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Bevezetés 
 

A Mátrix megalkotásának gondolata az első Új tekercsek szerint megalkotott 
karakterem kidolgozása közben fogalmazódott meg. Mindenki el kell, hogy ismerje, a 
képzettségek öt fokban való használata színesebbé teszi a játékot, érzékelteti a különbséget a 
kasztok között, finomítja, részletezi és árnyalja az egyes képzettségeket, s végül határt szab a 
karakter tanulási lehetőségeinek, így megbecsültté teszi a megszerzett tudást. 

Igen ám, csak az Új tekercsekben egy adott képzettség képzettségkövetelményében 
szereplő képzettségnek a képzettség követelményeinek kikereséséhez oda kell lapozni, ami 
máris nem olyan egyszerű, ha teszem azt, három képzettséget is kell ismernie a karakternek, 
és akkor még csak megnéztem. Ujjaimat a lapok közt tartva számolok, de hol is tartottam? 
Sokak kedvét ez veszi el az ötfokú képzettségrendszertől, mondván az túl bonyolult. Pedig 
nem az, ebben segít a Mátrix. 

Az Új tekercsek megalkotásakor nem hangolták össze kellőképpen a képzettségek 
képesség követelményeit. Például, ha a karakter el akarja sajátítani a Helyismeret képzettség 
3. fokát. (122. old.) Ehhez szükséges 11-es intelligencia és 11-es érzékelés képesség, a 122. 
oldalon lévő leírás szerint. (Mivel a karakter intelligenciája 16, érzékelése 11, tanulhatja az 
adott képzettséget.) Ugyancsak szükséges a Kultúra képzettség 3. foka. (pörgetem a könyvet a 
tartalomjegyzékhez, onnan a 119. oldalra) a Kultúra képzettség leírásánál olvasható, hogy 
képesség követelménye érzékelésből 12! Tehát most a karakter mégsem tanulhatja meg? Ez 
esetben a Helyismeret képzettség 3. fokának képesség követelményénél is 12-nek kellene 
szerepelni. És ez csak egy képzettségnek az első mélységű képzettség követelménye volt. 

Másik probléma az ötfokú rendszerrel, hogy sok kétfokú képzettség kimaradt az 
ötfokúra való átdolgozásból. Ilyen például az ikerharc, kiegészítő támadás (Harcosok), de a 
harcművészet (Rúna cikk) is. A Mátrixot kiegészítő képzettségek, leírásában szerepel a 
hiányzó képzettségek ötfokú leírása is, kiegészítve néhány saját - többnyire kiegészítő 
szabálykönyvek, Rúna cikkek alapján kidolgozott – képzettség ötfokú leírása is.  

Összefoglalva, az Új tekercsek kissé hiányos, és nincs összehangolva sem önmagával, 
sem a korábbi MAGUS szabálykönyvekkel, a Rúna cikkekről nem is szólva. A Mátrix 
elkészítésének célja az ötfokú képzettségrendszer ez irányú hiányosságainak pótlása, 
pontatlanságainak kiküszöbölése, egyértelművé tétele, összehangolása és használatának, 
értelmezésének megkönnyítése mind játékosok, mind kalandmesterek számára. 

A Mátrix felöleli a MAGUS eddig megjelent valamennyi szabálykönyvében szereplő 
képzettségeket, ötfokozatú rendszerben; a régebbi, kétfokú rendszerben meglévő, de az 
ötfokúból hiányzó képzettségeket ötfokú rendszerbe átdolgozva; a saját magam által – 
szükségesnek vélt – kidolgozott képzettségeket szintén ötfokú rendszerben; illetve az 
Enoszuke kiegészítő képzettségeit. A Mátrix fő része tulajdonképpen a képzettségek, azok 
képesség és képzettség követelményeinek grafikus ábrázolása. Ezen kívül megtalálható az új 
tekercsekben nem szereplő és a saját képzettségek részletes leírása, a képzettségek 
összefoglaló táblázata és a régi képzettségek ötfokúvá történő átváltását segítő táblázat is. 

Emellett megtalálható benne annak a három képzettségnek a megváltoztatott leírása, 
amelyek bár megtalálhatók az Új tekercsekben, de kidolgozásuk ellenkezik a játék 
logikájával, emiatt megváltoztatásra kellett, hogy kerüljenek. 

 
A Mátrix használata 

 

A Mátrix használata egyszerű és gyors. Az adott képzettség szóban forgó fokára 
rátekintve, az ahhoz balról húzott vonalakat visszafelé követve eljutunk a képzettség 
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követelményekhez. A jobb oldalon, a fok számával egy vonalban található a megtanulásához 
szükséges képzettség pont igény, valamint a képesség követelmények. A képzettség 
megnevezésétől jobbra található az oldalszám, amely alapján az Új tekercsek szabálykönyv 
megkereshetjük a képzettséget (az E-betűvel kezdődő oldalszámok az Enoszuke kiegészítőre 
vonatkoznak, míg az „s” jelölés a saját képzettséget jelenti, azaz a Mátrix után található 
ismertetésben olvasható el részletesen.) 

Amelyik képzettségnek nincs képzettség követelménye, azt a neve melletti zöld pont 
jelenti. Előfordul, hogy némely képzettség bizonyos fokához több képzettségből elég egyet 
ismerni. Ezt a „vagylagos” viszonyt a számhoz befutó szaggatott vonal jelzi. Szintén a 
vagylagos képzettségek esetében előfordul, hogy azok képesség követelménye eltérő. Például, 
ha valaki a Hangutánzás képzettség 2. fokához a kultúra képzettség 2. fokát akarja elsajátítani, 
akkor 11-es érzékeléssel és 8-as intelligenciával kell rendelkeznie; míg ha az Állatismeret 
képzettség második fokát választja, 10-es érzékeléssel és 9-es intelligenciával kell 
rendelkeznie. Az ilyen esetekben a jó megkülönböztethetőség érdekében a képesség 
követelmény a szaggatott vonalra, egyértelmű helyre kerül.  

A Mátrixban a képzettségek megközelítőleg ABC sorrendben követik egymást, 
figyelembe véve az ábra méretét, ezért eltolódás előfordul, de az adott betűnél egy-két oldalon 
belül meg lesz a keresett képzettség.  
 
 
 
 
 
 
 

A Földredöntés lábbal 1.foka 
valamely pusztakezes harc 2.fokú 
ismeretét igényli. 

A képzettség neve 

Oldalszám az ÚT-ben

A 2.fok megtanulásához 
8 Kp kell. 

A Földharc 1.fokához  vagy a 
Földredöntés, vagy a Földredöntés 
lábbal képzettségek 2.fokú ismerete 
szükséges. 

A Földharc 4.fokának 
képesség követelménye 17-es 
ügyesség, 16-os gyorsaság és 
14-es állóképesség. 

A Földharc elsajátítása 
gyakorlással lehetséges, és a 4 
(nehéz) kategóriába tartozik. 
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Enoszukei képzettségek 
 

Az enoszukei képzettségek azokat a képzettségeket jelentik, melyek leírása az 
Enoszuke szabálykönyvben található és elsajátításuk is – néhány kivételtől eltekintve – csak 
az Ég Alatti Császárságban lehetséges. Ezek a képzettségek többnyire csak enoszukei 
vonatkozásban – kultúrára, nyelvre, fegyverekre – vehetők fel. 
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Saját képzettségek 
 

Az alábbi képzettségek azok, amik nagy része már ki volt dolgozva a kétfokú 
rendszerben, de kihagyták őket az ötfokúból, ezért saját magam dolgoztam ki őket így. 
Szintén vannak itt teljesen saját ötlet alapján, illetve különböző kiegészítők, cikkek alapján az 
ötfokú rendszerbe megalkotott képzettségek. Részletes leírásuk az ábrás rész után található. 
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Képzettségek 

A következő rész azokkal a képzettségekkel foglalkozik, amelyek bár megalkotásra 
kerültek a különböző szabálykönyvekben, valahogyan kimaradtak az Új Tekercsek 
képzettségei közül. Ezeket a képzettségeket dolgoztam át ötfokúvá. Tartalmaz emellett olyan 
képzettségeket is, amelyek bár nem képzettségként lettek kitalálva, úgy célszerű alkalmazni 
őket, és ötfokú leírásuk eddig szintén hiányzott. Mindez kiegészül néhány teljesen új 
képzettség kidolgozásával is.  

Árnyékmozgás 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Ötös (Irgalmatlanul nehéz) 

Ha láthatatlan vagy, gyakorlatot igényel tudomást sem venned az egyenest rád 
szegeződő tekintetekről, ugyanakkor mégis figyelni mások mozdulatait. Hozzászoktál, hogy 
létezel a külvilág számára: figyelnek rád, kitérnek az utadból. Ha lankad az éberséged, egy 
szándékolatlan mozdulat eltalál, az oldaladba könyökölnek, neked ütköznek hátulról. Nem 
csak a magad szemével kell látnod, hanem mindazokéval, akik nem látnak téged.  

 A képzettségre akkor van szükség, ha láthatatlanná válik a karakter. Használatakor 
nem ütközik bele senkibe és semmibe. Tulajdonképpen akrobatikus elhajlásokból és egyéb 
ruganyos mozgásokból áll. Ezen kívül azt is megtanulják, hogy a szemük sarkából figyeljenek 
meg mindenkit, hisz ha valakit meredten néznek, az gyanút fog.  

Ha valaki saját varázslatának hatására válik láthatatlanná, akkor ő látni fogja önmagát, 
tehát semmilyen hátrányt nem jelent neki. Akit viszont más varázslata, vagy varázstárgy tett 
láthatatlanná, az önmagát nem látja – hiszen tőle független mágikus hatás a saját szeme elől is 
elrejti – így amellett, hogy senki nem látja őt, különböző nehézségekkel találkozik. Aki nem 
látja magát, és képzetlen az árnyékmozgásban, annak harcértékeit a Ké: 0, Té: -10, Vé: -15, 
Cé: -30 módosítók sújtják, hiszen saját fegyverét sem látja. Amennyiben dobó fegyvert 
használ, úgy Té-jét –20 sújtja. Emellett minden olyan ügyességet igénylő cselekvést, amihez 
látnia kellene magát, egy fokkal alacsonyabban, illetve 25%-al gyengébben képes 
végrehajtani.  
Aki ilyen állapotban olyan cselekvést hajt végre, mely önmagának nagy elmozdulását okozza 
– például leugrik valahonnan – annak 40% esélye van arra, hogy kisebb-nagyobb baleset éri. 
(például bokaficam) Emellett, ha emberekkel telezsúfolt helyiségben van, úgy 70% esélye van 
arra, hogy a tömegben véletlenül nekimegy valakinek, vagy fellök egy tárgyat, lever valamit – 
hisz nem látja saját kezét sem, csak tippeli, hol van, az árnyékmozgásban pedig képzetlen. Ez 
az érték egy átlagos bálteremre vonatkozik. A környéken mozgók számának változásával 
fordítottan arányosan az érték is változik. Ezt a próbát - egy átlagos bálteremben - 
félpercenként, vagy 10 méterenként kell dobni.  
 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 12, Ügyesség: 12, Gyorsaság: 13 
Képzettség követelmények: 
egyensúlyérzék 20%, veszélyérzék 5% 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: Az árnyékmozgásban első fokon képzett karaktert láthatatlanul már nem 
sújtják a fenti hátrányok. Harcértéke mindössze a Ké: 0, Té:-5, Vé:-5, Cé:-20 módosítókat 
szenvedi el. Emellett, ha olyan cselekvést hajt végre, mely önmagának nagy elmozdulását 
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okozza – például leugrik valahonnan – 20% az esélye, hogy kisebb balesetet szenved. Annak 
az esélye, hogy egy zsúfolt helyen véletlenül nekiütközik valakinek, 30% lesz. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 13, Ügyesség: 14, Gyorsaság: 14 
Képzettség követelmények: 
akrobatika 2.fok, veszélyérzék 10%, vakharc 1.fok 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: Az árnyékmozgásban alapfokon képzett karakternek csak célzó értékére jár 
–10 módosító. Ha olyan cselekvést hajt végre, mely önmagának nagy elmozdulását okozza – 
például leugrik valahonnan – 10% az esélye, hogy kisebb balesetet szenved. Annak az esélye, 
hogy egy zsúfolt helyen véletlenül nekiütközik valakinek, 10% lesz. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 14, Ügyesség: 15 
Képzettség követelmények: 
akrobatika 3.fok, veszélyérzék 20% Képzettség pont igény: 13 Kp 

Ismertetés: Az árnyékmozgásban harmadfokon képzett karakternek mindössze a  célzó 
értékét sújtja –5 módosító. Ha olyan cselekvést hajt végre, mely önmagának nagy 
elmozdulását okozza – például leugrik valahonnan – 5% az esélye, hogy kisebb balesetet 
szenved. Annak az esélye, hogy egy zsúfolt helyen véletlenül nekiütközik valakinek, 
mindössze 2%. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 15, Gyorsaság: 15 
Képzettség követelmények: 
akrobatika 4.fok, veszélyérzék 30% vakharc 2.fok 
Képzettség pont igény: 23 Kp 

Ismertetés: Az árnyékmozgásban mesterfokon jártas karaktert már semmilyen 
hátrányok nem sújtják, ha láthatatlan. Úgy jár, hogy ne hagyjon nyomot, nem kelt szelet, 
figyel az olyan jelekre is, amik közvetve tennék felfedezhetővé. Ha olyan cselekvést hajt 
végre, mely önmagának nagy elmozdulását okozza – például leugrik valahonnan –mindössze 
1% az esélye, hogy kisebb balesetet szenved. 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 16, Ügyesség: 16, Gyorsaság: 16 
Képzettség követelmények: 
akrobatika 5.fok, veszélyérzék 40%, vakharc 3.fok 
Képzettség pont igény: 34 Kp 

Ismertetés: Az árnyékmozgásban ötödik fokon képzett karakter már szinte 
otthonosabban mozog a láthatatlanság állapotában, mint normálisan. Szabadon harcolhat és 
mozoghat, semmilyen negatív módosító nem éri. Ha valaki egy árnyékmozgásban ötödfokon 
képzett láthatatlant akar érzékelni, akkor varázslatát, pszi diszciplínáját nehezíti a láthatatlan 
karakter azon szintje, amit az ötödfok elérése óta lépett. (ez csak láthatatlanul érvényes rá). 
(Dale Avery – A renegát című regényének ötlete alapján) 
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Aszisz boksz 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

Az aszisz boksz a Quiron-tenger partvidékére jellemző, alvilági pusztakezes harcfajta. 
Az aszisz kikötői alvilág által kifejlesztett stílus, mely a legmesszebbmenőkig alkalmazkodik 
a hajók fedélzetén vívott küzdelem speciális körülményeihez. „Részeg” boksznak is hívják, 
mély alapállása és sajátos, kiszámíthatatlan dülöngélésre emlékeztető mozgástechnikái miatt. 
Az elnevezés egyébként kissé csalóka, mert a stílus nem annyira az ütésekre, mint inkább 
gáncsokra, dobásokra és fojtófogásokra alapoz. Az aszisz bokszot a Quironeiai aszisz 
kalóztestvériségek tagjai, és a Baraad-szigeti kalmárfejedelmek elit testőreinek oktatják. 

Ha az aszisz bokszolók nehézvértezetű harcossal kerülnek szembe, nem arra 
törekszenek, hogy közvetlen tegyenek kárt benne, hanem egyszerűen a vízbe lökik. Persze a 
szárazföldön sem lebecsülendő ellenfelek, egy megcsáklyázott kereskedőbárka csúszós, 
imbolygó deszkáin azonban maguk az eleven ördögök.  

Az aszisz boksz lényegében az ökölharchoz hasonló, bár biztosít némi előnyt. Aki 
megtanulja, az csak ebbe a stílusban „ökölharcol” – az ökölharc értékeivel – így bármikor 
felismerhető. Ha emellett ökölharcot is tanul – újabb Kp-kért – akkor az előnyök 
elvesztésével küzdhet átlagos ökölharcosként is.  

Az aszisz boksz alapvető feltétele a mozgékonyság. A karakter elveszíti a stílus összes 
előnyét, ha bármilyen vértet visel, (kivéve természetesen az övek, gyűrűk, fülbevalók, álcázott 
könnyű mágikus védőeszközök).  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 12, ügyesség: 11, gyorsaság: 10 
Képzettség követelmények: 
Ugrás: 25%, esés: 25%, egyensúlyérzék: 45%, hajózás 1. fok 
Képzettség pont igény: 3 Kp 

Ismertetés: A karakter ezen a fokon még csak ismerkedik az aszisz boksszal. Az 
ökölharc értékeivel (Ké: 10, Té: 4, Vé: 1), körönként egyet támadva harcolhat. Mozgásán már 
felfedezhetőek az aszisz boksz jegyei. Életerő pontot még túlütés esetén sem sebezhet. 
Öklének sebzése K2. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 13, ügyesség: 12, gyorsaság: 11 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: Az alapfokú aszisz bokszoló már megkapja a képzettség alapvető előnyeit. 
Ha az aszisz boksz stílusában, vízi jármű fedélzetén küzd, harcértékeihez Ké: +10, Té: +20, 
Vé: +25 módosító járul. Ha ügyessége és gyorsasága eléri a 12-t, lehetősége van körönként 
két támadásra. Öklének sebzése K4. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 14, ügyesség: 14, gyorsaság: 13 
Képzettség követelmények: 
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ugrás: 40%, esés: 50%, egyensúlyérzék: 65% 
Képzettség pont igény: 8 Kp 

Ismertetés: A hivatásos szintű aszisz bokszoló az alapszint értékeivel küzd, de megvan 
a lehetősége, - körönként egy támadásra - hogy sikeres – legalább 20-szal – támadás esetén 
földre rántsa, falhoz csapja, fojtogassa áldozatait. Ilyenkor az ellenfél semmi egyéb hátrányt 
nem szenved (például a földre kerülés sem a hagyományos földre kerülés) de az ököl 
sebzéséhez ilyenkor hozzáadódik az erő 12 feletti része (maximum 8) mivel ilyen erővel 
dobta el őt az aszisz bokszoló. Az ököl sebzése ezen a szinten K4. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 15, ügyesség: 16, gyorsaság: 14 
Képzettség követelmények: 
ugrás: 50%, esés: 50%, egyensúlyérzék: 80% 
Képzettség pont igény: 12 Kp 

Ismertetés: Az aszisz bokszot mesterfokon űző karakter harcértékeihez megkapja a 
mesterfokú bónusz pozitív módosítóit (Ké: +5, Té: +10, Vé: +10). Ezen kívül túlütés esetén 
képes életerő pontot is sebezni. (A gáncsos támadás esetén járó erőbónusz ilyenkor is csak 
Fp!) Öklének sebzése K6.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 16, ügyesség: 16, gyorsaság: 15 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 16 Kp 

Ismertetés: Az ötödik fokon képzett aszisz boksz-harcos félelmetes ellenfél, főleg vízi 
járműveken. Bármilyen vízi járművön is legyen, soha nem kell egyensúlyérzék próbát dobnia, 
az automatikusan sikeres. (ez csak a hajózással, vagy a harccal kapcsolatban igaz, a 
kötéltáncban nem lesz ügyesebb. Ezen kívül olyan mesterien használja ki a hajók mozgását, 
hogy elhajlásaival (ha eddig körönként kettőt támadhatott) körönként három támadásra 
jogosult – de csak vízen lévő vízi jármű fedélzetén.  

A Quiron-tenger mellékén, északon is, délen is közismert, hogy miféle szerzetek 
gyakorolják ezt az első pillantásra azonosítható harci stílust. Ha a karakter valamelyik 
kikötőben meggondolatlanul közszemlére bocsátja tudományát, és történetesen nem a Baraad-
szigeteki kalmárfejedelmek egyenruháját viseli, gyakran hálás lehet a hatósági közegeknek és 
a csuklyás bakónak, amiért megmentették attól, hogy a haragra gyúlt tömeg meglincselje. (Az 
Alternatívák a harcművészetekre című Rúna cikk alapján) 

Banara készítés 
Elsajátítási mód: Tanulással 
Nehézségi kategória: Ötös (Irgalmatlanul nehéz) 

A banara készítés egyike Ynev legtitkosabb képzettségeinek. Lényege a méregkeverés 
és a mágia kombinációja, az élő méreg – banara – elkészítése. Ennek hatásosságára jellemző, 
hogy Sionar Gal-A-Nay, az első, játszi könnyedséggel irtott ki három kisebb fejvadász klánt, 
továbbá két, a titokra pályázó kráni boszorkánymestert. A banara készítése titkos, kráni tudás 
lett. Ma is csak e birodalomban tanulhatóa, de – és erre a KM is ügyeljen – nem osztogatják 
csak úgy ezt a tudást.  
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A banaráról bővebben a vonatkozó Rúna-cikkben lehet olvasni, illetve saját kiegészítőm 
is foglalkozik ezzel.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 14, ügyesség: 12 
Képzettség követelmények: 
méregkeverés 3. fok 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: A banara készítés első foka csupán elméleti ismereteket foglal magába. A 
karakter ezen a szinten tisztában van a banara mibenlétével, hozzávetőlegesen átlagos 
képességeivel, típusaival, de készíteni még nem képes azt.  

