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NyT2018 - Karakteralkotás 
avagy 

„Az Éjjárók Ideje” 

Előszó 

A Nyári Tábor karakteralkotása idén is a megszokott mechanizmust alkalmazza. A 

karakteralkotás során meghatározott kötöttségek a felhőtlen szórakozásotokat hivatottak 

biztosítani. Ennek fokozott szem előtt tartását kérnénk minden tisztelt játékostól! 

A karakteralkotás során minden játékosának egy karaktert kell megalkotnia a rendelkezésére álló 

pontkeretből. Pontosan 20 001 Tapasztalati pontból lehet minden játékosnak gazdálkodnia. Ennél 

eggyel sem oszthat el többet, és a karakteralkotás során sem nyerhető sehonnét sem több Tp!  

Az el nem költött Tapasztalati pontok a karakteralkotási folyamat végeztével elvesznek. 

Karakteralkotásban Engedélyezett Szabálykönyvek (KESZK) 

Első Törvénykönyv 

Második Törvénykönyv 

Harcosok, Gladiátorok, Barbárok 

Papok, Paplovagok 1, 2 (a korábban megjelent papot, paplovagot ez alapján kérjük) 

Kalandozók Kézikönyve (az idén engedélyezett Rúna cikkek letölthető jegyzéke) 

Továbbá alkalmazzuk 10. képességnek az ÚT-ből ismert Érzékelést. 

Az idei modul jellege lehetőséget nyújt arra, hogy a KESZK-től eltérő karakterkoncepciók is 

megéljenek benne. Természetesen kizárólag az alább felvonultatott morális jellegű megkötések 

szigorú figyelembevétele mellett! Így azok számára, akik szeretnének valami „különleges” 

karaktert indítani, azoknak – a koncepciójuk jóváhagyása után – lehetővé tesszük a KESZK-től 

való eltérést. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, akkor természetesen a verseny 

során a csapatuk teljesítményét a végső sorrend meghatározásában nem fogjuk figyelembe venni. 

Karakteralkotás – 1. lépés: Háttér 

Az öt főből álló Éjjáró nevű csapat egy híres, vagy inkább hírhedt szervezet/céh/szekta/klán 

tagjait személyesíti majd meg. Egy olyan kis létszámú, már több alkalommal bizonyított, és 

feltétlen hűséggel bíró sejtet, akikre minden körülmények közt rábízhatóak az adott klán 

(továbbiakban így hivatkozunk majd rá) kiemelt fontosságú ügyei. Ez a klán a hétköznapi 

(pyarroni) értékrend alapján mindenképp egy alvilági, sötét szervezet kell hogy legyen, amely a 

szabálykönyv terminológiája szerint elsősorban a Halál vagy a Káosz szellemiségében 

tevékenykedik. 

A csapatok az alábbi listából választhatják ki az elképzeléseiknek leginkább megfelelő 

szervezetet. Amennyiben itt nem találnak kedvükre valót, vagy mindenképp a saját maguk által 

http://bit.ly/O9vhOR


Kalandozok.hu Nyári Tábor 2018 

2. 

megálmodott klánhoz szeretnének tartozni, úgy annak részletes kidolgozását a karakter beküldési 

határidő előtt három héttel kell az arra szolgáló email címre eljuttatniuk. A koncepció 

alkalmazásához nélkülözhetetlen KM-i jóváhagyás egy héten belül várható. 

Ismert és leginkább figyelmetekbe ajánlott klánok: 

Halak, a shadoni árnyékjárókat magába tömörítő szervezet. 

Hergol minden hájjal megkent szülöttei a délvidékről. 

Holdkos varázslórend egyedi képzésben részesülő tagjai Gorvikból. 

Ikrek, Toron rettegett fejvadászainak klánja. 

Kard testvériség zászlaja alatt gyülekező Orwella hívők. 

Kobrák, Toron Ynev-szerte ténykedő gigantikus tolvajszervezete. 

