
 
  

Holtak ellen 
 

A MAGUS élőhalottjainak sebezhetőségéről – játéktechnikai segédlet 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A veterán fantasy-rajongóknak 
valószínűleg ismerős ez a cím. Azt 
hiszem, én ennek a kötetnek a lapjain 
találkoztam először olyan történettel, 
melyben kulcsszerepe volt a 
különböző sírból visszatérő túlvilági 
lényeknek. Az ingoványi város sötét, 
ködös utcáin a főhős nyomában járó 
holtak feledhetetlenül borús 
atmoszférát kölcsönöztek a könyvnek. 

Mivel megjelenésük – ha jól van 
tálalva – épp ezt a semmi mással össze 
nem téveszthető hangulatot adja egy-
egy történetnek, az élőholtak fontos 
szereplői a különböző fantasy-
világoknak. Ynev sem kivétel ez alól. 
A kalandok kontinensén is időről időre 
felbukkannak ezek a lények: 
legtöbbször mint a gonosz eszközei, 
akikkel – vagy inkább amikkel – a 
kalandozóknak aztán rendre meg is 
gyűlik a bajuk. Abdul al Sahred 
Necrografia című munkája és a 
Bestiárium vonatkozó részei nyújtanak 
ugyan egy általános áttekintést ezekről 
a teremtményekről, de néha bizony 
nyitva hagyják a gyakorlatias 
kalandozókat leginkább foglalkoztató 
kérdést: „Hogyan és mivel tudom 
elpusztítani őket?” 

Az alábbi írás ebben szeretne 
némi segítséget nyújtani, s a közben 
felmerülő kérdésekre lehetséges 
válaszokat adni. 
 

Bevezetés 
„A halottaskocsi ajtaja kinyílik és 

egy elegáns férfi lép ki belőle, kezében 
ezüst sétapálca. Ruhája a legfinomabb 
ezüstszaténból készült, vállára 
cobolyprém simul. Az egyik árus 
üdvözli, s ő mosolyogva biccent feléje. 

– Én a Halál követe vagyok, és a 
Talizmánért jöttem - mondja vészterhes 
hangon. 

Miközben védekezni próbálsz, a 
férfi riasztó átalakuláson megy át, de az 
emberek ügyet sem vetnek rá. Drága 
szőrméi rongyokká válnak. Megnyerő, 
kék szemű arca fekete, repedezett 
koponyává változik, melyből sötét, üres 
szemgödrök tekintenek rád. 
Csontvázkezében fényevesztett vívótőrt 
tart. Rádöbbensz, hogy senki más nem 
látja ezt az átalakulást, csak te. 

– Add ide - mondja.” 
 
Könnyen megeshet, hogy a 

MAGUS világának kedvelői a fenti 
sorok olvastán máris egy hatysa 
„nagybelépőjére” gyanakodnak egy 
sötétebb hangvételű modulból. Ezért is 
bátorkodtam ezzel felvezetni az 
elkövetkezőket, hiszen a leírás alapján a 
Halál követe valóban lehetne akár egy 
efféle életerőt orzó szellem is a 
Bestiárium lapjairól. A fenti idézet 
azonban a Steve Jackson és Ian 
Livinstone által jegyzett A 
Haláltalizmán című lapozgatós 
játékkönyvből való. 
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„Nem fogja a fegyver...” 
Gyakorta találkozunk azzal a vélekedéssel, 

hogy az élőholtak ellen mit sem ér a közönséges 
kard, hogy ellenük csak a varázsfegyverek 
segítenek. Ez azonban csak részben igaz. A mágikus 
fegyverek valóban minden túlvilági lény ellen 
sikerrel forgathatók, de az élőhalottak egyes fajtáit – 
bizonyos feltételek mellett – puszta acéllal is el lehet 
pusztítani. Lássuk, melyek ezek a lények és a 
szükséges feltételek! 