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 16, ügyesség: 13 
Képzettség követelmények: 
méregkeverés 4. fok 
Képzettség pont igény: 10 Kp 

Ismertetés: A képzettség alapfokát már csak mágiahasználó – pontosabban olyan 
személy, aki képes alkalmazni a boszorkánymesterek méregvarázs nevű varázslatát – 
tanulhatja meg. Ezen a fokon már tökéletesen tisztában van az élő méreg elméletével, és 
képes előállítani őket. Igaz, még csak az egyszerűbb, egytulajdonságú fajták kikeverésére 
képes.  

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 14 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 15 Kp 

Ismertetés: A harmadfokú tudás biztosítja a bonyolultabb, többkomponensű banara 
típusok kikeverését is. (ezek leírásai a vonatkozó Rúna cikkben találhatóak) A harmadfokon 
képzett karakter – ha mana pontjainak száma engedi – szabadon kombinálva többtulajdonságú 
élő mérget is készíthet. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 17 
Képzettség követelmények: 
méregkeverés 5. fok 
Képzettség pont igény: 25 Kp 

Ismertetés: A banara készítésében mesterfokon képzett karakter már képes teljesen 
újfajta banara előállítására. Ezen méregtípusok tulajdonságait a játékosnak a KM-mel közösen 
kell kidolgoznia, figyelve arra, hogy az újdonságok illeszkedjenek a játékrendszerbe.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Intelligencia: 18, ügyesség: 15 
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Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 35 Kp 

Ismertetés: Az ötödfokon képzett banara mesterek a legkiválóbb és leghatásosabb 
méregkeverők. Banaráikat fele mana pontért állíthatják elő. (A méregkeverés magasiskolája, 
avagy a banara útja című Rúna cikk ötlete alapján) 

Bénítás 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Négyes (Nehéz) 

Fejvadászok, harcművészek különleges tudása ez a képzettség. A bénítás képzettség 
lényege, hogy az alkalmazó az ellenfelet meglepetésből, valamely érzékeny pontjára (tarkó, 
nyak, fej bizonyos pontjai, test idegpontjai) mért erőteljes nyomással, tehát fogással annak 
mielőbbi eszméletvesztését okozza.  

Alkalmazásához egy hátulról vagy meglepetésből indított, sikeres pusztakezes támadás 
szükséges. A képzettséget szemtől szembeni harcban csak akkor lehet sikeresen alkalmazni, 
ha az alkalmazó szándékát előre bejelenti, támadásával pedig legalább 60-nal túlüti ellenfelét. 
Ezután az ellenfelet megragadva, annak egyre nagyobb sebzést okozva annak ájulását okozza.  

Ez a sebzés azonban eltér a szokásostól. Sosincs Ép vesztés, és az Fp-k elvesztése sem a 
szokásos. Fp-inek elfogyásával az áldozat azonnal eszméletét veszti, ám ezt követően 2K6 
körön belül magához tér, a bénítással elszenvedett Fp-inek felét azonnal visszakapja, a többit 
(csak amit a bénítás miatt veszített el!) pedig körönként, az egészség értékének megfelelő 
adagokban nyeri vissza. A bénítás így nem okoz tényleges sebzést, csak sokkszerű ájulást és 
annak későbbi hatását. 

Ha az ellenfél a bénítás sikeressége előtt kiszabadul a bénító fogásából, akkor egyből a 
felébredés szabályai lépnek életbe: az elvesztett Fp-k felét azonnal, a többit körönként kapja 
vissza. 

A bénítást csak humanoid lényeken lehet végrehajtani és csak olyanokon, akik élnek, 
tehát idegrendszerük egy gyenge pontján fájdalmat okozva az megzavarható. Természetesen 
az ésszerűség határai is irányadóak, például egy alap tűzelementál is humanoid, mégsem 
biztos, hogy szerencsés lenne a nyakát szorongatni… 

Képzetlen karakter nem hajthat végre sikeres bénítást. 
 

1. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 11 Ügyesség: 12 
Képzettség követelmények: 
Pusztakezes harc 2.fok 
Képzettség pont igény: 3 Kp 

Ismertetés: Az elsőfokú bénító, ha végrehajtotta sikeres támadását, körönként 
K10+2xTsz Fp-t „sebez” áldozatán. Ellenfelének körönként végrehajtható – a sikeres támadás 
körében, az első sebzés elszenvedésekor nem – szabadulási erőpróbájához az első körben –1, 
a másodikban –2, majd –3, -4, -5, -6, -7 stb. módosítók járnak. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 12 Ügyesség: 13 
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Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 6 Kp 

Ismertetés: A bénításban második fokon képzett karakter megragadva áldozatát, 
körönként 2K10+2xTsz Fp-nyi „sebzést” okoz. Az ellenfél kiszabadulásának negatív 
módosítói 2-, -3, -4, -5, -6 stb. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 13 Ügyesség: 14 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 10 Kp 

Ismertetés: A bénítást harmadik fokon ismerő karakter meglepetésből elkapott 
ellenfelének 3K10+2xTsz Fp „sebzést” okozhat körönként, az ellenfél szabadulási kísérleteit 
pedig –2, -4, -6, -8, -10 módosító jár. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 14 Ügyesség: 15 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 15 Kp 

Ismertetés: A mesterfokú bénító, ha végrehajtotta sikeres bénító támadását, 
ellenfelének körönként 4K10+2xTsz Fp-nyi „sebzést” okozhat. Ellenfele – vagy inkább 
áldozata – kiszabadulására tett kísérleteit –3, -4, -6, -7, -9 stb. módosítók sújtják. 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 15 Ügyesség: 16 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 22 Kp 

Ismertetés: Az ötödik fokon képzett bénító ellenfelének 5K10+2xTsz sebzést okoz 
körönként. A szerencsétlen reménytelen kiszabadulási kísérletét (egynél többre aligha lesz 
ideje) –4, -5, -7 stb. módosítók sújtják. (S) 

Csillagászat 
Elsajátítási mód: Tanulással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

Ynev égboltjáról számos csillag néz le a kalandozók világára. Ezek ismerete ősi tudás, 
ami sokszor lehet sorsdöntő fontosságú. Általa tájékozódás, legendák megértése, titkos 
jelkombinációk megfejtése válhat lehetségessé. 

Képzetlenül a karakter legfeljebb a két holdat ismerheti, a csillagokat tekintve pedig 
csak kultúrkörének hiedelmeire hagyatkozhat. 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 12 
Képzettség követelmények: 
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kultúra 3.fok 
Képzettség pont igény: 1 Kp 

Ismertetés: A képzettség ezen fokán a karakter tisztában van a nap, a holdak, a 
legjellegzetesebb csillagok nevével, helyével; felismeri őket. Csillagok segítségével jó 
közelítéssel meg tudja határozni az északi irányt. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 13, Intelligencia: 12 
Képzettség követelmények: 
Írás-olvasás 2.fok, mértan 1.fok, térképészet 1.fok 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A karakter ismeri az alapvető csillagképeket, csillagcsoportokat, valamint 
tisztában van az évszakok és az idő okozta csillagváltozásokkal is. A csillagok alapján úgy-
ahogy eltájékozódik, de kerülhet nehéz helyzetbe. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 14, Intelligencia: 13 
Képzettség követelmények: 
Írás-olvasás 3.fok, mértan 2.fok, térképészet 3.fok 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

Ismertetés: A karakter ismeri az összes csillagképet, főbb csillagokat, égitesteket. 
Tisztában van a bolygók és csillagok típusaival, részleges ismeretei vannak a tudományos 
magyarázatok és világkép terén. Szinte teljesen pontosan tájékozódik csak csillagok alapján. 
Ezen a szinten a karakter már egyszerű csillagtérképekkel is boldogul. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 15, Intelligencia: 14 
Képzettség követelmények: 
legendaismeret 2. fok, vallásismeret 2.fok, térképészet 4.fok, mechanika 1.fok 
Képzettség pont igény: 8 Kp 

Ismertetés: A karakter ismeri a teljes tudományos csillagászati világképet, 
magyarázatokat. Tájékozott a csillagokhoz kapcsolódó legendák, mítoszok terén, s nem 
idegen számára a különböző együttállások ideje sem. Az égboltot kiválóan ismeri, akkor is 
tévedhetetlenül tájékozódhat a csillagok alapján, ha felhős idő miatt az égboltnak csak egy 
része látható.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 16, Intelligencia: 15 
Képzettség követelmények: nincsenek 
Képzettség pont igény: 14 Kp 

Ismertetés: Kevesen tudnak a csillagokról újat mondani az ilyen fokon képzett 
csillagásznak. Az égboltot teljesen ismeri, összefüggéseivel, változásaival tisztában van. Az 
ilyen szinten képzett, tapasztalt tudósok kutatásokat végeznek, téziseket alkotnak. Jóslataik 
többnyire helytállóak. (S) 
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Equaro 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

Igen látványos, toroni pusztakezes stílus, amely nem az ellenfél fizikai 
megsemmisítését, hanem porig alázását és lelki megtörését tekinti legfőbb céljának. 
Toronban, tisztavérű kyreknek – famoroknak, ritkábban pietoroknak – oktatják. A tiszta kyr 
származékok között ritka a robosztus testalkatú, így a stílus elsősorban nem a fizikai erőre, 
hanem a fürgeségre épít. Ennek ellenére a harc menete gyakran vontatott, az equaro mester 
igyekszik hosszan elhúzni, hogy minél tovább gyötörje ellenfelét; az összecsapás szüneteiben 
veretes nyelvezetű sértésekkel igyekszik tovább ingerelni és bőszíteni. Az equaro mester 
párviadal közben gyakran tüntetőleg behunyja szemét, hogy ezzel is kifejezze szánalmas 
ellenfele iránt érzett megvetését. (ehhez nem árt, ha vakharcot is tanul).  

Az equaro mester puszta kézzel K6+2 Fp veszteséget okoz ellenfelének, amihez 
azonban – mivel teljesen elszokott a fizikai erő alkalmazásától – sohasem jár az átlag 
fölöttierőből adódó módosító. A veszteség meghatározása után, ha úgy látja jónak, a kapott 
eredményt tetszése szerint csökkentheti, de minimum 1 Sp veszteséget mindenképpen okoznia 
kell.  

Az equaro nem harctéri, hanem udvari stílus, így ha az ellenfél bármilyen fémvértezetet 
visel, az equaro mester ugyanúgy csupán K3 Sp veszteséget okoz, mint bármely közönséges, 
utcai öklöző.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 9, ügyesség: 11, gyorsaság: 11 
Képzettség követelmények: 
ugrás 20%, esés 20% 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

Ismertetés: A karakter ezen a fokon még csak ismerkedik az equaroval, körönként csak 
egyet támadhat. Az equaro harcértéke Ké: 12, Té: 6, Vé: 3, a sebzés K6+2. Ezen a fokon a 
karakter nem sebezhet Ép-t.  
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 10, ügyesség: 12, gyorsaság: 12 
Képzettség követelmények: 
ugrás 30% 
Képzettség pont igény: 8 Kp 

Ismertetés: A képzettség alapfoka már biztosítja a körönkénti két támadást. A karakter 
harcértékei, sebzése változatlan.  
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 11, ügyesség: 13, gyorsaság: 13 
Képzettség követelmények: 
ugrás 40% 
Képzettség pont igény: 14 Kp 

Ismertetés: A harmadfokú equaro mester harcértékeihez már jár a Ké: +2, Té: +5, Vé: 
+5 módosító, és az ilyen szintű tudástól kezdve a karakter már sebezhet Ép-t is. 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 14, gyorsaság: 14 
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Képzettség követelmények: 
ugrás 50% 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: Ezen a fokon az equaro mester már tapasztalt, veszedelmes ellenfél. 
Harcértékeihez jár a mesterfokú bónusz, azaz Ké: +5, Té: +10, Vé: +10. 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 16, gyorsaság: 15 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 25 Kp 

Ismertetés: Az ötödik fokú equaro mester már követhetetlen gyorsasággal harcol. 
Körönként három támadást adhat le kezével, és ha célzott támadást kíván végrehajtani, ahhoz 
a szokásos negatív módosító mellett +10 Té jár.  

Az equaro híre nem nagyon terjedt el Toron határain túlra. A toroni krónikák több 
császárról is tudni vélik, hogy jeles equaro mester volt, de mesterként említenek több 
fehérhajú nemes kisasszonyt is. (Az Alternatívák a harcművészetekre című Rúna cikk 
alapján) 

Erdőjárás 
Elsajátítási mód: Tapasztalással 
Nehézségi kategória: Hármas (Közepes) 

Az erdőjárás képzettség elsősorban a természetben élő, ahhoz kötődő népek sajátja. 
Barbárok, elfek, khálok, nomádok bírják. Ők általában – a kasztok, fajok leírásában szerepel – 
első tapasztalati szinttől kezdve birtokolják valamilyen szinten, s mivel együtt nevelkednek a 
természettel, fokozatosan fejlesztik. Nem is igazán képzettség ez, hanem egy felfogás, 
életforma. Aki nem ilyen népek szülötte, avagy nem nevelkedett kezdettől fogva a 
természetben, az maximum 3. fokig fejlesztheti a képzettséget. A tanulás nem úgy értendő, 
mint egy könyvtárban megszerezhető ismeret esetében, azt csak a természetet folyamatosan 
járva, fokozatosan megismerve, tapasztalva, benne élve lehet megtanulni és fejleszteni.  

Az erdőjárás egy nehezen körülhatárolható képzettség, lényegében a természettel való 
együtt élés művészete. Rengeteg más képzettséget ölel fel, de csak az adott természeti 
területre vonatkozóan. Az erdőjáró tud vadászni, halászni, lopózni, rejtőzködni, nyomokat 
olvasni a természetben, e csak azon a típusú területen, ahol ismerős.  

Az erdőjárásnak öt változata létezik, a különböző természeti övek típusaitól függően. 
Így megkülönböztetünk erdőjárást, mely a különböző lombos erdők, dzsungelek ismeretét 
jelenti; pusztajárást, ami a sztyeppék, füves puszták, bozótosok ismeretét jelenti; sivatagjárást; 
sziklajárást, ami a hegyek ismeretét jelenti és tengerjárást, aminek ismerői a tengereken és 
azok partvidékén mozognak otthonosan. Kiegészítő jelleggel megkülönböztetjük még a 
mocsár és a barlangjárást is, ezeket azonban csak állatok és bestiák birtokolják születésüktől 
kezdve magas fokon, mindazonáltal a karakterek is megtanulhatják. Mindenki csak egy típusú 
területet ismerhet igazán, hiszen ott kell élni, felnőni hozzá. Tehát egy elf, aki az erdőjárásban 
képzett, megismerheti mondjuk a sivatagot, de maximum csak harmadik fokig. A 
karakterlapon mindig fel kell tüntetni, mely típusú természeti tájra vonatkozik a képzettség.  

Az adott típusú terület ismerete Ynev minden hasonló táján alkalmazható, tehát egy 
sziklajárásban képzett barbár ugyanúgy otthonosan mozog a Sheralon vagy a Kráni-
hegységben, mint mondjuk a Piderák bércei közt. Ez természetesen csak a természetben való 
életre érvényes, egy terület földrajzi ismereteit a helyismeret képzettség jelenti. A karakter 
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nem ismerhet persze mindent, más, de hasonló vidékek helyi sajátosságai könnyen 
meglephetik, de mindenhol talál ehető növényt, állatot, tud tájékozódni, vadászhat, stb. 

Az erdőjárás nem zár ki más, hasonló képzettségeket, több is, kevesebb is azoknál. Egy 
vadászat-csapdázás képzettségben jártas karakter Ynev bármely vidékén tud csapdával 
vadászni, számtalan féle, elméleti úton is megtanult csapdát készíthet. Egy erdőjáró csak az 
erdőben vadászhat – más vidékeken képzetlennek minősül – de bármilyen módszerrel, 
pontosabban, ami a leggyakrabban vadászott állatokhoz kell és az adott nép szokása, vagy a 
területen elterjedt, azaz a nyulat csapdával kapja el, az őzet cserkészés után nyilazza le. Ez 
esetben meghatározó lehet még más, például fegyverhasználat képzettség. Hasonló a helyzet 
más képzettségekkel is: az erdőjáró ismeri, mely növények mögé lehet a leghatékonyabban 
elbújni az erdőben, míg egy rejtőzésben képzett karakter Ynev bármely részén azonos 
képességekkel bújik el. Egy adott állatfaj ismerete állatismeret-faj képzettséggel sokkal 
alaposabb, míg az erdőjáró csak főbb szokásait, elejtésének és hasznosíthatóságának módjait, 
természetes ellenségeit ismeri. Természetesen az erdőjáró is tanulhat vadászatot, ez esetben a 
képzettséget értelemszerűen kell használni, és saját területén azt nyilván sokkal jobban 
alkalmazhatja majd.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 9 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: Az első fokon képzett erdőjáró viszonylagos harmóniában él az erdővel – 
illetve az adott típusú területtel. Ismeri az alapvető jellemzőket, összefüggéseket, főbb állat és 
növényfajokat. Jó eséllyel tájékozódik saját vidékén. Egyedül azonban még nem él meg. 
Természeti népek gyermekei és jó szándékú laikusok birtokolják.  

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 10 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: Az alapfokon képzett erdőjáró már elegendő ismeretekkel rendelkezik, 
hogy egymaga életben maradhasson. Élelemmel látja el saját magát, alapvető gyógyító hatású 
növényeket szedhet. Vizet kereshet, és minden évszakban talál némi élelmet (már, ha van). 
Ismeri a legtöbb fajt, a vidék törvényeit. Minden olyan százalékos képzettségéhez, amit a 
természeti környezet ismerete befolyásolhat, +10%-ot kap, de csak a saját típusú vidékén. 
Ilyen lehet például a rejtőzés. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 11 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 10 Kp 

Ismertetés: Az harmadfokú erdőjáró már nem csak magát, hanem tapasztalati szintjével 
megegyező számú személyt is képes hosszú távon a fennmaradáshoz szükséges élelemmel 
ellátni. Otthonosan mozog területén, kevés olyan állat és növényfajjal találkozik, melyeknek 
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legalább a főbb jellemzőit ne ismerné. Minden olyan százalékos képzettségéhez, amit a 
természeti környezet ismerete befolyásolhat, +20%-ot kap, de csak a saját típusú vidékén. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 12 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 15 Kp 

Ismertetés: Az erdőjárásban mesterfokon képzett karakter már jobban érzi magát a 
természetben, mint a zsúfolt városokban. Tapasztalati szintjének kétszeresével megegyező 
számú embert is elláthat élelemmel. Szinte sohasem téved el, tanácsait érdemes mindenkinek 
megfogadni. Az ott élő fajoknak nem csak a nevét és hasznosíthatóságát ismeri, de életük 
jellemzőit, szokásaikat, kapcsolataikat is átlátja. Minden olyan százalékos képzettségéhez, 
amit a természeti környezet ismerete befolyásolhat, +30%-ot kap, de csak a saját típusú 
vidékén, és azok a képzettségei, melyeket a természeti környezet ismerete befolyásolhat, - és 
minimum első fokon ismeri – egyel magasabb szintűnek számítanak, ha a saját területén 
gyakorolja, például vadászat. 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: Az ötödfokú erdőjárók már a természet igazi gyermekei. Az adott vidék az 
otthonuk, nem szívesen hagyják el azt. Természeti népek öregei birtokolják ilyen szinten a 
képzettséget. Előttük nincsenek titkai a vidéknek, s gyakran bármi másnál erősebb érzelmi 
szálak kötik őket hozzá. Csak nagyon hosszú idő alatt szerezhető meg. KM! Jk-nak csak 
akkor engedd, hogy ilyen magas szintre érjen a természet egyes vidékeinek ismeretében, ha 
valóban nagyon tapasztalt (a természetben), és legalább tíz-tizenöt éve nem járt már lakott 
településen. Aki ilyen szinten ismeri a területét, minden olyan százalékos képzettségéhez, 
amit a természeti környezet ismerete befolyásolhat, +40%-ot kap, de csak a saját típusú 
vidékén, és azok a képzettségei, melyeket a természeti környezet ismerete befolyásolhat, - és 
minimum első fokon ismeri – kettővel magasabb szintűnek számítanak, ha a saját területén 
gyakorolja őket.  

Azok, akik ennél is magasabb fokon ismerik a természetet már misztikus kapcsolatban 
vannak vele. Ismereteik és lehetőségeik messze meghaladják az átlag ember számára 
egyáltalán elképzelhetőt. Nardaelek, természetben élő, sokszor teljesen civilizálatlan lények 
bírják ilyen magas szinten a képzettséget. (Az Első törvénykönyv képzettsége alapján 
ötfokúsítva) 

Fiesta ramiero 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

Szó szerinti fordításban a „Ramiera ünnepe”; kimért, és méltóságteljes stílus, a tökéletes 
hidegvérrel és eleganciával végrehajtott ölés tanító célzatú bemutatása. Nemesi származású 
gorvikiaknak, elsősorban siedonoknak oktatják, de nem minden testvériség gyakorolja, mert 
mesterei a mennyiség fensőbbségét hirdetik a minőséggel szemben: számukra nem az a 

 67



MAGUS                                                                  Mátrix                                                               Magyar Gergely 

fontos, hogy mennyit szenved az áldozat, hanem az, hogy hányadmagával költözik a 
túlvilágra. A fiestinók a legcsekélyebb sértésre gyilkolnak, amit ráadásul nemegyszer ők 
maguk provokálnak ki; viselkedésük azonban teljességgel nélkülözi a gorvikiaknál szokásos 
heveskedést, modoruk mindvégig hűvösen fölényes marad. Bár nem mutatják, de 
kimondottan kedvükre van, ha túlerővel kerülnek szembe; így annál hathatósabban 
bizonyíthatják magasabbrendűségüket. A teátrális egyéni hősködést megvetik, ripacskodásnak 
tartják; gőgösek ugyan, de nem annyira, hogy szükség esetén visszautasítsák egymás 
segítségét. Ami azt illeti, ha többen küzdenek vállvetve, olyan hideg precizitással működnek 
együtt, mint fogaskerekek a gépezetben; az ő iskolájuk adta Ynevnek a legtöbb valódi 
ikerharcost.  

