
 

 

 
 

Harcművészek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Amikor ynevi harcművészekről 
beszélünk, rendkívül fontos a fogalmi 
pontosság. Jelen írás a slan 
harcművészekről szól – mely 
kifejezésben a “harcművész” szót 
megszokásból használjuk, legkevésbé 
sem értékítélet gyanánt. Hiszen egy 
harcedzett lovag is képes kardját vagy 
csatabárdját gyilkos hatékonysággal 
forgatni, illetve egy elf vagy khál harcos 
sajátos harcmodora is kifinomult 
művészetnek tűnik.  

Mi hát akkor a slan harcművész, 
és mi a slan harcművészet? Fegyveres és 
fegyvertelen küzdelmi rendszerek 
összessége? Vagy a pszi-tudományok 
“Slan Út” néven ismert szegmense? 
Vagy ezek keveréke?  

Nagy valószínűség szerint akkor 
járunk legközelebb a valósághoz, ha ez 
utóbbiból indulunk ki. De mindössze 
ennyi volna? Minden bizonnyal ennél 
azért többről van szó.  

Mi a közös tehát a tiadlani Dorcha 
harcművész-testőreiben, Enoszuke 
büszke muszatasi-kardművészeiben, és 
egy Niare legmagasabb hegyei közt 
aszkétaéletet élő slan remetében? A 
harci technikákon és a Slan Úton kívül, 
persze.  

Harcművésznek mindenekelőtt 
azokat nevezzük, akik életüket alkotó 
folyamatként megélve szüntelen 
gyakorlással egyre tökéletesebbé 
akarnak válni, úgy testben, mint 
lélekben és jellemben. A 
harcművészetre nem eszközként vagy  

fegyverként tekintenek – gyakorlása 
maga a cél, önmagáért való és célját 
saját magában megtaláló. A legendás 
nagymestereknek pedig sikerül olykor 
a végső tökély elérése, és mágussá 
válva leszállhatnak a lét kerekéről.  

Fontos a harci technikák, azaz a 
test tökéletesítése, de éppen ilyen 
fontos a szellem csiszolása, a Slan Út 
által. Mint majd látni fogjuk, a kettő 
igazából el sem választható egymástól, 
együtt alkot szerves egészet.  

Minden harcművészben közös 
tehát ez a látásmód: az élet alkotó 
folyamat, önmagunk csiszolása mind 
jobbá és jobbá. Végtelen út, ahol az 
egyetlen cél önmagunk legyőzése. 
Minden harcművész alapvetően 
nyugodt természetű kell, hogy legyen; 
sajátjuk egyfajta szemlélődő attitűd és 
általában a csöndes, belülről jövő derű 
is.  

Mindannyiukra jellemző 
továbbá, hogy büszkék a 
tudományukra. Mire teljes értékű 
harcművészekké válnak, számos 
kemény gyakorlással teli év áll 
mögöttük. Töretlen összpontosítással, 
végtelen fegyelemmel és kellő 
alázattal edzik testüket fegyverré, 
építik elméjüket sziklavárrá, sajátítják 
el a fegyverforgatás legtökéletesebb 
módszereit. Tudásuk tehát szent és 
értékes; nem igazán bocsátják áruba, 
nem használják a csőcselék 
megfélemlítésére. Más kérdés, hogy e 
büszkeséget miként élik meg, 
általánosítják, vagy mutatják ki  
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a külvilág felé. Egy nemes Muszatasiból lett kensin 
bizony gőgösnek tűnhet, hiszen nemesember-
mivolta nem szűnik meg; és akárki paraszt igen 
rosszul teszi, ha nem adja meg neki a kellő 
tiszteletet. Egy niarei tao-csü (kolostori aszkéta-
szerzetes) ilyen szempontból a szöges ellentéte: leéli 
az életét a kolostorában, mindenki felé teljes 
alázatban és komoly önmegtartóztatásban.  

Valamennyi harcművészre jellemző továbbá a 
mestere vagy tanítói iránt érzett tisztelet. Pusztán a 
hozzá nem értő hiszékenyek által terjesztett 
legendákban fordul elő mestere ellen forduló 
tanítvány. Minden tanító célja, hogy növendéke 
túlszárnyalja őt, hiszen ha nem így lenne, a 
harcművészetek rég lehanyatlottak volna. A 
kapcsolat sok szempontból a szülő-gyermek 
kapcsolatra emlékeztet: kezdetben a tanítvány csak 
gyermek, aki gyámolításra szorul. Később felnőtt, 
aki a mester mellett áll, egymást támogatják, és 
bizony mindegyikük tanul a másiktól. És végül, 
kapcsolatuk vége felé a tanítvány már szintén 
mester, saját növendékekkel – azaz szülő, saját 
gyermekekkel. Ilyenkor is különös szükség van a 
“nagyszülőre”, a régi mester tapasztalatára; és már 
az egykori tanítvány is megtudja, micsoda embert 
próbálóan sok figyelmet kellett kapjon öreg 
mesterétől annak idején, hogy idáig jusson.  

Egyebekben azonban minden harcművész 
egyéniség – nyilván saját kulturális 
meghatározottságán belül, persze. Egy Enoszukén 
élő harcművészt alapvetően a társadalmi osztálya 
határoz meg: nemes, paraszt, szerzetes, esetleg 
egyéb. Tiadlanban például valamennyiük tiszteli és 
úrnőjének fogadja el a mindenkori Dorchát. Kránban 
krániként élnek a Változás Törvénye szerint, 
általában kolostorerődökben. Niaréban is fontos a 
társadalmi állás: égő szemű hegyi remetétől pompás 
iskolát vezető nagymesteren át a császári seregek 
tábornokáig vagy hoanok testőréig bármifélék 
lehetnek.  

És evvel el is jutottunk a következő fontos 
megállapítások megtételéig.  

A slan harcművészetek eredete alapvetően 
kettős, illetve esetleg hármas; de nagy valószínűség 
szerint az ősforrás közös. Ez egy kissé kuszának 
tűnik, de rögvest világosabb lesz.  

Slan harcművészetek alapvetően a távoli 
Szigetvilágban és Niarében alakultak ki; továbbá 
nagy valószínűség szerint Dél-Yneven, a Démonikus 
Óbirodalomban, vagy már Kránban. A homályos 

legendák és bizonyos utólagos kutatások arra 
utalnak, hogy a harcművészet magvát képező 
Slan Út nem evilági eredetű, hanem a hetedkori 
démonológusok által Xingnek nevezett, Külső 
Síkokról származó démonok tudománya. Hogy 
e tudományt mikor és főként miként tanulták el 
az emberek tőlük, azt jótékony homály fedi. 
Jelenlegi ismereteink alapján azonban 
kijelenthetjük, hogy mind a Szigetvilág, mind 
Niare egymástól függetlenül fedezte fel 
magának a Slan Utat. Tény továbbá, hogy slan 
harcművészek élnek a kráni Fekete Határ 
túloldalán is. Ők vagy az Óbirodalom idején 
kialakult, szintén démoni eredetű 
harcművészeti hagyományok örökösei, vagy 
közvetlenül a Xingektől tanultak ők is; ez - a 
kráni viszonyok hézagos ismeretei miatt – nem 
tisztázható. Továbbá, hogy az összképet még 
jobban összekuszálja, majdnem biztos tény, 
hogy Kránba érkeztek niarei harcművészek is, 
valószínűleg azonban ekkor már léteztek a sötét 
birodalomban saját harcművészeti 
hagyományok. 

Tiadlanban és Enoszukén a slan 
hagyományok összeolvadásából új, sajátos 
irányzatok jöttek létre. A Szigetvilágról 
származó ulu és riani-ate törzsek kapcsolatba 
kerültek a niarei kultúrával, és kölcsönös 
egymásra hatásuk eredményeként kialakultak a 
tiadlani és az enoszukei harcművész-iskolák. 
Jelen értekezés szempontjából természetesen 
irreleváns, hogy ez az egymásra hatáspontosan 
miként ment végbe és milyen eszközökkel; 
annyit mégis megjegyeznénk, hogy a háborúk 
miatt Enoszukén inkább a niarei eredet a 
hangsúlyos, amit pusztán befolyásoltak a régi 
riani-ate hagyományok, míg Tiadlanban az ulu 
törzsek tradíciói bizonyultak erősebbnek, 
jóllehet Niare jelentős befolyása itt is 
érzékelhető.  

