
 

 

 
 

Ordani kutatók rendje 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„Kutass és Rombolj”  
 
Az Ordani tűzvarázslók egyik 

legfontosabb kapcsolatát a külvilág felé 
a Kutatók jelentik. Ezek a tűzvarázslók 
arra vannak kiképezve, hogy egy régió 
kultúráját és nyelvét megismerve 
vándoroljon/kalandozzon az adott 
ország(ok)ban. Feladatuk a renegátok 
felkutatása, mindenféle tűzmágia 
vizsgálata, Tharr és a szakadár 
Sogronita irányzatok híveinek üldözése 
és elpusztítása valamint folyamatos 
informálódás az adott régió 
politikai/diplomáciai viszonyainak 
nyomon követése. Küldetésük továbbá a 
Godoni kultúra elfelejtett, elveszett, 
esetleg eltulajdonított emlékeinek 
felkutatása és Ordanba juttatása. Minden 
régiónak van egy vezetője, a legnagyobb 
hatalmú, a régiót a legjobban ismerő 
Kutató, aki már rendszerint a nemesi 
házakhoz és az udvarhoz is bejáratos 
mint Ordan küldötte, diplomatája. Ő 
felelős a régióban tevékenykedő többi 
Kutatóért, akik viszont feltétlen 
engedelmességgel tartoznak neki. Ő 
dönti el, mikor jutott el valaki arra a 
szintre, hogy magasabb rangba lépjen és 
visszatérhessen Ordanba tanulni. 

A Kutatók nyolcparancsolata  

1. Feltétlen hűséggel szolgáld 
Sogront, a Tűzkobrát!  

2. Elöljáróid parancsait feltétlen 
engedelmességgel teljesítsd, még akkor 
is, ha az életed feláldozásával jár!  
 

3. Minden erőddel üldözd Tharr 
átkozott híveit és pusztíts el mindenkit, 
aki a Tűzkobrát Tharr szolgájaként 
ismeri el!  

4. Ölj meg mindenkit, aki 
Sogron mágiáját arra illetéktelennek 
tanítja! Illetéktelen mindenki, akit a 
Nagytanács nem ismer el. Pusztítsd el 
azon renegátokat, akik megtagadva az 
engedelmességet elmenekültek 
kötelességeik elől!  

5. Kutass az ősök elfeledett 
hagyatékai után! Minden ismeret és 
tárgy mely a birtokodba jut Ordant 
illeti meg, legyen szó a legegyszerűbb 
varázstárgyról, vagy a leghatalmasabb 
ereklyéről.  

6. Ismerd meg a lehető legjobban 
régiód kultúráját, nyelvét, népeit, 
szokásait, legendáit, történelmét, hogy 
szükség esetén Ordant a lehető 
leghatékonyabban szolgáld! Szerezz 
minél befolyásosabb kapcsolatokat!  

7. Ha Ordant támadás éri vagy 
fenyegeti azonnal térj vissza a város 
védelmére!  

8. Sohase hozz szégyent 
eszméinkre, iskolánkra és önmagadra! 
Hatalmaddal ne kérkedj, ha 
kinyilvánítod akkor annak alapos oka 
legyen, s ha megtetted mindenki 
rettegje azt. Kutass és rombolj! 

 
Jellemző, hogy a Kutatók 

valamely kalandozó-csapat tagjaként 
járnak egy-egy országot, és a kalandok 
közti időt töltik kereséssel, tanulással. 
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A csapattagok segítséget jelenthetnek Ordan 
ellenségeinek elpusztításában is, hisz más segítségre 
nem igen számíthat a Kutató. A renden belül rangok 
vannak, amelyek jelzik az egyes tagok tudását, 
meghatározza feladataikat, és hogy az Ordanban 
felhalmozott tudáshoz mily mértékben férhetnek 
hozzá. 

Vándorok (1-3 szint) 

Ők azok akik még csak éppen kikerültek az 
iskola védőszárnya alól. Tudásuk éppen csak arra 
elegendő, hogy régiójukban valamelyest kiismerjék 
magukat. Feladatokat még nem bíznak rájuk. Az 
országot járva figyelnek, tanulnak, és 
képességeikhez mérten próbálják a múlt és jelen 
titkait kifürkészni. Ordan felé csak akkor tartoznak 
jelentési kötelezettséggel, ha valami olyan tudás 
vagy relikvia jut birtokukba amelyre a város igényt 
tarthat. Mikor úgy érzik, hogy eléggé ismerik 
régiójukat fel kell keressék régióvezetőjüket, akinek 
beszámolnak a megszerzett tapasztalatokról. Persze 
a vezető felkutatása sem mindig könnyű feladat, 
hiszen a nevén kívül semmit nem tudnak róla. A 
beszámoló után valamely feladat elvégzésével 
bizonyítják rátermettségüket, ami lehet egy renegát 
felkutatása, vagy valamely rejtély kibogozása, 
megoldása. Ha sikerül a feladatot elvégezni, akkor a 
régióvezető ajánlásával visszatérhetnek Ordanba 
tanulni, és előbbre lépnek a ranglétrán. 