A Fiesta Ramiero vívóstílusa nem túl látványos, higgadt, kimért, egyenletes iramú, 
kerüli a színpadias, ám energiapocsékló mozdulatokat. Az egyszerűségben keresi az 
eleganciát, ugyanakkor maximális hatékonyságra törekszik. Az igazi fiestino mindvégig 
gondosan takarékoskodik erejével, nem veszi magának a fáradtságot, hogy érzékeltesse 
ellenfeleivel mennyire semmibe nézi őket.  

Függetlenül attól, hogy milyen asztrális ellenállással rendelkezik, amíg a fiestino 
harcban áll (pontosabban: ramieráját forgatva vív valakivel, akit meg óhajt ölni); tökéletesen 
immunis minden külső, asztrális befolyásra. Ehhez járul még, hogy harc közben háromszor 
annyi idő alatt fárad el, mint egy közönséges ember. (Ez természetesen nem mentesít a súlyos 
sebek és a vérveszteség okozta hátrányos következményeitől).  

Ha egy fiestino egyszer harcba száll, csak akkor hagyja abba, ha a küzdelem 
végérvényesen eldőlt, azaz ha az utolsó ellenfél is meghalt, vagy elmenekült. Az egyedüli 
másik alternetíva csak az ő halála lehet. Amennyiben legyőzték ugyan, de valamilyen úton-
módon mégis életben maradna, az első adandó alkalommal bosszút kell, hogy álljon, vagy 
öngyilkosságot követ el. Ugyanezt cselekszi egyébként akkor is, ha elveszti ramieráját, ám 
ezzel nagy terhet ró testvéreire; hitük szerint lelke nem járulhat Ranagol elé, míg vissza nem 
szerzik és az örökösnek át nem adják a fegyvert. A fiestinók sohasem tanulnak egyszerű 
ramiera fegyverforgatást, az méltóságon aluli a számukra és méltatlan fegyverükhöz.  

A fiestinók nem is hajlandók más fegyverrel küzdeni – legfeljebb, míg visszaszerzik 
ramierájukat. A fiestino ramierája – akárcsak a slan kard, vagy a bajvívó rapirja – a fiestino 
személyes aurájának állandó része, és az 5. tapasztalati szint elérése után mágikus fegyvernek 
számít.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 13 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 1 Kp 

Ismertetés: A karakter még csak ismerkedik a ramiera forgatásának alapjaival. Ez azt 
jelenti, hogy  képzetlenségi módosítók ugyan nem járnak harcértékeihez, de körönként csak 
fele annyi támadásra jogosult, mint egyébként.  

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 3 Kp 
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Ismertetés: A karakter módosítók és levonások nélkül harcolhat ramierájával, a 
támadások száma normális. Lényegében az egyszerű fegyverhasználathoz hasonlítható, a 
Fiesta Ramiero előnyeivel és kötöttségeivel.  

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: A harmadfokon képzett karakter harcértékeihez megkapja a Ké: +2, Té: +5, 
Vé: +5 módosítókat. Ezen kívül lehetősége van arra, hogy olyan képzettséget tanuljon, amely 
a Fiesta Ramiero negyedfokú ismeretét igényli, de csak 1. fokon.  

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 30 Kp 

Ismertetés: A mesterfokon képzett fiestino igen tapasztalt, és veszedelmes ellenfél. 
Harcértékeihez, ha ramierával küzd, a Ké: +5, Té: +10, Vé: +10 módosító jár.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 16 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 40 Kp 

Ismertetés: Az ötödfokon képzett fiestino a mesterek-mestere. Túlütési küszöbe tízzel 
csökken, azaz akkor is életerő pontot sebez, ha támadó értéke 40-nel nagyobb, mint ellenfele 
védő értéke.  

Legendák keringenek az Abrado szerte ismert Siner Rogreino-ról, aki a Rogreino család 
fogadott fia volt. A család kegyvesztett lett, és mikor uruk csapatai felperzselték birtokukat, 
Siner – az utolsó pillanatban hazatérvén – egyedül kellett, hogy szembenézzen velük. Már 
inkább csak becsületét, mint családját mentve. Miután közel negyven katonát és fejvadászt 
küldött szerettei után, öt párbajkihívást kapott, s miután mindet – a legenda szerint hat 
vágással  - megnyerte, el kellett, hogy engedjék. Másfél év múlva, az Északi-Szövetség 
területén ölték meg enoszukei bérgyilkosok. Siner Rogreino tudását így, távolról is magasabb 
szintűnek kell tekintenünk, mint az ötödfok. (Az Alternatívák a harcművészetekre című Rúna 
cikk alapján) 

Harci trükk 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

A harci trükk egy különleges harci képzettség. Lényege, hogy a karakter harc közben 
fegyverével szokatlan, váratlan manővereket végez, ezzel lepve meg ellenfelét.  
Aki gyakorlatlanul próbál meg valamiféle, számára eddig ismeretlen harci trükköt alkalmazni, 
a kevés sikerért is könnyen elrontható próbák dobására köteles. A gyakorlott karakter azonban 
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próbák nélkül, bármikor alkalmazhatja begyakorolt képzettségét. 
A harci trükk nem kötött képzettség, minden KM és játékos – a KM-mel egyeztetve – 
kitalálhat, megalkothat új harci trükköket. Játéktechnikailag egy harci trükk akkor amikor 
küzdelemben alkalmazzák plussz harcérték módosítót, esetleg sebzést jelent az adott 
támadásra. Azt, hogy mennyi harcérték módosítót és sebzést jelent egy harci trükk, azt annak 
leírásakor és megbeszélésekor a játékos és a KM közösen határozza meg. 
Egy harci trükk pluszban adott harcérték módosító értékeinek maximum összege az ügyesség 
teljes értékével lehet egyenlő. A sebzésre vonatkozó plussz érték maximuma az erő vagy az 
ügyesség tíz feletti részének felével lehet egyenlő, attól függően, hogy a trükk inkább az 
erőből, vagy az ügyességből eredően ad plussz sebzést. (nem feltétlenül kell, hogy az adott 
technika plussz sebzést okozzon, számos e nélküli harci trükk ismert). A harci trükk 
alkalmazási szándékát a játékosnak a kör elején fennhangon be kell jelentenie. 

Egy harci trükk képzettség pont igényét mindig az adott harci trükk jellegétől függően a 
játékos és a KM közösen határozza meg, figyelve a realitásokra. 
Minden harci trükk alapját valamely leírt, átgondolt technika jelenti. Soknak van előzetes 
képzettség követelménye, ezt a leírásban kell, hogy szerepeljen. (Ilyenkor egyértelmű, hogy 
csak az tanulhatja meg az adott harci trükköt, aki elsajátította annak előzetes képzettségeit is). 
Mindegyikharci trükk alapja azonban a vonatkozó fegyverhasználat második fokú ismerete.  

 
Képesség-követelmények: 
Harci trükk függő 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat 2. fok,  
Képzettség pont igény: A harci trükktől függő, a játékos és a KM közösen határozza meg. 
Néhány példa a kidolgozott harci trükkre: 
Az alábbiakban néhány példa harci trükk kerül bemutatásra. Ettől jóval több létezik, és a KM 
ugyancsak kitalálhat újakat. 
 
Keresztvágás 
 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 16, gyorsaság: 16 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat 2. fok 
Képzettség pont igény: 2 Kp 
A keresztvágás lényege, hogy egy csapás után a kardot köríves pályán visszavezetve az 
ellenfélhez, újabb csapást hajt végre alkalmazója. A csapáshoz váratlansága és lendülete miatt 
+ 4 Hm számítandó. Csak olyan karakter hajthatja végre, aki egy körben minimum kétszer 
támadhat, és csak a második vágás lehet a keresztvágás, ám játéktechnikailag a keresztvágás 
azonnal követi a megelőző vágást, azaz az ellenfél csak ezután támadhat. (ha még él) a harci 
trükk csak nagy lendületű vágásra alkalmas fegyverekkel mutatható be, mint például a 
szablya, egyeneskard, másfélkezes kard, mara-sequor. (Internetes cikk ötlete alapján) 
 
Grang csapása 
 
Képesség-követelmények: 
Erő: 14, Ügyesség: 14 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat 2. Fok, egyensúlyérzék 30% 
Képzettség pont igény: 5 Kp 
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Az Északi Városállamok több harcos iskolájában oktatott, látványos trükk. Nevét egy 
csatában elhíresült, csatacsillagot forgató barbárról kapta. Csatabárddal, buzogánnyal és 
zúzónak minősülő kardokkal (másfélkezes, pallos) hajtható végre.  
A trükk lényege, hogy a csapás ívét az ellenfél elérése nélkül – így becsapva azt (ezért jár a 
+4 Ké) – a harcos saját tengelye körül pördül egyet, és a súlyos fegyver lendületét kihasználva 
a kör végén teljes erejéből lecsap. A csapáshoz ilyenkor +4 Té, a sebzéshez pedig +4 Sp 
adódik. Ha az ellenfél gyenge fegyverével védi a csapást, annak 20% esélye van, hogy eltörik. 
Mágikus fegyvereknél kiütődik a forgató kezéből.  
Ha a pördüléssel a plussz 4 Ké ellenére sem tudja megszerezni a kezdeményezést, akkor 
bizony ellenfele egy támadásához, melyet az övé előtt hajt végre, +10 adódik. (Internetes cikk 
ötlete alapján) 
 
Varjúvecsernye 
 
Képesség-követelmények: 
Erő: 14, Ügyesség: 12, Állóképesség: 12 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat (kétkezes fegyver) 2. Fok 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

A varjúvecsernyét az Ariun al Maremet követő, szakadár dartonita paplovagoknak 
oktatják. Alakzatban harcoló, nehéz páncélzatú gyalogosok számára kifejlesztett stílus, 
leginkább gyilkos átütőerejéről híres. Egyénileg is kiválóan alkalmazható, alapját a Sötét 
Próféta személyes harcmodora képezi. 

Lényege, hogy a varjúlovagok minden körben támadhatnak egyet választott kétkezes 
fegyverükkel. Ez a nyers erőre alapozó stílus rendkívüli megterhelést ró a fegyverekre. A 
lovagoknak minden sikeres találat után 15% mínusz a fegyverhasználat szintje, esélyük van 
arra, hogy fegyverük eltörik és használhatatlanná válik. A mágikus fegyverek esetében ez az 
érték 7% mínusz a fegyverhasználat szintje. 

A különböző harci trükkök kidolgozása színesebbé teheti a harcot és egyénibbé a 
karaktert. (Az Alternatívák a harcművészetekre című Rúna cikk alapján) 

Harcművészet 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Négyes (Nehéz) 

A különböző harcművészeti stílusok az ynevi pusztakezes és fegyveres harc 
legmagasabb szintjét jelentik. A harcművész főkasztúak összekapcsolva a slan pszi 
diszciplínáival, páratlan teljesítményre képesek küzdelmeik során.  

A harcművészet képzettség ismerete magába foglalja az adott stílus elméletének 
ismeretét, technikáinak tudását, beleértve a stílushoz kapcsolódó fegyverek forgatását is. Aki 
egy adott stílust megtanul, az csak annak a pusztakezes technikáit alkalmazza, tehát csak 
abban a stílusban képes küzdeni. Ez főleg a fegyvereknél jelent különbséget, mivel az adott 
stílusban forgatott fegyver technikái nem mindig egyeznek meg az egyszerű 
fegyverhasználattal. Ez azt jelenti, hogy ha a karakter egy adott fegyvert úgy akar forgatni, 
hogy ne legyenek felismerhetőek rajta a harcművész stílus jegyei, újra (Kp-kért) meg kell, 
hogy tanulja az adott fegyvert forgatni, igaz, csak fele (1, 2, 10, 15, 20) Kp-ért. Ez akkor is 
igaz, ha egy fegyver forgatásában való jártasságát a karakter a stílustól függetlenül szeretné 
magasabb szintre fejleszteni. (A fele Kp csak akkor érvényes, ha egy stíluson belül már 
tanulta az adott fegyver forgatását.) Ha a stíluson kívül fegyverhasználatát magasabb szintre 
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fejleszti, az semmilyen pluszt nem jelent, ha az adott stílusban küzd, mivel technikája nem 
illeszkedik ahhoz.  

Egy adott harcművész stílust bárki megtanulhat, de ha nem harcművész főkasztú, nem 
lesz képes a chi harcra és a slan pszi használatára sem. 

Minden stílus leírásánál ismertetésre kell, hogy kerüljön, melyik fegyverekkel oktatja a 
chi harcot. Egyéb fegyverekkel – ilyen értelemben a puszta kéz is – a harcművész csak akkor 
küzdhet chi harcban, ha – fegyverenként 10 Kp-ért – begyakorolja azt, és az illeszkedik az 
adott stílushoz; ennek eldöntésére a harcművészet leírása alapján a KM hivatott. (Például egy 
belharcos jellegű, mozgékony stílus követője hiába költ el tíz Kp-t, nem illesztheti chi harccal 
a technikájába a kétkezes pallos forgatását.)  

Képzetlenül nem lehet egy adott stílusban harcolni, ha egy karakter mégis megpróbálja 
utánozni a stílust, harcát a képzetlenségből eredő módosítók sújtják, és természetesen nem 
járnak neki a stílus nyújtotta pluszok, igaz, küzdelme az adott stílushoz fog hasonlítani.  

Előfordul, bonyolultabb stílusok esetén, hogy az ott meghatározott, elsajátításához 
szükséges Kp érték nem egyenlő az átlagosnál leírtakkal, ez esetben a stílus ismertetésénél 
leírt Kp érték a mérvadó.  Azt, hogy egy harcművészet képzettség (akárcsak a 
fegyverhasználat) melyik stílusra vonatkozik, fel kell tüntetni a karakterlapon. Minden stílust 
külön kell megtanulni, de természetesen egy karakter több stílust is megtanulhat. 

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 9, stílusfüggő 
Képzettség követelmények: 
nincsenek, stílusfüggő 
Képzettség pont igény: 3 Kp 

Ismertetés: Az első fokon képzett karakter még inkább csak barátkozik az adott 
stílussal. A képzetlenségi módosítók ugyan már nem járnak harcértékeihez, de körönként csak 
fele annyi támadásra jogosult az adott stílus technikáival, mint egyébként. Ha a stílus 
körönként csak egy támadást biztosít, ő két körönként teheti azt. A képzettség ezen foka még 
nem biztosítja azt a tudást, amely az adott stílus chi harcban való alkalmazásához kell. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 10, gyorsaság: 10, stílusfüggő 
Képzettség követelmények: 
nincsenek, stílusfüggő 
Képzettség pont igény: 8 Kp 

Ismertetés: Az alapfokon képzett harcművész átlagos, megbízható ismeretekkel 
rendelkezik stílusáról, és bónuszok illetve levonások nélkül alkalmazza azt. A támadások 
száma normális. A képzettség 2. fokával lehetővé válik – a slan pszit használók részére – az 
adott stílus chi harcban való alkalmazása.  
 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek, stílusfüggő 
Képzettség követelmények: 
nincsenek, stílusfüggő 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: A 3. fokon képzett karakter az adott stílusban az átlagosnál jobb 
harcművész. A stílusban küzdve harcértékeihez a +2+5+5 módosítók járnak. Ezen kívül 
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lehetőség van arra, hogy olyan képzettséget tanuljon meg – de csak 1. fokon – amely az adott 
harcművészet 4. fokú ismeretét igényelné.  
 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 12, gyorsaság: 11, stílusfüggő 
Képzettség követelmények: 
nincsenek, stílusfüggő 
Képzettség pont igény: 30 Kp 

Ismertetés: A mesterfokon képzett harcművész igen tapasztalt és veszedelmes ellenfél. 
Harcértékeihez, ha a vonatkozó stílusban küzd, +5,+10,+10 járul. A mesterfokú 
harcművésznek már nem csak gyakorlati, de elméleti tudása is kivételes. Nyugodtan 
oktathatja az adott stílust, igaz, a tiadlani harcművészek felfogásában a mesterfok elérésével 
kezdődik a harcművész igazi útja a tökéletesedés felé.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek, stílusfüggő 
Képzettség követelmények: 
nincsenek, stílusfüggő 
Képzettség pont igény: 40 Kp 

Ismertetés: Az ilyen fokon képzett karakter a mesterek mestere. Eldugott kolostorok 
öreg nagymesterei, akik lélegzetelállító dolgokra képesek. Az ötödfokú harcművész sokkal 
halálosabb, túlütési küszöbe 10-zei csökken, azaz elég negyvennel túlütnie ellenfele védelmét, 
hogy Ép sebzést okozzon.  

A tiadlani, niarei legendák több harcművészt is említenek, akik a mestereknél is 
magasabb szinten értettek választott harcművész stílusukhoz. Vegyük például Takere yor 
Mijodoshit aki a XII. zászlóháborúban egy kulcsfontosságú hegyszoros védett embereivel. 
Miután azok mind meghaltak, Mijodoshi még huszonöt katonát ölt meg a toroni vihargárda 
egységéből, mire azok visszavonultak, mindezt puszta kézzel, egyetlen karcolás nélkül. De 
például vehetjük Toscana Onyd-ot is, aki állítólag pusztakezes párviadalban legyőzött egy 
sárkányt. Az ő harcművészeti tudásukat joggal nevezhetjük hatodfokúnak. (A Slan útja – 
legendák és valóság című Rúna cikk ötlete alapján ötfokúsítva) 

Harc vízben 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Ötös (Irgalmatlanul nehéz) 

A víz az ember számára idegen élettér, ami azt jelenti, hogy már a felépítése sem a vízi 
létre alakult ki. Ennek következménye, hogy már a vízben levés is komoly nehézségeket okoz 
egy embernek, nemhogy a haladás. Ennek orvoslására találták ki az úszás képzettséget. Ami 
még nehezebb egy ember számára a vízben, az a pontos és gyors mozgást igénylő harc. Az 
úszásban képzetlen karakternek az életben maradásért kell küzdenie, ha vízbe kerül, őt nem 
foglalkoztatja a vízi harc problémája. (a kezdeményezést mindenképpen elveszti, nem 
támadhat, védő értékéből pedíg 50-et veszít). Az úszni tudó karaktereket is akadályozza a víz, 
harci teljesítményüket rontja, így harcértékeikhez negatív módosítók járnak. Minél inkább jó 
úszók, annál kisebb hátrány sújtja őket a vízben, harcban is, az alábbi táblázat szerint: 
 

 Úszás 
 1.fok 2.fok 3.fok 4.fok 5.fok
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Ké -20 -15 -12 -10 0 
Té -30 -20 -15 -10 0 
Vé -30 -20 -15 -10 0 
Cé -* -30 -20 -10 -5 

 
A harc vízben képzettség célja, hogy az alkalmazó megtanulja leküzdeni a víz, mint 

közeg harcra gyakorolt káros hatását. Magas szintű ismeret már előnyöket is jelenthet egy vízi 
harcos számára olyan ellenféllel szemben, aki nem mozog otthonosan a vízben. A vízi harcot 
tanuló megtanulja, milyen támadásokat érdemes vízben alkalmazni, hogyan kell védekezni, 
mik jellemzik egyáltalán a vízben való harci mozgást.  

Vízben a fegyverek is veszítenek harcértékeikből, mert nehezebb őket forgatni, illetve 
másképpen kell. Például vízben egy kétkezes csatabárddal eredményesebb lehet egy rá 
egyáltalán nem jellemző szúró támadás, mint a szárazföldön megszokott erőteljes csapás. A 
vízi harcnál a karakter azt is megtanulja, hogyan használja eredményesen a fegyverét vízben. 
Ezért vízi harcot minden fegyverre külön kell felvenni és azt a karakterlapon fel kell tüntetni, 
például Harc vízben (kés).  

Az igazsághoz tartozik még, hogy bár elvileg minden fegyverrel tanulható lenne a vízi 
harc, mégis csak egykezes, kés kategóriájú fegyverekkel oktatják azt. Ha valaki ugyanis olyan 
fegyverrel harcol a vízben, aminek harcértékét vízben negatív módosítók sújtják, hiába 
képzett a vízi harcban, fegyverének módosítói így is érvényesülnek, így olyan fegyverekkel 
való vízi harc tanulásba nem éri meg energiát fektetni.  

