
 

 

 
 

A halál dalnoka 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„Onts könnyet, széldajkálta felhő, 
Üvölts a kíntól, fergeteg! 
Szaggassa meg haját az erdő, 
Zokogjatok, kevély hegyek. 
 
Boruljatok szívemre mind, mind 
Legyen közös nagy bánatunk! 
Érezzük át a szertelen kínt, 
Sirassuk meg azt, hogy vagyunk!” 
 

A halál dalnokai a bárdok egy 
különleges alkasztját képviselik. Nehéz 
őket bármely országhoz, eszméhez 
kötni, talán csak a mindőjüket átható 
hatalmas világfájdalom az, ami közös 
bennük.  

A halál dalnokai igen ritka 
szerzetek, ezt a kaszt kialakulásának 
nehézsége indokolja. Halál dalnok 
ugyanis olyanból válik, akit hatalmas 
megrázkódtatások sorozata ért, és már 
tulajdonképpen lemondott az életéről is. 
Nem ritka az ilyen Ynev számtalan 
veszéllyel, katasztrófákkal zsúfolt 
világán. Persze ez önmagában még 
kevés, hatalmas akaraterő, na és egy 
segítő kéz szükségeltetik ahhoz, hogy 
valaki az életről lemondva, a sajátja 
kioltásától eljusson oda, hogy a halál 
dalnoka lehessen. 

A halál dalnokait magányos 
mesterek tanítják ki, és olyan 
tanítványokat választanak, akik már 
megtapasztalták a kínok-kínját, olyan 
borzalmakat éltek át, ami keserűvé tette 
a gondolataikat és már nem érdekli őket 
semmi, legtöbbször saját életük sem. 

Aki vidám, reménykedő, az 
távolabb nem is érezhetné magát tőlük. 
A dalnok-mesterek magukhoz veszik a 
reménytelen életű tanítványaikat, 
egyszerre leginkább csak egyet. 
Ezután együtt járják Ynev világát, és a 
reménytelen sorsú ifjú megismeri a 
halál dalnokainak hatalmát, és bár az 
őt ért csapásokra, szörnyűségekre soha 
nem kaphat gyógyírt, életében lesz egy 
kicsiny cél, ami mégis Yneven tartja 
majd. 

A halál dalnokai nem véletlenül 
kapták ezt  nevet. Dalaikban a halál, a 
szomorúság él, reménytelenséget, 
kilátástalanságok sugároznak. Céljuk, 
hogy mindenkit rádöbbentsenek 
sorsuk, rövid ynevi létük fölösleges 
mivoltára, örömük múlandóságára, a 
boldogság értelmetlenségére. Saját 
fájdalmukból merítenek, hogy 
megénekeljék a mindent átható 
szomorúságot, 
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verseik, dalaik, történeteik nyomán nem jókedv, 
hanem szomorúság, lemondás, kilátástalanság 
keletkezik. 

Távol áll tőlük az öröm, idegen a jókedv, a 
nevetés. Történeteikben a jó elbukik, a remény 
meghal, s halál az úr, a végső megoldás, amit 
mindenki választhat, hogy véget vessen hiábavaló 
szenvedésének. Egy gyönyörű virágot látva egy bárd 
a szerelemről, szépségről énekel, egy halál-dalnok 
az őszről, mely majd elhervasztja a pillanatnyi 
szépséget, az elmúlásról dalol. Talán azt várják, 
hogy ha mindenki átérzi fájdalmukat, akkor majd 
valaki megoldást nyújthat nekik is, mert ők maguk 
már elvesztették a reményt, csak az élteti őket, hogy 
ezt az érzést megismertessék másokkal is. 

Ajkaikon szomorúversek, balladák, disszonáns 
hangzatok kelnek, s a vidám nevetés helyett sírást, 
lemondást, keserű gondolatokat okoznak. Ha örömöt 
látnak, ráébresztik a tudatlant, milyen múlandó is ez 
a percnyi jólét, milyen kicsin bukik el a hős, milyen 
könnyen lobban ki a legforróbb szerelem lángja is. 
Történeteikben csalárdság, hűtlenség, pusztítás, 
reménytelenség uralkodik.  

Talán ezért, nem is örvendenek olyan 
népszerűségnek, mint a vidám dalnokok. Hiszen 
ahol a halál egyik dalnoka jár, ott rossz hangulat, 
reménytelenség lesz úrrá.  

A halál dalnokai azon munkálkodnak, hogy 
mindenkivel megismertessék saját fájdalmukat, és 
átérezzék másokét, hogy tovább adhassák azt. 
Megtörik az örömöt, a reményt, aki sikeres, annak 
bebizonyítják, hogy milyen múlandó is ez az állapot, 
aki boldog, abban kétségeket ébresztenek. Nincs is 
számukra nagyobb kihívás, mint egy olan ember, aki 
tökéletesnek hiszi az életet, mondván, semmi nem 
theti tönkre. Egy erős hit, ami semmi nem tör meg. 
A boldogság, mely mindenben az értéket keresi. Ők 
ezek ellen „harcolnak”, hiszen mind csak álarc, ami 
hitegeti az embereket, és megakadályozza, hogy 
felismerjék a cudar valóságot. 

Talán csak azt tisztelik, akit náluk is nagyobb 
tragédia ért – bár az ilyen nem túl gyakori, és 
általában nem hosszú életű. Ha pedig elég erős az 
akarata hozzá, akkor bizony ő is alkalmas arra, hogy 
az elmúlás, a kilátástalanság, a halál dalnoka legyen. 
Számukra az az érték, ha valaki felismeri 
múlandóságát, bár ez sohasem kellemes. A 
lemondás, a szomorúság, a cél nélküliség pozitív 
értékek számukra. Persze ezeket csak a 
legerősebbek, az igazán méltók képesek elviselni 

anélkül, hogy összeroppanjanak. Hiába az 
emberi test, és az elme is tökéletlen, csupán 
véges hatalmú istenek játékszere. 

A halál dalnokai felismerték, hogy az élet 
is csak egy pillanatnyi, múlandó dolog. Ezért 
nem jelent számukra különösebb értéket a 

vagyon, a múlandó dolgok összegyűjtése sem. 
Mások életét is majdhogynem fölöslegesnek 
tartják, és a sajátjukért sem aggodnak 
különösebben. Jellemükben gyakran helyet kap 
a halál, és szinte soha az élet komponens. Nem 
szeretnek feltűnősködni, szívesen maradnak a 
háttérben. Nem adnak reményt, segítséget, csak 
akkor lépnek elő, ha valaki bolondságában arra 
szorul, hogy megismertessék vele saját 
múlandóságát. 