Slan harcművészetek tehát csak erről a 
három helyről erednek, minden iskola ezekre 
vezethető vissza. Például mind Pyarronban, 
mind Erionban találunk harcművészetet oktató 
iskolákat; ezeket azonban tiadlani mesterek 
alapították, sőt, a mesterek egy része szinte 
mindig közvetlenül Tiadlanból származó.  

Itt fontos kitérnünk egy Tiadlanban 
elterjedt pletyka cáfolatára. Miszerint Niaréban 
nők nem gyakorolhatnak harcművészeteket. Ez 
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az állítás így önmagában nem igaz; a 
tilalom mindössze a hivatalos iskolákra és a 
kolostorokra terjed ki, ahová valóban tilos 
lányokat-asszonyokat felvenni. Nem 
vonatkozik azonban a különböző, egyéb 
helyen elsajátított harcművészetekre – így 
különösen a magányos mesterektől való 
tanulásra.  

Ezek után felmerül a kérdés: hogy 
lesz valakiből harcművész?  

A kérdés többféle vonatkozásban is 
feltehető: mennyi idő alatt és milyen típusú 
kiképzés után válik valaki harcművésszé, 
illetve hol fér hozzá ezekhez a tanításokhoz.  

Lássuk először az első lehetőséget!  
A harcművészetek tanulása hosszú, 

kemény és embert próbáló feladat. 
Általában fiatal korban kezdik, és 
mindenképpen hosszú évekig tart. A 
növendékek először alapozást kapnak: 
fejlesztik hajlékonyságukat, egyensúly-
érzéküket, kitartásukat, erejüket. Futnak, 
esetleg úsznak, fél lábon állnak, köveket 
cipelnek, vizet csapkodnak. Ezzel 
párhuzamosan szellemüket is csiszolják: 
fejlesztik koncentrálóképességüket és 
figyelmüket. Megtanulnak úrrá lenni 
érzelmeiken. Aztán az egyszerűbb harci 
technikák jönnek: ütések, rúgások, esések, 
fogások, naponta több ezer. Szellemük 
továbbfejlődik: a koncentrációs gyakorlatok 
révén megismerik önmagukat. A képzés 
valóban kegyetlen: futás, nyújtó és erősítő 
gyakorlatok, harci technikák, aztán hosszú 
órák magánya a sötétben, csendes 
elmélkedéssel, majd irányított 
elmegyakorlatok, aztán ismét erősítés és 
technikák.  

Egy-két ilyen alapozóbb jellegű év 
után kezdik el a voltaképpeni harcművész-
iskola gyakorlását: a konkrét stílus 
technikáit, forma- és páros gyakorlatait, 
valamint ezek alkalmazását. Az erősítő 
gyakorlatok lassan elmaradoznak: az 
izmoknak később úgysem lesz jelentősége, 
az erőnlét a harci formák elsajátításához 
kell csak. Nagyjából evvel párhuzamosan 
tanítják ki őket elméjük erejének 
összpontosítására, a pszi-tudományok 
alapjaira. Újabb egy-két év telik el, amik 

után a növendék már megbízhatóan alkalmazza a 
harci formák mozgásanyagát, elméje pedig nyitott, 
fegyelmezett, és már ismeri a pszi-tudományok 
alapjait.  

Ekkor kezdődik csak a voltaképpeni 
harcművészeti oktatás: a pszi Slan Útjával. Az 
öntudat legmélyebb bugyraiba tett meditatív 
utazások, melyek eredményeit a tanítvány 
mesterével bensőségesen megbeszéli. A mester 
szóbeli és személyre szabott tanácsai segítenek a 
további elmélyülésekben, az eredmények elérésében. 
A tanulmányok során rendkívül fontos a 
fegyelmezett elme racionalitása és az intuíciók, 
megérzések közötti összhang megteremtése. A 
növendék hosszas és kitartó gyakorlással képessé 
válik arra, hogy szelleme erejét testébe sugározza, és 
ott munkára fogja. Ekkor merőben más szellemben 
kezdi gyakorolni a puszta harci formákat: közben 
elméje erejét vetíti a mozdulatokba, helyes légzéssel 
és emberfeletti összpontosítással pszi-energiákat 
sugároz tagjaiba. Később a puszta sugárzásnál 
többre is képes lesz: tudati energiáit szinte 
folyadékként áramoltatja magában, mindig oda, ahol 
éppen szükséges. Ezt a módszert hívják “chi”-nek 
vagy “ki”-nek (niarei ill. enoszukei nyelven), és ez a 
módszer jelenti a slan harcművészet alapját, 
értelmét, és megkülönböztető ismérvét.  

Talán már előbb is fontos lett volna 
leszögezni, de csak most tesszük meg: slan 
harcművész kizárólag ember lehet; rajtuk kívül 
pusztán a félelfek (és talán egyes aquir fajzatok) 
közt akad elvétve olyan, aki képes elsajátítani a Slan 
Utat. Az okokat illetően találgatásokra vagyunk 
utalva, mindenesetre tény: a fenti módszert, azaz az 
egyszerre racionális és intuitív gondolkodás 
segítségével testre kiterjesztett elme összhangját 
kizárólag emberi elmével és gondolkodással 
lehetséges elérni. Természetesen más fajok is 
rendelkeznek harcművészeti hagyományokkal, 
azonban ezek egyáltalán nem a Slan Útra épülnek.  

A fenti tanulmányok éveket vesznek tehát 
igénybe; hogy pontosan mennyit, az személyfüggő. 
Mint láttuk, az alapozás egy-két év, utána a konkrét 
harcművészeti stílus mozgásanyaga újabb egy-két év 
mindenképpen, de olykor több. És ezután nagyjából 
kétszer ennyi a Slan Út, és a harci formák 
újraértelmezése. Tehát a legtehetségesebb növendék 
sem ússza meg körülbelül öt év tanulás nélkül; de a 
gyakori inkább a hat-nyolc év időtartam. Ráadásul a 
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képzést egyszerűen nincs értelme tíz-tizenkét éves 
kor előtt megkezdeni.  

Azonban fontos azt is leszögezni, hogy ez csak 
az első stílus elsajátítására vonatkozik! Ha egy 
harcművész a már ismert stílus(ok) mellé újat kíván 
tanulni, értelemszerűen nem kell a “chi” módszerét 
ismét elsajátítani, hiszen már ismeri.  

Továbbá fontos megjegyeznünk, hogy azok a 
harcművészetet tanuló illetők, akik nem slan 
harcművészek, természetesen csak a puszta harci 
alkalmazásokat sajátítják el; így az alapozás után, 
vagy azt kihagyva egy-két év alatt képesek egész jól 
megtanulni a stílus harci alkalmazását. 
(Természetesen a Slan Út nélkül!) 

Ezek után indokolt áttekintenünk néhány 
helyet illetve mestert, ahonnét vagy akiktől a 
harcművészet elsajátítható.  

Tipikus helyszín a harcművész-iskola. 
Elterjedt eljárás, hogy az iskola nyitott, pénzfizetés 
ellenében bárki elsajátíthatja az oktatott stílusokat; 
az igazán tehetségeseket és alkalmasakat pedig 
mintegy kiemelik, és a Slan Út használatára is 
kiképzik. Az ilyen iskolák közt főleg Niaréban 
gyakori a rivalizálás, ami nem ritkán 
összetűzésekhez is vezethet. Ez az intézmény-típus 
Enoszukén jóformán ismeretlen. Ott is léteznek 
ugyan kardforgató-iskolák, ahol nem ritkán 
kardművészek is oktatnak; ezek azonban legkevésbé 
sem nyitottak, kizárólag nemesek tanulhatnak itt.  

Gyakori még, hogy a harcművészek kolostor-
szerű közösségekbe tömörülnek; nem ritkán valódi 
szerzetesekkel együtt. Illetve, a szerzetesi 
kolostorokban akad néhány valódi harcművész is, 
voltaképpen nézőpont kérdése csupán. Ilyen 
kolostorok léteznek mind Tiadlanban, mind 
Niaréban, mind pedig Enoszukén.  

Léteznek zárt iskolák is, amik csak kisszámú 
bennfentest tanítanak. Ilyenek lehetnek bizonyos 
már említett kolostorok, amelyekben kizárólag 
szerzetes testvéreket tanítanak. De ilyesmi a Dorchai 
Testőrség, vagy Enoszukén az egyes udzsik saját 
harci iskolái, vagy épp a sinobik kiképzőhelyei is.  

Vannak továbbá olyan “iskolák”, ahol a 
helyben lakó mester(ek) tanítják a helybélieket: 
Enoszukén a paraszti stílusok oktatása gyakorlatilag 
kizárólag így folyik, de az ilyesmi mind Niaréban, 
mind Tiadlanban gyakori.  