Láncbarátok sokak által gyűlölt rabszolgakereskedői. 

Livinai gyülekezet, melyet boszorkányok igazgatnak már közel kétezer esztendeje. 

Messeni fejvadászklán Krán egyik külső tartományából. 

Romlás virágainak nevezett orwellánus szekta. 

Shi-Shiquan Krán könyörtelen elf fejvadászai. 

Szürkecsuklyások, Dél-Ynev alvilágának leghatalmasabb szervezete. 

Talavari csodaművesek, akik előszeretettel vonzzák magukhoz a kor erkölcstelenebb kalandorait. 

Egyéb ötletek egy általatok kidolgozandó saját klánhoz: 

egy romlottabb Bárd testvériség, mint a toroni Dalfűzők vagy a Nevetők. Esetleg a sok más 

énekmondó által gyűlölt és félt kráni eredetű Sötét Testvériség. 

egy Boszorkány rend, mint a délvidéki Adepta Astralica, az erioni Atte la Velas vagy a kráni 

Fekete karok. 

egy Boszorkánymester klán, mint a toroni Átokkufárok vagy az ifini Csontnyelők. 

egy Fejvadász klán, mint a pyarroni renegátokat tömörítő Annem Thul, vagy a délvidéken 

ténykedő Feketeszáj, illetve Mákonyevők. 

egy Kalóztestvériség, mint a Riegoy-i Albatroszfiókák és a Rekedtek, vagy a gorviki Tajtékjárók. 

egy sötét Lovagrend, mint a Dea Macula vagy a Radovikánus lovagrend Gorvikból. A shadoni 

Feketerendek, esetleg egy olyan külvilág felé nyitó kráni lovagrend, mint a Külső 

tartományokban is tevékenykedő Álomhozók. 

egy Orvgyilkos szervezet, mint a gorviki illetőségű Alcarai Vadásztestvérek, esetleg a szintén ott 

székelő Árnyékszem. 

egy Sogronitákat tömörítő renegát szekta, mint a Parázsnővérek. 

egy Tharr szekta, melyek tucat számra ténykednek a Quirron tenger mentén, mint például az 

Acélagyar, Bakszarv, Felhőkergetők vagy épp Hústépő néven ismert vallási felekezetek. 

egy Tolvajklán, mint a shuluri Cápák, a toroni Darázsláb, az ibarai Futók vagy a Kistestvérek. 

egy olyan Homálytestvérét szabadjára engedő  törpe szervezet, mint a Holdárnyék klán tagjai. 

vagy egy olyan egyedi Szervezet, mint Toron Északi Magános házai, a Kumal-klán Erion 

városában, vagy a Mors Magharr iskola Toronból. 

A fentiekben ismertetett klánok, rendek, szervezetek mind valós irodalmi háttérrel bírnak és 

kivétel nélkül megtalálhatóak a honlapunk szószedetében is. 

Link: https://kalandozok.hu/szoszedet/ 

https://kalandozok.hu/szoszedet/
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Karakteralkotás – 2. lépés: Kaszt és szint 

Az egyes karakterek kasztjának meghatározásakor a KESZK-ben szereplő lehetőségek közül 

válogathattok. A fenti morális kitételek okán több kaszt esetében is összeütközések 

valószínűsíthetőek, ezért javasoljuk a túlságosan erőltetett előtörténetek, az Élet és Rend jellemű 

koncepciók hanyagolását. 

A Tapasztalati szintre a rendelkezésetekre álló pontkeretből költhettek. (Vigyázat! ETK elírások!) 

A többkasztú karakterek indítását (tehát sem a váltott-, sem az ikerkasztot) nem engedélyezzük az 

idei verseny során!  

Karakteralkotás – 3. lépés: Faj 

Minden faj játszható, mely szerepel a KESZK-ben. Faj-kaszt párosításokból csak az I és az 

I*jelűek választhatóak. 

