
 

 

 
 

Orfenita mágus 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az Ikerhegyeken, a Namené 
síkság és az Északi Városállamok 
találkozásánál áll az Agyartorony. Ez az 
ősi építmény ad otthon generációk óda 
annak a szabad varázslórendnek, ami 
képes volt dacolni az északi 
hatalmasságokkal és évszázadokon 
keresztül függetlennek maradni ebben a 
térségben. Varázslói hatalmát 
elsősorban a múlt korok tapasztalati 
mágiájának felhasználásával szerezték. 
A városállamok területén és a Quiron 
tenger déli partvidékének térségében 
kutatják a volt civilizációk és 
birodalmak romjait, hogy azokból újabb 
és újabb hatásos formulákat 
dolgozhassanak ki. 

Játéktechnikailag 
boszorkánymesternek minősülnének, 
tudományuk messze van a kyr mágiát 
megörökölt varázslóktól, azonban 
hatalmuk és „trükkjeik” tárháza nagyon 
megkülönbözteti őket toroni 
pályatársaiktól. Ismereteik ötvözik 
Cranta máguskirályainak litániáit, a 
Sinemosi Liga misztikusainak 

 

 

tudományát és a Keleti Barbárok 
földjének sámánisztikus rítusait. 
Régészvarázslóik szüntelenül kutatják 
továbbra is ezeket a régiókat, a 
titokzatos Nornir faj nyomai után. 

A rend központja az 
Agyartorony és az azt körülvevő 
Ikerhegyek területe. Itt több kisebb 
falu és település is a tanítványok, 
mesterek, a mágusok kiszolgálására, a 
rend általános szolgálatára 
rendezkedett be és a mindenkori 
főmagiszternek tesznek hűségesküt 
attól a pillanattól kezdve, hogy 
képesek rá. Bár a rendtagok nem 
használnak mozakmágiát, de 
beavatásuktól kezdve megilleti őket a 
„mágus” titulus és rangjelzés. 
Tanítványkoruktól viselik a rend 
szimbólumának számító kardra 
feltekeredett sárkány medált. 

Több északi városállamban 
emiatt és különösen a barbár 
miszticizmus iránti érdeklődésük miatt 
tévesen sokan nézik őket papnak vagy 
szakrális mágiahasználónak és 
medáljukat így szent szimbólumnak. 
Ez azonban téves, annak ellenére is, 
hogy a rend tagjai nagyon kötődnek 
ehhez az ékszerhez és kitaszításukkor 
el is veszik ezt tőlük, ami nagyon 
megviseli őket asztrálisan és 
mentálisan is. A varázsláshoz például 
egyáltalán nem kell, bár sok mágus 
mutatja fel rituálé közben vagy érinti 
meg. 
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A rend alapvetően semleges a külvilág 
ügyeivel kapcsolatban: nem vesznek részt 
Zászlóháborúkban és kereken elutasítják államok 
szolgálatát vagy megbízásait. Ennek megfelelően 
Ynev legnagyobb részén bizalmatlanul fogadják 
őket, vagy alapvető távolságtartással mesterségükre 
való tekintettel. Az Északi Városállamokban 
azonban népszerű és elismert iskolájuk révén a 
tehetősebb polgárok vagy nemesség körében 
gyakori, hogy utódaikat a rendhez küldik el tanulni 
és büszkék rá, hogy a családba egy mágus is 
tartozik. 

A rend ezen kívül nagy energiát fektet mágiára 
érzékeny, tehetséges gyerekek felkutatására és azok 
besorozásába. Több árvaházat tartanak fent világi 
csatornákon keresztül, ahol a szerencsétlen sorsú 
gyermekek között rendszeres kísérleteket hajtanak 
végre, hogy kiderüljön van e köztük alkalmas. 
Sajnos ezek olykor halálos kimenetelűek is lehetnek, 
de ez nem is a rend célja és érdeke, csak véletlen 
balesetek … többnyire. A besorozottak évekig tartó 
elméleti oktatásban vesznek részt és harci 
kiképzésben. Mire a valódi mágiák forgatásába 
kezdenének a tanoncok már jellegzetesen fürge és 
mozgékony, közelharcban képzett ifjak. 

A rend jelenlegi nagymestere Orfen magiszter 
(13. tsz), aki egy kilenctagú tanács (11. szintűek) 
élén irányítja az iskolát. A magiszterek egy-egy 
terület szakértői és az alájuk tartozó három-három 
oktató (9. szintűek) irányítója. A nagymester azzal 
vívta ki a rendtagok elismerését, hogy kutatásai 
során szembetalálkozott egy valódi sötételffel, akit 
egy párbajban megsebesített, de ő maga túlélte a 
konfrontációt, ami kivételes teljesítménynek számít. 
Az oktatók alá vannak rendelve azok a rendtagok, 
akik kutatókká (7. szint) előlépve a régi korok 
nyomait kutatják irányítottan és utánajárnak a 
beérkezett jelentések mögötti igazságoknak. 

Teljes jogú rendtagokat (5. szint) prefektusnak 
nevezik, ők az iskolában élő tanítványok (adeptusok) 
életét rendszerezik, szabályozzák. A rendtől 
távolabb felfedezett tehetségek oktatását olykor 
egymaga is elvállalhatja egy prefektus, ennél 
alacsonyabb szintű azonban ritkán vállalkozik a 
tudomány átadására, mert nem is lenne képes rá, 
ezért inkább biztosítja a minél előbbi rendhez való 
kerülését. A játékos karakter így egyformán lehet 
egy árvaházból a rendhez került vagy egy magányos 
mester által kinevelt adeptus. 