 A testetlen vagy légies túlvilági lényekkel 
nincs dolgunk; ezeknek semmilyen esetben nem 
árthatunk köznapi fegyverekkel. Ilyen eszközökkel 
csak azon élőholtak ellen lehet esélyünk, amelyek 
rendelkeznek kézzelfogható fizikai testtel (I., II. és 
IV. osztály – valódi élőholtak). Fontos még – bár ez 
pusztán ránézésre ritkán megállapítható –, hogy ez a 
test természetes anyagokból épüljön fel. Utóbbi 
feltétel teljesítői pedig elsősorban az I. és a II. 
osztályba tartozó teremtmények közül kerülnek ki. 
Közönséges karddal is sikeresen aprítható tehát az 
izar és a zaurak (tudattalan élőhalottak), s a beid, a 
carnomak, a homonkulusz, a muliphein és a torz is 
elpusztítható köznapi eszközökkel (éji rémek). Ezen 
felül a vérivó élőhalottak két fajtája, a seidal 
(vámpírfa) és a gahul ellen is használhatunk 
közönséges fegyvereket, mivel ezeknek a testét is 
természetes anyagok alkotják. 

Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy az 
élőhalottakból hiányzik az Élet princípiuma; ezt a 
titokzatos matériát mágikus energiák pótolják 
bennük. Ezek mozgatják a testüket. Az, hogy csak 
túlütéssel sebezhetők, egyben azt is jelenti, hogy 
elpusztításukhoz ezeket a varázskötéseket kell 
megszüntetni. Ehhez pedig az kell, hogy a fizikai 
porhüvelyüket olyan mértékben megrongáljuk, hogy 
a tisztátalan energiák többé ne legyenek képesek 
egyben – és mozgásban – tartani a testet. Egyetlen 
elegáns szívdöféstől ezek a lények nem feltétlenül 
pusztulnak el; mozognak és támadnak, míg a 
testüket mozgatni képes a mágia - azaz míg az 
összes életerő pontjukat el nem vesztik. 

Így fest a dolog „számszakilag”. Mesélőként 
azonban az is a feladataink közé tartozik, hogy 
mindezeket meg is jelenítsük játékosaink számára. 
Véleményem szerint ilyenkor nyugodtan 
támaszkodjunk popkulturális sztereotipiákra (film- 
és olvasmányélményekre) mint a realitáshoz 
legközelebb álló földi analógiákra. Egy karlevágásba 

belepusztuló zombi egyszerűen nem „hiteles”, 
ezért a komoly sebzések helyét érdemesebb a 
fejen vagy a törzsön meghatározni, s ekként 
elmesélni.1 Ami pedig még fontosabb, hogy – 
rendelkezzen akárhány Ép-vel az élőhalott – az 
utolsó, végső csapás mindenképp a fején vagy a 
törzsén érje a fajzatot. 

Épp a fentiek miatt nem is igazán 
javaslom élőholtak esetében az MTK 
„Sebesülés helye” táblázatának használatát, 
hiszen egy ilyen lényre egészen másként hatnak 
bizonyos sebek, mint egy élő, érző szervezetre. 
Ha azonban csapatunk valamiért ragaszkodna a 
táblázathoz, erősen javasolt az abban szereplő 
ajánlások átgondolt alkalmazása. Jó, ha a 
játszók ráéreznek, hogy hasznosabb célzott 
támadásokat (törzsre és fejre) végrehajtani 
és/vagy csonkolási szándékot bejelenteni, mint 
a szerencsében bízni. 

Többekben felmerülhet a kérdés, hogy 
„...és mi van a végtagokat ért sérülésekkel?” 
Természetesen a kezek-lábak roncsolása is 
lehet hatékony, hiszen az élőholtak harcértékeit, 
mozgási sebességét leginkább ilyen módon 
csökkenthetjük, s a „semlegesítésükhöz” ez is 
elegendő lehet. De ahogy arra fentebb is 
utaltam, a zavartalan élmény érdekében 
ügyeljünk rá, hogy az utolsó Ép-jét az élőhalott 
ne valamelyik végtagján veszítse el… 

(Megjegyzés: Az opcionális szabályként 
az ETK-ban szereplő „Kötelező ÉP vesztés” 
metódusa akár alkalmazható az élőhalottak 
ellen is – ilyenkor nem kell feltétlenül túlütés –, 
de ha használjuk is, figyeljünk rá, hogy 
                                                 
