Meditáció ideje: 10 kör 
Időtartam:1 óra  

Az alkalmazás segítségével lehetőség 
nyílik a test élettani folyamatainak 
felfüggesztésére. Ilyenkor az alkalmazó 
semmiféle életjelet nem ad, nincs szüksége 
táplálékra vagy folyadékra, de még levegőre 
sem. Mozdulatlanná válik – olyan ez mint a 
halál dermedtsége – és kihül, a tudati 
folyamatok megszűnnek, így lebomlik a 
Dinamikus Pszi-pajzs, csupán a Statikus marad 
meg. Ezzel szemben az Asztrál- és Mentáltest 
nem alszik, így az alkalmazó továbbra sem 
lehet alanya a Természeti Anyag Mágiájának. 
Az alkalmazónak előre el kell döntenie a 
Tetszhalál időtartamát, mert nincs rá mód, hogy 
az időtartam lejárta előtt félbeszakítsák a 
diszciplínát. Tetszhalál állapotában semmiféle 
fájdalom (Fp) nem okozható, és a testet ért (Ép) 
sérülések feleződnek. Az egyetlen olyan 
diszciplína ez, melynek alkalmazása során 
valóban regenerálódik a test. Minden 
Tetszhalálban töltött óra alatt 1 Ép 
regenerálódik – azaz gyógyul magától -, és 10 
Fp. Maximuma fölé sem az Ép, sem az Fp nem 
emelkedhet. A szervezetbe került mérgek 
hatóideje háromszorosára lassul, ráadásul 
sebzésük is harmadolódik. 

A Tetszhalál felfedezése csak a Kyr 
Metódus Auraérzékelésével lehetséges. 

Kitérés 

Pszi pont: 2/kör 
ME: - 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör  

A diszciplína alkalmazásakor a slan 
egyfajta speciális belső állapotba kerül, mely 
leginkább a hatodik érzékhez hasonlítható, de 
annál sokkal hatékonyabb. Ebben az állapotban 
a slan megérez minden veszélyt mely felé 
irányul, s ösztönösen a legjobb megoldást 
választja. Meglepni a diszciplína 
alkalmazásakor lehetetlen. Gyakorlati 
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használata: a slan a rá lőtt nyílvesszők ellen 
minden körülmények között a saját VÉ-ét  
használja függetlenül attól, hogy az adott 
pillanatban mit csinált, mintha koncentrált 
volna rá; ha a slan egy csapdákkal teli 
folyosón szándékozik átmenni a diszciplína 
használatával, a csapdák nem lephetik meg, 
s minden csapdánál melyre bármilyen 
képességpróbát kell tenni, vagy bármi mást 
a slan mentesülhet ezek alól, de legalábbis 
pozitív módosítókat kap. (A KM bírálja el a 
karakter fizikai, szellemi, s egyéb 
(gyorsaság, ügyesség, intelligencia, ugrás, 
stb.) tulajdonságai, valamint az adott csapda 
hatásfokának ismeretében. 

A sárkány ébredése 

Az alapfoknál leírtak szerint 
működik, különbség, hogy 1 Ψp – 2 TÉ 
vagy VÉ (mint a rohamnál). Sebzést nem 
lehet növelni! 

Harcművész stílusok/iskolák 

A harmónia útja 

Kéz(/láb) értéke(i): KÉ: 9, TÉ: 10, 
VÉ: 20, sebzés: k10(af)-k6(kf)-k3(mf) 
(Nincs semmilyen bonusz!) 

A stílust az ellent nem állás 
művészetének nevezik. A Mester aki ezt a 
stílust kifejlesztette több harcművész stílust 
is alapul vett. Egyes stílusokból csupán a 
technikai részt alakította át, ilyen például a 
Daru stílus is, míg vannak stílusok 
melyekből inkább a szellemiséget használta 
fel, ilyen például a Kí-Toramasza 
kardművészeti stílus, vagy éppen a Sárkány 
stílus. Ezeket ötvözte, és így született meg a 
Harmónia útja, mely az egyik 
leghatékonyabb önvédelmi forma is egyben. 
Nagyon mély filozófiai lényege is van 
egyben, így enoszukén (niaréban) is 
leginkább a szerzetesrendekben élő harc- 
ill. kardművészek gyakorolják. Csupán azt 
kell figyelembe venni, hogy a fejlődéshez 
elengedhetetlen a helyes szellem 
kialakítása! 

Megfelelő szellemiséggel gyakorolva 
egyáltalán nincs támadás. Támadni a stílus szerint 
azt jelenti, hogy a szellemiség elveszett. 
Ragaszkodnak a teljes ellent nem állás elvéhez, azaz, 
nem állnak ellen a támadónak. Így nincs ellenfél. 
Egy igazi tapasztalt Mestert már szinte lehetetlen 
eltalálni. 

A védekezés során pusztán a saját belső 
energiájukat, valamint az ellenfél erejét, lendületét 
használják fel, azt vezetik el. Egyfajta védekező 
harcmodor ez, de minden tekintetben felülmúlja a 
védekezőharcot, melyet az egyszerű harcosok 
használnak. 