Keresők (4-6 szint) 

Feladatuk, hogy a lehető legmélyebben 
megismerjék a régió legendáit, a hajdan azon a 
vidéken élt népek holtnyelveit és a történelmet. 
Küldetésük a rejtőzködő szentségtelen egyházak és 
renegátok felkutatása, a múlt hagyatékainak 
felkutatása. Ha magukat alkalmasnak ítélik meg 
arra, hogy a pusztító rangot kiérdemeljék, akkor 
ismét felkutatják a régióvezetőt, aki ismét egy próba 
elé állítja a Kutatót, mely a rend egyik ellenségének 
elpusztítását foglalja magában. A próba után ismét 
visszatérhetnek Ordanba tanulni. 

 
 
 
 
 
 

Pusztítók (7-9 szint) 

Ordan meghosszabbított pusztító öklei. 
Feladatuk Sogron ellenségeinek, a 
renegátoknak, Tharr híveinek és a szakadár 
Sogronita irányzatok követőinek elpusztítása. 
Ha szükséges, a régióban tevékenykedő 
vándoroknak és keresőknek teljes joggal 
parancsolhatnak, ha azok épp utolérhető 
közelségben vannak. Feladatuk még a további 
tanulás. Meg kell ismerniük a nemesi 
udvarokban elfogadott etikett szabályait, 
továbbá a politika, a diplomácia fortélyait, 
némely udvari táncokat és minden egyebet, 
amely a magasabb körökben való mozgást 
elősegíti. Mikor elérkezettnek vélik az időt a 
továbblépésre, újra fel kell keresniük a 
régióvezetőjüket. Újabb próbát kell kiállniuk, 
amely politikai, diplomáciai fontossággal kell, 
hogy bírjon, és próbára teszi a Kutatót a nemesi 
udvarokban való helytállásban. A próba 
végeztével ismét visszatérhetnek Ordanba 
tanulni. Ekkor a Nagytanács nemesi ranggal 
jutalmazza a tűzvarázslót, mely segíti a 
magasabb körökben való mozgást a diplomáciai 
feladatok alatt. 

Nemesek (10. szint felett) 

Feladatuk a diplomácia és a kémkedés. 
Ok irányítják az alacsonyabb rangú Kutatókat, 
és azok nekik tartoznak beszámolási 
kötelezettséggel. Általában már helyhez kötött 
életet élnek valamely nagyvárosban, és egy 
kisebb palotával élik a nemesek látszólag 
nyugodt és szürke életét. Jelentős 
kapcsolatokkal rendelkeznek, bejáratosak a 
nemesi házakba és az udvarba is. Az egyes 
Kutatóknak félévente legalább egyszer fel kell 
keresniük azt a nemest aki alá tartoznak, és 
jelentést kell tenniük. Ha ezt nem teszik meg 
potenciálisan renegátnak minősülnek. Ha ok 
keresik fel előbb a nemest, minthogy egy 
pusztító hamarabb rájuk találjon, és elfogadható 
érveket hoz fel mentségül, akkor 
megmenekülhet a büntetés elől. Mentségét 
igazolandó vissza kell térnie Ordanba, és a 
tűzpróba kiállásával kell bizonyítani. (Itt meg 
kell jegyezni, hogy egy börtönben raboskodó 
Kutatót az őt felkutató pusztító nem fog 
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azonnal lángokba borítani, hanem nemese 
elé vezeti, ahol számot adhat róla, hogyan 
került eme becstelen helyzetbe). A nemesek 
a régióvezető engedélyével bármikor 
visszatérhetnek Ordanba tanulni. 

Régióvezető 

A nemesek közül a legnagyobb 
hatalmú és legrátermettebb Kutató. 
Általában ő rendelkezik a legnagyobb 
befolyással és legjobb kapcsolatokkal az 
adott régión belül. Megbízása 60 éves 
koráig, illetve haláláig tart. A 60. életévet 
elérve vissza kell térjen Ordanba ahol az 
elkövetkező nemzedék kitanításán 
fáradozhat, valamint megszerzett 
ismereteinek papírra-vetésével gyarapíthatja 
a könyvtárakat. Megbízatása alatt, ha 
szükségesnek érzi, bármikor visszatérhet 
Ordanba tanulni. 