Léteznek ezen kívül magányos mesterek, akik 
csak egy-két tanítvánnyal foglalkoznak egyszerre. 
Gyakori köztük a falusi kunyhójában lakó tiadlani 

földműves, a folyton vándorló ragaen-kensin, 
vagy a niarei remete. Esetükben a mester-
tanítvány kapcsolat általában még a 
szokásosnál is szorosabb.  

Atipikus ugyan, de létezik néhány 
vándorló iskola, mint amilyen a tiadlani Ősz 
Majom vagy a Nagy Szekér Iskola.  

A hiszékeny tudatlanok által terjesztett 
egyik alaptalan tévhit, hogy a harcművészek 
nem használnak fegyvert. Nos, ez részben igaz 
is lehet. Léteznek olyan iskolák, amelyek 
elutasítják a fegyvereket; ilyen például a már 
említett Nagy Szekér Iskola, vagy a niarei 
Mennyei Pagoda Kolostor.  

De bolond volna az, aki nem venne 
tudomást a tiadlani kardművészekről, vagy az 
enoszukei kensinekről! És az övéikén kívül 
még számtalan fegyveres stílus létezik.  

Annyi természetesen bizonyos, hogy egy 
harcművész pusztakezes harcban sokkal jobb, 
mint egy öklöző vagy egy birkózó; és ez 
fegyveres küzdelemben már nem feltétlenül 
mondható el.  

A másik rendkívül fontos dolog, hogy 
fegyverüket pusztán eszköznek tekintik, se 
többnek, se kevesebbnek. Ez alól azok a slanok 
kivételek, akik magukat “kardművésznek” 
nevezik: egy enoszukei kensinnek a kard a 
társadalmi hovatartozás jele, a becsület és 
hűség megtestesülése, a nagybetűs Kard. 
Szintúgy Tiadlanban, az úgynevezett Slan kard 
forgatói; e páratlan fegyver ugyanis szilánkot 
hordoz forgatója lelkéből, személyre szabott 
remekmű. A tiadlaniak ráadásul általában 
méltóságukon alulinak érzik, hogy a Slan 
kardkészleten kívül bármi más fegyverrel 
megtanuljanak bánni. A kensinek már kevésbé 
válogatósak, nem ritka köztük, aki lándzsa- 
vagy jahíta-vívásban is mester.  

A fentiekből egyenesen következik, hogy 
egy igazi harcművész nem erősíti holmi 
mágiával a fegyverzetét. Nem kenne rá mérget 
sem soha.  

Nincs olyan harcművész stílus, ami 
hajító- vagy célzófegyverre épülne. Ráadásul 
egy harcművész általában kissé lenézi az ilyen 
eszközöket; meglehetősen ritka, hogy 
használatukat elsajátítaná közülük bárki, bár 
nem példa nélkül álló.  
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Az viszont ki van zárva, hogy valaha 
bármelyik harcművész is a kezébe 
tűzfegyvert fogjon. Az ilyen holmi 
megcsúfolása mindannak, amiről a 
harcművészet szól: a türelemmel és 
alázattal elérhető fejlődés fabatkát sem ér 
egy vascső ellen, amivel akárki bugris 
söpredék megölheti a legnagyobb harcost 
is! Mélységesen megvetik az ilyesmit 
használókat; csakúgy, mint azokat, akik 
mérgekhez nyúlnak. Bizony, a vérmesebbek 
nem riadnak vissza a vérontástól sem, mert 
a tűzfegyvert gyakran a használója hátán 
törik el.  

A harcművészek általában nem 
viselnek vérteket. A fegyverrel gyakorlók 
olykor posztóvérteket húznak, de még ez is 
ritka. Amint megszokhattuk, a 
kardművészek most is kivételt jelentenek: 
tradicionális vértezettel rendelkeznek, 
hónapokig csak az ebben való helyes 
mozgást gyakorolják. Niaréban is találunk 
példát a vértekre: a Sötét Pókháló Iskola 
tagjai például teknőc-páncélokból 
készítenek vértet.  

A harcművészek mindig igyekeznek 
egyenesek és becsületesek maradni. Lelki 
nyugalmuk általában megingathatatlan. 
Nehezen megszerzett tudásuk nem alku 
tárgya: megvásárolni őket nem lehet. Ha 
valakit követnek, azt meggyőződésből vagy 
kötelességből teszik.  

Az olyan művi felosztások, mint Jó és 
Rossz, alapvetően értelmetlenek. Tévhit, 
hogy minden harcművész csak a Jó ügyét 
szolgálhatja – mivel a Jó ügye mint olyan, 
nem létező és üres fogalom. Egy enoszukei 
kensin lelkiismeret-furdalás nélkül lecsapja 
annak a parasztnak a fejét, aki nem hajol 
meg előtte, de kardot ránt akkor is, ha a 
becsületét éri sértés. A Dorcha testőrei nem 
mérlegelnek, ha úrnőjüket veszélyben érzik. 
A különböző fejvadász-klánokban gyakran 
találunk harcművészeket kiképzőként, 
esetleg alvilági klánok vagy épp egyházi 
szekták vezetői mellett, testőrként. Előbbire 
kiváló példa az Embervadászok szervezete, 
utóbbiakra főlegNiaréban és Enoszukén 
akad példa. Amit azonban fontos ismételten 

leszögezni: amit tesznek, nem pénzért teszik.  
A másik rendkívül fontos dolog: a harcot szent 

dolognak tekintik, és saját erejükkel tökéletesen 
tisztában vannak. Ebből következően egy igazi 
harcművész nem veszi fel az aljanép kötekedését. A 
nyilvánvaló és közvetlen támadást elhárítja, 
vérmérséklete szerint, azonban ott meg is áll. Más 
kérdés, hogy nyugodt természete és egyes pszi-
technikái révén el tudja kerülni az ostoba 
nagyhangúak kötekedését.  

Egymással viszont szívesen párbajoznak, 
ilyenkor azonban ritka a vérontás. Illetve előfordul, 
hogy egy-egy kiváló harcost hívnak ki (aki tehát 
nem harcművész); természetesen a legnagyobb 
tisztelet mellett.  

A legtöbb harcművész kiképzésének részét 
képezi tehát a futás, az egyensúly, az esés, a 
sebgyógyítás, az írás-olvasás. Ahol erre lehetőség 
van, ott úszni is megtanulnak; néhány iskola a 
gyógyfüvek titkait ismerteti meg növendékeivel. A 
szerzetesi életet élők nyilván jártassá válnak a 
vallásban és az egyházi énekekben. Egyes tiadlani 
iskolákban oktatnak rendkívül alapvető niarei 
nyelvismeretet. Elengedhetetlen továbbá általában az 
etikett ismerete.  

Az öltözködésüket a kultúra és a társadalmi 
háttér határozza meg, illetve Niaréban az adott 
tartomány öltözködési szokásai. Egyes kolostorok 
kultikus okokból kötelezővé teszik a sapkaviselést, 
Tiadlanban a legtöbb iskolában az előmenetelt 
színes övekkel vagy kendőkkel jelzik, egyes 
aszkéták télen sem húznak cipőt, és a sort 
folytathatnánk még egész sokáig.  

Játéktechnika  
A harcművészek tudásának gerince a 

harcművész-iskola nevű képzettség. Ez olyan, mint a 
fegyverhasználat: minden stílus külön képzettség 
felvételét igényli.  

Fontos, hogy a képzettség zárt egész: egy 
fegyvertelen rendszer természetesen nem 
kombinálható pl. ökölharccal, de a fegyveres 
rendszerekhez sem szükséges a fegyverhasználat 
képzettség!  

A harcművész-iskola tanulása nyitva áll a más 
kasztba tartozók előtt is, egészen 4. fokig. Az egyes 
fokok leírásánál kitérünk a slanok és a nem-slanok 
közti különbségekre.  
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A képzettség 5. nehézségi fokú, azaz 
“Irgalmatlanul nehéz”. Elsajátítható a 3. fokig 
tanulással, a 4. és 5. fok viszont csak gyakorlással. A 
tanító esetleges oktatás képzettsége tehát csak 3. 
fokig releváns.  

Képesség-követelmények: általánosságban 
nincsenek.  

Képzettség-követelmények: általánosságban 
25% Egyensúlyérzék; illetve ezen kívül az egyes 
iskoláknál leírtak.  

1. fok  
1 Kp.  
A karakter ismeri az adott stílust. Gyakorlóit 

mozgásukról felismeri. Tisztában van a stílus 
kialakulásának történetével, ismeri az alapítóként 
tisztelt mestert és a stílus gyakorlóinak általános 
szokásait.  