A vízi harc nem tartozik a közismert képzettségek közé, sok karakterben meg sem 
fogalmazódik, hogy ezt akarja tanulni. Vízi harcot nagyon kevés helyen oktatnak Yneven, és 
legtöbbjük esetében szóba sem állnak idegenekkel. Ilyen hely néhány alig ismert, apró, niarei 
harcművész iskola és a narvani mantecák kiképző mesterei, valamint néhány vízi és 
kalóztestvériség.  
 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
úszás 3.fok, fegyverhasználat 2.fok 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A vízi harcban első fokon képzett karakter már otthonosabban harcol a 
vízben, harcértékeit jóval kisebb (Ké: -5, Té: -10, Vé. –10, Cé: -5) módosítók sújtják.  
 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
úszás 4.fok 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

Ismertetés: A vízi harcban második fokon képzett karakternek már csak támadó és 
védő értékét sújtja –5 módosító a vízben.   
 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat 3.fok 
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Képzettség pont igény: 10 Kp 
Ismertetés: A harmadik fokú vízi harcos már gyakorlott küzdő, vízben veszélyes 

ellenfél. Harcértékeit nem sújtják módosítók. Olyan jól mozog a vízben (harci mozgás), hogy 
kezdeményező értékéhe +5 módosító jár.  
 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
úszás 5.fok, fegyverhasználat 4.fok 
Képzettség pont igény: 23 Kp 

Ismertetés: A mesterfokú vízi harcosok már jelentős időt töltenek vízben úszás és harc 
gyakorlásával. Harcértékeik nemhogy csökkennének a vízben folytatott harckor, de mesterien 
kihasználják fölényüket. Minden fok, amivel úszás képzettségük magasabb ellenfelükénél, 
+5-öt jelent a Ké, Té és Vé-ükre. Azonos szintű úszó esetén nem jár külön előny, hiszen a 
képzettség a víz hátrányainak leküzdéséről szól, ami érvényes is rájuk. 
 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
úszás 6.fok 
Képzettség pont igény: 35 Kp 

Ismertetés: Az ötödik fokon képzett vízi harcos már szinte emberfeletti úszó, vízben 
szinte legyőzhetetlen ellenfél. Minden fok, amivel úszás képzettségük magasabb 
ellenfelükénél, +10-et jelent a Ké, Té és Vé-ükre. Azonos szintű úszó esetén nem jár külön 
előny, hiszen a képzettség a víz hátrányainak leküzdéséről szól, ami érvényes is rájuk. 
Megjegyzendő, hogy ilyen gyakorlott vízi harcos jó, ha fél tucat akad Yneven. (A Démon 
Átka című modulgyűjtemény alapján) 

Hárítófegyver használat 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Hármas (Közepes) 

A hárítófegyver használat Ynev harcosainak, fejvadászainak képzettsége és gyakran 
megjelenik az ügyesebb fegyverforgatók harcmodorában. Lényegében a kétkezes harc egy 
egyszerűbb változata, mely a védekezést, annak hatásosabbá tételét tartja szem előtt.  

Igazi hárítófegyvernek a hárítótőr, a háromágú hárítótőr és az alkarvédő számítanak, de 
bármely egykezes vágófegyver – bár ritka, de más egykezes fegyverek is – szóba jöhet. A 
hárító fegyvert mindig a fő fegyver mellett, az ügyetlenebbik kézben forgatják. Speciális az 
alkarvédő, ami mindkét alkart borítja.  

Képzetlen karakter, ha rosszabbik kezébe például egy hárítótőrt fog, azt csak úgy 
használhatja védekezésre, ha a jobbik kezében tartott fegyverét „elfelejti”, ráadásul megkapja 
a bal kéz negatív módosítóit is. (Ké: -10, Té: -25, Vé: -20). Ezt akkor teheti meg, ha 
rendelkezik a Fegyverhasználat-hárítótőr képzettséggel. Tehát választhat, hogy két fegyvere 
közül az adott körben melyiket használja. Ha valaki képzetlenül, csak úgy ölt alkarvédőt, azok 
mindössze lokális Sfé-t nyújtanak neki. Ha tudja őket fegyverként használni, védekezhet 
velük – de ehhez más fegyvert nem használhat – és akár támadhat is, mint egy külön 
fegyverrel, hangsúlyozom, más fegyvereit „elfelejtve”. Képzetlenül tehát sem kétkezes 
harcolni, sem hárítófegyvert használni nem lehet. 
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Érdekes összehasonlítani a kétkezes harcot és a hárítófegyver használatot. Míg az előbbi 
arra szolgál, hogy a harcos két fegyverrel harcolhasson – támadhasson -, utóbbi arra való, 
hogy a harcos védelmét egy kiegészítő fegyverrel erősítse meg. Míg a kétkezes harc a 
támadásban, addig a hárítófegyver használat a védekezésben jobb, két fegyverrel. 
Természetesen mindkét tudás fejleszthető, és mondjuk a kétkezes harc negyedik fokán a 
kiegészítő fegyver védekezhet úgy, (értsd: ér annyit) mint a hárítófegyver használat esetében, 
és a hárítófegyver használat magasabb fokán is lehetőség nyílhat több támadásra. Ám az 
egyik képzettséget tanulni a másik előnyei miatt hatalmas energiapazarlás. A kettő képzettség 
nem ugyanaz és nem is zárja ki egymást. Sok harcos álma, hogy mindkettőhöz értsen, ami 
megvalósítható de rengeteg tanulást és gyakorlást igényel. Mindkét képzettség ismerete esetén 
sem lehet a két képzettséget egyszerre használni, azaz egyszerre élvezni mindkettő előnyeit. 
Viszont így is hatalmas előny, hogy – akár képzetlenül két fegyvert – a két képzettséget is 
lehet akár körönként is váltogatni, de egyszerre mindig csak az egyik nyújtotta bónuszok 
élnek. Továbbá a hárítófegyver használat nem ugyanaz, mint ugyanazon fegyver 
fegyverhasználata, bár alacsonyabb szinten hasonló lehetőségeket is rejt, ha a karakter hárító 
fegyverét csak egy kézben normál fegyverként szeretné használni, úgy a fegyverhasználat 
képzettséget ismerve ügyesebb lesz, mint ha ugyanazt a fegyvert hárítófegyverként tudja 
kezelni. Ennek nyilvánvaló oka a két képzettség különböző szemlélete: a hárítófegyver 
használat, mint kiegészítő fegyvert szemléli és tanítja az eszközt, elsősorban védekezésre; míg 
a másik fő fegyverként, védekezésre és támadásra egyaránt. Tehát ez a két képzettség is 
felvehető és fejleszthető párhuzamosa ugyanarra a fegyverre. 

Még egy gondolat az alkarvédőhöz: annak hárító vagy egyszerű fegyverként való 
használata elvileg engedné, hogy a harcos markoljon még egy fegyvert, de akkor vagy azt 
nem tudná alkalmazni, vagy az alkarvédőt védekezésre használni. Ezért a hárítófegyverként 
alkalmazott alkarvédővel felszerelt kéz üres kell, legyen. Harc közben persze ez is szabadon 
változhat, a harcos bármikor foghat egy másik fegyvert alkarvédős kezébe, ekkor nyomban 
elveszti annak előnyeit és az új fegyver értékeivel harcol tovább. A másik (fő fegyvert tartó) 
kéz alkarvédője, mivel általában párosan hordják, mindössze lokális Sfé-t biztosít. Mindkét 
alkarvédő csak Sfé-t jelent abban az esetben, ha a harcos képzetlen a hárítófegyver 
használatban, vagy ha eleve két kézzel küzd. Ilyenkor az alkarvédő csak egy módon vonható 
be a harcba, kiegészítő támadással, amit nem a fegyver markolatával, hanem annak 
meghosszabbításával, az alkarral végezhet a harcos, amit persze külön meg kell tanulnia, 
külön képzettség pontokért. A fenti szabály a kéz fegyverként történő alkalmazása esetén 
(pusztakezes harc) is érvényes.  

A hárítófegyver használatot minden fegyverre külön kell felvenni. Aki megtanulja 
használni az alkarvédőt, nem fog tudni automatikusan bánni például a hárítótőrrel is. Ezért a 
karakterlapon mindig fel kell tüntetni, melyik fegyvert használja így a karakter, például: 
Hárítófegyver használat-alkarvédő. 

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 12 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat (a fő fegyver) 2.fok 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A képzettség első fokán a karakter hárító fegyverének Vé-je hozzáadódik a 
harcos összes (fő fegyverrel számított) Vé-jéhez. Hárító fegyverét csak védekezésre 
használhatja. 

Ha a hárító fegyvert magában, mint fő fegyvert veszi kézbe, nincs harcértékeihez 
képzetlenségi módosító, a fegyverrel körönként egyet támadhat, de mivel az csak kiegészítő 
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fegyverként tanulta használni, ilyenkor harcértékeihez a Ké-5, Té-10, Vé-5 negatív módosítók 
adódnak.  

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 13 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 7 Kp 

Ismertetés: Az alapfokon képzett hárítófegyver használó hárító fegyverének Vé-je 
hozzáadódik a harcos összes (fő fegyverrel számított) Vé-jéhez. Hárító fegyverét csak 
védekezésre használhatja. 

Ha a hárító fegyvert magában, mint fő fegyvert veszi kézbe, körönként egyet támadhat 
vele, és már nem élnek az első fok negatív módosítói. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 14 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat (a fő fegyver) 3.fok 
Képzettség pont igény: 10 Kp 

Ismertetés: A harmadik fokon képzett hárítófegyver használó hárító fegyverének Vé-je 
hozzáadódik a harcos összes (fő fegyverrel számított) Vé-jéhez. Hárító fegyverét csak 
védekezésre használhatja. 

Ha a hárító fegyvert magában, mint fő fegyvert veszi kézbe, azt negatív módosítók 
nélkül – ha a fegyver egyébként lehetővé tenné – akár körönként kettőt támadva is forgathatja. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 15 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 15 Kp 

Ismertetés: A mesterfokon képzett hárítófegyver használó hárító fegyverének Vé-je 
hozzáadódik a harcos összes (fő fegyverrel számított) Vé-jéhez, és annak magabiztos kezelése 
miatt mindezen felül még +5 Vé módosítót is jelent. A karakter már olyan jól kezeli 
hárítófegyverét, hogy minden körben választhat egy olyan lehetőséget, hogy – a fő fegyver 
mellett – a hárítófegyverrel is támad egyet, ekkor azonban arra a körre nem érvényesül annak 
Vé-je. Ez a plussz támadás bármilyen fegyvernél, magas gyorsaság és ügyesség esetén is csak 
egy lehet. (ennyivel gyengébb, mint a kétkezes harc, hiszen nem arra való). 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 17, gyorsaság: 13 
Képzettség követelmények: 
fegyverhasználat (a fő fegyver) 4.fok 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: A hárítófegyver használat ötödik fokán a harcos hárító fegyverének Vé-je 
hozzáadódik a harcos összes (fő fegyverrel számított) Vé-jéhez, és annak mesteri kezelése 
miatt mindezen felül még +10 Vé módosítót is jelent. Ha hárító fegyverével harc közben 
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támadni is szeretne (a kétkezes harchoz hasonlóan), egyet támadhat körönként. Ez a plussz 
támadás bármilyen fegyvernél, magas gyorsaság és ügyesség esetén is csak egy lehet. 
Ilyenkor csak a +10 Vé bónusz nem érvényesül arra a körre, a hárítófegyver Vé-je továbbra is 
az összes Vé-t erősíti.  

Ha a hárító fegyvert magában, mint fő fegyvert veszi kézbe, azzal továbbra is maximum 
kettőt – ha azt a fegyver lehetővé teszi – támadhat és mivel gyakorlott forgatója, ilyenkor a 
Ké+2, Té+5, Vé+5 pozitív módosítókat kapja. Ilyenkor persze nem él az ötödfokú hárításért 
járó +10 Vé! 

A hárítófegyver használatot számos harcos és kalandozó iskola oktat növendékeinek, és 
szinte mindenkinek szükséges lehet, aki fegyverével teszi a dolgát Yneven. Több 
fejvadászklán, harc- és kardművész iskola oktatja és mivel egyszerűbb, mint a kétkezes harc, 
a szerényebb képességű fegyverforgatók számára is jó lehetőség, hogy másik fegyverrel 
erősítsék meg védelmüket. Nem igaz persze, hogy ott, ahol kétkezes harcot oktatnak, meg 
lehet tanulni a hárítófegyver használatot, mivel a két képzettség más harci felfogást tükröz és 
ezek bizony nem mindig férnek meg együtt. (A Második törvénykönyv alapján ötfokúsítva) 

Ikerharc 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Ötös (Irgalmatlanul nehéz) 

Az ikerharc a legmagasabb szintű közös harcmodor, melyet két összeszokott, gyakorlott 
fegyverforgató alkalmazhat. A lényege, hogy az ikerharcot folytató harcosok egyszerre, 
egymást fedezve harcolnak, a küzdelem feladatait megosztják egymás közt, például az egyik 
támad, a másik védi mindkettőjüket, vagy az egyik a bal, a másik a jobb oldali ellenfeleket 
támadja. Az ikerharc hasonló más harci taktikákhoz, de sajátosságai miatt külön 
képzettségként kell tekintenünk.  

Az ikerharcot folytatók – értelemszerűen ikerharcot egyedül senki sem folytathat – 
mivel ketten küzdenek, legtöbbször egyazon ellenfél ellen, nagyon veszélyesek és halálosak.  

Az ikerharcot – más harci taktikáktól eltérően – csak együtt lehet tanulni, azaz a harcos 
csak azzal az egy személlyel alkalmazhatja az ikerharcot, akivel megtanulta és begyakorolta 
azt. Egy karakter elvileg több személlyel együtt is megtanulhatja az ikerharcot (maximum 2. 
Fokot), de ez igen ritka, mivel pont ellenkezik az ikerharc lényegével. 

Az ikerharc minél magasabb szintű harci együttműködést jelent, ami a játékban pozitív 
módosítók formájában valósul meg. Az ikerharcolókat a KM-nek egy harcosként kell kezelni, 
azaz az ellenfél támadó értéke – az alkalmazott taktika olyan – a védekező védő értékével 
találkozik, míg például csak a támadó támadhat.  

Az ikerharc képzettség két karakter közt, nem célzó fegyverekkel tanulható. A 
képzettségnél le kell írni, milyen fegyverrel tanultak ikerharcot, és ezt csak ezek 
rokonfegyvereivel alkalmazhatják. Például, ha két harcos megtanulja, hogyan működjön 
együtt egy alabárdos egy kardossal, akkor felborul a taktika, ha az alabárdos tőrt ragad, 
bárhogy ért is hozzá. Elméletileg az ikerharc – a több társhoz hasonlóan – több fegyverrel is 
megtanulható, csak második fokig. Ez alól kivétel, ha a két karakter azonos harcművészeti 
irányzatban ikerharcol, ilyenkor a stílus oktatta összes fegyverrel – akár puszta kézzel is – 
alkalmazható az ikerharc.  

Az ikerharcot a karaktereknek együtt kell megtanulniuk. Ez azt jelenti, hogy 
mindkettőnek meg kell felelni a képesség és képzettség követelményeknek, és rá kell 
áldozniuk a megtanuláshoz szükséges képzettség pontot. Az ikerharc megtanult magasabb 
foka akkor érvényesül, ha a páros mindkét tagja elérte azt. Az ikerharcos pár együtt nagyon 
erős, de minél inkább megszokják egymás segítségét, annál inkább megérzik egymás hiányát. 
Ez a játékban úgy érvényesül, hogy ha egy ikerharcos pár valamelyik tagja egyedül harcol 
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(vagy hét lábnál jobban eltévolodtak), amellett, hogy – értelemszerűen – nem érvényesülnek 
az ikerharc előnyei, az ikerharc harcérték módosítóit negatívként kapja meg, mivel szokatlan 
számára a másik hiánya. Ez a hátrány azután körönként egyel csökken, míg vissza nem áll a 
normális értékre, ennyi időbe telik, hogy a harcos megszokja társa időleges hiányát, láthatjuk, 
minél inkább hozzászokott, annál többe. 

Ha a két ikerharcos együtt harcol, úgy nem muszáj alkalmazniuk a képzettséget – így 
előnyei nem érvényesek – bár ezt a logikátlan lépést ritkán kényszeríti ki a helyzet.  

Az ikerharc chi-harcban is alkalmazható, ez azonban csak a képzettség harmadik fokától 
lehetséges, ha mindkét alkalmazó járatos a chi-harcban, és van hozzá elegendő pszi pontja, és 
csak azonos ideig. Ha a páros egyik tagja kilép a chi-harcból, a másiknak is úgy kell tennie, 
különben az ikerharc megszakad. Ikerharcot képzetlenül nem lehet folytatni.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 11, gyorsaság: 10, asztrál: 10 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat 2.fok vagy pusztakezes harc 2. fok 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: Az ikerharc első fokán a páros tagjai leginkább ismerkednek a közös harc 
biztosította előnyökkel. Több együttes technikát is begyakorolnak, ezeket egymás jelzéseire 
alkalmazzák. Harc közben megosztják harci feladataikat, azaz – az ikerharc alatt – átadhatják 
egymásnak összesített harcértékeik egynegyed részét, ami azonban egy típusú harcérték (tehát 
csak Té, csak Vé stb.) kell, hogy legyen. Ezt mindkét fél megteheti. Például a páros védekező 
tagja támadó értéke egy negyedét átadja – mivel ő ennyivel segíti a másik támadásait – a 
támadó pedig védő értéke egynegyedét adja át, mivel ő csak a támadásra figyel; ám ahogy 
lehet, segíti mindkettőjüket védő társát. Ilyenkor az ellenfelek támadásai a páros védő 
tagjának védő értékét „érik”.  

Attól kezdve, amikor elérték az első szintet, tapasztalati szintenként +1 harcérték 
módosítót kapnak támadó és védő értékükre, amely azonban csak ikerharc közben számítható 
be. Az első fokú ikerharc megtanulásához legalább öt hónap kell. 

  
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 12 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 12 Kp 

Ismertetés: Az ikerharcot alapfokon ismerő karakterek már összeszokott, egymást 
régóta ismerő harcosok. Ikerharc közben harcértékeik egyharmadát adhatják át egymásnak, 
amely érték bármely típusú harcértékekből állhat össze. Az ilyen karakterek harc közben már 
nem egymás vezényszavaira váltanak taktikát, hanem érzik egymás rezdüléseit; harc közben 
mentális kapcsolat alakul ki köztük. Így elég érezniük, látniuk egymást, hogy 
kommunikálhassanak. 

Az alapfokon képzett ikerharcosok attól kezdve, amikor elérték ezt a szintet, tapasztalati 
szintenként +1 harcérték módosítót kapnak kezdeményező, +2-t támadó és védő értékükre, 
amely azonban csak ikerharc közben számítható be. Az ilyen fokú tudás és gyakorlottság 
elérése legalább egy-két évbe kerül.  

 
3. fok 
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Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 13, intelligencia: 12, asztrál: 12 
Képzettség követelmények: 
Pszi: 3. fok 
Képzettség pont igény: 28 Kp 

Ismertetés: A harmadfokú ikerharcosok összhangja már erősebb, harcértékeik 
egyharmadát adhatják át társuknak. Olyan erős köztük a mentális kapocs, hogy képesek pszi 
pontot is átadni egymásnak. A harmadik fokú ikerharcosok attól kezdve, mikor elérték ezt a 
szintet, tapasztalati szintenként +2 harcérték módosítót kapnak kezdeményező, +2-t támadó és 
védő értékükre, amely azonban csak ikerharc közben számítható be. A harmadik fok 
elérésétől van lehetőség az ikerharc előnyeit a chi-harcban is érvényesíteni, ha a karakterek 
egyébként is képesek rá. Az ilyen fokú tudás elsajátítása legalább két-három évbe kerül.  

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 14, gyorsaság: 12 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat 3.fok vagy pusztakezes harc 3. fok 
Képzettség pont igény: 45 Kp 

Ismertetés: A mesterfokú ikerharc elsajátítása olyan összhangot igényel, hogy csak 
valódi ikrek tanulhatják meg, nekik is öt évükbe kerül. Küzdelmük teljesen csiszolt, 
harcértékeik egyharmadát adhatják át társuknak. Mentálisan és asztrálisan is összetartoznak, 
így az állandó kapcsolat mellett, harc közben bármennyi pszi pontot átadhat egyik a 
másiknak.  

A mesterfokú ikerharcosok a szint elérésétől kezdve tapasztalati szintenként +2 
harcérték módosítót kapnak kezdeményező, +3-at támadó és védő értékükre, amely azonban 
csak ikerharc közben számítható be.  

A mesterfokú ikerharcosok akár olyan figurákat is ismernek, amik nem feltétlenül 
igénylik, hogy szorosan egymás mellett legyenek, így nem feltétlenül törik meg az ikerharc, 
ha szétválnak. Ilyen lehet például, ha egy ellenfél közéjük férkőzik, és ők azt támadják, hiszen 
így is együtt működnek. Ebben az esetben a KM kövesse nyomon az eseményt, a harci 
helyzetet, mert a külön harcolókat mondjuk hátulról támadók ellen már csak az „egyedüli” 
védő érték számít, mivel a társ nem segít.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 15, gyorsaság: 14, asztrál: 13, intelligencia: 13 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat 4.fok vagy pusztakezes harc 4. fok 
Képzettség pont igény: 55 Kp 

Ismertetés: Az ötödfokú ikerharc elsajátítása igen nehéz, lassú folyamat. Tanulásával 
csak olyan ikrek próbálkozhatnak, akik már legalább tizenöt éve sülve-főve együtt vannak, és 
ezután is öt-hét év kemény gyakorlás következik.  

Az ilyen harcosok összhangja már olyannyira tökéletes, hogy ha együtt küzdenek, 
egyetlen kétkezes harcosként kell őket kezelni. Harcértékeik – a kétkezes harc taktikáihoz 
hasonlóan – összeadódnak, pszi pontjaikat, szabadon cserélhetik (ha mana pontot használnak, 
azt is), támadásaik száma összeadódik.  