1 Tekintsük úgy, hogy a fejben és a törzsben - mondjuk 
az egykori idegpályák mentén – fókuszálódnak a 
halottat mozgató mágikus energiák. Ezek az 
energiaáramlatok kisebb „folytonossági hiányokat” – 
felületes szúrások, vágások – még képesek áthidalni, de 
komolyabb (Ép-veszteséget jelentő) nyílt sérülések, 
roncsolások, vagy pláne csonkolások a kötések 
megszakadását eredményezik. Ha a durva behatások 
miatt a kötések bomlása eléri a kritikus szintet – 0 Ép – 
a „mágikus háló” összeomlik, az élőhalott elpusztul. 
Minél nagyobb tehát egy ilyen lény „életereje” – azaz 
minél több szentségtelen energia hajtja – annál 
durvább/több sérülés(ek) kell(enek) a „rendszer” 
összeomlásához. Ugyanakkor egy boszorkánymesteri 
Élőholt teremtéssel létrehozott „alap zombi” esetében 
már egy sekélyebb, 1 Ép-s vágás is az energia 
elapadását és a test összecsuklását okozza. 
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alkalmazása szinkronban legyen az eddig 
olvasottakkal.) 

 De még a fentieket szem előtt tartva 
sem tudjuk bármelyik fizikai testtel 
rendelkező élőholtat elpusztítani hétköznapi 
eszközökkel. 

 

Kivételek – amikor nem elég a 
vaskard 

A Bestiáriumban is nevesített 
tudattalan élőholtak és éji rémek között 
több olyan is akad, amelyik csak mágikus 
fegyverekkel sebezhető. Vegyük most előre 
ezen kivételek közül az éji rémeket; jelesül 
a crantai kóborlót és a syvant. A crantai 
kóborlók ellen valószínűleg azért 
hatástalanok a köznapi eszközök, mert 
tetőtől talpig ősi, mágikus tulajdonságú 
lunírvért védi őket. A syvan esete viszont 
valódi talány. Feltehetően valami Külső 
Síkokkal összefüggésbe hozható sötét 
paktum áll a boszorkánymesteri mágiát 
használó élőholtak létezésének hátterében, s 
ennek köszönhető, hogy a testük ellenáll a 
köznapi fizikai hatásoknak.  

Én bizonyos kritériumok alapján 
(lélekkel és fizikai testtel rendelkező 
élőhalott) az őrzőt is az éji rémek közé 
sorolnám. Ezeket a lényeket sem lehet 
egyszerű fegyverekkel megsebezni, így itt 
is valószínűsíthetjük, hogy a létrejöttük (a 
papi rituálé) során Külső – esetükben isteni 
– Síkok anyaga kerülhet a testbe. 

Az utolsónak hagyott kivétel, a 
tudattalan élőhalottak közé tartozó denebola 
esetében szintén a látóterünkbe kerülnek a 
Külső Síkok, így ezen a lényen keresztül 
eljutunk a kivételek (emlékeztetőül: a 
közönséges fegyvereknek ellenálló, I. vagy 
II. osztályba tartozó élőhalottak) egy 
nagyobb csoportjához, melyet érdemes 
külön is szemügyre vennünk. 

 
 
 
 

Idézett vagy nem idézett 
A köznapi eszközökkel is elpusztítható holt-

eleven kreatúrák egyik fontos közös jellemzője, 
hogy nem idézés útján kerülnek Ynev elsődleges 
anyagi síkjára, hanem eleve ott jöttek létre, illetve 
nem hagyták el azt soha. Denebola azonban egyedül 
a külső – démoni – síkokon alakulhat ki, s csakis 
onnét kerülhet erre a világra. Ennek köszönhetően 
Külső Síkokról származó anyagok itatják át a testét, 
s így hiába egyszerű tudattalan élőhalott, a puszta 
acél hatástalan ellene. 

 A fentiekből következik, hogy ha egy 
élőhalott idézés útján kerül Ynevre, tartozzék amúgy 
bármelyik osztályba vagy fajtába, semmiképp sem 
pusztítható el köznapi eszközökkel! Természetesen 
ez nem lesz a homlokára írva egyetlen élőhalottnak 
sem, ronda meglepetések érhetik hát azokat a 
kalandozókat is, akiknek akadt már dolguk 
zombikkal, és akkor sikeresen aprították azokat 
hideg vassal is… 

