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Az előbbire a harcos-, gladiátor- 
és lovagképző rendek, az utóbbira a 
fejvadász és tolvaj klánok jelentenek 
jó példát. 

Bár ezen képzettség 
elsajátításához - egy kivétellel - 
közvetlenül nincs szükség más 
tanokban való elmélyülésre, az aki 
nem tesz szert széleskörű ismeretekre, 
csak részben lesz képes használni e 
sok verejték árán megszerzett tudását. 
Azok a képzettségek, melyek minden 
esetben segíthetik –  plusz százalékot 
jelenthetnek –  az adott harci stílus 
felismerését a következők: 
Fegyverismeret, Kultúra, Lélektan. 
Ellenben ez utóbbi képzettségek 
csupán eseti jelleggel lehetnek a 
Stílusismeretet gyakorolni kívánók 
segítségére. Ezek: Történelemismeret, 
Legendaismeret, Mágiaismeret, 
Taktika, Állatismeret,  Démonológia, 
…stb. 
 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 8, Érzékelés: 11 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 3 Kp 

Ismertetés: Ezen a szinten a 
képzettség gyakorlója, még csak 
nagyon felületes ismeretekkel 
rendelkezik. Bár a saját kultúrkörében 
működő nyílt iskolákat viszonylag jó 
(50-60%) eséllyel képes beazonosítani, 
más nyílt iskolákat csak nehezen (10-
30%) ismer fel.  

Típus: Szakértő harci képzettség 
Elsajátíthatóság: Tapasztalattal 
Nehézségi kategória: Nehéz 

A Stílusismeret igen nehezen, csak 
sok-sok tapasztalat árán elsajátítható tan. 
Ismerőinek többsége a Harcos főkaszt 
tagjai közül kerül ki, akik a 
végigküzdött évek során, éles szemüket 
nyitva tartva megtanulták, mi alapján 
különböztethető meg, az Ifini késelő és a 
Krad-hitű paplovag harci technikája. A 
tudásuk elmélyülése során már arra is 
vállalkozhatnak, hogy megbecsüljék az 
általuk megfigyelt személy harci 
tudását. Az igazán nagy tudással bírók 
pedig már azt is észreveszik, ha a küzdő 
mágikus vagy pszionikus erőket vet be a 
küzdelembe, vagy, hogy milyen szinten 
képzett bizonyos harci tanokban. 

E képzettség alacsonyabb szintjeit 
a legtöbb, fegyverforgatásból élő 
karakter az idő múlásával elsajátítja, de 
az igazán nagy mesterek, a különböző 
hadiiskolák oktatóiból, a hercegek és 
királyok fegyvermesterei közül és a 
jólfizetett testőrök kasztjából kerülnek 
ki. 

A stílus megállapításának 
nehézsége attól is függ, hogy a 
megfigyelt személy hol sajátította el a 
harc fortélyait. Könnyebb felismerni, ha 
valaki egy nyílt, a többség által 
látogatható és a köztudat nagyobbik 
része által ismert iskolában tette 
mindezt. Jóval nehezebb, ha egy titkos, 
a nyilvánosságot kirekesztő és a 
színfalak mögé rejtőző iskolában.  



MAGUS                                                                                Stílusismeret                                                           Kalandozok.hu 

2 
 

Amellett, hogy a titkos iskolák képviselőit képtelen 
felismerni, a másik komoly negatívum az, hogy 
legalább 10 körön keresztül kell, hogy zavartalanul 
figyelhesse a küzdőt. Abban az esetben, ha a játékos 
a saját ellenfelével szemben kívánja alkalmazni ezt a 
tudását a képzettség alkalmazási ideje 
megduplázódik. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 10, Érzékelés: 12 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 8 Kp 

Ismertetés: (Af) Akik az alapokat már jól 
elsajátították, a fentiekhez képest a következő 
előnyöket élvezik: A saját kultúrkörön kívüli nyílt 
iskolákat is már jó (30-60%) eséllyel azonosítják és 
ehhez csupán 6 kör szükséges külső megfigyelőként. 
Ezzel ellentétben a titkos iskolákat csak nagy 
szerencsével (10-20%) képesek felismerni és még 
ehhez is 10 kör szükséges. 