Megjelenésük is az elmúlást, a halált és a 
jelentéktelenséget sugalmazza. Nem kedvelik a 
díszes, feltűnő dolgokat, mert 
értelmetlenségnek tartják. Öltözékük gyakran 
fekete, és kedvelik a reménytelenség, a 
lemondás, a halál szimbólumait, a sötét 
színeket, az egyszerűséget.  

Hangszereik ugyanolyan változatosságot 
mutatnak, mint a bárdokéi. Általában a 
kultúrkörükre jellemző, vagy a mesterüktől 
megismert hangszert használnak, nagy 
többségük húros. Gyakran sötét színűek, nem 
ritka a fekete fából való sem. Hangszereiket, és 
eszközeiket is szívesen díszítik a halál, a káosz 
szimbólumaival. Természetesen, mivel bárdok, 
a hangszerük a legfontosabb számukra, ezzel 
képesek varázslatokra, tehát semmiképpen nem 
válnak meg tőle. Ha netán elveszítenék, vagy 
ellopnak tőlük, mindennél előbb való a vissza 
szerzése, és ilyenkor nem válogatnak az 
eszközökben, saját életük pedig egyébként sem 
túl fontos számukra. A halál dalnokának 
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hangszere a bárd személyes aurájának 
állandó védelme alatt áll, és mindig érzi, 
hogy merre keresse azt.  

A halál dalnokai mentalitásuknak 
köszönhetően igen sajátos viszonyban 
vannak a halállal. Nem félik, mint a 
legtöbben, hiszen talán az az egyetlen 
dolog, amiben „hisznek”. Az nem idegen 
számukra, ismerik, sőt, még csekély 
hatalmat is nyernek fölötte. Ezzel 
magyarázható, hogy a legtöbben félik, 
kerülik őket. A halál más szolgái is 
tiszteletet mutatnak irántuk, a halált uraló 
istenek papjai pedig csak megtévelyedett 
kontároknak tartják őket. Talán érthető is, 
hogy elég furcsa szemlélet kell hozzá, hogy 
valaki rokonszenvezzen velük, esetleg a 
társuknak, netán barátjuknak mondja magát. 
Bár ez utóbbi meg fog ismerkedni vele, 
milyen múlandó értékekben is hisz. 

Leginkább az emberekre jellemző ez 
a fajta gondolkodás, na és a félelfekre, akik 
nem találják a helyüket, és gyakran úrrá 
lesz rajtuk a kilátástalanság. Bár az elfek is 
hajlamosak a reménytelenségre, a halál, és 
annak mágiája távol áll tőlük, ezért elf csak 
nagyon különleges esetben lehet a halál 
dalnoka (KM külön engedélye) és ilyenkor 
is sok hátrány sújtja. Az ősibb fajok, mint 
az törpe, amund, dzsenn, gnóm és a 
természeti fajok, mint az ork, goblin szintén 
nem lehetnek a halál dalnokai. A wierek, 
akik még magukat sem tudják elfogadni, 
bizony hajlamosak az ilyen gondolkodásra, 
ezért belőlük válhat halál-dalnok. 

A halál dalnokai nem tömörülnek 
szervezetekbe, nincsenek közös céljaik, amin 
munkálkodnak. Magányosan, esetleg párban járnak, 
bár ez utóbbit nem kedvelik maguk sem. Egymást 
csak annyira tisztelik, mint amennyire az azonos 
gondolkodásúaktól elvárható, de ez nem jelent 
kötelezettséget számukra.  

Megjegyzendő még, hogy a halál dalnokai 
nem gonoszak. Nem törekednek a pusztításra, és 
végképp nem szolgálnak gonosznak titulált 
isteneket. Csupán nem tartják sokra az életet, és 
igyekeznek nézeteiket megismertetni másokkal is. 
És ki tudja, a tudatlanok szemének felnyitása 
alapvetően még jó cselekedeteknek is értelmezhető. 
Bár a dalnokok már nem foglalkoznak azzal, mi  jó 
és a rossz, hiszen oly mindegy, ez a fogalom csak az 
értelmetlen élet egy korcs szüleménye, és csak 
pillanatnyi ideig tart. 

Nehéz kezdet 

Halkan koppant a pata a köveken. Apró 
kavicsok gurultak tova, a nagyobbak a földbe 
nyomódtak egy kicsit. A ló komótosan lépdelt felfelé, 
lovasa nem sietett. Maga sem tudta, merre is tart, s 
főképp, hogy miért. A faluban már alább hagyott a 
hangulat, a tavaszi mulatság amúgy sem volt igazán 
ínyére, s furcsa gondolataitól hajtva elhatározta, 
hogy nekivág az amúgy kicsi, kihívást nem jelentő 
csúcsnak. Talán fentről majd más színban látja a 
világot. Feketébbenk.  

És valóban, fentről sokkal esendőbbnek 
látszott az amúgy is rozoga kunyhók apró egyvelege, 
amit a helybéliek nagyképűen falunak hívtak. A 
folyóparton lángoló innen apró bábok is csak az 
önámítás, a múló öröm ígéretét hordozták, hisz a tél 
újra visszatér, botor dolog így örülni elmúltának. 
Gyerekes elmék, akik nem képesek együtt élni önnön 
múlandóságuk, jelentéktelenségük gondolatával, 
elfeledik hát, s a valótól távol, játékok, ünnepek és 
vigadozás mögé rejtőznek. És azok a 
szerencsétlenek, akik a tavasz dalnokainek hívják 
magukat, és szemétdombra sem illő lantjaikon 
próbálnak kellemes hangokat játszani, bolondok. 
Mindezt pedig egy szeplős, csúnyácska lány 
kegyeiért, aki olyan szerencsétlen volt eddig, hogy 
nem talált magának egy tisztes legényt, persze, hogy 
szűz maradt. Bolond játékok. Ámítás csak, akár ez az 
átkos tavasz, ami elhiteti mindenkivel, hogy az élet 
szép és boldog. De majd rájönnek. A zene elnémul, 



MAGUS                                                                           A halál dalnoka                                                           Kalandozok.hu 

4 
 

fejek kitisztulnak, a szalmabábokat elmossa a víz, s 
az eke, meg a rokka majd legylulja a tavaszünnep 
hiú mázát. És nem lesznek boldogok, hogy rájöttek 
az igazságra... Mosolyra húzta szája szélét, és vissza 
indult a lovához.  

Fekete, portól fakó utazónadrágján keskeny 
kardhüvely koppant minden lépésnél. Sötét köpenye 
csak néha lebbent nagyobbat, amikor látni engedte a 
másik oldalon függő csomagot, egy hímzésekkel ékes 
furcsa tarisznyát, olyasmit, mint amiben a 
muzsikusok hordják lantjukat. Igen, semmi kétség, 
lant volt ebben is.  