Támadásaik lényegében csak játéktechnikai 
szempontból nevezhetőek támadásnak. Ugyanis az 
ellenfelüket tovább engedik, vagy egyszerűen 
dobják, földre kényszerítik, de ekkor is sebzést a 
támadó csupán az esésből szenvedhet. Minél 
tapasztaltabb valaki annál kisebb fájdalmat okoz a 
támadónak. 

Minden használati fokon igazak az alábbiak: 
Ha a harcművész megszerzi a kezdeményezést akkor 
arról „lemondva” megvárja míg az ellenfele támad, 
azt védi, s az első támadása után végrehajthatja a 
játéktechnikai támadását. A harcművész minden 
esetben megkapja a saját össz VÉ-jének és a támadó 
TÉ-jének különbségének egy részét. (akár mínusz 
érték is lehet). Ha a harcművész nem szerezte meg a 
kezdeményezést akkor a kör végén az utolsó 
támadásra hajthatja végre az előbbi cselekedetét. 

Af: A harmonikus védekező harcmodornak 
megfelelően teljes összhangban mozognak az 
ellenfelükkel. Ennek köszönhetően kapnak +20 VÉ-
t. Alapfokon a +TÉ harmadát kapja meg (ha az érték 
negatív akkor azt szorozni kell hárommal). [Tehát a 
harcművész össz VÉ-je mínusz a támadó TÉ-je és 
ezt kell osztani hárommal ha pozitív, és szorozni 
hárommal ha negatív érték.] 

Kf: +35 VÉ, valamint a +TÉ felét (kétszeresét 
ha az érték negatív). 

Mf: +50 VÉ, valamint a teljes +TÉ jár. 
A harcművész VÉ-jébe az ugrás nem 

számolható bele, valamint a stílus használata közben 
a harcművész nem folytathat védekezőharcot (a 
mágus rendszerében meghatározott +40VÉ). A stílus 
gyakorlói képzettek helyhez kötött harcban is, de 
ekkor a harmonikus védekező harcból származó 
módosítónak csupán a felét kapják meg. Ha a 
harcművész túlüti ellenfelét akkor a lehetőségekhez 
képest majdhogynem bármit megtehet vele (pl.: 
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lefegyverzés), általában ilyenkor a támadó 
egyértelműen a földre kerül. 

Fontos kiegészítő szabály a stílussal 
kapcsolatban: Mivel a stílus az ellenfél lendületét 
használja fel, így minél nagyobb a támadó lendülete 
a harcművész annál hatékonyabban tudja védeni a 
támadását. Ezért minden olyan harcérték módosítót 
(+TÉ) ami a lendületet növeli, nem a támadó kapja 
meg, hanem a harcművész kapja meg +VÉ-nek. 
(Ilyenek például a harc gyűlölettel, a rohamból 
származó +TÉ, valamint a pszi rohamból származó 
+TÉ fele.) 

Abban az esetben ha a harcművész 
önszántából támad (mindegy az ok) nem képes a 
harmonikus védekező harcmodor használatára, így 
azokat a pluszokat nem kapják meg, csupán az 
ellenfél (ekkor már ellenfélről beszélünk nem 
támadóról, és ebben a stílusban ez nagyon fontos 
különbség) lendületéből származókat (legyen ez akár 
negatív érték). A fejlődés nem csupán a gyakorlás 
függvénye, hanem a szellemiségé is. Így 
mindenképpen a KM és a Játékos közös 
megegyezése hogy mikor sajátítja el a harcművész a 
következő stílus használati fokot. Kf-hoz általában 
4-5-6 Tsz-ünek kell lenni (Ismét hangsúlyozom ez 
opcionális, függ az adott harcművész játékos által 
kijátszott szellemiségétől, amit a KM bírál el!!!) Mf-
hoz általában 7-8-9 Tsz-ünek kell lenni. (Az 
előbbiek figyelembevételével!!!). 

Mentalitás: kizárólag Tao Ösvénye 
Plusz képzettségek 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
1. Belharc Af 
2. Harc helyhez kötve Af 
4. Belharc Mf 

 

Bénítás 

Kéz értéke: KÉ: 9, TÉ: 12, VÉ: 14, Sp: k6+2 
Láb értéke: KÉ:7, TÉ:14, VÉ:12, Sp: k6+1 
Ezen stílus ismerői tökéletesen tisztában 

vannak az ember (vagy hasonló felépítésű humanoid 
lények) idegi felépítésével. Ezt használják fel harc 
során. Több olyan pontot ismernek a testen, mely 
megfelelően megütve az ellenfél akár egyes 
testrészei, akár az egész teste teljesen vagy 
részlegesen lebénul. Így teszi a harcművész könnyen 
harcképtelenné az ellenfelet. Minden kör elején 

jelezni kell ha a harcművész bénítani akarja az 
ellenfelét. A stílus sikeres alkalmazásához 
(harci helyzetben) meg kell szerezni a 
kezdeményezést, majd sikeresen védeni kell az 
ellenfél első támadását. (Ha a harcművész 
legalább Af-on 15-tel, Kf-on 10-el míg Mf-on 
5-tel lekezdeményezte az ellenfelét akkor a kör 
elején rögtön megpróbálkozhat egy bénító 
ütéssel, de ebben az esetben is körönként csak 
eggyel.) Ezután lehet megpróbálni bevinni egy 
bénító ütést az alábbiak szerint: 

Af: A harcművész ezen a használati 
fokon megkapja az Élettant Af-on. (Ez az 
ismeret természetesen töredéke a tényleges 
Élettannak. Tudásuk csupán az idegrendszer, 
bizonyos idegpontok ismeretére terjed ki.) Ezen 
ismeretek segítségével képesek az ellenfelük 
végtagjainak a teljes, vagy részleges bénítására. 
Sikeres teljes bénításhoz +45-tel, míg részleges 
bénításhoz +40-el kell túlütnie az ellenfelet. 
Ekkor az áldozat elszenved annyi Fp-t, mint 
amennyi a sebzés volt, s az adott végtagja 
(teljesen/részlegesen) lebénul a sebzés 
számával megegyező körre. 