Az ötödik fok elérésétől kezdve szintenként +3 harcérték módosítót kapnak 
kezdeményező, +4-et támadó és védő értékükre, amely azonban csak ikerharc közben 
számítható be. Ilyen fokú összetartozás esetén pszi pajzsaik közösek, asztrális és mentális 
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testük pedig olyan szorosan összetartozik, hogy egyik megváltoztatása el sem képzelhető a 
másik nélkül. A páros egyik tagjának halála esetén, az életben maradónak az együtt töltött 
„szintek” számának kétszerese esélye van arra, hogy menthetetlenül megőrül.  

Elméletileg lehetséges, hogy hármas, maximum négyes ikrek tanuljanak ikerharcot. 
Ehhez, amellett, hogy különleges mestert kell találni, rengeteg idő és energia kell. 
Dokumentált adatok mindössze kettő esetet említenek Ynev története során, amikor hármas 
ikrek tanultak ikerharcot. Ha a játékban mégis előfordul, úgy a szinteknek megfelelő 
előnyöket kapják, három –négy személyre értelmezve. (A Második törvénykönyv alapján 
ötfokúsítva) 

Kiegészítő támadás 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

A képzettség tulajdonképpen annak megtanulása, hogyan adjunk le körönként egy újabb 
támadást, de nem a szokványos módon. A kardnak szinte mindenki a pengéjét használja a 
harcban, de vannak akik már olyan jól forgatják a fegyvert, hogy azonos körben még a 
markolattal is megkísérelhetnek egy arcul csapást. A buzogányok, csatabárdok nyele, a tőr 
markolatgombja szintén alkalmas hasonló, váratlan, de villámgyors támadásra. Néhányan 
vastag tűket, pengéket, hegyeket helyeznek el a markolaton, amit így – esetleg mérgezve – 
támadásra lehet felhasználni.  

A markolattal persze bárki harcolhat, de gyakorlatlanságából fakadóan negatív 
módosítókkal.  

A fegyver markolatának támadó értéke 5, a hosszabb nyeleké 8. Az okozható sebzés a 
markolat anyagának, kialakításának függvénye, meghatározása a KM feladata.  

A kiegészítő támadás ökölharcra is felvehető, ez esetben egy plussz csukló vagy 
könyökütést, fejelést jelent. A kiegészítő támadás chi harcban nem alkalmazható, mivel az 
egy szigorú rendben, meghatározott elemekből álló tánc. Harcművész kasztú karakter ezt a 
képzettséget csak stílusán kívül alkalmazhatja, mivel nem része annak.  A képzettséget 
mindig egy adott fegyverre kell felvenni, amit fel kell jegyezni a karakterlapra.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 11, gyorsaság: 11 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat, vagy pusztakezes harc 2.fok 
Képzettség pont igény: 1 Kp 

Ismertetés: A karakter ezen a fokon módosítások nélkül, de csak körönkénti egyik 
támadása helyett használhatja a képzettséget, és semmiképpen sem okozhat életerő pont 
sebzést ellenfelének.  

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 12, gyorsaság: 12 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A karakter minden második körben, eredeti támadásai mellett jogosult egy 
kiegészítő támadásra. Kiegészítő támadásával nem okozhat életerő pont sebzést. 
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3. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 14, gyorsaság: 13 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat, vagy pusztakezes harc 3.fok 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

Ismertetés: A harmadik fokon képzett karakter minden körben, eredeti támadásai 
mellett jogosult egy kiegészítő támadásra.  

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 16, gyorsaság: 15 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat, vagy pusztakezes harc 4.fok 
Képzettség pont igény:  10 Kp 

Ismertetés: A karakter ezen a fokon az összes átlagos támadásának – például a 
lefegyverzésre irányuló nem számít – felét (felfelé kerekítve) kiegészítheti egy támadással. 
Azaz egy karakter, aki egy körben négyet támadhat, ha elsajátította a kiegészítő támadás 
mesterfokát, még kettő kiegészítő támadásra jogosult.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 17, gyorsaság: 16 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény:  20 Kp 

Ismertetés: A karakter ezen a fokon minden kiegészítő támadásához megkapja a 
mesterfokú bónuszt (Ké: +5, Té: +10, Vé: +10) 

(A Harcosok, barbárok, gladiátorok alapján ötfokúsítva) 

Kobra késelés 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Egyes (Könnyű) 

Észak és Dél Ynev legforgalmasabb nagyvárosaiban találkozhatunk a kobra késeléssel. 
Látványos késtechnika, laza, középmagas alapállással; az egyik kezet mindig szabadon 
hagyja. Legfőbb jellegzetessége a hirtelen és figyelmeztetés nélküli átmenet a szoborszerű 
mozdulatlanságból villámgyors támadásba. (és viszont). Minden fölösleges feltűnést kerül, 
ugyanakkor félelmetesen precíz és hatékony. Különböző tolvajklánok és alvilági testvériségek 
(nem mind!), elsősorban a család nevű tolvajszervezet mesterei oktatják az ígéretes, ifjú 
késelőknek.  

A kobra késelés elsősorban a mozgékonyságra épít, ha a késelő bármiféle vértezetet 
visel vagy más nehéz vértet hord, nem tudja alkalmazni. Különösen veszélyes helyzetbe kerül, 
ha földharcba vagy állóharcra kényszerül. Ilyenkor elveszti különleges előnyét; ráadásul a 
harc helyhez kötve és a harc fekve módosítók mindig duplán sújtják.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 11, gyorsaság: 13 
Képzettség követelmények: 
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nincsenek 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A karakter még csak ismerkedik a késtechnikával, egy körben csak egyet 
támadhat. Harcértékei a fegyverhasználat – kés – sel azonosak, (Ké: 10, Té: 4, Vé: 0), egy 
különbséggel, a karakter egy harci dobását (tetszőlegesen lehet kezdeményező, támadó vagy 
veszteségdobás) kiválaszt, ezt a dobást kétszer végzi, és belátása szerint választ a két 
eredmény között.  

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 12, gyorsaság: 14 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

Ismertetés: Az alapfokon képzett karakter már támadhat kettőt fegyverével egy körben, 
mindkét támadására alkalmazva a kétszer dobást, az első foknál leírtak szerint. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 13, 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 22 Kp 

Ismertetés: A harmadik fokú kobra-késelő eddigi előnyei mellett megkapja a Ké: +5, 
Té: +10, Vé: +10 módosítókat harcértékeihez. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 14, gyorsaság: 15 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 32 Kp 

Ismertetés: A mesterfokú kobra-késelő már tapasztalt, veszélyes ellenfél. Túlütési 
küszöbe tízzel csökken, azaz elegendő 40-nel túldobnia ellenfele védő értékét ahhoz, hogy 
Ép-t sebezzen.  

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 15, gyorsaság: 16 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 45 Kp 

Ismertetés: Az ötödfokú tudás már sokat tapasztalt késforgatók sajátja, megtanulása 
nehéz és időigényes feladat. Aki ilyen szinten forgatja a kést, az minden támadásának egy 
harci dobását háromszor dobhatja. Ha egy körben többször is támadhatna, megteheti, hogy 
csak egyet támad, ám mindhárom harci dobását (kezdeményezés, támadás, sebzés) kétszer 
dobja, és az eredmények közül belátása szerint, szabadon választhat. (Az Alternatívák a 
harcművészetekre című Rúna cikk alapján) 

 83



MAGUS                                                                  Mátrix                                                               Magyar Gergely 

Különleges fegyverhasználat 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Hármas (Közepes) 

Különleges fegyver alatt olyan tárgyakat értünk, melyek valamilyen módon többek 
eredeti formájuknál. Különlegesnek számít egy hosszúkard, ha markolatában egy tőr rejtőzik. 
Különleges akkor is, ha keresztvasa valamilyen mechanizmussal kilőhető. Ilyen fegyvereket 
általában a fejvadászok, tolvajok hordanak, de harcosok is hasznát vehetik olykor-olykor, ha 
azt akarják, több fegyverük legyen, mint amennyi látszik, és így kívánják becsapni 
ellenfeleiket. Ezen fegyvereknek nem is annyira hatékonyságuk a vonzó, hanem az általa 
okozott meglepetés. A fegyver „különleges” részének harcértékét és sebzését annak 
ismeretében a KM határozza meg.  

A különleges fegyver használata csak akkor jelent gondot, ha azt éles harc közben 
szeretnénk alkalmazni, például egy kardcsapás után annak markolatába rejtett tőrrel 
szeretnénk meglepni az ellenfelet. A képzettség hiányában ez a támadás csak a karakter egyik 
támadása helyett hajtható végre, ráadásul semmilyen meglepetést nem okoz, így nem jelent 
előnyt. Ha egy különleges fegyver részére (például egy tőr) a karakternek nincs felvéve a 
fegyverhasználat képzettsége, erre az egy támadására nem vonatkozik a képzetlenségi 
módosító, mivel ezt a támadást a különleges fegyverhasználat biztosítja.  

Megjegyzendő, hogy ez a támadás nem alkalmazható egyszerre a kiegészítő támadással, 
valamint az, hogy egy ellenfél ellen egy küzdelemben csak egyszer lehet hatásos, hiszen csak 
így okoz meglepetést. A különleges támadás után, egyszerű fegyverként, persze a rejtett 
fegyver is alkalmazható.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 11, gyorsaság: 11 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat 2. fok 
Képzettség pont igény: 1 Kp 

Ismertetés: A képzettség biztosítja, hogy a karakter egy körben eredeti támadásai 
mellett alkalmazhassa különleges fegyverét, mely így egy plussz támadást jelent. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 12, gyorsaság: 12 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat 3. fok 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A különleges fegyverét második fokon kezelő karakter a különleges 
fegyverrel – a fegyver különleges részével – intézett támadásának támadó értékéhez + 10-et 
kap. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 13, gyorsaság: 13 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 6 Kp 
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Ismertetés: A képzettséget ilyen fokon ismerő karakter különleges fegyverrel – a 
fegyver különleges részével – intézett támadásának támadó értékéhez + 15-öt kap. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Gyorsaság: 14 
Képzettség követelmények: 
Fegyverhasználat 4. fok 
Képzettség pont igény: 13 Kp 

Ismertetés: A képzettséget ilyen fokon ismerő karakter különleges fegyverrel – a 
fegyver különleges részével – intézett támadásának támadó értékéhez + 25-öt kap. 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Gyorsaság: 15 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: A képzettséget ilyen fokon ismerő karakter különleges támadásával már 
minden helyzetben meglepi ellenfelét, különleges fegyverrel – a fegyver különleges részével 
– intézett támadásának támadó értékéhez + 35-öt kap. (A Harcosok, barbárok, gladiátorok 
alapján ötfokúsítva) 

Művészet 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Hármas (Közepes) 

A művészet egy több területtel, művészeti ágakkal rendelkező képzettség, ami a 
különböző alkotásokat eredeti feladatuktól eltérő szemléletben, különböző érzelmek és 
gondolatok kifejezésére használja. A művészetet leginkább Della papjai ismerik, ami persze 
nem jelenti azt, hogy más karakter nem tanulhatja meg őket. A képzettség ismerete az adott 
művészeti ágban való jártasságot jelenti, mind az ismeretek, az általános nézetek, mind az 
abban való alkotás terén. Aki képzetlenül próbál például egy festményt elkészíteni, az 
természetesen megteheti, de még a kevésbé műértők is azonnal észreveszik, hogy az „alkotás” 
csapnivalóan sikerült.  

A művészet képzettségnek több különböző ága van, ezek a következők: 
• Szobrászat 
• Festészet 
• Költészet 
• Próza-irodalom 
• Építészet 
• Zene 
• Tánc 
• Színművészet 
• Zeneszerzés 
A művészet képzettséget minden művészeti ágra külön kell fölvenni, hiszen egy képzett 

szobrász nem feltétlenül tud zenét szerezni. A karakterlapra mindig fel kell tüntetni az adott 
művészeti ágat, például: Művészet-Tánc. 

Több művészeti ág is megegyezik – legalábbis névre – az azonos néven, de nem 
művészeti képzettségként tanulhatótól. Például a Tánc és a Művészet-tánc. A kettő azonban 
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véletlenül sem ugyanaz. A művészet ismerete nem elsősorban az alkotás eredményét, vagy 
annak hasznosíthatóságát veszi figyelembe, hanem a művészetet, a gondolatok, érzelmek 
kifejezését tartja szem előtt. Az adott dolgot a művészet, az elvont gondolkodás oldaláról 
közelíti meg. A képzettség „egyszerű változata” bár művészet, mégis a használható dolgokat 
teremt, általában a közvélemény által elfogadott stílusban. A művészetet legtöbbször csak az 
igazi műértők, egy szűk társaság tudja értékelni. Például egy építész Yneven védhető várakat, 
kényelmes palotákat, lakóházakat épít, míg egy művész építész által tervezett kastély nem 
feltétlenül védhető, kényelmes vagy praktikus, viszont kifejezi azt, amit az alkotó ki akar 
fejezni vele. Egy festő felismerhető portrékat, tájképeket fest, míg a művész festő új stílusú 
képeket, érzelmeket tükröző „színkavalkádot” teremt. A zenében képzett karakter ért a 
templomi zenékhez, szórakoztató táncos dallamokhoz, a bárdok krónikás énekeiket festik meg 
dallamaikkal, míg egy művész zenész muzsikájától kiürül a terem, holott ő csak a káosz 
szörnyűségeit ábrázolja lantjával. (Persze a művészeket is elismerik a megfelelő körökben, 
csak a különbséget szerettem volna érzékeltetni). Hasonló a helyzet az összes művészeti ág 
esetében. Tehát a két képzettség nem zárja ki egymást és akár egyszerre is felvehető, bár ez 
ritka, a szemléletbeli különbözőségek miatt.  

A szobrászat művelői szobrokat és domborműveket készítenek, a legkülönfélébb 
anyagokból. A festészet mesterei nem csak portrékat, tájképeket, csatajeleneteket, freskókat 
képesek megalkotni, hanem gondolatokat ébresztő, érzelmeket sugalló képeket festenek. A 
költők verseket írnak, de nem egyszerűen csak rímekbe foglalt történeteket mesélnek el, 
sokszor már a szavak megválasztásával is megteremtik a hangulatot. Verseik gyakran nem 
szólnak semmiről, legalábbis első olvasásra…Az irodalom művészetét űzők novellákat, 
regényeket írnak. Az építészet művészei a szobrászokhoz állnak közel, épületeik mellőzik a 
funkcionalitást, alkotójuk kizárólag a formákra koncentrál. A zene művészei a harmóniát 
igyekszenek megszólítani, mindenféle mágia nélkül. Dallamaik a mélyebb érzelmeknek 
szólnak. A táncművészek nem a köznapi, udvari, törzsi táncokat űzik, elvont, rejtélyes 
mozdulataikat leginkább a földi baletthoz hasonlíthatnánk. A színészetet művészetként űzők 
soha nem játszanak hagyományos színdarabokat, a testükkel próbálnak hangulatot átadni, 
mondanivalót kifejezni, a harmóniát elérni. A zeneszerzők, a művészek legkisebb ynevi 
csoportja egyedülálló módon több hangszer együttes megszólaltatásával keresi a harmóniát, 
előadásaik csodaszámba mennek, királyi udvarok megbecsült művészei ők.  

A művészeket és az egyszerű művelőket nem mindenki tudja megkülönböztetni, s a 
művészek gyakran megsértődnek, ha elvont gondolataikat megpróbálják köznapi dolgokra 
irányítani, és mindig visszautasítják a „Michellangelo széklábt farag” helyzeteket. 

Művészetet tanulni elsősorban a nagyobb egyetemek művészeti tanszékein és a Della 
papok iskoláiban lehet. A művészetet ismerő karakter amellett, hogy alkothat, ismeri a kor 
vezérelveit, megértheti az előd és kortárs művészeti alkotásokat. Olyan dolgokat érthet meg, 
amit a művészet ismerete nélkül felfogni sem lehet.  
 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 12 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 1 Kp 

Ismertetés: A művészetben első fokon képzett karakter még csak ismerkedik az adott 
művészeti ággal. Ismeri a főbb stílusirányzatokat, azok híres képviselőit. Van némi fogalma 
az alkotás különböző módszereiről is. Önállóan alkotni – művészi fokon – még nem képes. 
 
2. fok 

 86



MAGUS                                                                  Mátrix                                                               Magyar Gergely 

Képesség-követelmények: 
nincsenek  
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A művészetben alapfokon képzett karakter már az összes fő stílust, azok 
híresebb képviselőit ismeri. Egy alkotásban jó eséllyel felismeri az alkotó stílusát, többé-
kevésbé megérti mondanivalóját. Szint az összes készítési technikát ismeri, de csak 
elméletben. Alapfokú művész még csak magának alkot, tudását még szegényesnek érzi.  
 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek  
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: A művészetben harmadik fokon képzett karakter ha egy alkotással 
találkozik, jó eséllyel meg tudja mondani, ki alkotta – ha hallott egyáltalán róla -, 
magabiztosan felismeri a stílusokat. Képes szakszerű véleményt alkotni egyes művekről, azok 
mondanivalóját megérti, akár elemezheti is. Ismeri az alkotási technikákat, azok előnyeit és 
hátrányait, alkalmazni is tudja őket. Már alkothat is, művei gondolkodóba ejtik az embereket 
– vagy más kreatúrákat – kortársai művészként emlegetik. 
 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek  
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 10 Kp 

Ismertetés: A mesterfokon képzett művész már igazi mester, alkotásai messze földön 
híresek. Kritikáira odafigyelnek, alkotásait megbecsülik. Ismeri az összes alkotási technikát az 
adott művészeti ágban és kipróbálta már őket, de általában mindnek megvan a kedvence. 
Stílusa már felismerhető, gyakran sajátos. 
 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek  
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: Az ötödfokú művészek a mesterek mesterei. Alkotásaikért versengenek, 
véleményük alapján egész alkotásokat dolgoznak át. Ismert és elismert művészek. Alkotásaik 
nemegyszer meghaladják korukat, többszörös mondanivalójukkal még az avatottakat is 
meglephetik. Legtöbbször saját alkotói felfogást alakítanak ki, önálló stílust képviselve. 

A művészek legnagyobbjai általában tömegeket vonzanak, tanítványok sokasága 
verseng egyetlen szavukért, és legtöbbször a művészetet pártoló istenek számára sem 
közömbösek.  

Akadnak olyan művészek is, akiknek tudása rég túllépett már a művészet ötödik fokán. 
Krad szerzetesek feljegyzéseiben olvasható egy névtelen, ediomadi ősaquir esete, akinek a 
művészet volt a szenvedélye és állítólag minden művészeti ágban mester volt. Földmélyi, 
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komplex alkotása állítólag ötvözte valamennyi művészeti ágat, a mágikus fények és hangok 
harmóniájában túlvilági csarnok állt, felismerhetetlen formájú szobrok és festmények közt 
járhatott a szemlélődő. Hatása különleges volt, a szóbeszéd szerint, aki a földöntúli alkotás 
fókuszába állt, az megértette a létezés törvényeit, és felülemelkedett az anyagi lét korlátain.  

Nem valószínű, hogy egy kérészéletű kalandozó valaha ilyen magas szintre jut 
valamelyik művészeti ág gyakorlásában, a képzettség mégis színessé teheti a játékot, egyedivé 
a karakter személyiségét. Néhány karakternek elengedhetetlen egy-egy művészeti ág ismerete 
– például Della-pap, de bárki szerencsét próbálhat a művészetek terén. Sok hasznos képesség 
és ismeret birtokába juthat egy művészetet ismerő karakter, bizonyos körökben elvárt az ilyen 
jellegű tudás is, nem is beszélve azokról a rejtvényekről, amit csak egy művész érthet meg… 
(S) 

Művészettörténet 
Elsajátítási mód: Tanulással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

A művészettörténet elméleti képzettség, a különböző művészeti ágak történetének, 
stílusirányzatainak ismeretét jelenti. Birtokosai képesek szakértő szemmel értékelni egy 
művészeti alkotást, el tudják helyezni a művészeti – így a történelmi – korok között, jó 
eséllyel meg tudják nevezni a híres alkotókat, megbecsülni értéküket és felismerik a 
hamisítványokat.  

A művészettörténet kultúrafüggő képzettség, ami azt jelenti, hogy minden kultúrkörre 
külön kell felvenni és a karakterlapon jelölni, például művészettörténet – pyarroni – 2.fok.  

A képzettség a művészeti alkotások megértését tekintve valamelyest átfedi a művészet 
képzettséget, különbség azonban, hogy míg egy művész csak a saját alkotási területén 
szakértő, addig a művészettörténész – egészen mesterfokig – az összes művészeti területen 
rendelkezik ismeretekkel.  

A képzettség a hamisítványok felismerése és az alkotások értékének megállapítása 
szempontjából megegyezik az értékbecslés képzettséggel, természetesen csak művészeti 
tárgyakra vonatkoztatva.  

Művészettörténetet Ynev számos egyetemén, iskoláiban elsajátíthat a karakter. 
Képzetlen karakter nem tud szakértő véleményt alkotni egy művészeti alkotásról és szinte 
biztos, hogy hatása alá kerül, olyan érzelmeket vált ki belőle, amilyet a művész szándékozott. 
Valószínűleg meg sem érti azt. A művészettörténetben képzett karakter képes tárgyilagosan 
értékelni az alkotást. A képzettség igazi ismerői a Della-papok, de lovagok, művelt 
szerzetesek között is találkozhatunk igazi művészettörténészekkel.  
 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 12 
Képzettség követelmények: 
kultúra 1.fok 
Képzettség pont igény: 1 Kp 

Ismertetés: A művészettörténetben első fokon képzett karakter ismeri korának főbb 
művészeti irányzatait, uralkodó stílusait, azok főbb jellemzőit. Tisztában van az akkorit 
megelőző stílussal és a kibontakozó új iránnyal is. Az ilyen stílusban készült alkotásokat 
képes azonosítani, korban elhelyezni. Ismeri korának és az előző kornak leghíresebb 
művészeit, és azok híres alkotásait.  
 
