
 

 

 
 

Mutatványos 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A mutatványos a 
Szerencsevadászok tipikus kasztja. Ők 
azok akik településről településre járva 
bebarangolják Ynev szinte minden táját. 
Kocsikaravánjaik a kívülállók számára a 
rejtély és misztikum tárházai. 
Életvitelük még inkább különlegessé, a 
többség számára idegenné teszi őket, 
mint megjelenésük. A külvilág felé 
mutatott vidámságukon túl mégis zárt 
világ az övék. Bár ők a vásárok, 
ünnepségek legfőbb attrakciói, életük 
távolról sem csupa kaland, izgalom és 
romantika, hisz a kontinens útjai közel 
sem oly biztonságosak. A 
mutatványosoknak a mindennapi betevő 
falatért kell megdolgozniuk. Közülük 
csak nagyon keveseknek – a 
legtehetségesebbeknek - adatik meg az a 
szerencse, hogy valamely főúr 
udvarában állapodjanak meg. A többség 
évtizedekig járja Ynev útjait, hol 
kosztért és szállásért, hol a szükséges 
anyagiak megteremtéséért szórakoztatva 
a népet. 

E hazátlan vándorok igen gyakran 
(de nem ok nélkül) kerülnek 
összetűzésbe a törvénnyel, amely 
alkalmazói nem igen szívlelik ezt a 
lázadozó társaságot, mivel 
gúnyolódásaik szenvedő alanya a 
hatalmon lévő nemesség és egyház. A 
valósághoz tartozik, hogy egyes 
mutatványosok jó munkakapcsolatban 
állnak egyes alvilági szervezetekkel, 
kiváltképp a tolvaj klánokkal. A 
haramiákon és adószedőkön túl 
legnagyobb ellenségük az időjárás. 
 

Az éveken át együtt utazó, 
jóban-rosszban osztozó truppok tagjai 
között igen szoros – már-már családi – 
kapcsolat alakul ki. Van aki családi 
hagyományként viszi tovább a 
mesterséget, mások szegény sorsú 
vagy árva gyermekként kerülnek be a 
truppba. Az igazsághoz tartozik, hogy 
játéktechnikailag a mutatványosoknak 
közel fele más kasztok tagjai közül 
kerül ki. Ezzel magyarázható a 
kalandozókhoz fűződő erős 
kapcsolatuk, és emiatt állnak be 
közülük oly sokan hazátlan sorstársaik 
közé. A mutatványosok szinte mindig 
csoportosan járják a vidéket. E 
társulatok mérete öt-tizenöt fő. Ennek 
ellenére a mára legendássá váló 
Csellengők társulata, amely már két 
emberöltő óta járja a kontinens északi 
részeit, száznál is több tagot számlál. 
Igaz, a teljes társulat csak a 
legnagyobb városokat keresi fel 
egyszerre, az év többi részében külön 
járják a kisebb településeket. Az ő 
nevükhöz fűződik az a példátlan eset, 
mikor is eddigi egyetlen külhoniként 
felléphettek a Shuluri tavaszünnepen a 
császár meghívására, de persze csak az 
obsorok színe előtt. 

E kaszt tagjai rengeteg ravasz és 
nem túl etikus trükköt és cselt 
fejlesztettek ki az anyagi javak 
megszerzésére, azaz a nagyérdemű 
feltűnésmentes megrövidítésére. 
Előadásaikat gyakran kiegészítik 
különböző próbákkal, ahol az 
eredmény finoman szólva  



MAGUS                                                                                 Mutatványos                                                          Kalandozok.hu 

2 
 

befolyásoltatik és ezekre nem restek kibicek 
segítségével fogadásokat kötni. 

Sok mutatványos szakosodik egy konkrét 
attrakcióra, mások - a polihisztor beállítottságúak - 
mindenhez értenek egy kicsit. Igazán sokféle 
mutatvány ismeretes Ynev világán. Ilyen: az 
akrobatika, az állatidomítás, az árnyjáték, a 
bohócműsor, az erőművészet, a késdobálás, a 
komédia, a kötéltánc, a szemfényvesztés, az 
utánzóművészet, a verekedés, a zsonglőrködés és a 
különféle meghökkentő vagy rémisztő lényeket 
felvonultató attrakciók. 

A kaszt tagjai nem használnak mágiát, 
eltekintve attól a néhány hírneves mutatványostól, 
aki a bárdok fény- és hangmágiájának egy töredékét 
meg tudta tanulni a kobzosoktól. Előadásaikon a 
varázslatokat más mágiahasználó kasztok tagjai 
szolgáltatják. „Igen nagy” számban akad soraikban 
váltott- és ikerkasztú karakter, mivel a mutatványosi 
hivatás könnyedén összeegyeztethető más kasztok 
elvárásaival. 