Kf: Élettan (idegrendszeri) Kf. A 
harcművész képes akár az egész testet teljesen, 
vagy részlegesen megbénítani. A végtagok 
teljes/részleges bénításához a túlütés mértéke 
+40/+35 kell hogy legyen. Ekkor az idő a 
sebzés számával megegyező perc vagy kör (a 
harcművész dönti el). Míg a teljes test 
teljes/részleges megbénításához az ellenfelet túl 
kell ütni +50/+45-tel. Ekkor az áldozat +50-el 
való túlütés esetén elszenved 1 ÉP-t, valamint a 
sebzésnek megfelelő Fp-t, +45-tel való túlütés 
esetén csupán az Fp-t. A test a sebzés számának 
megfelelő számú körre bénul le 
(teljesen/részlegesen). 

Mf: Élettan (idegrendszeri) Mf. A 
végtagok teljes/részleges bénításához egyaránt 
+35-tel kell túlütnie a harcművésznek az 
ellenfelét (a harcművész dönti el a bénítás 
mértékét), valamint az adott végtag a 
harcművész akaratától függően a sebzésnek 
megfelelő számú órára, percre vagy körre bénul 
le (harci szituációban). Az egész test 
teljes/részleges megbénításához a 
harcművésznek +45/+40-el kell túlütnie az 
ellenfelét, valamint a bénulás ideje a 
harcművész akaratától függően a sebzésnek 
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megfelelő perc, vagy kör. (Ez persze csak 
harci helyzetben igaz. Harci helyzeten kívül 
a harcművész képes akár órákra is 
lebénítani a testet!)  

A harcművésznek lehetősége 
megfelelő tűket használni a bénítási 
pontokban. Ekkor a sebzés természetesen 1 
Fp, ellenben a bénítás ideje addig tart míg a 
tű az adott pontban van. 

Ezen stílust gyakorló harcművészek 
már első szinten megtanulnak egy pontot a 
testen, melynek megütésével az áldozat 
azonnal meghal (hasonlóan a bajvívók 
halálos szúrásához). Ez a következő képen 
működik: A harcművésznek előre be kell 
jelentenie szándékát a halálos ütésre. Ha a 
támadó dobásként 00-t dob, és ezzel 
ellenfelét túl is üti, a rendes sebzésen felül 
további 2k6 Ép-t sebez az áldozaton. Ez a 
tudás sok gyakorlással tökéletesíthető. 
Egyrészt minden szinten csökken 1-el a 
kötelező túlütés mértéke (azaz már 
harmadik szinten elég 98, 99, 00-t dobni és 
persze túlütni), másrészt minden rááldozott 
3 Kp, szintén csökkenti 1-el a kötelező 
túlütés mértékét. 

Ezen stílus követői képesek a 
tudásukkal az ellenfelén testén lévő 
meghatározott idegrendszeri pontok (több 
idegrendszeri pont egymás után 
meghatározott sorrendben való) 
megnyomásával olyan folyamatok 
elindítására, melyet pl. ideg és 
izomrendszerre ható mérgek okoznak. Ezek 
a következők: émelygés, gyengeség, görcs, 
bódulat, alvás, ájulás, halál. Valamint 
tudását képes gyógyításra is felhasználni. 
Ezeket most csupán megemlítem, 
kidolgozásuk még nem történt meg, addig 
is a KM-re, valamint a Játékosra van bízva 
(megegyezés szerint). 

Mentalitás: Eisaburo Ereje, Harcos 
Szelleme, Tao Ösvénye 

Plusz Képzettségek 
A Élettan (idegrendszer) képzettség 

Af-Kf-Mf a stílus használatának megfelelő 
fokán. 

 
 

A M.A.G.U.S bénulásra vonatkozó 
szabályai: 

Részleges bénulás: A harcértékek mindegyike 
-30-al csökken. Az Erő, a Gyorsaság és az Ügyesség 
a felére csökken. A törzs és a fej részleges bénulása 
minden Képesség felére csökkenését jelenti. 

Teljes bénulás: Végtagok esetén az érintett 
testrész teljesen használhatatlanná válik, nem 
mozog. A törzs vagy a fej teljes bénulásakor az 
áldozat teljesen mozgásképtelenné válik. 

Daru 

Kéz/láb értékei: KÉ: 7, TÉ: 10, VÉ: 18 
sebzés: k6 (+ erő 14 feletti része) 

Ez a főként védekezésre alkalmas stílus főleg a 
helyes szellem kialakulását hivatott elősegíteni. 
Ellépésekkel, kifordulásokkal védekeznek, és 
dobásokkal, lábsöprésekkel, vagy kemény, rövid 
ütésekkel, rúgásokkal támadnak. Egy daru mestert 
szinte lehetetlen földre kényszeríteni és huzamosabb 
ideig ott tartani, továbbá testközelben ők vannak 
nyerő pozícióban. 