2. fok 
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Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
kultúra 2.fok, történelemismeret 1.fok  
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A képzettség második fokán az ismeretek már nem olyan felületesek. A 
karakter ismeri a kultúrköréhez kapcsolódó legtöbb stílust, ha a kultúrkörnek vannak 
meghatározó, más fajú stílusai is, akkor azokat is. Ismeri jellemzőiket, gondolatvilágukat, fő 
céljaikat, ezek alapján képes azonosítani az alkotásokat. Szakszerű véleményt alkothat az 
általa ismert stílusú alkotásokról, tudja értékelni azokat. Ismeri a neves művészeket, az általa 
ismert stílusok mindegyikéhez képes néhány nevet említeni. Művelt társaságok elvárt 
képzettségi szintje.   
 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 13 
Képzettség követelmények: 
kultúra 3.fok történelemismeret 2.fok, legendaismeret 2.fok 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

Ismertetés: A művészettörténetben harmadik  fokon képzett karakter már a legtöbb 
stílust és azok alstílusait is ismeri. Tisztában van a főbb irányzatok kialakulásának 
jellemzőivel, mondanivalójukkal, céljaikkal. Sok alkotót ismer, képes műveik 
megkülönböztetésére. Véleménye érdekes, szakszerű, művelt társaságban is érdemes 
odafigyelni rá, mert mondhat új dolgokat.  
 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
érzékelés: 14 
Képzettség követelmények: 
kultúra 4.fok, művészet 1.fok, legendaismeret 3.fok 
Képzettség pont igény: 8 Kp 

Ismertetés: A művészettörténetben negyedik fokon képzett karakter a művészetek igazi 
ismerője. Alig akad egy-két jelentéktelenebb stílusirányzat, amit ne ismerne és ahonnan ne 
tudna több alkotót sorolni. Meg tudja különböztetni az alstílusokat is, ismeri jellemzőiket és 
ezek alapján szinte tévedhetetlenül azonosítja az alkotásokat.  

Negyedik fokon már senki nem tudja ismereteit valamennyi művészeti ágban 
fejleszteni, ezért szakosodniuk kell, hasonlóan a művészekhez (igaz, ők első szinten teszik). 
Tehát nincs olyan, hogy művészettörténet – toroni – 4.fok, csak olyan, hogy például: 
művészettörténet – toroni – (festészet) 4.fok. A negyedik fokú ismeretet tehát mindegyik 
művészeti ágra külön kell felvenni.  

Az ilyen szintű művészet ismerőket szívesen látják művelt társaságokban és 
véleményükért nagy kereskedőházak is versengenek. A mesterfokú ismerő tudja, hogy az 
adott stílusok miért alakultak ki, mi a különbség közöttük, mit tűztek ki célul alkotóik.  
 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
kultúra 5.fok, művészet 2.fok, történelemismeret 3.fok, legendaismeret 4.fok 
Képzettség pont igény: 12 Kp 
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Ismertetés: A művészettörténet mesterei igen kevesen vannak Yneven. Nyugodtan 
kijelenthetjük, minden stílust, irányzatot ismernek kultúrkörükben, legyen az akár az előző 
történelmi kor egy elveszett stílusa, vagy a jövendő még csak bontakozó irányzata. Rengeteg 
iskolát, alkotót és művet ismernek. Nem csak a stílusok jellemzőivel vannak tisztában, értik 
az irányzatok kialakulásának és változásának törvényeit. Sokszor elvont, filozófiai 
gondolatokat is megfogalmaznak ezzel kapcsolatban. Sokszor jobban értik a művet, mint 
maga az alkotója, hiszen történelmileg, stílusát tekintve egyaránt szakértőként osztályozzák és 
helyezik el. Ismert és megbecsült tudós emberek, nemritkán maguk is jeles művészek; 
véleményük néha művészeket tehet tönkre, vagy emelhet népszerűvé, híressé.  

Akadnak – igaz nagyon kevesen – akik ennél is magasabb fokon jártasak a 
művészettörténet terén. A godoni származású, számos feljegyzésben őrültnek titulált 
Rolgarion Terranhilfis, aki az építészet és a szobrászat mágus-mestere is volt, állítólag olyan 
szinten képes volt megérteni az elfek népének gondolkodását, művészetüket, hogy az általa 
alkotott kőépületekben jól érezték magukat a szépek népének gyermekei is. A feledés 
homályába vesző mesternek állítólag aquirok okozták végzetét, bár valószínűbb az a 
szóbeszéd, miszerint sereneyák ölték meg, valószínűleg az általa keltett zavarok és a túl 
magas szintű művészeti ismeretei miatt. (S) 

Piszkos csel 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Kettes (Viszonylag könnyű) 

Amióta világ a világ, mindig akadnak olyanok, akik nem voltak elkötelezett hívei a 
szabályos küzdelemnek, akik nem sokra becsülték a lovagias harcmodort. Ők találták ki az 
első megtévesztő cseleket, az aljas trükköket, amellyel ellenfelüket hátrányos, esetleg 
végzetes helyzetbe sikerült kényszeríteniük. 

 A képzettség nem határozza meg, hogy mik lesznek ezek a fortélyok, csupán az, hogy 
az adott fokon ki mennyire gyakorolta be trükkjét, ezeket milyen gyakran alkalmazhatja 
ellenfeleivel szemben, s hogy milyen eséllyel használhatja fel ugyanazt a cselt újra, 
ugyanabban a küzdelemben. 

A fokoknál leírt százalékos értékek mindig azt jelentik, hogy az adott trükköt 
másodszorra milyen eséllyel lehet hatékonyan alkalmazni. Minden újabb próbálkozás – 
függetlenül attól, hogy a másik sikeres volt-e, vagy sem - -15%-ot jelent. 

Ha a játékos egy cselt kíván alkalmazni, azt a kör elején be kell jelentenie. Egy csel 
végrehajtása egy harci kört vesz igénybe, ilyenkor annak alkalmazója másképp nem támadhat, 
ám fegyverét védekezésre – nem védekező harcra! – használhatja. Amennyiben a csel ellen az 
ellenfél valamiféle próbadobással védekezhet, úgy a képzettség szintje (fokonként –1) negatív 
módosítót jelent ehhez a próbához. Sikeres dobás esetén a csel hatástalan.  
A piszkos csel képzettséget minden cselre külön kell felvenni, és azt a karakterlapra fel kell 
írni. Aki képzetlenül, azaz gyakorlatlanul próbál meg piszkos cselt alkalmazni, azt a 
képzetlenségi, vagy azokkal egyenértékű módosítók sújtják. 

A kidolgozott példák alapján a KM játékosaival karöltve több trükköt is kidolgozhat, de 
tartsa szem előtt, hogy egyik sem biztosíthat alkalmazójának legyőzhetetlenséget, s ne 
kerülhessen segítségükkel behozhatatlan előnybe.  

A Második Törvénykönyvben leírt piszkos cselek: 
• Mögékerülés 
• Lefogás 
• Leszorítás 
• Feltartás 
• Homokhintés 
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• Köpenydobás 
• Rejtett fegyver 
• Pajzsbénítás 

Az Új Tekercsekben leírt piszkos cselek: 
• Porrúgás 
• Zsibbasztó ütés 
• Aljas rúgás 
• Fegyver blokkolása 
• Zavaró tárgyak 
 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 11 
Képzettség követelmények: 
Pusztakezes harc 2.fok vagy fegyverhasználat 2.fok 
Képzettség pont igény: 1 Kp 

Ismertetés: A karakter bónuszok és levonások nélkül, a leírtak szerint alkalmazhatja az 
adott cselt. Azonos ellenféllel szemben egy küzdelmen belül ezt a trükköt másodszorra csak 
25% sikerrel tudja bevetni, ha azt a körülmények, illetve a harci helyzet lehetővé teszi. Két 
csel között legalább két harci körnek el kell telnie. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 12 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: A karakter piszkos csele alkalmazásakor +4 harcérték módosítót, vagy 
próbadobásához +1-et kap. Nem mindkettőt! Csak amelyiket a piszkos csel indokolja. Azonos 
ellenféllel szemben egy küzdelmen belül ezt a trükköt másodszorra csak 35% sikerrel tudja 
bevetni, ha azt a körülmények, illetve a harci helyzet lehetővé teszi. Két csel között legalább 
egy harci körnek el kell telnie. 

 
3. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 13 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 3 Kp 

Ismertetés: A karakter piszkos csele alkalmazásakor +8 harcérték módosítót, vagy 
próbadobásaihoz +2-t kap. Azonos ellenféllel szemben egy küzdelmen belül ezt a trükköt 
másodszorra csak 45% sikerrel tudja bevetni, ha azt a körülmények, illetve a harci helyzet 
lehetővé teszi. Két csel között legalább egy harci körnek el kell telnie, ám megteheti azt, hogy 
két egymás utáni körben mutat be egy-egy piszkos cselt, ezután azonban két kört kell 
„pihennie”. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 14 
Képzettség követelmények: 
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nincsenek 
Képzettség pont igény: 4 Kp 

Ismertetés: A karakter piszkos csele alkalmazásakor +12 harcérték módosítót, vagy 
próbadobásaihoz +3-t kap. Azonos ellenféllel szemben egy küzdelmen belül ezt a trükköt 
másodszorra csak 60% sikerrel tudja bevetni, ha azt a körülmények, illetve a harci helyzet 
lehetővé teszi. Akár minden körben alkalmazhat egy-egy piszkos cselt. 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Ügyesség: 15 
Képzettség követelmények: 
Pusztakezes harc 3.fok vagy fegyverhasználat 3.fok 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: A karakter piszkos csele alkalmazásakor +16 harcérték módosítót, vagy 
próbadobásaihoz +4-t kap. Azonos ellenféllel szemben egy küzdelmen belül ezt a trükköt 
másodszorra csak 80% sikerrel tudja bevetni, ha azt a körülmények, illetve a harci helyzet 
lehetővé teszi. Akár minden körben alkalmazhat egy-egy piszkos cselt, de megteheti, hogy két 
körben egymás után három cselt mutat be, ezután azonban egy kört pihennie kell. (Az Új 
tekercsek képzettségének átdolgozása alapján) 

Sunu 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Hármas (Közepes) 

A sunu a felszínlakó törpék pusztakezes harci stílusa. A törpéknek a felszínlakó 
népekkel való viszálykodásban mindig is a termetük volt a legfőbb hátrányuk. Ha már 
segíteni nem tudtak ezen, legalább megpróbáltak lefaragni valamit a jelentőségéből. Ennek a 
törekvésnek a gyümölcse a sunu.  

A stílus már az új hazában, Yneven öltött végleges formát, a közhiedelemmel 
ellentétben nem hadászati célzattal. Ihletői sokkal inkább a komoly, ám nem életre-halálra 
menő összetűzések voltak a nagyobbra nőtt népek és az első törpe kalandozók között. A 
törpék aztán – közismert konok módszerességükkel – összegyűjtötték az így szerzett 
tapasztalatokat, s rendszerezésüket és további finomításukat rábízták néhány vérmesebb 
természetű draugra, amely időközben végleg a felszínre költözött. Tarin homályában ma is 
hiába keresnénk sunu mestereket: különféle ocsmány földmélyi szerzetek ellenében nem sok 
hasznát vennék a tudományuknak az orkok pedig magasabbak ugyan náluk, de a lábuk 
ugyanolyan kurta.  

A sununak napjainkban két formája létezik, a „békecsináló” és a „békebontó” sunu. 
Utóbbi abban különbözik az előbbitől, hogy ehhez a mesterek khastnak nevezett, nyersbőr 
szíjakból font kesztyűt húznak, amely rézbütykökkel vagy – valóban komoly esetben – 
acélszögekkel van kiverve. Mindazonáltal számos dokumentált eset bizonyítja, hogy a 
jámborabb „békecsináló” sunu is alkalmas emberélet kioltására; a kurta, ám annál izmosabb 
törpe karok iszonyatosakat bírnak ütni.  

Összecsapás esetén a sunu mesterek mindenek előtt a nagyobb termetű ellenfél közelébe 
nyomulnak, majd borzalmas erejű ütéseket mérnek az altest sebezhető pontjaira: lágyékra, 
vesére, térdkalácsra, bokaboltozatra. A földre került ellenfelet aztán vagy belharcban birkózó 
fogásokkal teszik ártalmatlanná, vagy további közvetlen közelről leadott ökölcsapásokkal.  
A „békecsináló” sunu alkalmazására többnyire kocsmai verekedésekben, elmérgesedett 
perpatvarokban kerül sor. A „békebontó” sunu akár nehézpáncélzatú ellenfelekkel szemben is 
használható (kevés vértezet nyújt kielégítő védelmet az alulról felfelé érkező támadások 
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ellen), a hadba vonuló törpék mégsem szeretnek kizárólag az öklükre hagyatkozni. Háborúban 
a khast azoknak az öreg veteránoknak az utolsó mentsvára, akik a többi fegyverüket 
elvesztették vagy eltörték a csata zűrzavarában. 

Harcban általában a magasabb pozíciót elfoglaló fél van előnyben és az alacsonyabb 
pozíciót elfoglaló hátrányban. A sunu mesterek azonban megtanulták maradéktalanul 
kihasználni a termetükből adódó lehetőségeket, ezért esetükben a helyzet éppen ellenkezőjére 
fordul; ők kapják a plusz módosítókat és a magasabb pozíciót elfoglaló ellenfél a levonásokat. 
(egyszerűen meg kell cserélni a két sorozat helyzetmódosítót) ez a szituáció addig tart, míg az 
ellenfél földre nem kerül. Lóhátról a sunu mestert egyáltalán nem lehet megsebezni, ilyenkor 
a harc közte és a ló között folyik (vagy az tapossa agyon őt, vagy ő dönti le néhány ütéssel 
gazdástul mindenestül). 

 A sunu jellegzetes közelharcos stílus. Legfőbb bökkenője az, hogyha valaki alkalmazni 
akarja, előbb az ellenfél közvetlen közelébe kell kerülnie. Ilyenkor egy körben le kell 
mondania az összes támadásról, és védekező harcot sem folytathat. Ez idő alatt természetesen 
ki van téve a másik fél ellentámadásának (a gyalogos kardforgató odavághat, a ló odarúghat). 
Ha az ellentámadás sikeres (azaz legalább egy Fp veszteséget okoz), a törpének nem sikerült 
célpontja közelébe férkőznie; ha kitart szándéka mellett (és még életben van), a következő 
körben újra próbálkozhat.  

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 11, Ügyesség: 9 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 2 Kp 

Ismertetés: Ezen a szinten a karakter még csak ismerkedik a sunuval. A sunu értékeivel 
harcol (Ké: 11, Té: 5, Vé: 4, sebzés: K3+ az erő tíz feletti része, ez a sebzés nem lehet Ép) 
Ehhez a harcértékhez nem adandó hozzá az ököl harcértéke, mivel bele van számolva; a sunu 
az ökölharc alternatívája. Mivel még kezdő, körönként csak egyszer támadhat. 

 
2. fok 
Képesség-követelmények: 
nincsenek 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: Az alapfokon képzett sunu-mester – ha ügyessége és gyorsasága engedi – 
támadhat egy körben kétszer. Sebzése továbbra is K3, amihez hozzáadódik az erő tíz feletti 
része, de továbbra sem sebezhet Ép-t. Harcértékei változatlanok. 

 
 3. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 12, Ügyesség: 11 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 9 Kp 

Ismertetés: A sunuban harmadfokon képzett karakter harcértéke a Ké: +2, Té: +5, Vé: 
+5 módosítóval nő. Sebzése K4 lesz, amihez hozzáadódik az erő tíz feletti része. Ezen a 
szinten már képes akár Ép sebzésére is. 
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4. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 13, Ügyesség: 12 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 15 Kp 

Ismertetés: A sunut mesterfokon űző törpe harcértékeihez jár a mesterfokú bónusz, Ké: 
+5, Té: +10, Vé: +10, sebzése pedig K6, amihez hozzáadódik az erő tíz feletti része. A 
mesterfokú sunus arra a körre, amelyben a közelkerülést végzi, +10 Vé-t kap. 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Erő: 14, Ügyesség: 13 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 20 Kp 

Ismertetés: Az ötödik fokú sunu-mesterek a legkiválóbb pusztakezes harcosok a törpék 
között. Amikor sikeres ütésének sebzését dobja, kétszer dobhat, és a két érték közül belátása 
szerint választhat. Abban a körben, amelyben a közelkerülést végzi, Védő értékéhez +30 
adandó. 

A törpe társadalomban a sunu –mesterek nagy tiszteletnek és megbecsülésnek 
örvendenek. Hősiességüket a felszínlakók sem vitatják, mindazonáltal hajlamosak kissé 
hibbantnak nézni azt a másfél lábnyi emberkét, aki a csatában egyenest a rohamozó 
nehézlovasság acéllal vasalt patái alá iparkodik. (Az Alternatívák a harcművészetekre című 
Rúna cikk alapján) 

Taktika 
Elsajátítási mód: Gyakorlással 
Nehézségi kategória: Egyes (Könnyű) 

Ha több fegyveres együtt verekszik, harcmodoruk igazodik egymáshoz, mozgásukat 
összehangolják, akkor lényegesen többet tudnak elérni, mintha külön-külön küzdenének. 
Ebből a réges-régi felismerésből fakad a csatában viaskodó katonák harci alakzatba 
szervezése, amely az ütközetet az egyéni párviadalok áttekinthetetlen zűrzavarából az 
összetartó egységek szervezett összecsapásává nemesítette. 

Aki jártas ebben a képzettségben, az ismeri az Ynev világán kifejlesztett harci 
alakzatokat, méghozzá nem csak elméleti, hanem gyakorlati értelemben is. A taktikában 
képzetlen karakterek, - legyenek máskülönben bármily félelmetes kardforgatók – a harchoz 
csupán az egyéni párbaj, a kaotikus adok-kapok szinten értenek, alakzatban harcolni nem 
tudnak. Márpedig a szoros alakzatban verekedő katonák fokozzák és kiegészítik egymás 
képzettségeit, és csoportban jóval veszedelmesebbek, mint egyénileg. Egyenként elég szerény 
teljesítményt nyújtanak, együttesen viaskodva azonban gondosan összehangolják a 
működésüket, ezért igencsak félelmetes ellenfélnek bizonyulhatnak. (Ezért nem terem sok 
babér a személyes vitézséget bálványozó kalandozóknak a háborús csatatereken.) 

Ynev nagy múltú világán megszámlálhatatlan különböző harci alakzatot kísérleteztek ki 
a hadvezérek. Az egyes harci alakzatok különféle játéktechnikai előnyöket biztosítanak a 
keretükben hadakozó karaktereknek. Ezek az előnyök három főbb kategóriába sorolhatók: 

1.)Az alakzatban küzdő katonákkal szemben bizonyos negatív harci módosítók nem 
érvényesülnek. Hogy a legegyszerűbb példát hozzuk: a párban, hátukat egymásnak vetve 
verekedő harcosok ellen nem lehet hátulról, vagy félhátulról támadást intézni. 
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2.)Mivel az együttes erővel harcoló katonák segítik és kiegészítik egymás védelmét, 
illetve támadásait, harci értékeikhez (Ké, Té, Vé) bizonyos bónuszok járulnak. Ezeknek 
pontos értékét mindig az éppen használt alakzat határozza meg. 

3.)Egyes alakzatok különféle speciális előnyöket is biztosítanak a keretükben 
harcolóknak. Az ilyen speciális előnyökre mindig kitérünk az alakzatok részletes 
ismertetésében. 

 
Mindezen előnyök azonban csak akkor érvényesülnek, ha az alakzatban küzdő katonák 

kivétel nélkül mind ismerik az illető formációt. Az egységet már egyetlen értetlen vagy 
renitens személy okvetetlenkedése is megbonthatja – ami természetesen nemcsak őt, hanem 
az összes többi harcost is veszélybe sodorja. A harcmezőn ezért gyakran megesik, hogy az 
alakzat kiveti magából és magányosan pusztulni hagyja a tudatlanokat, saját jól felfogott 
érdekében.  

Az előnyök az alakzat felbomlásáig érvényesülnek. Minden alakzatnak van egy 
minimálisan megszabott létszáma; ha a katonák száma ez alá csökken, az alakzat 
automatikusan felbomlik. A különféle harci alakzatok természetesen más módon is 
felbomolhatnak. Részletes bemutatásukban mindig megadjuk azokat a feltételeket, amelyek 
beálltakor az alakzat felbomlottnak tekinthető. Ez igen fontos tényező, hiszen csatában az 
ellenfél nyilván a harci alakzatok szétverésére fog törekedni.  

Egyes alakzatoknak nem csak minimális, hanem maximális létszáma is van, ami azt 
jelenti, hogy a megadottnál több katona nem tömörülhet bele. Ez azonban nem zárja ki, hogy 
több ilyen formációt hozzanak létre, amelyek egymástól függetlenül működnek a harcmezőn. 