A morgás a háta mögül jött. Mély, torokhangú, 
megfontolt, és magabiztos. Lassan fordult meg, a 
szürke fenyők irányába. A kutya kivillantotta 
hatalmas szamfogait, felhúzott ínyéről habos nyál 
cseppent az apró kövekre. Megtermett jószág volt, 
nem ritka a vidéken, fajtája egyik kedvence volt az 
itteni parasztoknak. Jó házörző, nyugodt, békés fajta 
jószág, ha el kellett ilyesztenie valakit, csak fel 
kellett álnia. Lépett egyet még közelebb. Fekete, 
őrülettől kavargó szemeit egyenesen a férfi arcára 
szegezte. Fakó szőre csapzott, füle tépett volt, álláról 
vörös hab csordult alá. Magabiztosan közeledett, és 
ez megilyesztette a férfit. A veszélyekkel teli 
mindennapok rutinjának engedelmeskedve mélyített 
állásán, feje aprót mozdult, tekintete a többi támadót 
kereste. De a környék nyugodt volt, sem a kövek, 
sem a fenyők nem mutattak hajlandóságot, hogy a 
kutya mellé szegődjenek, más pedig nem akadt 
ellenében. Az állat újabbat lépett, lába veszett dühtől 
remegett, orra sebesen rángatózott, fogai közül 
véres hab fröccsent szerte, ahogy ráugatott a férfire. 
Szemében állati, veszett őrület honolt.  

A férfi megszólalt. Mély hangja karomként 
mart az alkonyi, szürke levegőbe. A síron túlinak 
tetsző, komor dallamok elvegyültek a széllel, s 
lehúzták azt a mélybe. 
 
Egyszer elhagynak majd, akik szerettek, 
kik veled voltak, veszteden nevetnek, 
akik hálával jöttek, mindent felednek, 
kik világra szültek, azok temetnek. 
 

Az őrült, fekete szemek feszülten figyeltek, de a 
dallamok mintha megakasztották volna az ugráshoz 
feszülő, bozontos lábakat. A hatalmas kutya fülét 
hegyezve, tátott pofával meredt a mély hangon 
éneklő férfira. 
 

Ki eddig védett, majd életedre tör,  
egy fegyvertárs markolja hátadban a tőrt, 
szeretetből irigység, hűségből gyalázat,  
s elveszíted majd utolsó csatádat. 
 

A kutya félre fordította fejét, fülei 
lekonyultak, szemébe bánat költözött. Szája 
széléről véres hab loccsant a földre. 
 
Tűnődsz, hol hibáztál, hogy óvatlan voltál,  
pedig zárva minden ajtó, s megrakva az oltár,  
ellenséged sincs, hisz mindenkit lebírtál, 
azok árulhatnak csak el, akikben megbíztál. 
 

A megtermett eb szemében a szégyen 
fényei játszottak, torkából halk, hörgő 
vinnyantás tört fel. Behúzott nyakkal fordult 
meg, és lassan futva eltűnt a fenyők 
homályában. A férfi hosszan kifújta a levegőt, a 
lefelé görbülő ajkak összezáródtak. 
Homályosan látta csak a visszavonuló kutyát, 
gondolatai egy régi ’barát’ körül jártak. 
Bosszúsat köpött a kövek közé, majd elindult a 
lovához. 

 
*** 

Csizmája szinte hangtalanul ereszkedett a 
kövekre, lova nyugodtan szuszogott a füle 
mellett. A fekete, halott madár az út közepén 
feküdt. Csőre természetellenes szögben állt, feje 
széttaposva. Nem messze egy véres, tollakkal 
díszített kő. Jó dobás, gondolta magában, s 
lehajolt a madárért. Ahogy megemelte a fekete 
szárnyat, apró, fekete pihék hullottak alá a 
porba. No lám csak, a szabadság 
megtestesítője, a könnyed, angyali kis madár, 
aki gondtalanul szeli az egek kékjét... Ezt kéne 
látnotok, bökött állával a falu felé a válla fölött. 
A madár az út széli sziklán koppant. Hátha jár 
erre valaki, még mialőtt teljesen visszaveszi a 
természet. Elgondolkozhat a jelentésén. 
Quassana mosolya kísérje. Azzal otthagyta a 
madarat, és elindult a vérpacákkal ékes 
lábnyomok mentén. 

 
*** 

Hosszan figyelte a lehulló könycseppet. A 
szél kézen fogta és a völgyben futó patak  felé 
kísérte, aztán eltűnt a mélyben. Ott lent, ahol a 
nyugalom várta... és a halál. Az elmúlás. Ó, 
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milyen is lehet az. Ennél jobb, talán. A szél 
ismét megborzolta kócos haját, hosszú idő 
óta csak ő simogatta. Ott, lent, az az 
átkozott patak. Milyen békésnek látszik, a 
hazug áruló. Nem kell neki sok, hogy pár 
órányival később folyó legyen, s akkor nem 
bír magával. Az anyja most biztosan figyeli 
onnan... 

Korrant egyet a gyomra, de már nem 
érdekelte. Ahová ő megy, ott nem kell 
jóllaknia, ha igaz. Nem fog hiányozni 
senkinek. Azoknak a kétszínű asszonyoknak 
sem kell majd sopánkodniuk szegény gyerek 
miatt. Bezzeg őket nem bántotta a folyó. A 
bíró is örülhet, nem rontja majd a főtér 
képét. És azok a dög kutyák is 
megtarthatják majd a maradékot... Még jót 
is tesz, ha itthagyja ezt a vacak falut. Csak 
az öreg kendős asszonynak tűnik majd fel, 
hogy nem jön... ő minden héten egyszer 
behívta, hogy egyen valamit. Dobolás utáni 
napon, amikor az ura a szomszéd faluban 
járt. Csak az a turcsi orrú lánya volt otthon.  

Nem kellett volna visszamenni. Az az 
átkozott malom. Kit is érdekel ma már? Van 
egy másik a szomszéd falu határán. Még 
hallja néha a sírást, a kis Bihhte nem tudott 
kijönni, neki magas volt az ablak. Aztán a 
hörgést, bugyborékolást... Néha álmodott 
vele. Az apja is magának köszönheti, ha 
rendben lettek volna a gerendák, nem 
omlott volna rájuk az a fránya tető. Hisz 
csak egy kis víz volt. Az, amelyikből a 
halakat is hozta. Lehet, hogy a folyó most 
megfizetett neki? A házsártos kovácsné 
szerint igen. Azzal fenyegetőzött, hogy 
befogadja, elkél a segítség abban a zajos, 
füstszagú műhelyben.  