Af: Lefogás ellen úgy kell venni, mintha a 
stílus alapfokú használatának szinte/2-vel nagyobb 
ereje lenne (felfele kerekítve), ezenkívül. (Pl.: 4.Tsz-
ű harcművész esetén, aki alapfokon használja a 
stílust +2.) Belharc esetén a stílus alapfokú 
alkalmazási szintje x2 további harcérték módosítót 
(HM, csak belharc esetén) kap, amit tetszőlegesen 
eloszthat KÉ-je TÉ-je és VÉ-je közt. 

Kf: Lefogás elleni erőpróba esetén az 
harcművész erejét úgy kell számolni mit af-on. (Pl.: 
6.Tsz-ű harcművész esetén, aki középfokon 
használja a stílust +3.) Belharc esetén a stílus 
középfokú alkalmazási szintje x3 további harcérték 
módosítót kap az eddig alapfokú stílushasználatért 
járó harcérték módosítók mellé. 

Mf: Lefogás elleni erőpróbánál a 
harcművésznek az ereje nagyobbnak számít. Ennek 
mértéke az eddig (af-on ill. kf-on) megszerzett 
módosítok, valamint ehhez hozzáadódik még a stílus 
mesterfokon való alkalmazási szintje. (Pl.: Egy 
10.Tsz-ű harcművész aki 9.Tsz-en kezdte 
mesterfokon használni a stílust +8/2+2.) Belharc 
esetén a stílus mesterfokú alkalmazási szintje x4 
további harcértéket kap az eddig alapfokon 
megkapott harcérték módosítók mellé. 

Mentalitás: Harcos Szelleme, Tao Ösvénye 
 



MAGUS                                                                               Harcművészek                                                          Kalandozok.hu 

10 
 

 
 
Plusz képzettségek 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
1. Belharc Af 
4. Belharc Mf 

 

Medve 

Kéz értéke: KÉ: 5, TÉ: 15, VÉ: 10, sebzés: 
k10 (+erő 14 feletti része) 

Láb értéke: KÉ: 6, TÉ: 12, VÉ: 6, sebzés: 
k6+1 (+ erő 14 feletti része) 

Sai értéke: KÉ: 9, TÉ: 13, VÉ: 18, sebzés: k6 
(nem adható hozzá erőbónonusz) 

Egy egészen egyszerű, de nagyon hatékony, 
főleg parasztok, kereskedők és utazók között 
népszerű ágazat. Kedvelt fegyverük a sai, mivel 
könnyen álcázható és elrejthető. Eme stílus avatott 
szakértői lassúnak tűnnek. Szándékosan lomha a 
mozgásuk, hogy hirtelen válthassanak egy-egy 
gyors, fontos pontot támadó ütéssel. Ez 
Megtévesztésnek minősül. 

Af: 4 körön keresztül kell hátrányokkal (-10 
KÉ, -20 TÉ) támadnia és az ötödik kör első 
támadására a harcművész kap +5 KÉ-t, +15 TÉ-t, 
második támadásához +10 TÉ-t...  

Kf: 3 körön keresztül kell hátrányokkal ( -5 
KÉ, -15 TÉ) támadnia, s ezután a negyedik kör első 
támadására kap +5 KÉ-t, +25 TÉ-t, második 
támadására +20 TÉ-t…  

Mf: 2 körön keresztül kell hátrányokkal (-10 
TÉ) támadnia és a harmadik kör első támadására a 
harcművész kap +5 KÉ-t, +35 TÉ-t, második 
támadására +30 TÉ-t…  

A megtévesztés során az első (plusz 
módosítóval) végrehajtott támadást általában Kiáltás 
kíséri. 

Mentalitás: Eisaburo Ereje, Harcos Szelleme, 
Tao Ösvénye 

Doni-xon-kinito 

Kéz/láb értékei: KÉ: 10, TÉ: 18, VÉ: 2, 
sebzés: k6+2 (+ erő 14 feletti része) 

A technikák elsősorban az állóképességre és a 
fájdalomtűrő képességre építenek. A fegyverek 
oktatásában szinte az összes stílustól elmaradnak. 

Ezért induláskor puszta kezük mellé csupán 2 
fegyvert ismernek és 1 fegyvert tudnak dobni. 
Ellenben első szinten megkapják a Harci láz 
képzettséget Af-on és 5. szinten a Mf-on. A 
támadásokat többször nem is hárítják, hanem 
testükkel fogják fel. Fájdalomtûrõ képesség 
terén mindenkinél jobbak. Támadásaik 
erőteljesek, ám ugyanakkor gyorsak is. 
Rúgásokat derék alatt, általában combra 
alkalmaznak, míg ütéseiket felsőtestre vagy 
fejre irányítják. Azok a harcművészek, akik ezt 
a stílust alkalmazzák, a harc és a győzelem 
szerelmesei, számukra a cél nem a Beavatottá, 
hanem a tökéletes harcossá való válás. Ezen 
stílus követői előszeretettel használják az 
Aranyharang nevű diszciplínát. Ebben olyan 
nagy gyakorlatra tesztnek szert, hogy 
középfokon +1 Tsz-el, míg mesterfokon +2 
Tsz-el magasabbnak számítanak ezen 
diszciplína használatakor. Fájdalomtűrő 
képességük olyan nagy, hogy ha elfogy az 
összes Fp-jük, nem ájulnak el, hanem tovább 
harcolnak. 

