
 

 

 
 

Harcművészeti gondolatok 
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A harcművészet a MAGUS-ban 
elég érdekes módon van kezelve, 
mégpedig a Pszin keresztül. Aki nem 
használja a Slan utat nem több 
pusztakezes verekedőnél. A megfelelő 
átmenet kezelése azonban kimaradt a 
leírásokból, vagyis létezik ökölharc 
képzettség és léteznek harcművészeti 
stílusok. Az előbbit boksznak 
nevezném, és az utóbbiak közé 
sorolnám, de annak a rondább változatai 
közé. Míg az utóbbit csak üres 
formáknak, amik a megfelelő 
szellemiség nélkül nem többek az 
elsőnél, persze hatékonyságban 
felülmúlják azt. Vagyis minden ilyen 
dolgot besorolnák a képzettségek közé, 
persze nem mindenki által megtanulható 
változat gyanánt. 

Képzettségek: 

• Ökölharc: 
• alapfok: 3 Kp 
• mesterfok: 15 Kp 
• Ké: 10, Te: 4, Ve: 1, 
• Sebzés: 1k2 / 1k6 (+Erő 14 

feletti része) 
• Támadás / Kör: 2 

• Harcművészeti Stílusok 
• alapfok: 8 Kp 
• mesterfok: 25 Kp 
• Ké, Té, Vé: az attól függ 
• Sebzés : stílus függő 
• Támadás / Kör : 2 ( vagy 1 ) 

 

A harcművész stílusban az 
alapfok használata esetén az ott leírt 
harcértékek és sebzés fele számit 
(lefele kerekítve), csak mesterfokon a 
teljes érték. Chi harcolni csak akkor 
lehet egy technikában ha azt 
mesterfokon alkalmazza a használó. 
(ez természetesen csak harcművész 
kasztúakra igaz, a többi nem képes 
erre) 

Akkor lássuk ki mit kap, és mit 
tanulhat. 

Harcművész 

A harcművész első szinten kap 
két technikát egyiket mesterfokon a 
másikat alapfokon, amit ha eleget 
gyakorolja ötödik szintre mesterfokra 
fejleszt. Természetesen bármelyik 
technikát tanulhatja amit megtanítanak 
neki. 

Kardművész 

Első szinten kap egy technikát 
alapfokon. (a MAGUS-ban lévő 
mesterfokú ökölharc helyett, de 
egyezkedni lehet a KM-mel ha mégis 
ezt akarna) 

Fejvadász 

Minden fejvadász második 
szinten megkap egy stílust alapfokon, 
amit ha gyakorol hetedik szinten 
mesterfokon tud használni. 
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Harcos, Gladiátor 

Ilyen eset a KM-re tartozik, de én személy 
szerint nagy feltételeket szabnék, elvégre nem nekik 
való. 
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