A jelentősebb alakzatok több tucat, sőt, több száz tagból állnak, akiknek persze mind 
ismerniük kell a vonatkozó harcmodort. Ez a kényszerű szükség vezette rá Ynev gazdagabb 
országait – Shadont, Toront, Abasziszt – hogy állandó, fizetett hadsereget toborozzanak, s az 
újoncokat szigorú kiképzésnek vessék alá. Hála ennek az intézkedésnek, hadseregükben 
jóformán minden katona jártas 2. fokon a taktikában. 

A képzetlen karakter majmolhatja ugyan a taktika által diktált harcmodort, a vele járó 
bónuszokat azonban sohasem kapja meg. (Hiába veti tehát egymásnak hátát a csatában két 
képzetlen kalandozó, ettől még nem minősülnek bajtársi párosnak, harci értékeikhez nem jár 
semmiféle pozitív módosító. 

 
Képesség-követelmények: 
taktika függvénye 
Képzettség követelmények: 
taktika függvénye 
Képzettség pont igény: taktika függvénye 

Ismertetés: A taktika képzettségnél nem különböztetünk meg képzettségi fokokat, 
mivel valaki vagy ismer egy taktikát, és akkor képes alkalmazni azt, vagy nem. Ezért minden 
létező, kidolgozott taktika egy külön képzettségként kezelendő, és külön, a taktika leírásában 
feltüntetett Kp értékekért kell megtanulni. Szintén a taktika leírásában szerepel az, hogy 
elsajátításához milyen fegyvert kell tudni forgatni, esetleg milyen egyéb képzettségeket kell 
hozzá ismerni, illetve milyen képességekkel kell minimum rendelkezni ahhoz, hogy az adott 
taktika megtanulható legyen.  

A taktikát nem általánosan tanulja a karakter, hanem mindig egy adott formációt tanul 
meg. Ezért az ismert formációt mindig fel kell tüntetni a karakterlapon, például Taktika – 
Tiadlani kettős. 

Egy karakter úgy fejlesztheti taktika képzettségét, ha több, újabb harci formációkat 
tanul meg. A magasan képzett, több taktikai elemet is ismerő karakter már a világ bármelyik 
részén jó eséllyel beállhat a sorba, és nem kényszerül arra, hogy egymagában nézzen szembe 
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a harcmezőn az ellenséggel. Egy hadsereg hivatásos katonái átlagosan 1-2, míg veteránjai 4-7 
harci formációt ismernek. A kalandozókra pedig az jellemző, hogy leginkább a kevés 
résztvevőt igénylő harci elemeket részesítik előnyben, hiszen egy kalandozócsapat ritkán áll 
20-30 katonából. (Az Új tekercsek képzettségének átdolgozása alapján) 

 

Mágiaismeret 
Elsajátítási mód: Tapasztalással 
Nehézségi kategória: Négyes (Nehéz) 

A mágiaismeret nem tudományos képzettség. Általában olyan kalandozók sajátítják el, 
akik egyáltalán nem értenek a mágia forgatásához, ám sokszor akad dolguk beavatottjaival – 
akár barátként, akár ellenségként. Mindenképpen szükségük van hát rá, hogy többé-kevésbé 
eligazodjanak e beavatottak cselekedeteiben, sejtsék, mire számítsanak tőlük, és mire nem, 
felkészülhessenek esetleges húzásaikra és cselvetéseikre, ismerjék az ellenük vívott harc 
mesterfogásait. A képzettség szigorúan gyakorlati jellegű, elsődleges alapja a jó 
megfigyelőkészség, a tapasztalatok gondos elemzése, a villámgyors gondolkodás. 

A képzettség alkalmazásának legfontosabb előfeltétele, hogy a karakternek alkalma 
nyíljon megfigyelni varázslás közben egy mágiaforgatót. Ez természetesen pillanatok alatt 
történik, és rengeteg mindenre kiterjed. Az elsődleges kiindulási alapot a mágiaforgató 
mimikája, tartása, lépései, gesztusai és az általa kiejtett bűvös igék képezik. Ehhez járulnak 
hozzá – a netán fellépő másodlagos tényezők, például a fény és hóviszonyok változásai; a 
bizsergés a bőrön; a garat hátuljában vagy a gyomorszáj körül összegyűlő savanykás nyál; az 
égnek meredő haj és szőrszálak, a fülzúgás, émelygés, szédülés. Mindezt a karakter 
kiegészítheti a mágiával vívott küzdelmek szokványos taktikájáról szerzett ismereteivel, és 
megpróbál következtetni belőle, milyen varázslatra készül a mágiaforgató, hogy idejében 
megtehesse a szükséges ellenlépéseket. Aki magas fokon járatos ebben a képzettségben, az 
szerényebb harci képességekkel is összehasonlíthatatlanul veszedelmesebb ellenfél egy 
mágiaforgató számára, mint egy erős, ám buta és tapasztalatlan kardforgató. 

A fentiekből következik, hogy mágiaismeretet semmiféle egyetemen és 
varázslóközpontban nem oktatnak, sem jó pénzért, sem ingyen. Ez a képzettség ugyanis 
elsősorban az avatatlanok eszköze a mágiaforgatók ellen, és senki nem olyan bolond Yneven, 
hogy fegyvert adjon ellenségei kezébe. Leginkább egyes alvilági testvériségek és 
fejvadászklánok nevezetesek arról, hogy válogatott növendékeiket megtanítják a 
mágiaismeretre, de nem idegen ez a felfogás az elit harcos- és harcművész-iskoláktól sem. 
Ami magukat a mágiaforgatókat illeti, ők nem feltétlenül tanulják meg ezt a képzettséget, 
melynek leginkább más beavatottakkal való összecsapásban látják hasznát. Minél világiabb 
természetű egy mágikus hagyomány, annál valószínűbb, hogy beavatottjai valamilyen szinten 
elsajátítják a mágiaismeretet; a bárdok és boszorkánymesterek között például sok ilyet 
találunk, a papoknál és tűzvarázslóknál már kevesebbet, a mozaikmágusok soraiban pedig 
legfeljebb nagy ritkán, elvétve egyet-egyet. Nevezetes kivételek persze itt is akadnak, A 
Domvik-hitű inkvizítorok és a gorviki Holdkos-iskola magiszterei például hírhedtek alapos 
mágiaismeretükről. 

A képzettség mindenféle elméleti alapot nélkülöz, és minél merevebb, minél 
formálisabb egy mágikus hagyomány, annál jobban alkalmazható ellene. A papok például 
nemigen csinálnak titkot belőle, kinek a nevében sújtanak le mágikus igéikkel, rituáléik 
elterjedtek és közismertek, szent szimbólumukról könnyű azonosítani őket. A varázslói mágia 
vulgárisabb formái hasonlóan kevés teret engednek az eredetiségnek, a verbalitásnak, 
hajlamosak könnyen felismerhető sémákba merevedni; ezzel szemben a mozaikmágia 
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változékony és sokféleképpen kombinálható, igazi mesteréről nehéz megjósolni, milyen 
taktikát választ a következő percekben. 

Természetesen minél ritkább egy varázslat, annál kevesebben ismerik; és általában a 
legnagyobb hatalmú varázslatok a legritkábbak. Ezért a képzettség minden fokához tartozik 
egy Mp-limit; a karakternek csupán azoknak a varázslatoknak az azonosítására van esélye, 
amelyek Mp-költsége alaperősítésen nem haladja meg ezt a limitet. Amennyiben a megfigyelt 
személy olyan varázslatra készül, amely ugyan a karakter által ismert mágiatípusok 
valamelyikébe tartozik, de Mp-igénye alaperősítésen nagyobb a limitnél, az esélye 
automatikusan feleződik. Ha mégis sikerül megdobnia, akkor is csak nagyon ködös 
fogalmakat tud alkotni arról, mire is számíthat. Démoni birtok varázslat esetén például sejti, 
hogy a boszorkánymester valami szörnyű átokra készül; időkapunál gyanítja, hogy a pap szét 
akarja feszíteni a létezés szokványos korlátait; és így tovább. 

A mágiaismerethez a rendkívül gyors felismerés is hozzátartozik, a karakternek 
villámsebesen kell levonnia a következtetéseket. 

A mágiaismeretet mindig egy adott mágikus hagyományra vonatkoztatva kell 
megtanulni, és ezt a karakterlapon is fel kell tüntetni, például: mágiaismeret – 
boszorkánymesteri 1. fok. A képzettség nyújtotta lehetőségek is csak ezen hagyományon belül 
alkalmazhatók.  

Megtanulása akkor is lehetséges, ha a karakter semmilyen mestertől nem tanult erről, 
bár természetesen mások összegyűjtött tapasztalatai sokat segíthetnek. Ezért például ha egy 
karakter sokat dolgozik együtt egy mágiahasználóval, idővel ellesheti tudományának egyes 
fogásait, azaz később már felismeri, mire készül, azaz megtanulhatja a mágiaismeretet. 

A képzettség az ősmágikus hagyományokra is felvehető, ám ilyen ismereteket, 
tanítókat, és egyáltalán megfigyelhető alkalmazókat találni jóval nehezebb, majdhogynem 
lehetetlen. Ezt a KM-nek szigorúan figyelembe kell venni! Amennyiben a képzettséget 
valamely ősmágikus hagyományra alkalmazva veszi fel egy karakter, akkor a nehézségi 
kategória 5 (Irgalmatlanul nehéz) lesz, az egyes fokok Kp igénye pedig a háromszorosára nő. 
A képzettéség hatása ugyanaz marad, természetesen a választott ősmágikus tudományra 
vonatkoztatva. 

 
1. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 15, Gyorsaság: 13, Intelligencia: 12 
Képzettség követelmények: 
a vonatkozó élő nyelv ismerete 
Képzettség pont igény: 5 Kp 

Ismertetés: Ezen a szinten a karakter még csak ismerkedik a választott mágikus 
hagyomány jeleinek felismerésével. Jó eséllyel meg tudja állapítani, hogy a megfigyelt 
mágiahasználó varázslatra, vagy csupán pszi-diszciplínára készül-e, netán csak ijesztgeti 
közönségét. 

A karakter tisztában van a legalapvetőbb formai elemekkel, amit a mágikus hagyomány 
leginkább használ varázslatai létrehozásához. Szinte teljes bizonyossággal képes 
megállapítani, hogy ellenfele valóban mágikus hatás létrehozására készül-e, vagy egyéb 
tevékenységet végez. (ezt persze a körülmények pl. rossz látási viszonyok befolyásolhatják) 
Amennyiben ilyenkor elnyeri vele szemben a kezdeményezést, továbbá sikeres érzékelés-
próbát tesz, szintenként 10% esélye van rá, hogy a mágiaforgató mozdulataiból és szavaiból 
kiindulva azonosítsa, hogy az általa ismert – illetve azonosítani tudott – mágikus hagyomány 
követőjével van-e dolga. Amennyiben nem, akkor a karakter eleve esélytelen, tehát dobnia 
sem kell. Amennyiben elvéti, akkor sejteni fogja, hogy esetleg például egy 
boszorkánymesterrel áll szemben, mert a hasonlóság nagy, de bizonyosságot nem nyerhet 
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felőle. Ilyenkor sosem a karakter tényleges szintje számít, hanem az, hogy hány szintet lépett 
a karakter a képzettség 1. fokon történő elsajátítása óta, a kezdő szintet is beleértve. (például 
egy, a képzettséget 2. Tsz-en megtanuló karakter esélye a felismerésre 5. Tsz-en – mivel azóta 
a képzettsége nem fejlődött – 40% lesz). A kedvezőtlen látási és hallási viszonyok 
következtében az esélyekhez levonások rendelhetők, a KM belátása szerint. 

Innentől kezdve azonban a karakter bizonytalanságban marad, hiszen azt, hogy a 
varázslat milyen hatást fog kifejteni nem képes megállapítani. Eddigi tapasztalatai, illetve 
legendák elbeszélései alapján tudhatja csupán, hogy például a boszorkányok milyen varázslat 
létrehozására képesek. (Nem árt meggondolni, hogy például nem minden esetben érdemes a 
használt mágia típusából messzemenő következtetéseket levonni az ellenfél karakterkasztjára 
vonatkozóan!) 

Képzettségét a választott mágikus hagyomány minden olyan forgatója ellen 
alkalmazhatja, aki látó- és hallótávolságon belül tartózkodik, és a karakter tisztán látja, illetve 
hallja őt. 

A képzettség 1. fokához tartozó Mp-limit 5. 
 

2. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 15, Gyorsaság: 14, Intelligencia: 13 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 10 Kp 

Ismertetés: A képzettséget 2. fokon ismerő karakter már tisztában van a választott 
mágikus hagyomány varázslásának általános formai elemeivel. Hozzávetőleges ismerettel 
rendelkezik a mágiahasználók alapvető eszközeiről (pl. hogy a papnak szent szimbóluma, a 
varázslónak botja van, míg a boszorkány számára a hatalom itala a fontos), illetve képet alkot 
a választott mágikus hagyomány főbb típusairól. (ilyenek a papi mágia szférái, és a 
mágiacsoportok pl. elemekkel foglalkozó, halottakkal foglalkozó, érzelmekkel foglalkozó) 

Az ilyen fokon képzett karakter már biztosan azonosíthatja hogy ellenfele varázslatra 
készül, és természetesen hogy az általa ismert mágikus hagyomány követője, ellenkező 
esetben eleve haszontalan a képzettsége. (ezt persze a körülmények pl. rossz látási viszonyok 
befolyásolhatják) Amennyiben ilyenkor elnyeri vele szemben a kezdeményezést, továbbá 
sikeres érzékelés-próbát tesz, szintenként 20% esélye van rá, hogy a mágiaforgató 
mozdulataiból és szavaiból, a megfigyelt másodlagos jelekből kiindulva azonosítsa, hogy a 
mágiahasználó a mágikus hagyomány mely főbb területéről készül varázslatot használni. 
(például halál szférájú varázslat következik) Ebből ha nem is teljes bizonyossággal, de képes 
következtetéseket levonni a varázslat várható hatására nézve, és így akár felkészülhet, 
cselekedhet, védekezhet ellene. (A KM-nek nem szabad elfelejteni, hogy nem mágiahasználó 
a karakter, csak ködösen, nagy vonalakban fogalmazzon neki) A kedvezőtlen látási és hallási 
viszonyok következtében az esélyekhez levonások rendelhetők, a KM belátása szerint. A 
képzettség 2. fokához tartozó Mp-limit 10. 

 
 3. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 16, Gyorsaság: 15, Intelligencia: 13 
Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 15 Kp 

Ismertetés: A képzettséget 3. fokon ismerő karakter már a választott mágikus 
hagyomány legtöbb területének jellemzőivel, azok hozzávetőleges hatásaival is tisztában van. 

 98



MAGUS                                                                  Mátrix                                                               Magyar Gergely 

Bővülnek ismeretei a mágikus hagyomány által használt varázslási módszerek ismeretére 
vonatkozóan is.  

Az ilyen fokon képzett karakter már biztosan azonosíthatja hogy ellenfele varázslatra 
készül, és természetesen hogy az általa ismert mágikus hagyomány követője, ellenkező 
esetben eleve haszontalan a képzettsége. Amennyiben ilyenkor elnyeri vele szemben a 
kezdeményezést, továbbá sikeres érzékelés-próbát tesz, szintenként 40% esélye van rá, hogy a 
mágiaforgató cselekedeteiből azonosítsa, hogy a mágikus hagyomány mely főbb területéről 
készül varázslatot használni. Ha ez a próbája sikeres, úgy szintenként 10% esélye van rá, hogy 
azonosítsa, a mágiahasználó konkrét varázslatát is. Itt természetesen a névnek nincs 
jelentősége, hiszen a karakter azzal amúgy sem tudna mit kezdeni, de a KM homályos 
utalásokat tehet a varázslat várható erősségére, időtartamára, hatására. (például a természeti 
mágián belül valamiféle vihar varázslat következik) A képzettség 3. fokához tartozó Mp-limit 
20. 

 
4. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 17, Gyorsaság: 16, Intelligencia: 14 
Képzettség követelmények: 
veszélyérzék 75% 
Képzettség pont igény: 23 Kp 

Ismertetés: A képzettséget 4. fokon ismerő karakter már a választott mágikus 
hagyomány szinte valamennyi területével, varázslatával és azok várható hatásaival tisztában 
van. Felismeri a legtöbb varázslási módszert a területen belül. Átfogó képe van a 
mágiaterülethez szükséges leggyakoribb anyagi komponensekről is. Emellett fogalma van a 
mágikus hagyomány által létrehozható, és leggyakrabban használt varázstárgyak típusáról, 
használatáról is. Ezen a fokon a karakternek képe van a mágikus hagyomány 
mágiahasználóinak azon módszereiről is, amik a mágikus energia visszanyerésére szolgálnak, 
tehát ha ilyet lát, ugyanúgy jogosult a felismerést célzó próbadobásra, mint varázslás esetén. 

Az ilyen fokon képzett karakter már biztosan azonosíthatja hogy ellenfele varázslatra 
készül, és természetesen hogy az általa ismert mágikus hagyomány követője, ellenkező 
esetben eleve haszontalan a képzettsége. Szintén nagy bizonyossággal helyezi el a készülő 
varázslatot az ismert kategóriák között. (szféra, típus) Amennyiben ilyenkor elnyeri vele 
szemben a kezdeményezést, továbbá sikeres érzékelés-próbát tesz, szintenként 60% esélye 
van rá, hogy a mágiaforgató cselekedeteiből azonosítsa, hogy a mágikus hagyomány mely 
főbb területéről készül varázslatot használni. Ha ez a próbája sikeres, úgy szintenként 20% 
esélye van rá, hogy azonosítsa, a mágiahasználó konkrét varázslatát is..  

Ugyanezt teheti akkor is, ha ellenfele valamilyen, a hagyománya által gyakran használt 
varázseszköz alkalmazására készül. Például a boszorkánymester varázsol, varázsol, majd 
elővesz egy kis üvegcsét, és meginni készül. Ilyenkor a karakter (szintenként 60% eséllyel) 
megállapíthatja, hogy bizony hatalom italát készül inni.) Fontos, hogy a karakter ezzel a 
képzettséggel csak használat közben, annak módjáról ismeri fel az ilyen varázseszközöket, 
tehát ha csak egyszerűen talál egy varázstárgyat, akkor nincs esélye felismerni azt, erre több 
másik képzettség szolgál. (Tulajdonképpen a fenti esetben sem konkrétan a varázstárgyat 
ismeri fel, hanem a használatából, annak körülményeiből következtet rá). 

A képzettség 4. fokához tartozó Mp-limit 35, ez azonban a varázstárgyak használatára, 
illetve a mana visszaszerzés felismerésére nem vonatkozik. 

 
5. fok 
Képesség-követelmények: 
Érzékelés: 19, Gyorsaság: 17, Intelligencia: 15 
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Képzettség követelmények: 
nincsenek 
Képzettség pont igény: 35 Kp 

Ismertetés: A képzettséget ilyen kivételesen magas fokon ismerő karakter már a 
választott mágikus hagyomány szinte minden varázslási szokását megfigyelte már és ismeri. 
Ezen a szinten már tökéletesen tisztában van az adott mágikus hagyomány képviselőinek 
gyenge pontjaival, fogyatékosságaival. (például, hogy a pap nem varázsolhat, ha elveszti szent 
szimbólumát, a boszorkánymester, ha nem használhatja bal kezét, vagy hogy a varázsló akkor 
is képes mágiát használni, ha nincs nála a botja, vagy mozogni nem, de beszélni képes) Már a 
mágiahasználó olyan veszélyeire is következtethet, amik átfogó ismereteket igényelnek. 
(például, hogy ha a varázsló megszerezte féltve őrzött kardját, akkor úgy is képes hatni rá, 
hogy nem is látja, bármilyen messze legyen is. Ugyanígy már képet alkot a varázslatok 
gyenge pontjairól, az ellenük való védekezés hatékony formáiról. (például hogy a villám ellen 
a szigetelés véd, a fémvért erősíti, hogy a mágikus tűz ellen hiába vizes az öltözéke, vagy 
hogy a fénymágiák dolgát nehezítheti a barlangok sötétjében. 

Az ilyen fokon képzett fegyverforgatók már halálos ellenfelei az általuk ismert mágikus 
hagyomány képviselőinek, sokszor az összecsapás helyszínével, körülményeivel, idejével is 
ellehetetlenítik a mágiahasználókat. 

Amennyiben ilyenkor elnyeri vele szemben a kezdeményezést, továbbá sikeres 
érzékelés-próbát tesz, szintenként 80% esélye van rá, hogy a mágiaforgató cselekedeteiből 
azonosítsa, hogy a mágikus hagyomány mely főbb területéről készül varázslatot használni. Ha 
ez a próbája sikeres, úgy szintenként 30% esélye van rá, hogy azonosítsa, a mágiahasználó 
konkrét varázslatát is. Ezen a fokon a játékos már felhasználhatja mágiaelméleti ismereteit, és 
a KM is segítségére lehet egy-két hasznos tippel. Természetesen azért még ezen a szinten sem 
tud mindent. 

Ugyanezt teheti akkor is, ha ellenfele valamilyen, a hagyománya által gyakran használt 
varázseszköz alkalmazására készül. Ilyenkor a karakter (szintenként 30% eséllyel) 
megállapíthatja, hogy hozzávetőleg milyen hatású tárgyat képes alkalmazni, illetve, hogy ez 
ellen hogyan védekezhet. 