Af: Szúró/vágó fegyverek a harcművészt 
normálisan sebzik. Zúzó fegyverek esetében a 
sebzéshez az ellenfél TÉ-jének legalább 15-tel 
nagyobbnak kell lennie a harcművész VÉ-jénél. 
Ha ez teljesül a harcművész a sebzés 2/3-át 
szenvedi el. 

Kf: Szúró/vágó fegyverek a harcművészt 
továbbra is normálisan sebzik. Zúzó fegyverek 
esetében a sebzéshez az ellenfél TÉ-jének 
legalább 25-tel nagyobbnak kell lennie a 
harcművész VÉ-nél. Ezen fegyverek esetében a 
túlütéshez nem +50 TÉ, hanem +65 TÉ 
szükséges. 

Mf: Szúró/vágó fegyverekre az alapfokon 
egyéb fegyverekre vonatkozó szabály érvényes. 
Zúzó fegyverek esetében a sebzéshez az 
ellenfél TÉ-nek legalább 35-tel nagyobbnak 
kell lennie a harcművész VÉ-nél. Ha ez teljesül 
is a harcművész a sebzés felét szenvedi el. Ezen 
fegyverek esetében a túlütéshez +65 TÉ 
szükséges, viszont ekkor a harcművész a sebzés 
2/3-t szenvedi el. 

Mentalitás: Eisaburo Ereje, Harcos 
Szelleme 
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Plusz képzettségek 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
1. Harci láz Af 
5. Harci láz Mf 

 

Imádkozó sáska 

Kéz/láb értékei: KÉ:10, TÉ:14, 
VÉ:6, sebzés:k6 (+ erő 16 feletti része) 

Mestereik valóságos hangtalan 
gyilkoló gépek, az ellenfél fogvatartásának 
szakértői, Föld- és Belharcban alig akad 
párjuk. Blokkoló hárításaikból gyakran 
törnek ki háromujjas visszafogással, akit 
pedig egyszer megragadtak… Aki e stílus 
képviselője, az általában az ellenfél 
földrevitelére, majd leszorítására, vagy 
egyszerűen lefogására törekszik. Lefogás és 
a Leszorítás harci cselekedeteknél még a 
közelkerüléssel megegyező körben 
végrehajthatják támadásaikat. E stílus 
követői speciális közelkerülési technikákat 
fejlesztettek ki. Lefogás és Leszorít s 
közben, ha az ellenfél nem szabadul, 
automatikusan elszenvedi az ágazat 
sebzését körönként. Ez a két tevékenység 
számukra teljesen ösztönös, így közben 
bármilyen szellemi tevékenységet, és 
korlátozott mozgást végezhetnek. 

Af: Ha a harcművész egy 
rövidkardnál hosszabb fegyverrel 
rendelkezőhöz kíván közelkerülni, annak 
megelőző támadásának a hárításához kap 
+10 VÉ-t. Ha a harcművész megpróbálja 
földre vinni ellenfelét (előre be kell 
jelenteni a kör elején) sikeres támadás 
esetén az ellenfél -1-el dob ügyességet, 
valamint ha már 45-el  sikerül túlütnie 
ellenfelét, akkor az nem jogosult az 
ügyesség próbára, automatikusan elesik. 
Megragadásnál a harcművésznek (a 
M.A.G.U.S szabályai szerint) mindkét 
kezével sikeres támadást kell tennie. Ha a 
harcművész első (kezével való) támadása 
sikeres, akkor sikerül annyira megragadnia 
az ellenfelét, hogy a második támadásához 
kap +10 TÉ-t. Ha sikerül 
lefognia/leszorítania az ellenfelét, az csak 

sikeres erőpróbával szabadulhat (egy körben csak 
egyszer próbálkozhat) a következő szabályok 
figyelembe vételével. A M.A.G.U.S ide vonatkozó 
szabályai, valamint szabadulási kísérletnél az illető 
elszenvedi a harcművész sebzését (a körönkénti 
sebzésen felül), és az erőpróbánál az erejéből le kell 
vonni a (szabadulási kísérlet miatt elszenvedett) 
sebzés harmadát. 

Kf: Ha a harcművész egy rövidkardnál 
hosszabb fegyverrel rendelkezőhöz kíván 
közelkerülni, annak megelőző támadásának a 
hárításához kap +15 VÉ-t. Ha a harcművész 
megpróbálja földre vinni ellenfelét (előre be kell 
jelenteni a kör elején) sikeres támadás esetén az 
ellenfél -2-el dob ügyességet, valamint ha már 40-el  
sikerül túlütnie ellenfelét, akkor az nem jogosult az 
ügyesség próbára, automatikusan elesik. 
Megragadásnál a harcművésznek (a M.A.G.U.S 
szabályai szerint) mindkét kezével sikeres támadást 
kell tennie. Ha a harcművész első (kezével való) 
támadása sikeres, akkor sikerül annyira megragadnia 
az ellenfelét, hogy a második támadásához kap +15 
TÉ-t. Ha sikerül lefognia/leszorítania az ellenfelét, 
az csak sikeres erőpróbával szabadulhat (egy körben 
csak egyszer próbálkozhat) a következő szabályok 
figyelembe vételével. A M.A.G.U.S ide vonatkozó 
szabályai, valamint szabadulási kísérletnél az illető 
elszenvedi a harcművész sebzését (a körönkénti 
sebzésen felül), és az erőpróbánál az erejéből le kell 
vonni a (szabadulási kísérlet miatt elszenvedett) 
sebzés felét. 