(Az 1. fok NEM feltétele a 2. fok 
elsajátításának!)  

2. fok  
15 Kp.  
A karakter képes magabiztosan használni a 

stílus mozgásanyagát.  
Az adott iskolánál leírt valamennyi előnyt 

élvezi, és elszenvedi valamennyi hátrányt.  
(A 2. fok természetesen feltétele a 3. fok 

elsajátításának!)  
3. fok  
20 Kp.  
A karakter, ha nem slan, erre a fokra jutva 

egyszer maradandóan megnövelheti Ügyesség 
VAGY Erő képességének értékét.  

A karakter, ha slan, erre a fokra jutva képessé 
válik a stílust Chi-harcban használni.  

4. fok  
30 Kp.  
A karakter, ha az adott stílusban harcol, 

megkapja testére vagy fegyverére a mesterfokú 
fegyverhasználat módosítóit.  

Ez az a fok, ahol a karakter képessé válik 
tudását átadni, ha egyúttal járatos az Oktatás 
képzettségben is.  

5. fok  
40 Kp.  
A karakter, ha az adott stílus alkalmazása 

közben Chi-harcba merül, teste vagy fegyvere 
mágikus tárgynak minősül a Chi-harc idejére, e tény 
minden vonatkozó előnyével és hátrányával együtt. 

Ez az a fok továbbá, amelyiken a karakter az 
általa 5. fokon ismert stílusokhoz hasonlót alkothat. 

Ebben az esetben ezen új stílusnak 
automatikusan 3. fokú ismerője lesz. 
Természetesen erre csak akkor van lehetősége, 
ha egyébként képes további stílusokat tanulni.  

 
Az új stílus kialakításakor a játékos a 

KM-mel egyeztet; a KM figyelembe veszi, 
hogy az ynevi harcművészetek mögött legalább 
tizenötezer év fejlődés áll, így a túl nagy ívű 
fejlődések kissé hiteltelennek tűnnek. Az új 
stílus kialakításának tipikus módja lehet a 
harcérték-módosítókkal való zsonglőrködés; 
vagy például bizonyos képzettségek (pl. tipikus 
az Akrobatika) használatának lehetősége a 
stílus alatt – ez utóbbihoz természetesen 
ismerni kell a vonatkozó képzettséget is.  

Mint majd látni fogjuk, a pusztakezes 
rendszerek általában mindig hatékonyabbak, 
mint a nem-harcművészeti alapú képzettségek, 
például az öklözés vagy a birkózás. A 
fegyveres stílusokra azonban ez nem feltétlenül 
vonatkozik! Ahogy láttuk, a fegyverhasználat 
és a harcművész-iskola képzettség 5. foka közt 
minőségi különbség, hogy a fegyverhasználat 
leszállítja a túlütési küszöböt, míg a 
harcművész-iskola nem! Ráadásul a Kp-
igényeket szemügyre véve az is nyilvánvaló, 
hogy a fegyverhasználat mindig könnyebben 
sajátítható el.  

Valószínűleg e miatt terjedt el az a tévhit, 
hogy a harcművészek nem is használnak 
fegyvert.  

Szerte a világban oktatnak harcművész-
iskola képzettséget nem-slanoknak. A híresebb 
fejvadász-rendeknek saját harcművészetük van, 
de itt kell megemlíteni a dzsad tolvajok 
kiképzésének részét képező pusztakezes harci 
stílusokat is. Az Északi Szövetség területén 
továbbá gyakoriak a harcosok vagy gladiátorok, 
akik egy harcművész mester tanítása által 
elsajátítottak egy, esetleg több iskolát. Az, hogy 
egy ilyen képzettség elsődlegesnek, 
másodlagosnak, vagy tiltottnak minősül-e, azt 
mindig a KM dönti el, az adott konkrét helyzet 
ismeretében. Egy tiadlani kardmester vagy egy 
toroni Iker például szinte biztosan tanulhat 
harcművészetet, míg egy dwoon naplovag 
szinte semmiképpen – igaz, ha lenne 
lehetősége, valószínűleg akkor sem lelkesedne 
az ötletért túlzottan.  
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Minden harcművész három 
harcművész-iskolát sajátíthat csak el. Új 
iskolát 2. fokon csak akkor sajátíthat el, ha 
egy már meglévőt 5. fokúra fejlesztett. 
Azaz akkor tanulhat negyedik iskolát, ha az 
eredeti háromból az egyikben nagymesterré 
vált, ötödiket akkor, ha még egyben, és így 
tovább. Meglehetősen ritka tehát az a 
harcművész, aki öt-hatnál több stílust ismer, 
bár ez ezek után nem is meglepő.  

Érdekes kérdést vet fel, hogy mi 
történik akkor, ha egy harcosból faragnak 
harcművészt, kiképezve őt egy fegyveres 
rendszerre – avval a fegyverrel, amivel 
harcosként bánt. Azaz egy niarei sai-forgató 
harcost kitanítanak hosszú évek alatt a Slan 
Útra és a saira épülő harcművész-iskolák 
valamelyikére. Nos, ilyenkor főszabály 
szerint nem történik semmi – azaz 
semmivel sem könnyebb a harcművész-
iskola elsajátítása, ha már ismeri a fegyvert! 
Ráadásul, hiába ismeri például 5. fokon a 
sai használatát, ha a harcművész-iskolát 
csak 3. fokon; ekkor pl. Chi-harcban nem 
kapja meg a mesterfokú bónuszokat, pláne 
nem a túlütési bónuszt! Az egyetlen kivétel 
ez alól a főszabály alól a következő: ha a 
fegyverhasználat képzettség alá tanult más 
jellegű képzettséget, az a harcművész-iskola 
adott fokánál használhatóvá válik, nem kell 
újra megtanulni. Azaz a fenti példánál 
maradva, ha harcosunk jártassá vált a 
lefegyverzésben saival, akkor a 
harcművész-iskola képzettség 4. fokára 
lépve a lefegyverzést képes lesz használni.  

A harcművész-iskolák csak és 
kizárólag egymástól függetlenül 
gyakorolhatóak, azaz egyszerre mindig csak 
egy! Nem lehet tehát összevonni, 
összeolvasztani őket. Új iskola 
megkezdésére kizárólag a kör elején van 
lehetőség; így tehát azt megteheti a 
harcművész, hogy körönként váltogatja a 
stílusokat. Erre akár Chi-harc alatt is van 
lehetősége, értelemszerűen azonban csak 
olyan iskolára térhet át, amit legalább 3. 
fokon ismer.  

Minden harcművész képes úgymond 
“stíluson kívül” küzdeni. Ekkor 
harcértékeikhez semmilyen módosító nem 

adható hozzá, kezük sebzése k6, lábuké k6+1 lesz. 
Természetesen semmilyen fegyver-specifikus 
képzettséget nem használhatnak ekkor 
(lefegyverzést, földre döntést, stb.). Természetesen 
stíluson kívül csak és kizárólag puszta kézzel 
képesek küzdeni. A fentiek értelmében, ha egy 
fegyveres harcművészt a kör során lefegyvereznek, a 
kör hátralévő részében kénytelen stíluson kívül 
harcolni, és csak a következő kör elején térhet át 
valamely pusztakezes iskolára.  

Majd látni fogjuk egyes iskoláknál, hogy 
némely fok hiányzik belőlük. Ez alapvetően 
természetes a nem-slanok számára oktatott 
stílusoknál, ahol nincs 5. fok. Más esetekben 
azonban az alsóbb fokok hiányoznak. Ilyenkor 
feltüntetésre kerül, hogy az adott stílus elsajátítása 
milyen más stílus ismeretét követeli meg.  

A fegyver-specifikus illetve egyéb harci 
képzettségek elsajátítása főszabály szerint lehetséges 
– ilyen esetekben a fegyverhasználat képzettség 
adott foka a harcművész-iskola megegyező fokával 
egyenlő; azaz lefegyverzés képzettség tanulásához 
Harcművész-iskola 4. fok kell. Vannak iskolák, 
amelyek nem párosíthatóak egyes képzettségeknél, 
ezeknél e tény külön leírásra kerül. Itt fontos 
továbbá kiemelni, hogy az Akrobatika NEM minősül 
harci képzettségnek, így elsajátítása főszabályként 
csak akkor lehetséges, ha a leírás erre kifejezetten 
kitér (például a pusztakezes levegő, vagy a tőrre 
vonatkozó tűz stílusok).  