A képzettség 5. fokához tartozó Mp-limit 50, ez azonban a varázstárgyak használatára, 
illetve a mana visszaszerzés felismerésére nem vonatkozik. (Az Új tekercsek képzettségének 
átdolgozása alapján) 
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Képzettségek 
Képzettség neve oldal 1 2 3 4 5 Spec. Elsajátíthatóság Nehézségi kategória 

Akrobatika UT220 3 10 16 25 38  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Alkímia UT252 2 5 12 20 30  Tanulással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Anatómia UT253 2 4 6 15 30 Faj Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Antissjárás UT246 1 5 10 20 32  Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Arctalanság UT172 2 4 9 20 35  Tapasztalással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Auraelemzés UT273 2 4 8 20 40  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Auraleplezés UT277 5 7 15 30 45  Tapasztalással 4 (Nehéz) 
Álcázás UT169 2 4 9 20 35  Gyakorlással 1 (könnyű) 
Állatismeret UT204 2 5 10 16 25 Faj Tapasztalással 1 (könnyű) 
Állattartás UT153 1 2 4 10 20  Tapasztalással 1 (könnyű) 
Állóharc UT91 1 6 12 18 24  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Álöltözet UT170 2 4 9 20 35  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Ásványtan UT230 2 4 6 13 25  Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Balzsamozás UT256 1 3 9 15 25  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Bányászat UT157 1 2 4 10 20  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Belharc UT54 1 6 15 25 40  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Birkózás UT42 1 8 12 15 25  Gyakorlással 1 (könnyű) 
Birtokigazgatás UT133 1 3 12 20 28  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Csapdaállítás UT217 3 10 15 20 30  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Csapdakeresés UT196 1Kp=3%  Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Csapdaleszerelés UT197 1Kp=3%  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Csomózás UT215 2 7 15 24 32  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Démonológia UT275 5 10 17 25 38  Tanulással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Dorbézolás UT127 1 2 4 10 20  Tapasztalással 1 (könnyű) 
Drágakőmágia UT271 2 4 8 20 40  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Egyensúlyérzék UT220 1Kp=3%  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Esés UT222 1Kp=3%  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Ékesszólás UT124 1 2 4 10 20 Kult. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Élettan UT272 1 3 6 15 30  Tanulással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Élő nyelv UT117 1 2 4 10 20 Vál. Gyakorlással 1 (könnyű) 
Ének UT159 1 2 4 10 20  Gyakorlással 1 (könnyű) 
Építészet UT250 1 2 5 15 25 Kult. Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Értékbecslés UT147 1 2 4 10 20 Kult. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Értékhamisítás UT184 2 9 15 30 45 Kult. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Fegyverdobás UT72 1 3 20 30 40 Fegyv. Gyakorlással 1 (könnyű) 
Fegyverdobás bólával UT74 1 3 20 30 40  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Fegyverdobás hálóval UT74 1 3 20 30 40  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Fegyverdobás idegen 
fegyverrel UT76 3 9 40 60 80 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 

Fegyverdobás lasszóval UT75 1 3 20 30 40  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Fergyverdfobás lóhátról UT80 3 5 15 20 30 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Fegyverdobás rokon 
fegyverrel UT75 1 3 20 30 40 Fegyv. Gyakorlással 1 (Könnyű) 

Fegyverhasználat UT44 1 3 20 30 40 Fegyv. Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Fegyverismeret UT52 1 8 13 20 30  Tanulással 1 (könnyű) 
Fegyvertörés UT95 1 8 15 25 35 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Festés/rajzolás UT162 1 2 4 10 20  Gyakorlással 1 (könnyű) 
Földharc UT93 1 8 18 26 40  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Földművelés UT152 1 2 4 10 20  Tapasztalással 1 (könnyű) 
Földredöntés UT56 1 5 12 20 30 Fegyv. Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Futás UT202 3 9 15 24 30  Gyakorlással 1 (könnyű) 
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Hajózás UT156 1 2 4 10 20  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Halászat UT212 3 8 12 17 30 Vál. Tapasztalással 1 (könnyű) 
Hamisjáték UT182 1 2 9 20 30 Kult. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Hangutánzás UT177 1 3 9 18 27 Kult. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Harci láz UT97 1 3 5 15 25  Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Hasbeszélés UT178 1 3 9 18 27  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Hazárdjáték UT180 1 2 4 9 20 Kult. Tapasztalással 2 (Viszonylag könnyű) 
Helyismeret UT122 1 2 4 10 20 Vál. Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Heraldika UT137 1 3 9 15 30 Kult. Tanulással 1 (Könnyű) 
Herbalizmus UT231 2 6 10 18 35  Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Holt nyelv UT235 5 10 18 30 45 Vál. Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Idomítás UT206 3 8 14 20 26  Tapasztalással 4 (Nehéz) 
Időjóslás UT233 2 4 8 13 25  Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Iparűzés UT146 1 2 4 10 20  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Irányérzék UT219 1Kp=3%  Tapasztalással 2 (Viszonylag könnyű) 
Irodalom UT164 1 2 4 10 20 Kult. Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Írás-olvasás UT227 2 4 6 13 25  Tanulással 1 (Könnyű) 
Jelbeszéd UT174 2 5 15 30 50  Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Jog/Törvénykezés UT239 2 6 13 20 30 *Kult.* Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Jövendőmondás UT234 3 8 15 25 40 Vál. Tapasztalással 4 (Nehéz) 
Kétkezes harc UT86 3 6 10 20 35 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Kézváltás UT100 3 8 20 30 40 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Kínokozás UT103 4 10 20 30 40 Fegyv. Gyakorlással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Kíntűrés UT198 3 12 24 36 48  Tapasztalással 4 (Nehéz) 
Kocsihajtás UT155 1 2 4 10 20  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Kocsmai verekedés UT187 1 3 9 18 27  Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Körkörös harc UT107 3 10 18 32 50  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Körkörös harc kétkezes 
fegyverrel UT108 4 12 20 35 50  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 

Kriptográfia UT242 2 6 13 20 30  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Kultúra UT119 1 2 4 10 20 Vál. Tapasztalással 1 (könnyű) faj (4) 
Lasszóvetés lóhátról UT82 3 6 16 22 35  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Lefegyverzés UT50 1 7 12 18 25 Fegyv. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Lefegyverzés célzófegyverrel UT51 1 7 12 18 25 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Lefegyverzés puszta kézzel UT51 1 7 12 18 25 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Legendaismeret UT228 2 6 10 18 35 Kult. Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Lesvetés UT190 2 5 15 35 45  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Lélektan UT121 1 3 8 20 30 Faj Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Lopózás UT173 1Kp=3%  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Lovaglás UT132 1 3 9 15 30 Faj Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Lovas íjászat UT79 1 5 15 25 35  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Magasmágia UT263 2 4 8 20 40 Vál. Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Mágiahasználat UT282 5 15 30 45 60 Vál. Tanulással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Mágiaismeret UT278 5 15 30 45 60 Vál. Tapasztalással 4 (Nehéz) 
Mászás UT221 1Kp=3%  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Mechanika UT249 2 4 6 13 25  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Mesterlövészet UT77 1 6 15 25 40  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Mestermágia UT269 2 4 8 25 45  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Mestervágás UT101 3 8 16 25 35 Vál. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Méregkeverés UT257 2 6 13 20 30  Tanulással 4 (Nehéz) 
Méregkezelés UT192 2 5 15 30 45 Vál. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Méregtűrés UT199 3 12 24 36 48 Vál. Tapasztalással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Mértan UT248 1 2 5 15 25  Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
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Nehézvértviselet UT69 1 3 8 16 25  Tapasztalással 2 (Viszonylag könnyű) 
Nyomolvasás UT207 4 10 30 45 65  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Okirathamisítás UT185 2 9 15 30 45 Kult. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Oktatás UT130 2 4 8 16 24  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Orvoslás UT255 2 5 12 20 30  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Orvtámadás UT188 2 9 15 30 45  Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Ostromgép kezelése UT67 1 5 10 20 30  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Öklözés UT40 1 5 8 15 25  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Pajzskezelés UT46 1 5 20 30 45 Fegyv. Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Parancsnoklás UT62 1 8 16 25 50 Kult. Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Párbaj UT139 1 2 4 10 16 Kult. Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Pénzügyek UT149 1 2 4 10 20  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Piszkos csel UT194 2 5 15 30 45 Vál. Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Politika/diplomácia UT244 2 4 6 13 25 Kult. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Pszi UT259 1 3 10 22 40  Tanulással 4 (Nehéz) 
Pusztítás UT105 3 9 20 40 60 Fegyv. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Rejekhelykutatás UT196 1Kp=3%  Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Rejtett támadás UT189 2 9 15 30 45  Gyakorlással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Rejtőzés UT174 1Kp=3%  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Solymászat UT165 1 3 9 15 25  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Stratégia UT60 1 8 15 30 50  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Szabadulóművészet UT223 3 8 12 17 30  Gyakorlással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Szakrális mágia UT262 2 4 8 20 40 Vál. Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Szájról olvasás UT175 1 3 9 13 27  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Számtan UT248 1 2 5 15 25  Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Szexuális kultúra UT126 1 2 4 10 20  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Szimbólummágia UT265 2 4 13 25 45  Tanulással 4 (Nehéz) 
Színészet UT165 1 2 4 10 20 Kult. Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Szobrászat UT163 1 2 4 10 20  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Taktika UT58 1 5 10 15 25 Vál. Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Tánc UT161 1 2 4 10 20 Kult. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Teherbírás UT151 1 2 4 10 20  Tapasztalással 1 (könnyű) 
Tetoválás UT163 1 2 4 10 20  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Tetoválásismeret UT179 1 3 9 18 27 Kult. Tanulással 1 (Könnyű) 
Térképészet UT230 2 4 10 18 35  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Titkos pszi UT283 5 12 20 30 45 Vál. Tanulással 4 (Nehéz) 
Tornarend UT144 1 2 6 16 28 Kult. Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Történelemismeret UT237 3 8 13 20 30 Kult. Tanulással 1 (Könnyű) 
Tűzfegyver UT84 1 3 6 20 30  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Udvari etikett UT142 1 3 8 14 21 Kult. Tapasztalással 2 (Viszonylag könnyű) 
Ugrás UT223 1Kp=3%  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Úszás UT203 1 2 4 10 15 KIEG. Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Vadászat UT208 3 8 12 17 30 Vál. Tapasztalással 1 (Könnyű) 
Vakharc UT110 5 10 25 40 55  Gyakorlással 5 (Irgalmatlanul nehéz) 
Vallatás UT128 1 3 8 20 30  Tapasztalással 2 (Viszonylag könnyű) 
Vallás UT241 2 4 6 13 25 Vál. Tanulással 1 (Könnyű) 
Veszélyérzék UT219 1Kp=3%  Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Vívócsel UT53 1 5 12 25 40 Fegyv. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Vulgármágia UT260 2 4 8 20 40 Vál. Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Zárnyitás UT197 1Kp=3%  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Zene UT160 1 2 4 10 20 Kult. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Zsebmetszés UT183 1Kp=2%  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
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Enoszukei képzettségek 
Archaikus niarei nyelv E99 3 6 11 20 -  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Bénító ütés E79 2 5 12 22 30  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Daimai (színészet) E90 1 3 10 20 35  Tanulással 4 (Nehéz) 
Dzsí E86 1 3 8 20 40  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Dzsjóhadzsai (lágy-kemény) E81 3 8 16 25 35  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Fegyvertelen harc E71 1 5 8 15 25  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Harc bizonytalan alapon E72 2 8 15 25 35 Vál. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Iharacu (gyógymasszázs) E100 2 6 12 20 40  Tanulással 4 (Nehéz) 
Kalligráfia E93 1 2 4 10 20  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Kardvívó stílus E75 8+1/Té,Vé Vál. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Kertművészet E94 1 3 9 15 25 Vál. Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Kídzsai (nyilazás) E76 2 8 18 30 40  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Ladzsai (kardrántás) E73 3 6 12 24 35 Fegyv. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Piktogrammok írása/olvasása E97 3 6 12 20 30  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Raígei (végső összpontosítás) E78 1 2 3 4 5  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Szaimindzsai (hipnózis) E104 2 6 10 25 40  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Szóin-recitálás E102 1 6 10 18 35  Tanulással 3 (Közepesen nehéz) 
Teaszertartás E88 1 2 4 10 20  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Ú-dzsai (nindzsucu) E83 3 9 20 35 50  Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Úszás páncélban E79 2 5 15 25 40  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 

Saját képzettségek 
Árnyékmozgás S. 2 5 13 23 34  Gyakorlással 5 (Irgalmatlenul nehéz) 
Aszisz boksz S. 3 5 8 12 16  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Banara készítés S. 5 10 15 25 35  Tanulással 5 (Irgalmatlenul nehéz) 
Bénítás S. 3 6 10 15 22 Fegyv. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Csillagászat S. 1 2 4 8 14  Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Equaro S. 4 8 14 20 25  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Erdőjárás S. 2 5 10 15 20 Vál. Tapasztalással 3 (Közepesen nehéz) 
Fiesta ramiero S. 1 3 20 30 40  Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Harci trükk S. lásd a leírást   Vál. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Harcművészet S. 3 8 20 30 40 Vál. Gyakorlással 4 (Nehéz) 
Harc vízben S. 2 4 10 23 35 Fegyv. Gyakorlással 5 (Irgalmatlenul nehéz) 
Hárítófegyver használat S. 2 7 1 5 20 Fegyv. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Ikerharc S. 5 12 28 45 55  Gyakorlással 5 (Irgalmatlenul nehéz) 
Kiegészítő támadás S. 1 2 4 10 20 Fegyv. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Kobra késelés S. 2 4 22 32 45  Gyakorlással 1 (Könnyű) 
Különleges fegyverhasználat S. 1 2 6 13 20 Fegyv. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Mágiaismeret S. 5 10 15 23 35 Vál. Tapasztalással 4 (Nehéz) 
Művészet S. 1 2 5 10 20 Vál. Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Művészettörténet S. 1 2 4 8 12 Kult. Tanulással 2 (Viszonylag könnyű) 
Piszkos csel S. 1 2 3 4 5 Vál. Gyakorlással 2 (Viszonylag könnyű) 
Sunu S. 2 5 9 15 20  Gyakorlással 3 (Közepesen nehéz) 
Taktika S. lásd a leírást   Vál. Gyakorlással 1 (Könnyű) 
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Harci képzettségek átváltása 
 

2-fokú  5-fokú 
Belharc → Belharc 
Birkózás → Birkózás 
Célzás → Mesterlövészet 
Fegyverdobás → Fegyverdobás 

 Fegyverdobás rokon fegyverrel 
 Fegyverdobás idegen fegyverrel 
 Fegyverdobás lóhátról 
 Lasszóvetés lóhátról 

Fegyverhasználat → Fegyverhasználat 
Fegyverismeret → Fegyverismeret 
Fegyvertörés → Fegyvertörés 
Földharc → Földharc 
Hadrend → Taktika 
Hadvezetés → Parancsnoklás 

 Stratégia 
Harc helyhez kötve → Állóharc 
Harci láz → Harci láz 
Hárítófegyver használat → Hárítófegyver használat (s) 
Ikerharc → Ikerharc 
Kétkezes harc → Kétkezes harc 
Kiegészítő támadás → Kiegészítő támadás (s) 
Kínokozás → Kínokozás 
Közös harcmodor → Taktika-páros harc 
Különleges fegyverhasználat → Különleges fegyverhasználat (s) 
Lefegyverzés → Lefegyverzés 

 Lefegyverzés célzófegyverrel 
Lovas íjászat → Lovas íjászat 
Nehézvértviselet → Nehézvértviselet 
Ökölharc → Öklözés 
Pajzshasználat → Pajzskezelés 
Pusztítás → Pusztítás 
Vakharc → Vakharc 

Újak   
Földredöntés 
Körkörös harc 
Körkörös harc kétkezes fegyverrel 
Mestervágás 
Ostromgép kezelés 
Párbaj 
Piszkos csel Átdolgozva 
Tornarend 
Tűzfegyver 
Vívócsel 

Saját   
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Árnyékmozgás 
Aszisz boksz 
Bénítás 
Equaro 
Fiesta ramiero 
Harci trükk 
Harcművészet 
Harc vízben 
Ikerharc 
Kiegészítő támadás 
Kobra késelés 
Különleges fegyverhasználat 
Piszkos csel 
Sunu 

 

Tudományos képzettségek átváltása 
 

2-fokú  5-fokú 
Alkímia → Alkímia 
Antissjárás → Antissjárás 
Balzsamozás → Balzsamozás 
Demonológia → Demonológia 
Drágakőmágia → Drágakőmágia 
Emberismeret → Lélektan 
Élettan → Anatómia 

 Élettan 
Építészet → Építészet 
Heraldika → Heraldika 
Herbalizmus → Herbalizmus 
Időjóslás → Időjóslás 
Írás-olvasás → Írás-olvasás 
Jog/törvénykezés → Jog 
Legendaismeret → Legendaismeret 
Mágiahasználat → Mágiahasználat 

 Magasmágia 
 Mestermágia 
 Szakrális mágia 
 Vulgármágia 

Mágiaismeret → Mágiaismeret 
Mechanika → Mechanika 
Méregkeverés/semlegesítés → Méregkeverés 

 Méregkezelés 
 Méregtűrés 

Művészettörténet → - 
Nyelvtudás → Élő nyelv 

Ékesszólás 
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Ősi nyelv ismeret → Holt nyelv 
Pszi → Pszi 

 Titkos pszi 
Rúnamágia → Szimbólummágia 
Sebgyógyítás → Orvoslás 
Térképészet → Térképészet 
Történelemismeret → Történelemismeret 
Vallásismeret → Vallásismeret 

Újak   
Auraelemzés 
Auraleplezés 
Ásványtan 
Bányászat 
Jövendőmondás 
Kriptográfia 
Mértan 
Művészet 
Művészettörténet 
Oktatás 
Számtan 
Tetoválás 
Tetoválásismeret 

Saját   
Banara készítés 
Csillagászat 

 

Póri képzettségek átváltása 
 

2-fokú  5-fokú 
Állatismeret → Állatismeret 

 Állattartás 
Csapdaállítás → Csapdaállítás 

 Csapdaleszerelés 
Csomózás → Csomózás 
Erdőjárás → Erdőjárás (s) 
Erkölcs → - 
Esés → Esés 
Etikett → Udvari etikett 
Ékszerészet → Iparűzés - ékszerészet 
Éneklés-zenélés → Ének 

 Zene 
Értékbecslés → Értékbecslés 
Festés-rajzolás → Festés-rajzolás 
Futás → Futás 
Hajózás → Hajózás 
Hangutánzás → Hangutánzás 
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Hasbeszéd 
Helyismeret → Helyismeret 
Idomítás → Idomítás 
Irodalom → Irodalom 
Kínzás → Vallatás 
Kínzás elviselése → Kíntűrés 
Kocsihajtás → Kocsihajtás 
Kultúra → Kultúra 
Lovaglás → Lovaglás 
Mászás → Mászás 
Mellébeszélés → - 
Nyomolvasás/eltüntetés → Nyomolvasás 
Pénzügyek → Pénzügyek 
Politika/diplomácia → Politika/diplomácia 
Szakma → Iparűzés 
Szájról olvasás → Szájról olvasás 
Szexuális kultúra → Szexuális kultúra 
Színészet → Színészet 
Szobrászat → Szobrászat 
Tánc → Tánc 
Ugrás → Ugrás 
Úszás → Úszás 
Vadászat/halászat → Halászat 

 Solymászat 
 Vadászat 

Zsonglőrködés → Akrobatika 
Újak   

Birtokigazgatás 
Dorbézolás 
Földművelés 
Irányérzék 
Jelbeszéd 
Teherbírás 
Veszélyérzék 

 

Alvilági képzettségek átváltása 
 

2-fokú  5-fokú 
Álcázás/álcaruha → Álcázás 

 Álöltözet 
Csapdafelfedezés → Csapdakeresés 
Hamisítás → Értékhamisítás 

 Okirathamisítás 
Hamiskártya → Hazárdjáték 

Hamisjáték 
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Hátbaszúrás → Orvtámadás 
 Rejtett támadás 

Kötélből szabadulás → Szabadulóművészet 
Kötéltánc → Egyensúlyérzék 

 Akrobatika 
Kocsmai verekedés → Kocsmai verekedés 
Lopózás → Lopózás 

 Arctalanság 
Rejtőzködés → Rejtőzés 
Titkosajtó keresés → Rejtekhelykutatás 
Zárnyitás → Zárnyitás 
Zsebmetszés → Zsebmetszés 
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Felhasznált irodalom 
 
 

• Új tekercsek 
• Első törvénykönyv 
• Második törvénykönyv 
• Harcosok, barbárok, gladiátorok 
• Geofrámia kivonatok – Enoszuke 
• Alternatívák a harcművészetekre - Rúna IV/1 
• A méregkeverés magasiskolája, avagy a banara útja – Rúna I/8 (Kovi) 
• A slan útja – legendák és valóság – Rúna I/4 (Kovi és Lord Critai) 
• Dale Avery – A renegát 

 
 
 
 

Megjegyzés: Ezt a megjegyzést a mű címének egy hollywoodi filmcímmel történő megegyezése 
indokolja. A művet 1999-ben, az Új tekercsek megjelenését és megvételét követően kezdtem el kidolgozni, és 
2003-ban fejeztem be. Ekkor még a ’mátrix’ szó eredeti jelentése alapján választottam ezt a címet, s magam is 
meglepődtem, amikor közben megjelent az a bizonyos film a mozikban. A cím megváltoztatását sem akkor, sem 
azóta nem éreztem szükségesnek. Azt viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kiegészítő semminemű 
hasonlóságot vagy kapcsolatot nem mutat az azonos című filmmel, címét sem onnan kapta. 
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