Mf: Ha a harcművész egy rövidkardnál 
hosszabb fegyverrel rendelkezőhöz kíván 
közelkerülni, annak megelőző támadásának a 
hárításához kap +20 VÉ-t. Ha a harcművész 
megpróbálja földre vinni ellenfelét (előre be kell 
jelenteni a kör elején) sikeres támadás esetén az 
ellenfél -3-el dob ügyességet, valamint ha már 35-el  
sikerül túlütnie ellenfelét, akkor az nem jogosult az 
ügyesség próbára, automatikusan elesik. 
Megragadásnál a harcművésznek (a M.A.G.U.S 
szabályai szerint) mindkét kezével sikeres támadást 
kell tennie. Ha a harcművész első (kezével való) 
támadása sikeres, akkor sikerül annyira megragadnia 
az ellenfelét, hogy a második támadásához kap +20 
TÉ-t. Ha sikerül lefognia/leszorítania az ellenfelét, 
az csak sikeres erőpróbával szabadulhat (egy körben 
csak egyszer próbálkozhat) a következő szabályok 
figyelembe vételével. A M.A.G.U.S ide vonatkozó 
szabályai, valamint szabadulási kísérletnél az illető 
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elszenvedi a harcművész sebzését (a körönkénti 
sebzésen felül), és az erőpróbánál az erejéből le kell 
vonni a (szabadulási kísérlet miatt elszenvedett) 
teljes sebzést. 

Mentalitás: Eisaburo Ereje, Harcos Szelleme 
Plusz képzettségek 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
1. Belharc Af 
1. Földharc Af 
4. Belharc Mf 
7. Földharc Mf 

 
A M.A.G.U.S lefogásra/leszorításra 

vonatkozó szabályai: 
Lefogás: …A lefogott ellenfél kezeivel, 

fegyvereivel nem támadhat, legfeljebb rúgni 
próbálhat. Harcművészek esetében ez sem a 
Harcértékben, sem a Támadások Számában nem jár 
hátránnyal. Mások ellenben körönként csak egyszer 
támadhatnak -25-ös módosítóval és k6-os sebzéssel, 
miközben Védő Értékük -50-nel csökken… A 
lefogásból szabadulni csak sikeres Erő-próbával 
lehet. A próba nehézségét természetesen 
befolyásolja a lefogó és lefogott Ereje közti 
különbség: ez a kockadobáshoz hozzáadandó, ha a 
lefogó, és kivonható abból, ha a lefogott az erősebb. 
A próbára minden körben csak egyszer nyílik 
lehetőség. 

Leszorítás: A lefogáshoz hasonló harci 
technika, alkalmazója a földhöz szorítja ellenfelét. 
Véghezviteléhez ugyanaz szükséges, mint a 
Lefogáshoz, ám a Közelkerülés után egy Földrevitelt 
is végre kell hajtani. A Leszorított ellenfél azonban 
rúgni sem képes, hacsak nem rendelkezik legalább 
alapfokú jártassággal a Földharcban. 

Tigris 

Kéz értéke: KÉ: 10, TÉ: 17, VÉ: 2, sebzés: k6 
(+ erő 14 feletti része) 

Láb értéke: KÉ: 9, TÉ: 16, VÉ: 4, sebzés: k6 
(+ erő 14 feletti része) 

A közrendű harcosok által leginkább kedvelt 
totális támadó harcmodor. Beavatottjai rettenetes 
erejű egyenes ütéseikre és közeli-térddel leadott 
rúgásaikra hagyatkoznak. Ujjaikat annyira 
megedzik, hogy markolásukkal képessé váljanak 
ízületek ideiglenes roncsolására. Ez nagyon hasonló 
a Bénítás nevű harci stílushoz, de nem annyira 

kifinomult, annál sokkal agresszívabb. Ebben a 
technikában nem egyszerű bénításról van szó, 
hanem az ízületek roncsolásáról. Harc közben 
keveset mozognak, főleg széles terpeszben 
állva, saját védelmükkel szinte nem is törődve 
küzdenek. Támadáskor irtózatos erejű 
kilégzéssel kísérik mozdulataikat. 

Speciális támadás – idegroncsolás 
A kör elején be kell jelentenie, ha ezt 

akarja használni. A stílus kéz értékeit használja. 
Af: Idegroncsolás esetén a sikerhez 45-tel 

kell túlütni az ellenfelet. Ekkor ki kell dobni a 
találat helyét, majd az áldozat valamely 
harcértéke (KÉ/TÉ/VÉ a sebzés találatának 
helyétől függően) csökken a sebzés felével. 
(Természetesen az áldozat a teljes sebzést is 
elszenvedi!) Az okozott sebzés mindenképpen 
Fp, lesz. Ahhoz, hogy az áldozat visszakapja az 
elvesztett harcértékeit az elszenvedett Fp 
sérüléseit nem elég Pszi-vel gyógyítania. 
Ezeket a sérüléseket természetes úton kell 
gyógyítani, s csak így kaphatja vissza az 
elvesztett harcértékeit.  