A kétkezes stílusok merőben sajátos iskolák, 
az eddig leírt általánosságoktól majd ismertetésüknél 
térünk el. 

Az egyes iskolák  
Az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért a 

tiadlani felosztást követjük, így ismertetjük a 
pusztakezes és aztán a fegyveres stílusokat, 
utóbbiakat a rövid – hosszú – hajlékony – páros 
felosztásban.  

A niarei és tiadlani filozófia többé-kevésbé 
őselemekhez köti a stílusokat, bár nyilván nem a 
magasmágia tudományának eredményeire 
támaszkodik eközben...  

Pusztakezes stílusok  

Amit elöljáróban fontos megjegyeznünk: a 
stílus gyakorlója, ha adott körben több támadásra 
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van lehetősége, és stílusa tartalmaz mind kézzel, 
mind lábbal végrehajtott támadásokat, úgy köteles 
körönkénti támadásait ezek közt egyenlően 
megosztani! Általában rúgásnak számít minden 
lábtechnika, a taposást és a térdelést is ideértve, 
ütésnek pedig a kéztechnikákon kívül azösszes többi 
támadás – így különösen a fejelés, a könyök-ütés, 
vagy a testtel végrehajtott taszítások.  

Föld  

Rendkívül kemény és erőteljes stílus. Mély 
állásokra épül, a lábak szinte alig mozognak, csak a 
felsőtest. Alapváltozata rúgásokat nem használ; a 
gyakorlók +3 KÉ-t, +13 TÉ-t, +5 VÉ-t kapnak, 
körönként egy támadásra nyílik lehetőségük, puszta 
kezük sebzése 2k6. Az alap Kp-igény feléért 
sajátíthatják el az Állóharc, és kétharmadáért a 
Körkörös harc képzettségeket.  

Enoszukén a szerzetesek gyakorolják a Föld 
stílus egy változatát, ők Tigris-stílusnak hívják. Ez 
szinte mindenben megegyezik a fenti képzettséggel, 
a különbség annyi, hogy ők +18-at kapnak a TÉ-re, 
használnak lábtechnikákat is, és nem kapnak 
könnyítést a fenti képzettségek elsajátítására.  

Föld – Gyémántkéz  

Képzettség, mely csak 4. és 5. fokon létezik. 4. 
fokú elsajátításához rendelkezni kell a Föld vagy a 
Tigris stílus 4. fokával, és 2. fokú Kíntűrés 
képzettséggel.  

A stílus ismerője képes a Fegyvertörés 
képzettséget megtanulni puszta kézzel, és képes azt 
korlátlanul fejleszteni. Legnagyobb mesterei 
Niarében élnek, de Tiadlanban is lehetőség van az 
elsajátítására, képzett mester irányításával (ez tehát 
kivétel az általános szabály alól!) Természetesen 
külön stílusnak minősül.  

Levegő  

Akrobatikus és látványos stílus, hatalmas 
ugrásokkal és lendületes ívű rúgásokkal. Váratlan 
szaltók és hirtelen lábsöprések jellemzik. Használója 
+5 KÉ-t, +10 TÉ-t, +8 VÉ-t kap, körönként két 
támadásra nyílik lehetősége, kezének sebzése k3, 
lábáé k10. Az alap Kp-igény háromnegyedéért 
sajátíthatják el az Akrobatika és Földre döntés, és 
feléért az Ugrás képzettségeket. A stílus nem 

párosítható Földharccal és Állóharccal. A stílus 
gyakorlóit nem sújtja a harc alacsonyabbról 
módosító, ha álló testhelyzetben vannak.  

Enoszukén a parasztok gyakorolnak 
számtalan stílust, mely többé-kevésbé erre 
emlékeztet. Ők +11 KÉ-t, + 15 TÉ-t, és +9 VÉ-
t kapnak, kezük és lábuk sebzése egyaránt k6, 
körönként két támadásra nyílik lehetőségük. 
Nem kapnak könnyítést a fenti képzettségek 
elsajátítására, viszont a képzettség-tilalmak sem 
vonatkoznak rájuk. Lovas harcos ellen nem 
sújtja őket a Harc alacsonyabbról módosító. 
Szintenként kötelesek 5%-kal növelni ugrás 
képzettségüket.  

Tűz  

Laza, könnyed, állandóan mozgó és 
változékony, ennek ellenére kellően heves – 
ezek jellemzik a tűz stílusát. Támadások és 
védések egyensúlya, kitérések és belépések, 
ütésekés rúgások. Hatékony és népszerű, 
számtalan változatban gyakorolják.  

Gyakorlói általában +10 KÉ-t, +14 TÉ-t, 
+9 VÉ-t kapnak, kezük sebzése k6, lábuké 
k6+1, körönként két támadásra van 
lehetőségük. Minden támadásuknál 1% esély 
van arra, hogy az meglepetésszerű támadásnak 
minősül majd.  

Rendkívül elterjedt stílus, például 
Enoszukén a szerzetesek “Sárkány” néven 
gyakorolják. 

Víz  

Lágyságában hatékony küzdőstílus, a 
külső szemlélőt a birkózásra emlékezteti. 
Használója nem üt és nem rúg, hanem 
megragadja ellenfelét, és eldobja, leszorítja, 
fojtogatja.  

Elsajátításának feltétele: 40% esés.  
Gyakorlója +15 TÉ-t és VÉ-t kap, 

sebzése k6, körönként két támadásra van 
lehetősége; továbbá az alap Kp-igény feléért 
tanulhat Földre döntést és Földharcot.  

Ha Földharc képzettségben már 4. fokú 
jártasságra szert tett, képes fekvő ellenfelét 
lefogni. Ehhez sikeres támadódobás kell (TÉ –
10); ezután ellenfele csak sikeres erőpróbával 
szabadulhat, amit körönként egyszer kísérelhet 
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meg, addig a harc fekve és harc helyhez 
kötve módosítók együttesen vonatkoznak 
rá, dacára ezt kiküszöbölő esetleges 
képzettségeinek. A harcművész ezalatt 
támadhatja lefogott ellenfelét, de csak fele 
annyiszor, mint amúgy képes lenne rá, és 
harmadik személlyel szemben sújtják a harc 
helyhez kötve módosítói, dacára ilyenirányú 
esetleges képzettségeinek.  

Álló ellenfél ellen tehát a földre 
döntés képzettséget kell használnia, amit 
azonban automatikusan megkap 2. fokon a 
képzettség elsajátításakor. Ha ő is és 
ellenfele is a földön fekszik, az alap k6 
sebzéshez további k6 járul. Ha ilyenkor 
ellenfelét túlüti, akkor mindenképpen 
valami ficamot vagy törést okoz rajta.  

A stílus nem használható ló méretű 
lényeknél nagyobb ellenfelek ellen, ide 
értve természetesen a lovon ülő embereket 
is.  

E képzettség Enoszukén gyakorolt, 
egyszerűsített változata a Dzsjóhadzsai, ami 
azonban NEM harcművész-iskola!  

A másik hasonló képzettség a szintén 
enoszukei Szumo-szai, ami nagyjából a Víz 
és a Föld stílusok keveréke, hangsúlyosan 
az előbbi javára. E stílussal - a rá jellemző 
számtalan sajátosság miatt - külön 
foglalkozunk még a későbbiekben.  

Űr  

A niarei és tiadlani filozófia szerinti 
ötödik elem, mely magába nyeli az eddigi 
négyet. Alkalmazója belerohan ellenfelei 
támadásába, és az általuk kifejtett erő 
segítségével győzi le őket. Hihetetlen sok 
gyakorlást igénylő technikai rendszer, igazi 
mesterei szinte irányítják ellenfeleiket a 
harcban. A stílus jellegéből fakadóan ritkán 
támad, önálló támadásaik ugyanis 
erőtlenek.  

Elsajátításának feltétele 25% 
Veszélyérzék.  

Gyakorlói +k100 VÉ-t (!) kapnak, 
amit minden támadás ellen újra ki kell 
dobni. Harcban ha ellenfelük támadása nem 
találta el őket, akkor azonnal 
visszatámadnak rá, mégpedig pontosan 

akkora TÉ-vel, mint amekkorával ellenfelük támadta 
őket. Ha ez a támadásuk az ellenfelet eltalálja, úgy 
k6 Sp-t sebeznek rajta. Fontos, hogy minden őket ért 
támadás ellen képesek e művelet végrehajtására, 
tehát az ő esetükben a körönkénti támadások száma 
nincs korlátozva, az kizárólag az ellenfelek 
támadásaitól függ.  