Az anyja csak a testvérét próbálta 
kihozni. De a víz mást akart. Most hívja őt 
is. Ott majd velük lehet, találkozhatnak 
újra. Előtte meg repülhet, egyedül. Sajnálta 
a madarat. Csak bánatában dobott, nem 
bírta nézni a gondtalan tollászkodást. Jó 
volt a csend. Az átkozott faluban mindenki 
csak örült, az asszonyok sikongattak, azok a 
nyomorult tavasz-dalnokok meg játszották a 
muzsikust, a legények a lányokat 
piszkálták... Mintha minden rendben ment 
volna. Igaz, rendben is volt. Elvégre kit is 

zavar, hogy nincs hová mennie? Hogy meg kell 
küzdeni a kutyákkal, ha enni akar valamit? Talán 
már őt is annak tekintik, mert néha dobnak neki ezt-
azt... Végül is kinek hiányzik a molnár? Van másik 
is, a folyó meg már megnyugodott. Talán tényleg a 
démonok műve volt, ahogy az asszonyok beszélték. 
Mindegy. Nemsokára vége. Hallotta egyszer azt is, 
hogy valami kereskedőket érdekelne. Biztos jól 
fizetnének, valami ilyesmiről zagyváltak. Nehéz volt 
megérteni az ablak alatt hallgatózva az italtól kásás 
szavakat. 

Hideg a szél. Eltűnődött a magasságon. 
Meddig tarthat innen leérkezni? És ha elvéti a 
patakot? Nem akart vissza menni. Az emberek közé. 
Az emlékek közé. Abba az átkozott, hálátlan faluba. 
Szurtos arcát újabb könnycseppek szántották. 
Hirtelen vett levegőt, mint a fuldoklók a vízben. 
Fájdalmas volt már gondolkodnia. Elég már. Lépett 
egyet előrébb, bal lába már lelógott a 
sziklapárkányról. Csak ne húzná úgy le a fáradtság. 
Nincs ereje. Nem akart már gondolkozni. Nem is volt 
értelme. Megszédült. A patak homályos lett, a lába 
lassan mozdult, nehéznek érezte magát, és mintha 
megindult volna felé.  

Fájdalom hasított a vállába. Szeme 
kikerekedett, szája néma kiáltásra nyílt, arca 
fájdalomtól torzult. Elernyedt, vállába tompa 
karmok, egy sötét kesztyűs kéz markolt. 
- Na na, fiú! – A magasba lendült, oldalába 
nyomódott valami, alatta ló horkantott. Ilyedten 
kapaszkodott meg a fekete köpenyben. Mosolytalan 
arc nézett rá fentről, a köpeny alatt a tokban lant 
kerekedett.  
- Te is tavasz-dalnok vagy? Kérdezte félve, dadogva, 
az ilyedtségtől sokkosan a fiú.  
- Nem. Én a halál dalnoka vagyok. Felelte a férfi. A 
fiú a morgó, mély szavakat rágta, fejében csikorgott 
az idegen hangja. Akkor még nem sejtette, hogy 
egyszer majd ő is így mutatkozik be. 

 
Magyar Gergely 2005 09. 21. 
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Karakteralkotás 

A halál dalnokának 1. karakteralkotási 
táblázata:  

 
Erő K10+8 
Állóképesség 2K6+6  
Gyorsaság K10+8+Kf 
Ügyesség K10+8 
Egészség 2K6+6  
Szépség K6+12+Kf 
Intelligencia K10+8 (2x) 
Akaraterő K6+12  
Asztrál 3K6 
Érzékelés 2K6+6  

Harcérték 

A halál dalnokának Ké-alapja 10, Té-alapja 
20, Vé-alapja 75, Cé-alapja 10; amihez minden 
tapasztalati szinten 8 harcérték módosítót kap, amit 
tetszés szerint oszthat el harcértékei közt, egyetlen 
megkötést figyelembe véve: Té-jét és Vé-jét minden 
szinten köteles 2-vel növelni.  

Életerő és fájdalomtűrés 

 A halál dalnoka Ép-alapja 5 (ehhez adódik 
még egészsége tíz feletti része), Fp-alapja pedig 6, 
amihez (állóképességének és akaraterejének tíz 
feletti részén túl) tapasztalati szintenként további 
K6+3 Fp járul. 

 
 

Képzettségek 

A halál dalnokának Kp-alapja 4, amihez az 
első tapasztalati szinten további 6, míg a további 
tapasztalati szinteken ugyancsak 6 járul.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A halál dalnokának képzettségei első 
szinten a kétfokú rendszerben: 

 
Képzettség Fok/% 
Kocsmai verekedés Af 
2 Fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
Pszi (pyarroni) Af 
Írás-olvasás Af 
Etikett Af 
Legendaismeret Af 
Történelemismeret Af 
Lovaglás Af 
Éneklés/zenélés Af 
Hangutánzás Af 
Lélektan Af 
Szexuális kultúra Af 
Idomítás lásd kül.kép. 
Mászás 20% 
Esés 10% 
Ugrás 10% 
Lopózás 20% 
Rejtőzés 10% 
Csapdakeresés 15% 
Titkosajtó keresés 10% 
Élő nyelv Af (5,4,3) 
Kultúra (saját) Af 
Helyismeret Af 
 
Képzettségek a további szinteken: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Élő nyelv Af 
3. Éneklés/zenélés Mf 
4. Kultúra (választott) Af 
5. Lélektan Mf 
6. Legendaismeret Mf 
7. Kultúra (választott) Mf 
8. Történelemismeret Mf 
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A halál dalnokának képzettségei első 
szinten az Új Tekercsek öt fokú 
rendszerében: 

 
Képzettség Fok/% 
Kocsmai verekedés 1 
Fegyverhasználat 2,2,1 
Fegyverdobás 2 
Akrobatika 1 
Piszkos csel 1 
Párbaj (saját kultúrkör) 1 
Pszi (pyarroni) 3 
Írás-olvasás 3 
Udvari etikett 3,1 
Legendaismeret 3, 2 
Történelemismeret (saját) 2 
Lovaglás 2 
Állatismeret (ló) 2 
Ékesszólás 2 
Ének 3 
Zene 3 
Hangutánzás 2,2 
Lélektan (ember) 2 
Szexuális kultúra 2 
Idomítás lásd kül.kép. 
Mászás 20% 
Esés 10% 
Ugrás 10% 
Lopózás 20% 
Rejtőzés 10% 
Csapdakeresés 15% 
Rejtekhelykutatás 10% 
Egyensúlyérzék 25% 
Élő nyelv 4,3,2 
Kultúra 4,2 
Helyismeret 3,2 

 
A halál dalnoka minden tapasztalati 

szinten kap 50%-ot, amit tetszés szerint 
oszthat el százalékos képzettségei között. 
Egyszerre azonban maximum 10%-ot 
oszthat egy képzettségére.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Különleges képességek 

A halál dalnokainak elsődleges különleges 
képessége sajátos elemekkel kevert bárdmágiájuk 
alkalmazása. A halál dalnoka minden tapasztalati 
szinten, már az elsőn is, az Intelligenciájának tíz 
feletti részével megegyező számú mana-pontot kap, 
amiből alkalmazhatja mágiáját. Az elhasznált mana-
pontok visszaszerzése minden tekintetben 
megegyezik a bárdnál általánosan leírtakkal. 