Kf: Idegroncsolás esetén a sikerhez 40-tel 
kell túlütni az ellenfelet. Ekkor ki kell dobni a 
találat helyét, majd az áldozat valamely 
harcértéke (KÉ/TÉ/VÉ a sebzés találatának 
helyétől függően) csökken az elszenvedett 
sebzés számával. (Természetesen az áldozat a 
teljes sebzést is elszenvedi!) Az okozott sebzés 
mindenképpen Fp, lesz. Ahhoz, hogy az áldozat 
visszakapja az elvesztett harcértékeit az 
elszenvedett Fp sérüléseit nem elég Pszi-vel 
gyógyítania. Ezeket a sérüléseket természetes 
úton kell gyógyítani, s csak így kaphatja vissza 
az elvesztett harcértékeit.  

Mf: Idegroncsolás esetén a sikerhez 35-
tel kell túlütni az ellenfelet. Ekkor ki kell dobni 
a találat helyét, majd az áldozat valamely 
harcértéke (KÉ/TÉ/VÉ a sebzés találatának 
helyétől függően) csökken az elszenvedett 
sebzés kétszeresével. (Természetesen az áldozat 
a teljest sebzést is elszenvedi!) Az okozott 
sebzés mindenképpen Fp, lesz. Ahhoz, hogy az 
áldozat visszakapja az elvesztett harcértékeit az 
elszenvedett Fp sérüléseit nem elég Pszi-vel 
gyógyítania. Ezeket a sérüléseket természetes 
úton kell gyógyítani, s csak így kaphatja vissza 
az elvesztett harcértékeit.  
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A találat helyét ki kell dobni. 
(Természetesen idegroncsolást lehet célzott 
támadás formában is leadni, ekkor a 
támadás helyét a karakter határozza meg, de 
a támadást a megfelelő negatív 
módosítókkal kell végrehajtani, lásd célzott 
támadás!) 

Találati hely: 1-2 jobb kéz, 3-4 bal 
kéz, 5-6 jobb láb, 7-8 bal láb, 9-10 törzs 

Idegroncsolás esetén ha a harcművész 
túlüti ellenfelét akkor az áldozat mindössze 
1 Ép-t szenved el, valamint a kidobott 
sebzés kétszeresét Fp-ben. (Így 
természetesen több harcértéket is veszít.) 

Mentalitás: Eisaburo Ereje, Harcos 
Szelleme 

 

Sárkány 

Kéz/láb értékei: KÉ: 8, TÉ: 10, VÉ: 
16, sebzés: k6 (+ erő 14 feletti része) 

Ez a stílus megfelel a 
kardművészeknél leírt Kí-Toramasza 
stílusnak. Offenzív stílus. Legalább annyira 
titokzatos stílus, mint a Kí-Toramasza.  E 
stílus követői a Slan pszi legavatottabb 
ismerői, s használói egyben. Ez úgy jelenik 
meg, hogy a stílus alapfokán minden 
páratlan szinten +1Ψp-ot kapnak, míg 
mesterfokán minden szinten megkapják a 
+1 Ψp-ot. Gyors, erőteljes csapások 
jellemzik, már-már misztikusnak látszó 
"hatalommal" a háttérben. Kizárólag jó 
jellemű kardművész lehet. 

Mentalitás: Harcos Szelleme, Tao 
Ösvénye 

Plusz képzettségek 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
1. Ősi Slan pszi Af 
1. Ősi nyelv ismerete Af 
1. Titkosajtókeresés 25% 
1. Csapdafelfedezés 20% 
5. Ősi nyelv ismerete Mf 
6. Emberismeret Af 

 
*”Ösztönös” képzettségek. 
*Szintenként maximum 3-3%-kal 

fejleszthetőek. 

 

Ősi Slan pszi (A Slan pszi 
magasiskolája) 

Jelentéktelenség 

Az (slan) alapfoknál leírtak szerint működik, 
de a felfedezéséhez alapfokon -1-el, mesterfokon -2-
vel kell sikeres Intelligencia próbát tenni. 

Levitáció 

Az (slan) alapfoknál leírtak szerint működik, 
nagyobb „hatásfokkal”. Minden levitációban töltött 
meditatív állapot alatt a Ψp-ok alapfokon 2x míg 
mesterfokon 3x gyorsabban jönnek vissza 

Halálos ujj 

A (slan) mesterfoknál leírtak szerint működik, 
de az alkalmazó alapfokon egyel, mesterfokon 
kettővel magasabb szintűnek minősül. 
Játéktechnikailag azt jelenti, hogy pl.: egy 1. 
Tapasztalati szintű Slan 2 Ép veszteséget (6Ψp) 
képes maximum okozni alapfokon, míg mesterfokon 
3 Ép veszteséget (9 Ψp), stb. 