Mutatványos Kaszt Karakteralkotási Táblázata 
 

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

 
Ké 8 
Té 17 
Vé 72 
Cé 0 
HM/szint 7 (1) 
Kp alap 8 
Kp/szint 12 
Ép alap 5 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+3 

 
*ha valaki látta, a Szerencse K10+10  

Játszható Fajok 

Azon túl, hogy a mutatványosok többsége 
ember, a többi kaszthoz képest sok más fajú 

kalandozó járja Ynevet. Mivel fő cél a nézők 
megnyerése, előszeretettel vesznek fel soraikba 
különféle fajú egyedeket. Ezért a KM 
engedélyével bármely faj egyede indítható 
komédiásként. Sőt egy-egy 
„képzettségcsomag” más – nem ember – fajjal 
kombinálva izgalmas és kihívást jelentő 
szerepjátékra nyújt lehetőséget. 

Harcértékek 

A mutatványosok nem a harci tudásukról 
híresültek el. Az ezirányú tevékenységek csak 
másodlagosak a számukra. Mivel csak 
kényszerből nyúlnak fegyverhez harcértékük 
meglehetősen alacsony: KÉ alapjuk 8, TÉ 
alapjuk 17, VÉ alapjuk 72, CÉ alapjuk 0. Ezen 
túl szintenként 7 Harcérték Módosítót kapnak, 
amiből 1-1 pontot kötelesek a TÉ-jükre és VÉ-
jükre áldozni minden szinten. 

Életerő és Fájdalomtűrés 

A mutatványos életvitel nem eredményez 
kimagasló életerőt, sem fájdalomtűrő 
képességet. Emiatt Ép alapjuk 5, Fp alapjuk 5, 
amihez tapasztalati szintenként K6+3 Fp járul. 

Képzettségek 

A mutatványos kaszt széles spektrumot 
kínál a fejlődni vágyó karaktereknek. Bőven 
van idejük a saját elképzelésük szerinti 
képzettségek elsajátítására. Ez indokolja, hogy 
a Kp alapjuk 8, és minden tapasztalati szinten 
(már az elsőn is!) további 12-őt kapnak. 

Egy standard mutatványos kasztú 
karakter 1. Tapasztalati Szinten a következő 
képzettségeket birtokolja: 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
2 nyelvtudás Af (4,3) 
Etikett Af 
Kocsihajtás Af 
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A további szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Lélektan Af 
3. Nyelvtudás Af (3) 
5. Etikett Mf 
6. Lélektan Mf 

Tapasztalati szint (Tsz) 

A mutatványosok igen könnyen 
lépnek Tapasztalati Szintet. Ennek 
megfelelően, bár semmi kapcsolat köztük, 
de a boszorkányok szintlépési táblázatát 
kell alkalmazni esetükben. 

A mutatványos fegyvertára 

A mutatványosok teljes szabadságot 
élveznek ha a fegyverzetük kiválasztásáról 
van szó. Többségük mégis - a 
szerencsevadász főkaszt többi tagjához 
hasonlóan - az egyszerű, kis méretű, 
könnyen kezelhető közelharci fegyvereket 
részesíti előnyben. Lőfegyvereket ritkán, 
kétkezes fegyvereket még ritkábban 
forgatnak, de az utóbbiakra is akad nem egy 
példa. 

 Vérteket ritkán öltenek magukra. Ha 
mégis rákényszerülnek, lehetőleg könnyű - 
elsősorban bőrből készült - páncélokat 
hordanak. 

 A fegyverzetük és páncéljaik 
kiválasztásában a legelső szempont a 
mindenkori anyagi körülmények 
figyelembevétele. Közülük csak nagyon 
kevesen engedhetik meg maguknak a 
költséges felszerelés finanszírozását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutatványos alkasztok 
Az idők hosszú során a mutatványosok közt is 

kialakultak bizonyos tradíciók. Ennek következtében 
az egy bizonyos attrakcióban jeleskedő mesterek 
tudása apáról-fiúra hagyományozódott. Azok a 
tanítványok, akik valamely területen megfelelő 
adottságokkal rendelkeznek, lehetőséget kapnak 
arra, hogy a mutatványos tradíciók egy szűkebb, ám 
annál nagyobb odaadást elváró részébe nyerjenek 
beavatást. Napjainkban négy fő irányzat különül el a 
mutatványos kaszton belül. Azok, akik magas 
szintre fejlesztik ezeket a mesterségeket, bizton 
számíthatnak a közönség és sorstársaik elismerésére. 