Előléptetéseiken kívül még kétféle 
esetben térhetnek vissza a Kutatók 
Ordanba. Az egyik ilyen lehetőség a Sogron 
tiszteletére rendezett legnagyobb 
ünnepségeken való részvétel, a másik mikor 
valamely általuk megszerzett tárgy vagy 
információ Ordanba juttatását nemesük, 
régióvezetőjük rájuk bízza. Az utóbbi 
esetben, ha a megszerzett tárgy/tudás 
tényleg nagy jelentőségű, és a hozzájutás 
valóban nehéz munka volt, egy-két hét 
pihenőt kaphatnak, amit tanulással is 
eltölthetnek az iskola falai között. 

Bár legtöbbjük kalandozásból tartja 
fenn magát, a kötelező féléves jelentés 
megtétele során 10-20 aranyas juttatást 
kapnak kiadásaikra. Persze Ordan cserébe 
elvárja a teljesítményt, az előléptetés, és a 
hon áhított tudás csak sikerekkel váltható 
meg. Az iskolának beszolgáltatott 
varázstárgyak a kincstárak valamelyikébe 
kerül. A vezetőség dönt sorsukról. Van 
amelyet úgy ítélnek, a leghasznosabban úgy 
szolgálja a rendet, ha a megtalálójánál 
marad, és őt segíti a további "kutatások" 
során. Van amelyiket az iskolában tartanak, 
és az igazán veszélyes küldetésre induló 
tűzvarázslóknak adják őket, a feladat sikerét 
biztosítandó. És akad olyan tárgy is, 

amelyet az iskola falai között tartanak további 
tanulmányozásra. 

A rend tagjai mind a testükön viselnek egy 
mágikus tetoválást, mely azonosítja őket a többi 
tűzvarázsló számára. A vándorok szíve felett egy 
láng, a keresőkén egy fáklya, a pusztítókén egy 
lángoló kard, a nemesekén pedig egy címerpajzs, 
amely magába foglalja a lángoló kardot is. Az egész 
egy egyre terjedő tetoválás, az egyik kép az előző 
kibővítésével születik meg. A régióvezetők 
címerpajzsában egy jogar is található. A 
tetoválásviselőt 20m-s körben azonosítja minden 
olyan embernek, aki ugyanolyan mágiával átitatott 
jelet hord szíve felett. A pusztítók és a nemesek 
tetoválásába még egy extra varázslat is bele van 
foglalva. Ezt elszabadítva a pusztítók esetén 15 
mérföldes körzetben, a nemesek esetében pedig 50 
mérföldes körzetben segítség kérhető az összes 
hatótávon belül tartózkodó Kutatótól. Akiket elér a 
segítséghívás, az megtudja a segítségkérő rangját, 
irányát és távolságát, ez alapján kötelesek legjobb 
tudásuk szerint a segítségkérőt felkeresni és 
szolgálatukat felajánlani. 

Ha a tetoválás megsérül a belefoglalt mágia 
elszabadul. Ez egy 5Ép-s sebet okozó mágikus 
kisülést okoz, és 40%-s eséllyel a szív olyan sérülést 
szenved el, amely élettel összeegyeztethetetlen 
működést eredményez és a tűzvarázsló halálát 
okozza. További 40% eséllyel a tüdő sérül meg, 
mely a bevérzések miatt óránként további 1Ép 
vesztést okoz a tűzvarázsló haláláig, vagy amíg 
mágikus eszközökkel meg nem gyógyítják. A 
fennmaradó 20% pedig a legszerencsésebb 
lehetőség, amikor a kisülés csak a bordákat roncsolja 
szét. Ez pár hetes fekvéssel kiheverhető sérülést 
jelent. Ha a segélykérő varázslat is benne foglaltatik, 
akkor az elszenvedett sebzés 7Ép, és a százalékok 
pedig 45-45-10 arányban módosulnak.  

A régiót csak a nemesük engedélyével 
hagyhatják el, a nemeseknek pedig a régióvezető 
hozzájárulását kell kérniük, ha más országokba 
akarnak utazni. Ezt általában akkor kapják meg, ha 
valamely fontos kutatómunka más régiók területére 
is átnyúlik. A kapcsolatot a Távoli tűz varázslattal 
tartják egymás között. Minden este és reggel ki van 
jelölve egy időpont, amikor a Kutatók tűz közelében 
kell tartózkodjanak. A nemesek ekkor tudnak üzenni 
az alacsonyabb rendűeknek, és viszont - ha valami 
fontos jelentenivaló akad, azt ebben az időpontban 
megtehetik. A könnyebb kommunikáció érdekében 
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kidolgoztak néhány speciális jelentéssel bíró formát, 
amelyek jelentését minden Kutató egyértelműen tud 
ki olvasni a lángok hordozta üzenetből (Veszély, 
Segítség kérés, Ordan stb). 
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A cikk szerepelt a MAGUS-Site G-portal 
Ordan című cikkében is. 

 
 

  
 
 

 