Tapasztalati pont költsége az egyes fajoknak: 

0: ember  

1600 Tp: félelf, törpe, udvari ork  

3000 Tp: elf, wier, amund (itt az amund nem rendelkezik egy különleges faji képességgel sem) 

4400 Tp: dzsenn, khál, amund (ekkor az amund rendelkezik minden különleges faji képességgel) 

Karakteralkotás – 4. lépés: Képességek 

Minden karakter tíz képességgel rendelkezik, azaz használjuk a tizedik, Érzékelés képességet is! 

Minden karakter a kasztjának megfelelő (hozzávetőleg átlagosan kidobható) képességértékkel 

rendelkezik.  

Azt, hogy pontosan mennyi ez az érték, a dobáskódból lehet megállapítani. 

3K6-1 9 3K6 10 3K6(2x) 11 

K10+6 12 2K6+6 13 K10+8 14 

K10+8(2x) 15 K6+12 16 K10+10 16 

K6+14 18 

Érzékelés: Amazon, Bajvívó, Barbár, Bárd, Pap, Paplovag, Sámán, Szerzetes K10+8 

Fejvadász, Tolvaj, Harcművész, Kardművész K6+12;         minden más kaszt 2K6+6 

Ha egy adott karakter képességének értékét a játékos növelni kívánja, megteheti. 

Minden erre költött 400 Tp-ért egy ponttal növelheti a dobáskód alapján kapott értéket. 

Mód van arra is, hogy a játékos átlag alatti képességgel rendelkező karaktert alkosson, ám az így 

elvett pontok maradéktalanul elvesznek, és máshol fel nem használhatóak.  



Kalandozok.hu Nyári Tábor 2018 

4. 

További jellemző, hogy az adott kaszt - Kf nélküli, tehát nincs Kf - minimumának/maximumának 

meg kell felelni, illetve hogy a kormódosítókkal nem kell számolni, azok csupán a kaszt 

minimum/maximum értékének meghatározásakor veendők figyelembe.  

A faji módosítók a szabálykönyvekben leírtaknak megfelelően alkalmazandóak, továbbá a kaszt 

minimum/maximum értékének meghatározásakor is figyelembe veendőek. 

Karakteralkotás – 5. lépés: HM, Ép, Fp, Kp, Mp, p és %

Kaszttól függetlenül, minden karakter már első szinten megkapja a szintenkénti HM-et, Fp-t, és 

Kp-t, valamint a szintenkénti %-ot is (ahol ez értelemszerű). Természetesen a szintenkénti Mp-t 

és p-t nem kapja meg a karakter az első szinten. Dobások esetén K6-os dobás 6-osnak számít. 

Karakteralkotás – 6. lépés: Képzettségek 

Amit a karakter alapból (Kp költése nélkül) megkap: az egy Nyelvismeret (anyanyelv) Af (5), 

továbbá a Kultúra (saját kultúrkör) Af, illetve Helyismeret (saját lakhely) 60% képzettségeket. 

Képzettségek felvétele: ha valaki már ismer egy képzettséget Af-on, és el akarja sajátítani Mf-en, 

akkor csak a különbség értéket kell kifizetnie. 

Vannak képzettségek, melyek ismétlődnek, mégis ütköznek egyes engedélyezett 

szabálykönyvekben. Jogosan felmerül hát a kérdés, hogy melyiket használjuk. Például: 

Hadvezetés (HGB) / Hadvezetés (ETK)  Erdőjárás (HGB) / Erdőjárás (ETK) 

Emberismeret (MTK) / Lélektan (PPL1)   Mechanika (MTK) / Mechanika (PPL1) 

Festészet, rajzolás (MTK) / Rajzolás (PPL1), Festészet (PPL1) 

Helyismeret (PPL1) / Helyismeret (MTK) 

Az ilyen esetekben az itt első helyen leírt szabálykönyvnek megfelelő képzettségeket használjuk. 

Aki akarja, vagy azt kapja meg, természetesen választhatja a másik képzettséget. 