A halál dalnokai képesek az állatok 
befolyásolására azzal, hogy kisugározzák feljük 
keserűségüket. Mélabús dalaikkal megnyugtatják a 
megbokrosodott lovat, vagy iszonytató verseikkel 
megilyeszthetnek egy vérengző kutyát is. Ez a 
képesség hasonlóan működik, mint az elfek hatása 
az állatokra, hasonlóan is mesélendő. Mana pontot 
nem igényel, és bizony, nem is mindig működik 
tökéletesen. Csak olyan lényekre alkalmazható, 
amelyeknek intelligenciája az állati szinten van, és 
ismerik az emberi gondolkodást, képesek valamilyen 
elemi szinten átérezni az emberi keserűséget. Ezek 
leginkább az ember szolgálatában élő állatok, de a 
végső szó a KM-et illeti. 

Tapasztalati szint 

A halál dalnokának szintlépése:  
 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-170 1 
171-350 2 
351-1000 3 
1001-2200 4 
2201-4400 5 
4401-7500 6 
7501-15000 7 
15001-30000 8 
30001-55000 9 
55001-75000 10 
75001-95000 11 
95001-145000 12 

További szint: 40000 
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A halál dalnok fegyvertára 

A halál dalnokai bárdok, nem harcosok, 
fegyvereiket is ennek megfelelően választják. Nincs 
csak a kasztra jellemző fegyverük, általában a 
származásuknak megfelelő, kultúrkörükbe illő 
fegyvereket forgatják. Mivel a harcot csak 
másodlagosnak tekintik, ezért a könnyű, esetenként 
jól elrejthető fegyvereket kedvelik. Ilyen a rapir, 
egyeneskard, tőrök, hosszúkard, de a képzésüknek 
megfelelően bármi lehet, tartózkodnak azonban a 
nehéz, kétkezes fegyverek használatától, az nem az ő 
stílusuk. 

Vérteket nemigen öltenek, bár az nem tiltott 
számukra, nemigen jellemző a dalnokokra. Saját 
életükért egyébként is keveset aggódnak. Ha esetleg 
nagyritkán vértet öltenek, csak olyan könnyű és 
rugalmas vért jöhet szóba, ami nem akadályozza 
mozgásukat (Mgt: 0) 

A halál dalnokainak mágiája 

A halál dalnokai tulajdonképpen bárdok, és a 
bárdok mágiáját használják, bár varázslataik számos 
eltérést mutatnak. Mágiájuk eredete valószínűleg 
megegyezik a hagyományos bárdmágiával, de a 
halálhoz való viszony, az ahhoz való közelség olyan 
elemeket tett a dalnokok számára hozzáférhetővé, 
ami csak keveseknek adatik meg a bárdok között. 

Mana pontjaik száma tapasztalati szintenként 
nő az intelligenciájuk tíz feletti részével, ami már az 
első szinten is érvényes. Mágikus hatalmukat a 
bárdokhoz hasonlóan nyerhetik a felsőbb szférákból 
a csillagos ég alatt az összhangzat 
megszólaltatásával, vagy mások fájdalmának 
átérzésével. A halál dalnokainak összhangzata 
egyfajta disszonáns, furcsa, fület bántó túlvilági 
harmónia hangja. Aki hallja, idegensége, számára 
való felfoghatatlansága miatt asztrál próbát köteles 
dobni, amely hatás a dalnok tapasztalati szintjével 
egyezik meg, és a vétőkben agresszió lesz úrrá a 
dalnok ingerlő hangjai ellen. A dalnokok elméjét a 
fájdalom, az őket ért tragédia olyan mértékben 
eltorzította, hogy nem képesek maradéktalanul 
kihasználni a felsőbb szférák harmóniáját, ezért 
ilyen módszerrel csak a maximális mana-pontjaik 
felét szerezhetik vissza. 

Csak rájuk jellemző, hogy képesek mások 
fájdalmait, lelki bajait, tragédiáit olyan mértékben 

átélni, hogy abból is energiát meríthetnek. Erre 
nem alkalmasak közönséges bajok, 
katasztrófák, sok ember halála, szenvedés, igazi 
keserűség alkalmas csak. Nem feltétlenül kell, 
hogy jelen legyen az, akivel a szörnyűségek 
történtek, a negatív energiákat a hely is őrzi, de 
csak egy darabig. Tehát ha a személy, vagy a 
hely keserűsége elég friss – az esemény 
jelentőségétől függően egy-két nap – akkor a 
halál dalnoka megnyithatja elméjét, és 
befogadhatja a negatív energiákat, amiket 
azután varázslásra fordíthat. Hogy a jelenlévő, 
hasznosítható negatív energia mekkora 
mennyiségű, azt a tragikus esemény nagysága 
és frissessége határozza meg, ebben a KM 
szava a döntő. Segítségként lásd az alábbi 
táblázatot: 

 
Tragédia Meríthető 

erő 
Egyszerű tragédia.  K3 
Egyszerű haláleset. K6+1 
Szenvedéses halál. 2K6 
Feláldozás, különösen kegyetlen 
gyilkosság. 2K6+2 

Több ember halála. K10 
Sokak szenvedéses halála. 2K10+1 
Kisebb csata helyszíne. 4K6+5 
Járványok, mágia sújtotta terület. 4K10+5 
Túlvilági erő okozta szörnyű 
halál. 6K6+6 

Nagyobb csaták helyszínei. 6K10+10 
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A táblázat értékei irányadóak, a KM 
azt az érintettek számától, illetve az 
esemény szörnyűségétől függően 
módosíthatja (célszerű dobható, nem 
konkrét értékkel). Minél emberidegenebb, 
minél túlvilággibb, minél nagyobb, és 
szörnyűbb fájdalmat okozott valami, annál 
jelentősebb erő szabadul fel. (Pl. egy 
gyermek fájdalma, aki végignézte szülei 
szenvedését és halálát, sokkal nagyobb, 
mint akár öt-hat ember csatában való eleste 
okozta szenvedés és fájdalom). A fájdalom 
ha netán még élőtől származik, nem fogja 
megoldani az érintett lelki bajait, 
tulajdonképpen rá semmilyen hatással nem 
lesz, csak a dalnokra, de rá is csak egyszer, 
mivel akkor már megismeri azt. 