A stílus elsajátítója automatikusan megkapja a 
Földre döntés képzettség 2. fokát. A Földre döntést 
és a Lefegyverzést az alap Kp-igény feléért 
fejlesztheti, ezeket előszeretettel alkalmazza a 
harcban.  

Önálló támadásai k3 Sp veszteséget okoznak 
csupán, és ilyenkor körönként mindössze egy 
támadásra nyílik lehetősége.  

Ez alól kivétel az az eset, amikor ellenfelük a 
földön van, ők pedig állnak. Ilyenkor ellenfelüket a 
földre szoríthatják, a Víz stílusnál leírtaknak 
megfelelően; illetve az ellenfelükre mért támadások 
ilyenkor (és csak ilyenkor) k10 Sp veszteséget 
okoznak.  

A stílus nem használható nem-humanoid 
lények ellen, ide értve a lovon ülő embereket is.  

O-dome-hó  

Más néven Aikidzsai, az Űr stílus enoszukei 
változata. A fentiektől számos pontos eltér.  

Gyakorlásához 16-os Ügyesség és Gyorsaság, 
valamint 15-ös Intelligencia kell.  

Amennyiben a gyakorló elnyeri a 
kezdeményezést, ellenfele támadását használja fel, 
azaz a támadó TÉ-jét fordítja a támadó VÉ-je ellen. 
Sikertelen találat esetén nincs következmény, sikeres 
találat esetén az okozott sérülés a TÉ és a VÉ 
különbségétől függ, az alábbiak szerint:  

1-15: A kör hátralévő részére és a következő 
körre –2 KÉ, -5 TÉ és VÉ, a támadó 15%-ban a 
földre kerül.  

16-30: A kör hátralévő részére és a következő 
körre –10 KÉ, -20 TÉ és VÉ, a támadó 60%-ban 
elesik.  

31-40: A támadó a földre kerül, és k3 Fp-t 
sebződik.  

41-55: A támadó a földre kerül, rándulást, 
ficamot, húzódást szenved el, k6+3 Fp-t sebződik, 
“Harc kábultan” k3 körig  

56-70: A támadó a földre kerül, ínszakadást, 
kisebb törést szenved el, k3 Ép veszteség éri, “Harc 
kábultan” k6 körig  
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71-80: A támadó a földre kerül, végtagtörést 
szenved el, k6 Ép veszteség éri, a továbbiakban 
ennek megfelelően “Harc bénultan, Harc helyhez 
kötve”, stb., a helyzet ismeretében.  

81-95: A támadó a földre kerül, koponya- vagy 
gerinc-sérülést szenved el, k10 Ép veszteség éri, a 
továbbiakban “harc helyhez kötve / bénultan”, stb.  

96-: A támadó a földre kerül, azonnali k10 
órás bénulás vagy halál.  

 
Ha az ellenfél nyeri el a kezdeményezést, a 

harci kör hagyományosan alakul. 
A stílus ismerőjének harcértékei az alábbiak 

szerint alakulnak: KÉ: +7, TÉ: +8, VÉ: +19, sebzése 
k3+1, körönként egy önálló támadásra van 
lehetősége; azonban ritkán alkalmaz saját támadást.  

A humanoid ellenfelekre vonatkozó 
megkötések, amiket az Űr stílusnál tettünk, itt is 
érvényesek!  

E stílus gyakorlói általában idegenkednek a 
fegyverektől, ritka köztük az, aki fegyveres 
harcművészettel igazán komolyan foglalkozna.  

Kölcsönös tűz  

Az egyik legbrutálisabb stílus.  
Használója nem kíméli az ellenfelet: ököllel 

csap a támadó kéz csuklójába, fejét faltörő kosként 
használva robban a mellkasba, bármilyen szögből 
képes beletaposni a térd- vagy csípőízületbe, 
pillanatok alatt kicsavarja, kificamítja vagy eltöri a 
végtagokat, ütései torokra, szemre, ágyékra 
irányulnak; nagyon ritkán harcol, de akkor kő kövön 
nem marad...  

Gyakorlója +10 TÉ-t és VÉ-t kap, kezük és 
lábuk sebzése egyaránt k10. Ha ellenfelük elvétette 
támadását, azonnal visszatámadhatnak rá, és 
ilyenkor további +10 TÉ-t és +2 Sp-t kapnak; egy 
kör alatti támadásaik ilyenkor meghaladhatják a 
körönként lehetséges maximumot is. Ha 
támadódobásuk 00 volt, ellenfelük azonnal 0 Ép-re 
kerül, és újabb támadódobás nélkül meg lehet ölni.  

Gyakorlója az alap kp-igény feléért tanulhat 
Földredöntést és háromnegyedéért Lefegyverzést.  

Elsajátításának feltétele a 2. fokú Anatómia és 
20% Veszélyérzék.  

A Dorcha testőrsége hagyományosan ezt a 
stílust gyakorolja. Nem-slanok számára kialakult 
változata az enoszukei U-dzsai, ami a Kölcsönös tűz 

és az Űr stílusok sajátos összeolvadása, 
azonban NEM harcművész-iskola!  

Belső tűz  

Külsőségeiben lágy, ám annál halálosabb 
irányzat. Ismerői az emberi test életpontjait 
támadják; azon Tiltott Csomópontokat, ahol 
egyetlen jól időzített és kellő mélységbe hatoló 
támadás szökőárszerű hatást vált ki, ami akár 
ájuláshoz vagy halálhoz vezethet. A stílus egy 
enoszukei nagymestere, Yadegori Csúnin 
fejlesztette ki a Halálos Ujj technikát is, ami 
hasonló elvekre épül.  

A stílus elsajátításának feltétele a 4. fokú 
Anatómia ismerete.  

A stílus elsajátítója automatikusan 
megkapja a Bénító ütés képzettség 2. fokát.  

Harcértékei nem változnak, kezének és 
lábának sebzése egyaránt k6. Körönként két 
támadásra jogosult.  

Gyakorlója az alap Kp-igény harmadáért 
fejlesztheti a Bénító ütés képzettséget.  

Gyakorlója már 40-nél túlüti ellenfelét; 
ha támadó dobása 00, akkor ellenfele azonnal 0 
Ép-re kerül, és további támadó dobás nélkül 
megölhető.  

Mind Tiadlanban, mind Enoszukén ritka 
iskola.  

Ég  

Rendkívül lágy, igazi defenzív stílus.  
Puha mozgások, kitérések, és ritka 

ellentámadások jellemzik; általában ezek az 
ellentámadások sem közvetlenül tesznek kárt az 
ellenfélben.  

Gyakorlója +25 VÉ-t kap. Sebzése k6, 
körönként egy támadásra nyílik lehetősége.  

Elsajátítója automatikusan megkapja a 
Földre döntés képzettség 3. fokát, amit a 
továbbiakban az alap Kp-igény feléért 
fejleszthet.  

A stílus gyakorlója minden elhárított 
támadás után 2k6 ponttal csökkenti ellenfele 
TÉ-értékét – úgyszólván kifárasztja ellenfelét.  

Tiadlanban úgyszólván ismeretlen 
képzettség, Niaréban és Enoszukén elsősorban 
Lu-mi-na-ta-la (Rumatara, a Beérkezett) 
szerzetesei közt akadnak elvétve gyakorlói.  
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Fegyveres rendszerek  

Fontos megjegyeznünk, hogy a 
fegyveres rendszert használó harcművész 
nem csak a fegyverrel támad és védekezik. 
Küzdelem közben használhatja lábát, illetve 
rövid vagy hajlékony fegyver esetén a 
másik kezét is. Ekkor azonban kötelező a 
körönként lehetséges támadások legalább 
felét a fegyverrel megtenni. A másik 
rendkívül lényeges kitétel, hogy ilyenkor 
csak úgymond “stíluson kívül” 
harcolhatnak kezükkel és lábukkal, azaz az 
ott közölt sebzést okozzák, illetve nem 
alkalmazhatnak közben fegyver-specifikus 
harci képzettségeket. Természetesen nem 
kötelező a fegyver mellett kézzel is 
támadni, ez pusztán egy lehetőség.  

Rövid formák.  

Ezek a stílusok egy-egy rövid fegyver 
forgatására épülnek.  

Bot – föld  

Az alkalmazó rövid botot forgat, 
pusztító erővel, így a sebzése k6+1 lesz, 
egyéb harcértékei nem változnak. 

Bot – levegő  

Villámgyors és szemkápráztató 
mozdulatokkal forgatja fegyverét az 
alkalmazó, így körönként +1 támadásra 
jogosult a rövid bottal.  