Képességek és tulajdonságok 

Az orfenita mágusok taníttatása egy 
kimerítő fizikai gyakorlatozással veszi kezdet 
és csak lassan adagolják nekik a misztikus 
tudományokat, de azt fiatal kortól kezdve. Így a 
fiatalok személyiségét és jellemét idő előtt 
kiismerhetik az oktatóik és képességeiknek 
megfelelően tudják majd bevezetni őket a 
mágiahasználatba. Ennek megfelelően a kezdő 
adeptus jó fizikai képességekkel bír és 
botharcban, pusztakezes harcban méltó 
ellenfele lehet egykorú társainak. 

 
Erő 3K6 (2x) 
Állóképesség 3K6 
Gyorsaság 2K6+6 
Ügyesség K10+8+Kf  
Egészség 3K6 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia K6+12 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál 2K6+2+Kf 
Érzékelés 3K6 (2x) 
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Ké 5 
Té 18 
Vé 75 
Cé 0 
HM/szint 7 (2) 
Kp alap 4 
Kp/szint 6 
Ép alap 4 
Fp alap 5 
Fp/szint K6+2 

 

 Képzettségek 

A mágusok testi és mágikus 
fejlődésük közepette éppen annyi tudást 
szereznek meg, amire tanulmányaik 
folytatásához vagy választott területük 
távlatainak kitolásához szükségük van. 
Nagyon ritka, hogy egy rendtag a tornyon 
kívüli iskolában akarjon másoktól bármit is 
megtanulni, inkább a saját tapasztalatában 
bízik, saját kutatásainak az eredményeit 
tekinti mérvadónak. Így inkább bújja 
esténként a tábortűz fényénél a frissen 
szerzett kódexet vagy tekercset és igyekszik 
maga megfejteni értelmét, minthogy 
segítséget kérjen a legközelebbi 
könyvtárban. Szintenként 10%-ot oszthat el 
százalékos képzettségei között. 

 
Képzettség Fok/% 
2 Fegyverhasználat Af 
Ökölharc Af 
Írás/olvasás Af 
Kultúraismeret Af 
Helyismeret 60% 
Etikett Af 
Legendaismeret Af 
Pszi Mf 
Ugrás 20% 
Esés 10% 
 
 
 
 
 
 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Történelemismeret Af 
3. Élettan Af 
3. Lélektan Af 
4. Hadvezetés Af 
5. Kultúraismeret Mf 
7. Ősi nyelv (választott) Af 
9. Történelemismeret Mf 
9. Lélektan Mf 

 

Különleges képességek 

A mágusok legfontosabb különleges képessége 
az Agyartoronyba összegyűjtött tudás 
felhasználásával kialakított tapasztalati mágia 
alkalmazása. Az orfeniták szintenként 7 manapontot 
kapnak egészen beavatásukig, 5. szintre lépve pedig 
már 8 manapontot kapnak onnantól. Manapontjaikat 
minden pihenés után (minimum 8 óra zavartalan 
alvás) egy fél órás formagyakorlatozással és 
meditációval nyerik vissza. Ez a manahálóra nincsen 
hatással, az ősi mozdulatokkal szervezetükben 
hozzák létre a varázslatok létrehozásához szükség 
esszenciát. A torzmágia alkalmazását minden 

rendtagnak tiltják, akiről bebizonyosodik ennek 
használata rövid úton kizárják a rendből és törlik a 
tagok közül is. 

 
A rend teljes értékű beavattotjai számára 

lehetségessé válik egy új képzettség megtanulása, 
a Komponens mágiáé. Ennek alapfokán (8Kp) a 
mágus képessé válik arra, hogy a varázslatai 
létrehozásához szükséges manapontjait kiegészítse 
olyan fizikai komponensel, amely illik az adott 
varázslatához. Hogy milyen komponens kell milyen 
varázslathoz és az mennyi manapontot helyettesít, 

http://kronikak.hu/?attachment_id=2099
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azt a KM dönti el (de az összes manapont 
egynegyedénél nem lehet soha több). A képzettség 
mesterfoka (16Kp) még nagyobb szabadságot és 
kreativitást engedélyez a mágusnak etéren. 
Kötöttebb (tapasztalati úton készülő varázstárgyak) 
és szabadabb (mágikus kisugárzással rendelkező 
dolgok) eszközök elpusztításával a felszabaduló 
manát bármely saját varázslatában képes 
felhasználni (de csak maximum az adott varázslat 
mana igényének feléig). Etéren még szigorúbb a KM 
szava a felszabaduló mágiák értékét nézve. Minden 
esetben az adott eszköz vagy tárgy használhatatlanná 
válik a manakinyerés végeztével. 

Az orfeniták fegyvertára 

Az orfeniták soha nem viselnek őket a 
mozgásban gátló vértezeteket vagy sisakot. Bár 
kiképzésük során puszta kézzel és bottal tanulnak 
meg harcolni, ezt a tudást később maguk mögött is 

tudhatják. Előszeretettel használnak 
varázstárgyakat és varázsfegyvereket, a 
célzófegyverek sem állnak tőlük távol. 
Fegyvereiket előszeretettel vértezik fel 
mágiával vagy éppen teremtik meg azzal. 
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