A jelenlévő fájdalomra jellemző, 
hogy naponként feleződik, és azután 
elenyészik, a dalnok olyankor már nem 
képes hasznát venni. A jelanlévő 
keserűséget, fájdalmat nem érzékelik, csak 
a jelekből következtethetnek erre, de ha 
megnyitják elméjüket, akkor már nem 
léphetnek vissza, az beáramlik oda. 

Ezzel a módszerrel a dalnok nem 
nyeri vissza az összes mágikus erejét, csak 
a jelenlévő energiák mértékében töltheti fel 
elméjét. Ez a módszer egy helyen csak 
egyszer alkalmazható. Az eljárás ugyan 
független a felsőbb szféráktól, bár elmélete 
nem közismert, mindenesetre az biztos, 
hogy sem összhangzatot, sem csillagokat, 
csupán koncentrációt igényel, 18 körig. 

A módszer hátránya, hogy a dalnok 
elméjéhez szabaddá válik az út, és addig 
semmi baj nem történik, amíg képes úrrá 
lenni az oda beszivárgó szörnyűségeken – 
azaz amíg mana-pontjai feltöltődnek – de 
ha a jelenlévő fájdalom nagyobb, akkor a 
maradék rész „megtámadja” a dalnok 
elméjét, és fenn áll a veszély, hogy a dalnok 
a hatása alá kerül. Játéktechnikailag ez azt 
jelenti, hogy a bárdra egy asztrális varázslat 
hat, amely ellen csak a tudatalatti 
mágiaellenállás érvényesül, hiszen 
megnyitotta elméjét szabad akaratából, 
erőssége pedig a befogadni már nem tudott, 
maradék erővel (mana pont értékkel) 
egyezik meg. A hatás igen változatos lehet, 

és az erősséggel egyenes arányban súlyosbodik. A 
dalnok ilyenkor sajátjaként éli meg a fájdalmat, és 
bele ugyan nem roppan, de a hatása alatt fog 
cselekedni, amíg „meg nem oldotta” a fájdalom 
okozóját, természetesen az erősség függvényében. 
Pl. egy emberi áldozat lelki szörnyűségeinek 
átérzése kis erősség esetén csak utálatot vált majd ki 
legközelebb az olyan papok iránt, míg nagy erősség 
esetén bosszúéhséget, nagyon nagy erősség esetén 
esetleges irtóhadjáratot a vallás papjai ellen. A hatás 
minden esetben negatív jellegű, a dalnok jövőbeni 
cselekedeteit és érzelmeit befolyásolja, álmok, futó 
gondolatok, érzelmek formájában, ellenállásra pedig 
nincs módja. Ha esetleg asztárlis mágiában jártas 
személy felismeri a változást, akkor 
meggyógyíthatja azt, ám ez a dalnok „akarata” ellen 
valónak minősül majd. 

Lássunk egy példát. 
Derross, a 2. szintű halál dalnok (IQ: 13, 

Asztr.: 14) egy friss gyilkosság színhelyén jár, ahol a 
gyilkos a férje láttára megerőszakolt egy nőt, majd 
mindkettőjükkel brutálisan végzett. A vért, 
holttesteket látva Derross úgy dönt, hogy megnyitja 
elméjét a szörnyűség felszabadította negatív 
energiák elől, és megpróbálja átérezni a halottak 
fájdalmát, ami még nem csitult el. A KM 3K6+2-
ben határozza meg a begyűjthető energiát. (dobás: 
5+6+6+2=19) Ebből a dalnok elméje azonnal 
feltöltődik (19-2x3=13) a többi viszont olyan sokkot 
okoz neki (13>4) amit nem tud leküzdeni. 
Látomások gyötrik majd az áldozatoktól, átérzi majd 
a szenvedést jobban, mint tervezte, és amikor 
másnap véletlenül összefut a gyilkossal, elszánt 
vágyat érez, hogy megfizessen neki. 

A dalnokok szívesen folyamodnak a 
módszerhez, hiszen ez csak számukra elérhető, de 
igen óvatosan teszik. A módszer kijátszása jó 
szerepjátékot, a KM-től pedig nagy odafigyelést 
igényel. 

A halál dalnokai alkalmazhatják a dalmágia 
teljes fejezetét, a nyugalom dalának és a bájolás 
dalának kivételével, azt nem ismerik. Ismerik a 
hangmágia teljes tárházát is.  
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A fénymágiából jóval kevesebb varázslatot 
ismernek, ezek a következők: 

• Vakság okozása 
• Ködalak 
• Fantom 
• Félelmes fegyver 
• Bűvharc 
• Fényvarázs 
• Éjszakai látás 
• Vakon látás 
• Rémítés 
• Maszk 
• Káosz 
• Fegyver 
• Nyílzápor 

A fénymágia fejezetének többi varázslatát nem 
ismerik. 

Az egyéb bárdmágiák közül egyedül a 
Figyelemelterelést ismerik. 

Ezeken kívül rendelkeznek a halál dalnokainak 
egyedi varázslataival. Ezeket a varázslatokat csak ők 
alkalmazhatják, más bárd nem tanulhatja meg, mert 
a halál dalnokainak sajátos, megkeseredett felfogását 
igényli. 

Egyedi varázslatok 

A varázslatok hatásaikban, feltételeikben is 
nagyon hasonlítanak egyes boszorkánymesteri 
varázslatokra. Minden valószínűség szerint a halál 
dalnokai a dalaikból, mágiájukból áradó túlvilági 
energiák miatt képesek ilyen pusztító, és a 
túlvilághoz közeli energiákat igénylő varázslatok 
létrehozására is.  

Szentségtelen befolyásolás dala 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 10 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: lásd a leírást  

A Szentségtelen befolyásolás dala nem önálló 
varázslat, hanem olyan, más dalokba szőhető zenei 
és dal elemek, amik segítségével a dalnok hatalmát 
az élőholtakra is kiterjesztheti. Az értelemmel nem 
rendelkező élőholtak a varázslat hatása alá kerülnek, 

míg a félintelligens élőholtak a varázslat 
jellegétől függően mentális, vagy asztrális 
mágiaellenállásra jogosultak a varázslat ellen. 
A lélekkel rendelkező élőholtak ilyen módon 
nem befolyásolhatók. Az Me minden estben 
egyenlő az aktuális Ép-k számával. 