Itt már arra is vállalkozhatnak, hogy 
hozzávetőlegesen (+/-50%) nyilatkozzanak a 
megfigyelés tárgyának harci értékeiről. Bár ez 
igazán szélsőséges becsléseket adhat, mégis a 
megfigyelés 8. körében lesz határozott véleménye a 
vizsgálódónak. Ezen a szinten ez a képesség 
kizárólag az elfszabású ellenfelekkel szemben 
alkalmazható. 

Amennyiben a képzettség alkalmazója harc 
közben, ellenfeléről akar információt szerezni, az 
kétszer annyi megfigyelési időt igényel. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 12, Érzékelés: 14 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 13 Kp 

Ismertetés: Ha már valaki erre a szintre 
eljutott nagyon sokféle és viszonylag pontos 
információhoz juthat más harci adottságairól. Nyílt 
iskolák képviselőit jó (50-80%) eséllyel felismeri 4 
körös vizsgálódás során, ám a titkos iskolákkal még 
nehézségei (20-40%) lehetnek, miután a 6 kör 
elteltével véleményt kell alkotni. 

A harcértékek hozzávetőleges becslése már 
sokkal (+/-30%) jobb eredményhez vezet és csupán 
5 kör szükségeltetik hozzá; valamint már más, nem 

elfszabású lénnyel szemben is alkalmazható, 
bár ennek időigénye kétszeres, harcban pedig 
négyszeres. 

Ezen a mindenki által elsajátítható 
szinten, az 5. kör végére már az is 
megállapítható, hogy a célpont milyen szinten 
alkalmazza, a megfigyelési idő alatt használt 
harci képzettségeit (Fegyverhasználat, 
Fegyverdobás, Pajzshasználat, Ökölharc, 
Kocsmai verekedés,…stb.). 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 14, Érzékelés: 15 
Képzettség követelmények: 
Pszi 3. fok 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: (Mf) A mester fok már 
hosszú, harcban töltött évek tapasztalatával és 
ennek folytán komoly tudással vértezi föl 
tulajdonosát. Ekkorra már kevés olyan nyílt 
iskola létezik (65-95%), melynek növendékét 
ne ismerné föl 2 kör vizsgálódás után. A titkos 
iskolák képviselőit is jó (40-60%) arányban 
beazonosítja a 3. kör végére. 

A harcértékek meghatározása már igen 
pontos (+/-20%) és csupán 3 kört igényel attól 
függetlenül, hogy a megfigyelő harcban áll-e a 
célponttal vagy sem. Ehhez hasonlóan az iskola 
megállapítása sem igényel már több időt, ha 
harc alatt kényszerül erre a képzettség 
alkalmazója. De még ő is több – kétszeres – 
időt kell hogy töltsön azzal, ha egy nem 
elfszabású lény harci értékeit akarja 
meghatározni, miközben ezzel a lénnyel küzd. 

A fentiekhez hasonlóan képes 
megállapítani a harci képzettségek alkalmazási 
szintjét és ehhez csupán 2 körre van szüksége. 
Sőt, amennyiben jártas a Taktika tanában, 2 kör 
elteltével azt is észreveszi mely harci formációt 
alkalmazzák. 