Aranyharang 

A (slan) mesterfoknál leírtak szerint működik, 
de az alkalmazó egyel, mesterfokon kettővel 
magasabb szintűnek minősül. Ez vonatkozik a 3 
kör/Tsz időtartamra is. Tehát egy első szintű Slan 
alapfokkal 2-es SFÉ-t (2 Ψp) képes létrehozni, amit 
biztonságosan 6 körig tarthat fenn, míg mesterfokkal 
akár 3-as SFÉ-t (3 Ψp) is létrehozhat, amit 
biztonságosan 9 körig tarthat fenn. 

Érzékelhetetlenség 

A (slan) mesterfoknál leírtak szerint működik, 
kivéve az Időtartamot mely alapfokon 8 Ψp-ért 2 
kör, mesterfokon 8 Ψp-ért 3 kör. Mind alapfokon, 
mind mesterfokon minden további kör újabb 8 Ψp-
ba kerül. Azaz 5 körig fenntartani alapfokú tudással 
32 Ψp-ba, míg mesterfokú tudással 24 Ψp-ba kerül. 
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Kitérés 

A (slan) mesterfoknál leírtak szerint működik 
kivéve, hogy alapfokon 3 Ψp-ért 2 körig is képes 
ebben az állapotban maradni, mesterfokon pedig 4 
Ψp-ért 3 körig. Minden újabba 3 kör 4 Ψp-ba, 2 kör 
3 Ψp-ba kerül, valamint ha már csak 2 Ψp-ja van a 
Slannek akkor azért még 1 körig képes a diszciplínát 
használni. 

A sárkány ébredése 

A (slan) mesterfoknál leírtak szerint működik. 
Különbség alapfokon, hogy 1 Ψp – 1 KÉ, valamint, 
hogy sebzést is lehet növelni, ennek maximuma a 
Slan szintje/2. 1 Sp – 5 Ψp. Mesterfokon a Slan 
képes energiájának a megosztására, valamint 1 Sp – 
3 Ψp. Az, hogy mennyire képes megosztani 
energiáit a Slan Akaraterejétől függ: Akaraterő 10 
feletti része/2 felé képes. Azaz pl. egy 18-as 
Akaraterejű Slan akár négy (8/2) fele is képes 
energiáit megosztani, erre egy példa: 10 Ψp-ért 
egyszerre növelheti a harcértékeit az alábbiak 
szerint: +3 KÉ (3 Ψp), +4 TÉ (2 Ψp), +4 VÉ (2 Ψp), 
+1 Sp (3 Ψp).  Természetesen az elosztás 
tetszőleges. 

Belső idő 

Pszi pont: 4 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 szegmens  

Alapfokon nem a fizikai testet gyorsítja fel, 
hanem a szellemet! Azaz: Pszi idézésre, 
gondolkodásra, a helyzet elemzésére ideális. Fizikai 
pluszokat viszont nem ad. Ugyanis a test sebessége 
nem nô! Ha a Harcművész a „plusz” köré(i)t a 
helyzet elemzésével tölti, akkor az adott körben kap 
+30 Vé-t, és +15 Té-t, a következőben ezen 
módosítók felét, stb. De a támadásait csak a Belső 
idő után hajtja végre teljesen. Viszont pszi idézésére 
ideális. (Gondoljunk csak a nagy idézési idejű, 
hasznos diszciplínákra; pl tulajdonság növelés, vagy 
pajzsok rendezgetése, illetve az Aranyharangra. 
Vagy akár a telekinézisre. Persze a tárgyak se 
mozognak majd sokkal gyorsabban a normálisnál, de 
egy lövedék eltérítésére szinte az egyetlen módszer!)  

 
Most, hogy áttekintettük a harcművész 

stílusokat meg kell még jegyeznem, hogy az 
egyes stílusokban leírtak csak harc-, ill. 
kardművész kasztúra vonatkozik. A egyes* 
stílusokat fejvadászok is megtanulhatják, de 
megkötésekkel. Ezeket a megkötéseket a KM-
el kell egyeztetni. Általánosságban igaz, hogy 
fejvadász csak alapfokon tanulhatja meg ezeket 
a stílusokat, de ha a KM úgy ítéli akkor 
megegyezhet a játékossal egy „butított” Kf-on 
(Af+). 

 
*A fejvadászok által 

MEGSZORÍTÁSOKKAL megtanulható 
harcművész technikák: 

Bénítás (Nagyon ritka, helyette a Tigrist 
választják!!!) 

Daru (Ritka, leginkább testőrök 
választják!) 

Medve 
Doni-xon-kinito 
Imádkozó sáska (Elég elterjedt 

fejvadászok között is.) 
Tigris 
 
Végül szeretnék köszönetet mondani 

azoknak, akik munkáját felhasználtam, akik 
munkája nélkül nem jöhetett volna létre ez az 
írás sem. Elsősorban Deák Zoltánnak, valamint 
Daredevilnek, és azoknak is akiknek a nevét 
nem tudom. 

 
Ezen írásban szereplő dolgok nagy része 

még nem lett a gyakorlatban kipróbálva. Ez 
még rajtatok, játékosokon múlik. Arra kérnék 
mindenkit, hogy tapasztalatait ha egy mód van 
rá akkor osszátok meg velem, hogy annak 
fényében tudjam tökéletesíteni munkámat. 
Várok minden építő jellegű kritikát, 
megjegyzést, ötletet, tanácsot. 

 
2004.08.08.  

Szerző: Sensei 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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