A szentségtelen befolyásolás további 3 
körrel nyújtja meg a hozzá kapcsolt dal 
varázslási idejét, és további 10 mana pontba is 
kerül. Az összekapcsolt varázslatok időtartama 
az eredeti varázslat időtartamától függ. A KM-
nek minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az 
élőholtakra van-e értelme alkalmazni az adott 
varázslatot. Ha nincs, a dal eredménytelen 
marad. Erőssége alapesetben 5 (a hozzá 
kapcsolt varázslat erőssége ilyenkor 
lényegtelen) és további 1 mana pontért 1E-vel 
erősíthető. 

Sötét újjáéledés dala 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 15 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 1 óra 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: -  

A halál dalnokának különleges dala ez, 
mely nem önálló, csak más varázslatokhoz 
szőve alkalmazható. Segítségével a dalnok 
mágiájával (csak mágiával) megölt áldozatok 6 
körön belül zombiként élednek újjá, hacsak 
valamilyen erősebb hatás nem befolyásolja a 
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holttesteket a halál pillanatában. A zombik 
1 órán keresztül léteznek majd, azután 
összeesnek, és végleg meghalnak. 
Feléledésükkor csupán ott lesznek, a dal 
még nem biztosít uralmat is felettük. 

A dal 6 körrel nyújtja meg a hozzá 
kapcsolt dal varázslási idejét, és további 15 
mana pontba is kerül.  

Sötét táncok dala 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 15 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: 15 perc 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: asztrál  

 A dalnok ezen dallal transzba 
hajszolhatja hallgatóját, ha az elvéti 
Asztrális Mágiaellenállását. Táncolni kezd, 
s nem gondol semmi mással. Veszett tánca 
minden energiáját felemészti, a következő 
módon: egyrészt minden körben 1 Fp-t 
veszít, másrészt minden körben 
állóképesség próbát dob. Mikor ez utóbbit 
25-ödszörre is elvéti, holtan esik össze. A 
táncot mágia segítségével félbe lehet 
szakítani. 

A varázslat hatása 15 percig tart, és 
csak egy lényre alkalmazható. Az erősség 2 
mana pont rááldozásával 1E-vel növelhető. 
(1TK alapján)  

Orgyilkosság dala 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 23 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: mentális  

A dalnok e szörnyű varázslattal gyilkos 
szándékot ültethet a varázslat alanyának lelkébe. Ha 
az elvéti mentális mágiaellenállását, a szándék 
befészkeli magát a tudata mélyére. A dalnok a 
varázslat elmondásakor koncentrál, elméjében 
felidézi a gyilkosság áldozatának arcát és nevét. A 
varázslat hatása alatt álló, kiszemelt gyilkos szintén 
látja az arcot, a vonások mindörökre bevésődnek 
emlékezetébe. Ettől a ponttól fogva a varázslat két 
módon használható. 

 Az első módszer alkalmazásával a 
gyilkosnak mániájává válik az áldozat 
meggyilkolása. Rafináltabbnál rafináltabb terveket 
készít, minden információt megszerez célpontjáról. 
Semmi nem állíthatja meg, mindenképpen 
megpróbálja megölni a számára kijelölt lényt, még 
saját élete árán is. Persze ez nem jelenti azt, hogy 
feleslegesen lemészároltatná magát a testőrökkel, 
katonákkal. 

 A másik módszer esetén a gyilkosban nem 
tudatosul, mi a dalnok varázslatának célja, - tán a 
természetéről sem szerez tudomást. Bizonyára 
hamarosan el is felejti az eseményt. A tudata mélyén 
megbúvó gyilkos szándék csak akkor lángol fel 
benne, mikor megpillantja az áldozatot. Ekkor a 
körülményektől függően vagy azonnal megtámadja, 
vagy ettől kezdve az első módszernél leírtak szerint 
jár el. 

A varázslat csak a kijelölt áldozat halálakor 
vagy semlegesítő mágia hatására szűnik meg. A 
dalnokot a gyilkosnak a varázsláskor hallania kell. 

 A varázslat erőssége 7 mana pont 
befektetésével 1 E-vel növelhető. (1TK alapján) 
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Sötétté gyalázás dala 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 30 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: asztrális és mentális  

 A dalnok ezzel a varázslattal a legtisztább 
szívű teremtményt is a gonosz feltétlen szolgájává 
teheti. Ha a lény mindkét mágiaellenállása 
sikertelen, gondolatai eltorzulnak, értékrendje teljes 
átalakuláson esik át. Minden gonosz szándék lelkes 
hívévé válik, s feltétlen engedelmességgel fog 
adózni minden olyan gonosz kreatúrának, amelyiket 
önmagánál hatalmasabbnak ismer meg, vagy 
amelyik bizonyítja ezt számára. Semmilyen 
képzettsége nem szenved csorbát, de a másik oldal 
szolgálatában fogja kamatoztatni őket, legyen az 
harc vagy mágia használat. 

 A varázslat 1 napig hat, de 12 mana ponttal 
12 órával meghosszabbítható. Erőssége 5 mana pont 
segítségével 1 E-vel növelhető meg. (1TK alapján) 

Gyilokvágy dala 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 18 
Erősség: 6  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: a dal hossza 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: asztrális  

 A dalnok a varázslattal őrjöngő gyilkolási 
vágyat olthat áldozatának lelkébe. Ha elvéti asztrális 
mágiaellenállását, még a legbékésebb és 
legjámborabb ember is a mesterségesen gerjesztett 
érzelmek játékszerévé válik. A varázslat hatása alatt 
álló személy válogatás nélkül, minden körülötte 
fellelhető élőlényt megpróbál a lehető 
leghatékonyabb, legkegyetlenebb módon 
elpusztítani – olyan eszeveszett erővel küzd, mintha 
démonok szállták volna meg (Ké: +10, Té: +30 Vé: -
40, +2 erő. Sebezhetetlennek érzi Magát a gyilkolás 
szinte fizikai gyönyört okoz számára, mely még 
mélyebbre lovallja őrjöngésében. Fp-i elfogytával 
nem veszíti el eszméletét, az utolsó Ép-ig harcol. Ha 
a varázslat kiteljesedésekor egyetlen élőlény sem 

tartózkodik közelében (és a dalnokot sem 
érzékeli), és elrontja akaraterő próbáját, még 
saját magában is megpróbál kárt tenni. 
Tombolása végeztével annyi körig érvényesek 
rá a kábultság módosítói, ameddig a varázslat 
tartott. 