Az MTK-ban szereplő Éberség/Észlelés és a Követés/Lerázás képzettségek nem választhatóak, 

mert helyettük az Érzékelés képesség van használatban. 

A százalékos képzettségekhez az ügyesség 10 feletti része hozzáadódik. (Akinek nincs felvéve 

zsebmetszés, annak is van például – 13-as ügyesség esetén – 3 % esélye a sikerre.) 

Karakteralkotás – 7. lépés: Felszerelés, vagyon és mágikus tárgyak 

Minden karakter a Tapasztalati szintjével megegyező számú aranyból vásárolhatja meg az 

induló felszerelését. Ezen felül minden vagyonra költött 40 Tp egy arannyal növeli meg a 

karakter rendelkezésére álló keretet. Fontos kikötés, hogy a játék kezdetén minden karakter 

legfeljebb annyi arany értékű készpénzzel rendelkezhet, amennyi e fenti teljes vagyonának 

tizede. Azaz az összes kapott és Tp-ből vásárolt arany együttes összegének egytized része. 
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Minden karakter kasztjától függően ingyenesen megkap néhány jellemző tárgyat: 

Harcos: egy rend fegyverzet 

Gladiátor: egy rend fegyverzet 

Fejvadász: egy rend fegyverzet 

Lovag: lovagi fegyverzet 

Amazon: egy rend fegyverzet 

Bajvívó: egy rend fegyverzet 

Barbár: egy rend fegyverzet 

Tolvaj: tolvajfelszerelés 

Bárd: főhangszer 

Pap: egy rend fegyverzet, szent szimbólum 

Paplovag: lovagi fegyverzet, szent szimb. 

Harcművész: semmi 

Kardművész: slan kard 

Szerzetes: semmi 

Boszorkány: 5 adag hatalomitala 

Boszorkánymester: 5 adag hatalomitala 

Sámán: sámánruházat és sámántárgyak 

Tűzvarázsló: egy rend fegyverzet 

Varázsló: varázslóbot (csak 3. Tsz.-en)

egy rend fegyverzet: az iskolára jellemző átlagos minőségű és közönséges anyagú fegyver (vagy 

fegyver + kiegészítőfegyver), továbbá ha ez ott általános, akkor egy jellemző vért (ára maximum 

80 arany, anyaga közönséges fém) 

lovagi fegyverzet: a rendre jellemző átlagos minőségű és közönséges anyagú fegyver + 

kiegészítőfegyver, továbbá egy jellemző vért (ára maximum 200 arany, anyaga közönséges fém) 

Minden további felszerelést meg kell vásárolni a fentiek alapján kiszámított keretből. Az ár 

megállapításában teljesen irreleváns az, hogy az adott karakter képes-e előállítani az adott 

hétköznapi vagy mágikus tárgyat. 

Az árak meghatározásában a KESZK-ben található információk veendőek figyelembe. A 

felszerelési tárgyak ára, attól függetlenül, hogy a karakter képes-e azt elkészíteni vagy sem, 

egyforma. 

Kiegészítő árlista 
Gladiátor vért (25a), Kráni vért (60a), Kardművész vért (35a), Alkarvédő (5e), Alkar- és lábszárvédő 

(1,5a); Harcművész fegyverek: khot (2a), khiel (4a), khrin-kao (3a), sho-khot (2,5a), sryn-tőr(2a), 

horgaskard (30a), sai (3a), tonfa (1a), hagai (2,5a), láncos sarló (2,5a), acélkorbács (10a), nunchaku (3a), 

vaskígyó (3a), többrészes bot (10a); Főnix: 3/1-es sodronying (40a), 4/0-s sodronying (60a); Tűzvarázsló 

(Pusztító tűz útja) pikkelyvért (200a); Khál fegyverzet: harak acélbőr (40a), Ghon-szarvkard (10a), 

Rakhur-tőrkarom (4a), Khrga-egykezes szarvkard (5a); Meneth (15a), Emeril kard (2a), Pusztító Erő Útja 

papnőinek kardja (2,5a), Arcnélküli Hatalom papnőinek áldozótőre (5e), Hadijogar (1a), Rackla hátas 