 Játéktechnikailag, ha valaki ezen alkasztok 
egyikében szeretne karaktert indítani, elveszti az 
ikerkaszt kijátszásának lehetőségét és csakis 
kalandmesteri engedéllyel válhat váltott kasztú 
karakterré. Fontos, hogy az alkasztválasztás nem 
kötelező, pusztán lehetőség a játékosok számára! 

Erőművész 

Az erőművész a társulatok egyik alappillére. 
Az óriás súlyokat megemelő, vasrudakat elhajlító, 
lánc tépő mutatványos gyakran pénzdíjas birkózásba 
vagy ökölharcba kezd. A legjobbak különféle 
súlyos(nak látszó) tárgyakkal mutatnak be 
zsonglőrgyakorlatokat. Esetenként méterekről 
lezuhanó mázsás tárgyakat fognak fel testük 
erejével. E vasemberektől nem áll messze az 
önkínzás, amikor is izzó fémdarabot érintenek 
testükhöz, vagy épp hatalmas tűket szúrnak át 
testükön egy leheletnyi jajszó nélkül. Igazi 
látványosság, amikor az ilyen kolosszusok hátán 
vagy mellkasán köveket zúznak porrá. 

Erőművész specialitások 

Az erőművészt játéktechnikailag az itt 
felsorolt eltéréseken túl, az átlag mutatványosoknál 
taglaltak szerint kell kidolgozni. A tulajdonságok 
meghatározásánál az egyetlen eltérés az Erő 
dobáskódja, ami k6+12+kf. Az előző bekezdésben 
említett „életvitel” miatt eltérőek az Életerő és 
Fájdalomtűrés statisztikái. Az Ép alapjuk 7 és a 
Fájdalom pontjaikhoz Tapasztalati Szintenként még 
k6+4 Fp járul. Mivel az induló képzettségeik száma 
– a specializáció miatt - magasabb, mint az alapkaszt 
tagjaié, a szabadon elkölthető Képzettségpontjaik 
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értéke is eltérő. A Kp alapjuk 6, amihez Szintenként 
további 8 Kp járul. 

 Különleges képességük abban nyilvánul 
meg, hogy ha 1 körön keresztül összpontosítanak 
valamilyen Erőpróbát igénylő feladatra, és azt 
elhibázzák, még Tsz-nyi alkalommal újra 
próbálkozhatnak, feltéve, hogy két próba közt 1 
környi időt van lehetőségük tovább összpontosítani. 

Erőművész képzettségek 

A fent említett alapkaszti képzettségeken túl az 
erőművész a következő képzettségekkel bír az első 
Tapasztalati Szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
Ökölharc Af 
Birkózás Af 
Belharc Af 
Kínzás elviselése Af 
 
A további szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Ökölharc vagy birkózás Mf 
5. Kínzás elviselése Mf 

Akrobata 

Az akrobaták hihetetlen ügyességükkel 
nyűgözik le a közönséget. Legnépszerűbb 
mutatványaikat egy magasan kifeszített kötélen 
végzik. A legjobbak legjobbjai a kardtáncnak 
nevezett mutatvány során szaltókat és kézen 
átfordulásokat mutatnak be nyelükkel a talajba 
döfött kardok közt. Néhányuk komikus elemekkel 
ötvözi tudását. Az egyensúlyművészek hosszú 
rudakon labdákat, tányérokat forgatnak. 
Mindannyiuk kiváló zsonglőr és nem egy köztük 
nagyszerű késdobáló. 

Akrobata specialitások 

Az akrobaták játéktechnikailag az itt felsorolt 
eltéréseken túl, az átlag mutatványosoknál taglaltak 
szerint kell kidolgozni. A tulajdonságok 
meghatározásánál az egyetlen eltérés az Ügyesség 
dobáskódja, ami k6+12+kf. Mivel az induló 
képzettségeik száma – a specializáció miatt - 
magasabb, mint az alapkaszt tagjaié, a szabadon 

elkölthető Képzettségpontjaik értéke is eltérő. 
A Kp alapjuk 6, amihez Szintenként további 8 
Kp járul. Ezen túl Tapasztalati Szintenként 
25%-ot oszthatnak szét a lent felsorolt négy 
százalékos képzettség közt. 

Különleges képességük abban nyilvánul 
meg, hogy a Kötéltánc képzettségüket 
különböző tárgyak egyensúlyozására is 
felhasználhatják. 

Akrobata képzettségek 

A fent említett alapkaszti képzettségeken 
túl az akrobata a következő képzettségekkel bír 
az első Tapasztalati Szinten: 

Képzettség Fok/% 
Csomózás Af 
Zsonglőrködés Af 
Mászás 25%* 
Esés 30%* 
Ugrás 35%* 
Kötéltánc 35%* 

 
*Az akrobata minden Tapasztalati 

Szinten 25%-ot kap, amit eloszthat a fenti négy 
Százalékos Jártasságban mért képzettsége 
között. Ha kívánja, bármelyiket részesítheti 
előnyben a többi hátrányára, akár azt is 
megteheti, hogy némelyiket egyáltalán nem 
növeli. Azt azonban szem előtt kell tartania, 
hogy egy képzettségre szintenként maximum 
15%-ot szánhat. 