Bot – tűz  

Csak 4. foktól létező rendszer, 
elsajátításához 4. fokon kell ismerni a rövid 
bot “levegő” stílusát. Az alkalmazó a tűz 
stílusban elveszíti a +1 támadást, viszont 
képes lesz fejleszteni a Kézváltás 
képzettséget, az eredeti Kp-igény feléért.  

Bot – víz  

Csak 4. foktól létező rendszer, 
elsajátításához ismerni kell valamely más 
rövid botra épülő stílus 4. fokát. Használója 

elveszíti az ott megszerzett bónuszokat, viszont az 
alap Kp-igény feléért tanulhat Földre döntést és 
kétharmadáért lefegyverzést.  

Az alkalmazó ugyanis nem “hadonászik” a 
bottal, hanem feszít vele, csavar, fojt.  

A bottechnikák hihetetlenül elterjedtek, 
gyakorlatilag valamennyi kolostor és iskola tanít egy 
vagy több fajtát. Esetükben azonban különös 
élességgel merül fel az “egy stílus – egy képzettség” 
problémája. Ezért nem árt újfent tisztázni: minden 
stílus külön képzettségnek számít, így például a tűz 
stílusához megtanult Kézváltás képzettség 
természetesen nem alkalmazható a víz stílusában.  

Kardok  

Felsorolni is nehéz volna, hány féle kardra 
épülő harcművészet létezik. A legismertebb 
természetesen a szűk értelemben vett “slan 
kardművészet”, de ez korántsem az egyetlen.  

Felsorolunk az alábbiakban néhány kard-
típust, amik forgatására harcművész-iskola 
tanulható. Ezek általában semmiféle előnyt vagy 
hátrányt nem tartalmaznak, így véleményünk szerint 
nem fontos egyenként tárgyalni őket. E felsorolás 
után pedig kitérünk az általánostól eltérő stílusokra.  

Harcművész-iskola általában az alábbi 
kardokkal gyakorolható:  

Széles kard, Hollószárny, Ívkard, Mesterkard, 
Niarei egyenes kard, Bojtos kard, Sotó, 
Sárkányfullánk, Nisen-penge.  

Ezek után lássunk néhány különlegesebb 
iskolát!  

Horgas-kard  

Niarei eredetű fegyver. Használatának 
elsajátítása nehéz és körülményes, legalább 16-os 
Ügyesség és Érzékelés kell hozzá. A 2. fok 
megtanulása a szokásos 15 helyett 20 Kp-ba kerül.  

Az alkalmazó a horgas-kardot használja, ami 
azonban jellegénél fogva rendkívül alkalmas mind 
az ellenfél lefegyverzésére, mind lerántására. Így 
Földre döntés képzettségét a szokásos Kp-igény 
feléért, a Lefegyverzést pedig kétharmadáért 
fejlesztheti. A stílus Enoszukén úgyszólván 
ismeretlen, még Tiadlanban is nagyon ritkának 
számít.  
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Sárkányfullánk – A Könnyek Útja  

Legendák homályába vesző stílus. Egyetlen 
helyen lehet elsajátítani, egy jóformán 
megközelíthetetlen kolostorban Niare és Tiadlan 
határvidékén. Gyakorlóit a többi harcművész 
mélységesen megveti, de evvel így van voltaképpen 
minden érző lény; hiszen örömüket lelik mások 
szenvedésében.  

A stílus csak 4. foktól létezik, elsajátításához 
ismerni kell a Sárkányfullánkra épülő valamely 
stílus 4. fokát.  

A stílus gyakorlója képes lesz elsődleges 
képzettségként fejleszteni a Kínokozást.  

Taitó és Slan-kard  

A szűk értelemben vett “slan kardművészet” 
fegyverei. Természetesen külön iskolának 
minősülnek; a slan-kard Tiadlan, míg a taitó 
Enoszuke fegyvere, máshol nem is igen lehet 
használatukat elsajátítani.  

A szigetvilági ősök ívelt pengékre épülő 
harcmodora már a legősibb időkben művészet lett a 
művészeten belül, csak meghatározott kiváltságosok 
részesülhettek a képzésben.  

Valószínűleg erre vezethető vissza a számtalan 
atipikus vonás a – nevezzük így – kardművészekkel 
kapcsolatban. Fegyverüket szent tárgyként tisztelik: 
Enoszukén társadalmi osztályuk jelképeés 
kiváltsága, becsületük anyagi megtestesülése; míg 
Tiadlanban a tulajdonos lelkének szilánkját hordozó, 
személyre szabott műremek. Gyakran viselnek 
vérteket; Enoszukén a muszatasikéhoz hasonlót, 
Tiadlanban speciális, évezredek alatt kikísérletezett 
vasakat, amiknek helyes viseletét, a bennük való 
mozgást hónapokon keresztül gyakorolják. A többi 
harcművész-iskolát általában nem tartják túl sokra: 
saját fegyvereiken kívül nem nagyon nyúlnak 
máshoz, főleg a tiadlaniak. Egy pusztakezes formát 
ennek ellenére általában azért elsajátítanak. Illetve 
Enoszukén élnek olyan kensinek, akik a lándzsa 
vagy a jahíta valamely stílusában is mesteri szintre 
képezték magukat, de ők hangsúlyosan kisebbséget 
képeznek. 

E stílusok gyakorlói számos előnyt élveznek. 
Elsőként egy nagyon fontos eltérés: az 5. fok 
elérésekor a túlütési küszöb esetükben 40-re 
csökken! Másfelől nem kötik őket a páros 
fegyverekre vonatkozó szabályok: képesek lesznek 

két különböző fegyverrel harcolni egyszerre. 
Ennek részletes tárgyalására a páros stílusok 
ismertetésénél térünk majd ki.  

Képesek továbbá a harcművész-iskola 
alatt valamennyi harci képzettséget elsajátítani, 
ide értve például a Kardvívó-stílus képzettséget 
(amit slan csak és kizárólag slan-kard illetve 
taitó harcművész-iskola 4. fokával sajátíthat el, 
más fegyverrel soha!), a Kardrántás 
művészetét, a Raígei-t, a Lefegyverzést, 
Földharcot (!), stb.  

Egyéb rövid fegyverek  

Sai  

A “vívóvilla”, régi niarei eredetű fegyver. 
A pusztakezes technikák kiváló támogatója. Ha 
alkalmazója Lefegyverzést használ 
alkalmazásakor, TÉ-jére +5-öt kap. A 
Lefegyverzés képzettség az eredeti Kp-igény 
háromnegyedéért tanulható. A fegyverrel 
korlátlanul fejleszthető a Fegyvertörés 
képzettség.  

Használata rendkívül elterjedt mind 
Tiadlanban, mind Niarében.  

Tonfa  

A “fürge bot”, régi parasztfegyver. 
Kiválóan lehet vele védekezni, és villámgyors 
pördítésekkel támadni is.  

Tonfa – tűz  

Az eredeti stílus erőszakosabb változata, 
gyakori és villámgyors támadások jellemzik. 
Használatakor a VÉ-je 6-ra csökken, ellenben a 
sebzés k6+1-re nő.  

Tőr  

Külön stílus tartozik a tőrhöz, a késhez, a 
natóhoz, sryn-tőrhöz, slan-tőrhöz, stb.  

Tőr – levegő  

Csak 4. foktól létező képzettség, 
tanulásához ismerni kell valamely egyéb tőr 
stílus 5. fokát (!). Természetesen az azonos 
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fegyverre vonatkozót, azaz például késhez a 
kést.  

A stílus gyakorlója villámgyors, 
szemkápráztató sebességgel forgatja a 
fegyvert, így körönként +1 támadásra 
jogosult vele.  

Tőr – tűz  

Csak 4. foktól létező képzettség, 
tanulásához ismerni kell valamely egyéb tőr 
stílus 4. fokát. Természetesen az azonos 
fegyverre vonatkozót, azaz például késhez a 
kést.  

A stílus gyakorlója akrobatikus 
mozdulatokat használ ellenfele 
megzavarásához, ezért az elsajátítás 
feltétele a 3. fokú akrobatika.  

Az alkalmazó képes harc közben az 
Akrobatika képzettséget használni, valamint 
az alap Kp-igény kétharmadáért tanulhatja a 
Kézváltás képzettséget.  

Sarló  

Elsajátítása rendkívül nehéz, a 2. fok 
a szokásos 15 Kp helyett 20 Kp-ba kerül.  

Túlütés esetén az áldozat a kidobott 
Ép-veszteségen túl nem kétszer, hanem 
háromszor annyi Fp-t is elveszít.  