(5a), Kapcsolat tükre-Ellana (10a), Íjvessző (5r); Nyílpuska lövedék: kézi (50r), kahrei (2e), könnyű (20r), 

nehéz (40r), shadoni (1e) 

Amennyiben a játékos szeretné, úgy a karaktere rendelkezhet abbitacél fegyverrel is. E fém fegyverek ára 

a hagyományos fegyverekének tízszerese. Az STP-jük a közönséges anyagú fegyverekének másfélszerese, 

de az adott fegyver harcértékeire nincs hatással. Ellenben megilletik az abbitacél kapcsán létező 

játéktehnikai előnyök, pl.: villámmágia, elementálok stb. 

Mágikus tisztaságú drágakövek ára aranyban: 1 karát = az ETK 402. oldalán lévő érték/2 

Mérgek 

A méregkeverés terén Magyar Gergely Méregkeverés című kiegészítőjének kivonata a mérvadó, kétfokú 

rendszerben értelmezve. A kérdéses mű a fenti Kalandozók Kézikönyvében megtalálható.  
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Varázstárgyak (tetoválások, varázsjelek stb) 

A varázstárgyak ára: a rá költött Mp x 2 arany + a varázstárgy előállítási (alapanyag) költsége. 

Varázslóbot 

Nem a Rúnás verziókat használjuk, hanem egy kevésbé komplikáltabbat, ami versenyen játszhatóbb. 

Játéktechnikailag: Fele annyi Mp tárolható a botban, mint amennyi a varázsló max. Mp-ja. A bot manája 

nem adható össze a varázslóéval, minden szempontból külön kezelendő. Botból való varázslás esetén a 

varázslási idő 1 körrel megnő. Bot feltöltése a varázsló saját manájából történik, ideje: 1 perc mana-

pontonként. A bot mágikus tárgynak számít, és a személyes aurájához tartozik. Varázslóbotból való mana-

kinyerés üteme (zavartalan koncentráció mellett): Tsz.-nyi Mp / kör. 

Előtörténet és Karakterleadás 

A kész karakterekhez legalább fél, legfeljebb egy oldal hosszúságú személyes 

előtörténetet/karakterleírást, a csapatagok egymáshoz való viszonyának kifejtését illetve a 

Hangulatkeltőben említett „erioni affér” pontos részleteit kérjük beküldeni. Azaz, miképp zajlott 

az a legutóbbi küldetés Erionban és miért nem jártak sikerrel az Éjjárók? Ezekben az írásokban 

inkább tárgyilagos, kézzel fogható információkra, semmint irodalmi műremekekre számítunk 

tőletek. Kérjük, mindenképp tartsátok szem előtt a karakteralkotás első pontjában (Háttér) 

megfogalmazottakat! 

Kérjük továbbá, hogy a tábor kezdetére a karakterek papír alapon is legyenek elkészítve, hogy 

így képesek legyetek azt majd a Mesélőtöknek leadni! Köszönjük! 

Az öt tagú csapatok egyes karaktereit és előtörténeteiteket csapat szinten(!) egyben, egy email-

ben kell beküldeni, mégpedig 2018. május 31. 23:59-ig a következő címre: 

nyt2018@kalandozok.hu. A levél tárgyában a csapatotok nevét tüntessétek fel. 

A határidőt idén is komolyan vesszük. Amely játékos nem küldi be időre a karakterét, az a 

késlekedéstől függően napi 2000 Tp-vel kevesebből gazdálkodhat!  

Végszó 

Kérdéseket, észrevételeket a Kalandozok.hu fórumán erre a célra nyitott témában, vagy a 

modulírónak (Hulla) küldött Pszi üzenetben lehet feltenni. Reméljük, mindenki élvezetét leli 

majd a karakteralkotásban! 

Üdv, 

A Kalandmesterek 

mailto:nyt2018@kalandozok.hu