Még ennél is nagyobb előnyt biztosíthat 
az, hogy a Stílusismeret mesterei felismerik 
azokat a különleges harci „praktikákat”, 
melyeket megfigyelésük tárgya alkalmaz. És 
bár pontosan csak ritkán tudják mi is az 
valójában, a küzdelemben való hatásukat 
viszonylag kis eltéréssel képesek megbecsülni. 
Ilyen „praktikák”: Chi-harc, Aranyharang, 
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Kiáltás, Pszi-roham, Bűvharc, Isteni áldás, 
Fanatizálás, …stb. 
 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 16, Érzékelés: 16 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 30 Kp 

Ismertetés: Az a néhány ynevi lény, 
akik évtizedek hosszú során a tudásnak erre 
a szintjére jutottak, már hihetetlen 
megállapításokra juthatnak arról, hogy a 
megfigyelt teremtmény mire is képes a 
küzdelemben. A nyílt iskolákban képzett 
egyedeket szinte kivétel nélkül (90-100%) 
azonosítják már az 1. kör végén. Sőt, a 
titkos iskolák többségét is könnyen (70-
90%) felismerik 2 kör alatt. 

Bármely lénynek, mellyel szembe 
kerülnek, képesek minimális (+/-10%) 
eltéréssel megállapítani a harci értékeit a 2. 
kör végére. Még azt is jó eséllyel 
felismerik, ha az ellenfél, valamilyen 
speciális (rejtett) harci képességgel 
rendelkezik. 

Már 1 kör elteltével megállapítja, 
hogy a megfigyelt lény milyen szinten 
képzett az általa alkalmazott harci 
képzettségben, és a 2. körre már azzal is 
tisztában van, hogy valószínűleg még 
milyen, fel nem vonultatott harci 
képzettségben mennyire járatos. 
Ami a fentieken túl még inkább 
félelmetessé teszi ezeknek a lényeknek a 
tudását az, hogy 2 küzdelemmel töltött kör 
elteltével, minden harci kör elején tisztában 
vannak azzal, mit tervez az ellenfél az 
elkövetkező 10 szegmensre. Persze az már 
más kérdés, hogy mit is tudnak tenni majd 
ellene, de nagy előnyt jelenthet például, ha 
az ellene készülődő Pszi-roham jeleit 
felismerve a Stílusismeret nagymestere 
védekező harcot jelent be a kör idejére. Az 
előzőekből adódóan az e képzettséget ilyen 
szinten ismerőkkel szemben semmilyen 

meglepetésszerű támadást nem intézhet az, akivel 
szemben alkalmazzák képzettségüket. 
 

Vannak olyanok, igaz rendkívül kevesen, akik 
ennél még magasabb szinten szereztek jártasságot a 
Stílusismeretben. Ők azok a férfiak, nők és 
nemtelenek, akik már mások járásából, tekintetéből 
képesek voltak megállapítani harci képességeiket. 

Egyik napjainkban feltűnt képviselőjűk az az 
abasziszi illetőségű veterán százados, aki hosszú 
életét még kalandozóként kezdte, valahol Dél-
Yneven. Majd miután végig harcolta a 13. 
Zászlóháborút és elvesztette fél lábát, nyolcvan 
évesen Ifinben telepedett le. Ott kevéske megmaradt 
zsoldját az akkor kezdődő gladiátorviadalon már a 
viadorok felvonulásának napján feltette egy külhoni, 
névtelen bajnokra. Nos ez a gladiátor az elkövetkező 
négy hétben győzelmet győzelemre halmozott és 
végül megnyerte a viadalt, nem kis vagyonhoz 
juttatva ezzel a rá fogadó Albaar Khazelmet. Ezt a 
bravúrt – mármint hogy Khazelm az éves nagy 
viadal első napján sikeresen megtippelte a végső 
győztest – még hét egymást követő évben 
végrehajtotta. És a nyolcadiknak is csupán 
betegeskedő szíve – mások véleménye szerint a 
fogadóházak alvilági közbenjárása – vetett gátat. 
Egy biztos, Albaar Khazelm öreg napjait nagy 
jólétben tölthette el és ennek legvalószínűbb 
magyarázata az, hogy magasabb szinten űzte a 
Stílusismeret tudományát, mint amit halandó el 
tudna képzelni. 
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Ez a cikk az Elfeledett pergamenek (Sztankó 
Tamás, LFG) című kiegészítő kivonata. 

 
 

  

 
 

 