 Másfelől – bár az ETK „Nekromancia” 
fejezetének szabályai lehetővé teszik – 
elgondolkodtató, hogyan lehet megidézni egyáltalán 
a Külső Síkokról például zombit vagy bosszúállót, 
amikor annak semmi keresnivalója nincsen ott. A 
zaurakokat ynevi boszorkánymesterek vagy papok, 
nekromanták hívják „életre” ynevi holttestekből, a 
beid pedig evilági gyilkosait elpusztítani kel ki a 
sírjából. Továbbgondolva: a gahulnak és a 
vámpírnak is igen sanyarú sorsa volna a túlvilágon 
élő ember húsára és vérére áhítozva… Én a magam 
részéről bizonyos élőhalottakat nem tartok 
idézhetőnek, csak szólíthatónak (lásd ETK 259. 
oldal „Élőholt idézés” boszorkánymesteri varázslat). 
De mivel a Külső Síkokról csak homályos 
elképzeléseink vannak, s nem zárható ki annak a 
lehetősége, hogy efféle fajzatok ott is létrejöhetnek, 
végső soron a KM megítélésére bíznám, lehetővé 
teszi-e ilyenfajta lények megidézését a nekromancia 
eszközeivel… Ha azonban igen, az idézett lények 
minden esetben ellen fognak állni a köznapi fizikai 
behatásoknak. 

 Hasznos lehet arról is szólnunk néhány szót, 
hogy mi is történik, ha egy hagyományos módon 
sebezhetetlen kreatúrát támadunk meg közönséges 
fegyverrel. Talán lepattan róla? Hova vész az ütés 
ereje? Jogosnak látszó kérdések... 
Megválaszolásukhoz az egyetlen támpontot a vámpír 
leírásában találjuk. „... közönséges fegyverekkel 
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legyőzni lehetetlen, az általuk okozott sebek minden 
esetben azonnal begyógyulnak…”.  Láthatjuk tehát, 
hogy a csapás ereje nem enyészik el, a sérülés létre 
is jön - csak a teremtmény testében a mágikus anyag 
szempillantás alatt képes az újrarendeződésre. A 
csatabárd lecsap, a bestia megtántorodik… de már 
jön is tovább, szemlátomást sértetlenül. Ezzel már 
tudunk kezdeni valamit; tehát talán nem követünk el 
hibát, ha ezt a leírás „érvényességét” a többi hasonló 
– csak mágikus eszközökkel sebezhető – élőhalottra 
is kiterjesztjük. 

 

Egyéb eszközök - tűz és mágia 
Köznapi fizikai hatásokról beszéltem fentebb, 

s ebbe nem pusztán a különféle „mágiamentes” 
fegyverek tartozhatnak bele. A puszta acél azonban 
jó szűrő: azokat az élőhalottakat, melyeket el lehet 
vele pusztítani, a savak és a lúgok is sebzik, 
amennyiben kellő mértékben érik az adott 
teremtményt.  

A tűz ennél többre is képes: már a közönséges 
tüzek is kárt tehetnek bármely anyagi testtel 
rendelkező élőhalottban - még a mágikus anyaggal 
áthatott lényekben is. (Hogy ennek mi az oka, máig 
rejtély, a válaszok talán a tűz manafókuszáló 
tulajdonságában rejlenek.) Sebződésük mértéke a tűz 
erősségétől és a lángoknak való kitettség idejétől 
függ.2 Vannak persze egyedi specialitások is, a 
muliphein ellen például kimondottan hatásos a tűz... 

A mágikus (elemi) tűz még hatékonyabb a 
túlvilági lények ellen. Ráadásul már a légies 
anyagból álló kísérteteketben is képes kárt tenni. 

A Természetes Anyagok Mágiája azonban 
egyetlen élőholt ellen sem alkalmazható: a testüket 
mozgató sötét erő automatikusan a mágikus anyagok 
közé emeli őket. Az Elemi Erő azonban az összes 

                                                 
2 A sebzés mértékének pontosabb meghatározásához – mivel 
egy élőholt nem veszíthet Fp-t – a „Kötelező Ép vesztés” 
opcionális szabályt hívtam segítségül. Ennek tükrében a 
tűzsebzés a következőképp alakul: közönséges tüzek esetében 
annak minden E-je után a szokott módon dobunk k6-tal, s 
minden 6 ilyen „fiktív” Sp után 1 Ép-t valóban elveszít az 
élőhalott (ez, ha nem egyszeri hatás, körönként ismétlődik, míg 
a lángok érik a lényt). Mágikus tüzeknél a fentebb leírt módon 
már minden, egyébként 4 Sp-nyi hatás után vesztenek egy Ép-t 
ezek a lények. 
 

fizikai testtel rendelkező élőhalott ellen hatásos, 
akkor is, ha a Külső Síkok anyaga itatja át őket. 