 
A további szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Zsonglőrködés Mf 

 

Szemfényvesztő 

A szemfényvesztők tárgyak, esetenként 
apró állatok eltüntetésével, majd 
elővarázslásával kápráztatják el a közönséget. 
Sokuk kártyatrükköket gyakorol, amivel nem 
átalkodnak a pénzszerző tevékenységüket is 
kiegészíteni. A szemfényvesztés nagyjait 
különféle füst és fénykeltő alkimista szerek 
segítik, igaz ezeket csak a tehetős nézők előtt 
vetik be. A legtöbb „varázslatukban” a 
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kézügyességükön túl a rejtett zsebekkel 
ellátott köpönyegük segíti őket, melyről 
mindenki könnyen felismeri őket. 

Szemfényvesztő Specialitások 

A szemfényvesztőt játéktechnikailag 
az itt felsorolt eltéréseken túl, az átlag 
mutatványosoknál taglaltak szerint kell 
kidolgozni. A tulajdonságok 
meghatározásánál az egyetlen eltérés a 
Gyorsaság dobáskódja, ami K6+12+kf. 
Mivel az induló képzettségeik száma – a 
specializáció miatt - magasabb, mint az 
alapkaszt tagjaié, a szabadon elkölthető 
Képzettségpontjaik értéke is eltérő. A Kp 
alapjuk 6, amihez Szintenként további 8 Kp 
járul. 

Különleges képességük abban 
nyilvánul meg, hogy a Zsebmetszés 
képzettségüket különböző tárgyak gyors 
elrejtésére – ha szükséges más zsebében - is 
felhasználhatják. 

Szemfényvesztő Képzettségek 

A fent említett alapkaszti 
képzettségeken túl a szemfényvesztő a 
következő képzettségekkel bír az első 
Tapasztalati Szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
Pszi Af 
Hangutánzás Af 
Mellébeszélés Af 
Hamiskártya Af 
Álcázás/álruha Af 
Zsebmetszés 35% 

 
A további szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Alkímia Af 
5. Pszi Mf 

 

 

 

Komédiás 

A komédiások közül kerülnek ki a 
mutatványos szakma elit tagjai. Vannak köztük, akik 
„megragadnak” a mesemondó szintjén. Néhányan 
mimikussá, utánzóművésszé válnak, mások a 
némajáték világában mélyülnek el. A legnagyobbak 
azonban elismert színésszé, város-, országszerte 
ünnepelt hírességgé válnak. Mondják, egyedül ők 
azok, akik képesek felvenni a versenyt a bárdok 
mesterkedésével, sőt néhányuk nem csak szóban, de 
dalban is méltó párjukká válik. 

Komédiás Specialitások 

A komédiást játéktechnikailag az itt felsorolt 
eltéréseken túl, az átlag mutatványosoknál taglaltak 
szerint kell kidolgozni. A tulajdonságok 
meghatározásánál az egyetlen eltérés az Intelligencia 
dobáskódja, ami k6+12+kf. Mivel az induló 
képzettségeik száma – a specializáció miatt - 
magasabb, mint az alapkaszt tagjaié a szabadon 
elkölthető Képzettségpontjaik értéke is eltérő. A Kp 
alapjuk 6, amihez Szintenként további 8 Kp járul. 

 Különleges képességük abban nyilvánul 
meg, hogy mindegyikük kiváló szövegmemóriával 
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy csupán sikeres 
intelligenciapróbát kell tenniük (a KM által 
meghatározott módosításokkal, melyek fő 
kritériumai a terjedelem és az idő) és sikerül 
felidézniük a kívánt szöveget. 

Komédiás Képzettségek 

A fent említett alapkaszti képzettségeken túl a 
komédiás a következő képzettségekkel bír az első 
Tapasztalati Szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
Írás/olvasás Af 
Legendaismeret Af 
Éneklés/zenélés Af 
Tánc Af 
Irodalom Af 
Színészet Af 
Álcázás/álruha Af 
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A további szinteken: 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

4. Irodalom Mf 
6. Színészet Mf 

 
Végezetül szeretnék köszönetet mondani 

Massár Mátyásnak a RÚNA II/3. számában 
megjelent Mutatványosok című cikkért, ami igen 
nagy segítséget jelentett ennek az anyagnak az 
elkészítésében. Valamint mindenkinek jó játékot 
kívánok a Mutatványos Kaszt karaktereivel. 
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