 A varázslat csak az áldozat halakor vagy 
semlegesítő mágia hatására szűnik meg. A 
dalnoknak a varázsláskor hallótávolságon belül 
kell lennie, és látnia, vagy ismernie kell 
áldozatát. Amennyiben nem vigyáz, bizony ő is 
a tombolás áldozata lehet. A varázslat erőssége 
7 mana pont befektetésével 1E-vel növelhető. 
(1TK alapján) 

Öngyűlölet dala 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 50 
Erősség: 8  
Varázslás ideje: 12 kör 
Időtartam: maradandó 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: asztrális  

 A dal az áldozat lelkét sebzi meg, ott 
borít fel több év alatt kialakult egyensúlyokat. 
Az illető magába roskad, életkedve és 
önbizalma elillan: a legkisebb kudarcélmény is 
öngyilkosságra sarkallja. Így menekülne a 
számára kiszabott sors és az ismeretlen jövő 
elől. Az öngyilkosság bármilyen módját 
választhatja, s ha a kísérlet nem volt sikeres, 
újra próbálkozik, mindhalálig. 

 A varázslat erőssége 8 mana pontért 
növelhető 1E-vel. (1TK alapján) 

A Túlvilág hívó éneke 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 18 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 10 kör  
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: -  

 Az iszonytató, hörgésekkel, rekedtes 
nyekergéssel és sóhajokkal teli ének 
segítségével a dalnok 150 láb sugarú gömbben 
magához szólít minden élőholtat. Azok köré 
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gyűlnek, de csak akkor engedelmeskednek 
parancsainak, ha önálló akarattal nem 
rendelkeznek, pusztán annyi értelemmel, 
hogy a parancs tartalmát felfogják (pl: éji 
rémek, amilyen az Izar, a Bosszúálló, a 
Múmia). Az élőholtaknak természetesen 
érteniük is kell a parancsot, tehát annak a 
holtak nyelvén kell elhangoznia. A 
varázslat maximum annyi élőholtra 
terjesztheti ki hatalmát a dalnok, ahányadik 
szintű. A többi teremtmény, akik szintén 
köré gyűltek, de nem kerültek a varázslat 
hatása alá, törvényszerűen megtámadják őt, 
amiért zaklatta nyugalmukat. Így a dalnok 
százszor meggondolja, hogy egy élőholtak 
megszállta területen alkalmazza-e a 
varázslatot vagy sem. 

 Az intelligens élőholtak akkor 
engedelmeskednek, ha érdekeik is ezt 
kívánják (pl.:életerővel táplálkozó 
szellemek, amilyen a Lesath, a Hatysa); az 
értelemmel sem bírók (Pl: tudattalan 
élőholtak, amilyen a már említett Zombi) 
pedig csak egyetlen dologra lesznek 
hajlandók: harcolni minden ellen, ami él. 
Egyedül a dalnokot nem támadják meg.  

Az időtartam lejártával a befolyásolt 
élőholtak felszabadulnak a dalnok 
ellenőrzése alól. Az eddig befolyásolt 
tudattalan élőholtak egyszerűen 
összerogynak, míg az intelligensek – ha 
eddig engedelmeskedtek is, a dalnokra 
támadnak.  

A varázslat időtartama 6 mana pontért 
1 körrel megnövelhető. (1TK alapján) 

A Túlvilág parancsa 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 12 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: hallótávolság 
Mágiaellenállás: lásd a leírást  

A varázslattal a dalnok maximum két 
szavas utasítást adhat a kiszemelt 
élőholtnak – a parancs a holtak nyelvén 
hangzik el, de nem tisztán, hanem a 
parancsot egy rövidke dalba szőve. A fél-

intelligens, vagy a még ostobább élőholtak 
mágiaellenállás nélkül teljesítik a parancsot, az 
intelligensek mágiaellenállásra jogosultak. A 
személyiséggel rendelkezőkre a varázslat nem hat, 
esetükben a hasonló hatás csak  tiszta 
mentálmágiával érhető el. 

A varázslat 1 mana pont felhasználásával 1E-
vel erősíthető. (1TK alapján) 

A Túlvilág hangjai 

Típus: dalmágia (egyedi) 
Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: 6 + 1 kör/Tsz 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A dalnok, hacsak nem lélekkel rendelkező 
(Necrografia IX, kategóriája) élőholttal van dolga, 
nem képes vele emberi nyelven szót váltani. Ha ez 
áll szándékában, a halottak különös, soha nem 
létezett nyelén kell szólnia, melyet élők, a mágia 
törvényei szerint soha nem sajátíthatnak el.  

A varázslat segítségével, az időtartam alatt, a 
dalnok beszéli és érti a holtak nyelvét. 
Természetesen csak értelemmel – vagy még inkább 
intelligenciával – felruházott élőholtakkal 
társaloghat érdemben: győzködheti őket, hogy 
szegődjenek a szolgálatába; ígérettel, fenyegetéssel 
ráveheti őket valamely feladat teljesítésére.  

Ha ezzel a tárgyalásos módszerrel kicsikarta a 
szolgálatot, nincs szüksége más mágiára. 

A varázslat az élőkre is hatással van, hiszen a 
nyelvnek és a hangjainak erőteljes pszichológiai 
hatása is van. Ha az adott személy asztrálja kisebb, 
mint 10, akkor, amíg hallja a beszédet, a harc 
félelem hatása alatt módosítókkal kell harcolnia. Ha 
kisebb, mint 8, a keze remegése és a néha könnybe 
lábadó szeme illetve a meg-megránduló,  izmok 
miatt a harc kábultan módosítóit szenvedi el, míg 5 
alatti Asztrál esetén üvöltve borul a földre és 
könnyeivel öntözi azt, amíg hallja a holtak beszédet. 
10 feletti Asztrál esetén csak a hideg rázza ki az 
emberi szájba nem illő hangoktól. (1TK alapján) 

 
Természetesen ezek a varázslatok a halál 

dalnokainak összes lehetséges varázslatai. Mint más 
bárdok esetében is, náluk sem biztos, hogy a mester 
ismerte az összeset, így azt megtanítani sem tudta.  
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(sőt, ez elég valószínű) Ezért az első szintű karakter 
esetében a KM nyugodtan kijelölhet több olyat is, 
amit a karakter még nem ismer, és csak a 
későbbiekben tudja megtanulni, a többi bárdra is 
vonatkozó tanulási szabályok szerint. (Ez az érték 
nem lehet kevesebb a lehetséges varázslatok felénél, 
ennyit azért minden dalnokmester ismer). 

 
A halál dalnoka a bárd kaszt egy igen sajátos 

alkasztja. Mint ilyen, tapasztalt szerepjátékost 
követel, ezért csak nekik ajánlom az alkasztot.  

 
A képek Balogh István, John Blanche és 

Zubály Sándor munkái, valamint az Atlantisz című 
magazinból származnak. 
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