És hatásos a démonok ellen is, melyekkel 
szemben egyébként csak a mágikus fegyverek 
segítenek. 

 
* 
 

Ennyit tudtam a témával kapcsolatban 
összeszedni, kedves kalandozótársak. S bár 
nyilván maradtak nyitott kérdések (például 
szenvedhet-e sérülést egy felszentelt templom 
karzatáról lehajított syvan – szerintem igen; 
attól függ, hova esik…), remélem, segítségére 
lesz mesélőnek és játékosnak egyaránt. 
Igyekeztem nem felülírni a szabálykönyvekben 
foglaltakat, csak egyfajta magyarázó 
értelmezést rendelni hozzájuk, s helyre tenni az 
esetleges ellentmondásokat. Hogy mennyire 
sikerült, meglátjuk… 

 
A fentebb nem tárgyalt, egyes lényeket 

érintő speciális kérdésekben természetesen 
továbbra is a Bestiáriumban és az ETK-ban 
foglaltak az irányadók. 

Jó játékot mindenkinek! 
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Összefoglaló táblázatok 
Az alábbi táblázatok néhány további információt is tartalmaznak, főként az eddig nem érintett 

túlvilági lényekkel kapcsolatban. A részletek a Bestiáriumban zömmel megtalálhatók. 
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I. tudattalan 
élőhalottak 

izar - +1 + + + + 
zaurak - +1 + + + + 
denebola - - + + + + 

II. éji rémek 

beid - +1 + + + + 
carnomak2 - +1 + + + + 
crantai kóborló - - + + + + 
homonkulusz2 - +1 + + + + 
muliphein - +1 +3 +3 + + 
őrző2 - - + + + + 
syvan - - + + + + 
torz2 - +1 + + + + 

                      feketeláng2 - - - *3 + + 

IV. Vérivó 
élőholtak 

gahul - +1 + + + + 
seidal - +1 + + + +3 
vámpír - +4 + + + + 

 
Jelmagyarázat: 

+: hat rá; 
-: nem hat rá; 
1: kivéve, ha idézett; 
2: hivatalos híján saját besorolás; 
3: fokozott hatás; 
4: csak az ezüstfegyverek; 
*: az Elemi Víz hat rá. 
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 III. kóborló dögök 

hekator - -5 -5 -5 -5 +6 
rémlátó - -5 -5 -5 -5 +6 
vérfarkas - +4 -5 -5 -5 +7 

IX.                 elhunytak lelkei - -5 -5 -5 -5 +6 
                    ansinatis2 - -5 -5 -5 -5 +6 

kí
sé

rt
et

ek
 

V. lidércek 
árny - +8 - +** - + 
fantom - - - + - + 
lánglidérc - - - + - + 

                      álomrabló2 - +4* - + - + 

VI. szellemek rutilicus - - - + - + 
tortor spiritus - - - + - + 

VII. 
életerővel 
táplálkozó 
szellemek 

hatysa - - - + - + 
lesath - - - + -9 + 
dhiír10 - - - + - + 

dé
m

on
ok

 V.               alsórendű démonok - - - - +9 + 
VII.               közdémonok - - - - +9 + 
VIII.              démonurak - - - - +9 + 

X.              démonhercegek - - - - +9 + 

Jelmagyarázat: 
+: hat rá; 
-: nem hat rá; 
2: hivatalos híján saját besorolás; 
4: csak az ezüstfegyverek; 
4*: csak a nemesfém fegyverek; 
5: csak az esetleges gazdatestre 
6: csak speciális (asztrál- és/vagy mentálsíkon sebző) varázsfegyverek; 
7: csak ha gazdatestben tartózkodik; 
8: csak az erős fényhatás; 
9: csak ha fizikai testet ölt; 
10: lásd: Rúna VI/2., 40.oldal; 
*: az Elemi Víz hat rá;  
+**: az Őstűz és az Elemi Fény hat rá. 

 
A Bestiáriumban az „Élőholtak” fejezetben helyet kaptak a testvérek és a megszállott is, de mivel az 

előbbiek nem necrografiai osztály szerint különülnek el (lásd: Bestiárium 93–94.oldal), az utóbbi pedig valójában 
nem élőhalott, a fenti táblázatba nem kerültek bele. 
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