Egyéb rövid fegyverekre épülő 
stílusok is léteznek, ezeket azonban (a 
kardokhoz hasonlóan) nem indokolt 
egyesével tárgyalni. Ilyen további 
fegyverek a harci legyező, a 
marokfegyverek és a karomfegyverek 
számtalan változata. Ez utóbbiak 
mindenképpen rövid fegyvernek 
minősülnek, még akkor is, ha mindkét 
kézen viselik őket; azaz ilyenkor sem kell 
kétkezes harc képzettséget tanulni.  

Hosszú fegyverek  

Bot – föld  

Erőteljes stílus, a botot pusztító erővel 
forgatja. Így a fegyver sebzése 2k6 lesz.  

 

Bot – víz  

Merőben más stílus, lágyabb és cselesebb. A 
bottal nem “hadonászik”, hanem lábat söpör, 
lefegyverez. Az alkalmazó az alap Kp-igény feléért 
tanulhat Földre döntést és Lefegyverzést, továbbá 
nem vonatkoznak rá a túlerőből fakadó hátrányok. 

Háromágú szigony  

Különösebb ismertetést nem igényel; a 
használó háromágú szigonyt forgat. Számtalan 
stílusa van, amelyek egymástól alig különböznek. 
Majdnem mindegyikben közös azonban, hogy 
fejleszthetik a Fegyvertörés képzettséget, illetve 
hogy Lefegyverzést az alap Kp-igény kétharmadáért 
tanulhatnak.  

Harci gereblye  

Kizárólag Enoszukén létező fegyver.  
Használója az alap Kp-igény feléért tanulhat 

Földre döntést.  
Alabárd, lándzsa, hosszúnyelű kard, 

vasdorong, kétkezes buzogány, jahíta, bokhan-tó: 
ezen fegyverek mindegyikére számtalan stílus épül, 
részletes ismertetésüktől ezért eltekintenénk. Inkább 
a speciálisabb stílusokat tárgyaljuk.  

Lándzsa – belső tűz  

Csak 4. foktól létező stílus, gyakorlása 
megkívánja valamely egyéb lándzsára épülő stílus és 
a belső tűz pusztakezes változatának 4. fokát.  

Az alkalmazó a belső tűz pusztakezes 
változatánál említett Tiltott Csomópontokat támadja, 
lándzsával. A túlütési küszöb esetében 40-re 
csökken; 00 dobásnál az áldozat azonnal 0 Ép-re 
kerül, és további támadódobás nélkül megölhető.  

Alabárd – űr  

Az alabárd mellett jahítával is elsajátítható.  
Tanulásához ismerni kell a vonatkozó 

fegyverekre épülő bármely más stílus 2. fokát, és 
legalább 50% Veszélyérzék kell hozzá.  

Gyakorlója képes fegyverével nyílvesszőket, 
hajítófegyvereket félreütni, így ezen fegyverek által 
majdhogynem sebezhetetlen. A tűzfegyverek 
azonban természetesen egytől-egyig kifognak rajta...  
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Gyakorlójának harcértékei közelharcban nem 
változnak, hajító- vagy célzófegyver ellen azonban 
alabárdjuk +50 VÉ-t kap, továbbá használója a 
célzófegyverek ellen saját VÉ-jét fordíthatja. Ez 
azonban értelemszerűen nem vonatkozik a 
meglepetésszerű támadásokra.  

Hajlékony fegyverek  

Ide tartozik a vaskígyó, az acélkorbács, a 
nuncsaku (avagy kétrészes bot). Ezen fegyverekben 
közös, hogy Körkörös harc képzettséget az alap Kp-
igény kétharmadáért tanulhatnak velük.  

Ide tartoznak továbbá a hajlékony hosszú 
fegyverek: a cséphadaró és a háromrészes bot. 
Ezekkel a Körkörös harc kétkezes fegyverrel 
képzettség fejleszthető az alap Kp-igény 
kétharmadáért.  

Láncos sarló  

Rendkívül nehezen elsajátítható iskola; 2. foka 
a szokásos 15 helyett 20 Kp-ba kerül.  

Használója ellen a pajzsok nyújtotta VÉ nem 
érvényesül; Túlütés esetén a kidobott Ép veszteség 
mellett nem kétszer, hanem háromszor annyi Fp-t is 
veszít az áldozat.  

Vaskígyó – víz  

A vaskígyó mellett acélkorbáccsal is 
elsajátítható.  

Tanulásához szükséges a vonatkozó fegyverre 
épülő bármely más stílus 2. fokú ismerete.  

Gyakorlója kezében a fegyverre vonatkozik a 
“Bola, a háló, a lasszó és az ostor specialitása” 
szabály; fegyverük az ostornak felel meg ebből a 
szempontból.  

Gyakorlója – természetesen – nem 
használhatja a Körkörös harc képzettséget, hacsak 
nem tanulja meg újból, erre a stílusra vonatkozóan 
is. Ekkor azonban nem részesül az alapváltozatnál 
leírt kedvezményben.  

Nuncsaku – kölcsönös tűz  

Hihetetlenül brutális fegyveres harci rendszer. 
Használója a támadásokat gyors, robbanásszerű 
csapással akasztja meg, a fegyver láncát karra, lábra 
vagy nyakra tekeri. Kegyetlen harci rendszer, 
használói ritkán harcolnak, de akkor kő kövön nem 

marad... A Dorcha testőrsége hagyományosan 
ezt a rendszert is gyakorolja.  

Elsajátításához 20% Veszélyérzék és 2. 
fokú Anatómia kell, továbbá nuncsakura épülő 
bármely más stílus 2. foka.  

Használója +10 TÉ-t és VÉ-t kap. Ha 
ellenfele elvétette a támadását, azonnal 
visszatámadhat rá, további +10 TÉ-vel, és +3 
Sp-vel, körönkénti támadásainak száma 
ilyenkor meghaladhatja a lehetséges 
maximumot is. Az alap kp-igény feléért 
tanulhatnak Lefegyverzést és Földre döntést. 

Páros rendszerek.  

Általánosságban annyit kell 
megjegyeznünk, hogy páros rendszer főszabály 
szerint két azonos fegyverrel gyakorolható.  

Amennyiben a használó eljut alkalmas 
fegyverével a Harcművész-iskola 4. fokára, 
felveheti a Kétkezes harc képzettséget. A páros 
rendszerek tehát NEM minősülnek külön 
képzettségnek!  

Fontos továbbá, hogyha a karakter azonos 
fegyverre vonatkozó két külön stílust is ismer 
5. fokon, és kétkezes harc képzettsége is 5. 
fokú, úgy kétkezes harc közben ezeket 
kombinálhatja, azaz egyik kezével egyik, másik 
kezével másik stílust gyakorolva. Tipikus 
előfordulása ennek két tonfa esetén, amikor a 
karakter egyiket védőfegyverként, az alap 
stílusban forgatja, míg a másikat 
támadófegyverként, tűz stílusban.  

Bot vagy tőr – levegő páros forma esetén 
az alkalmazó mindkét fegyverre megkapja a 
körönkénti +1 támadást, így a Kétkezes harc 
általános szabályaitól eltérően körönkénti 
támadásainak száma növekszik. Továbbá 
természetesen nincs akadálya annak, hogy 
például bal kezében tartott bottal föld, míg jobb 
kezében tartott bottal levegő stílust 
gyakoroljon; ekkor jobbjával +1 támadásra 
jogosult, baljával pedig k6+1-et sebez. Ehhez, 
mint láttuk, “csak” annyi kell, hogy mindkét 
harcművész-iskolát 5. fokon művelje, továbbá 
kétkezes harc képzettsége is 5. fokú legyen.  

Egyetlen kivétel ismert a 
fegyverpárosítási főszabály alól: ha a karakter 
slan-kardra vagy taitóra épülő harcművész-
iskolát sajátított el 5. fokon, és mellette 4. 
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fokon járatos a slan-tőr, a sotó vagy a nató 
használatára épülő stílusban, úgy ezen 
fegyverek egyidejű forgatását is 
megtanulhatja a Kétkezes harc felvételével. 
(Azaz slan-kard és slan-tőr, taitó és sotó, 
taitó és nató használata képzelhető el a 
gyakorlatban.)  

Ezek után fontos leszögezni, hogy 
korántsem alkalmas minden fegyver a 
párosításra. Az alábbiakban kimerítő 
felsorolásra törekszünk, a Hetedkor 
harcművészei tehát csak és kizárólag az 
alábbi fegyvereket forgathatják párban 
(kivéve a szűkebb értelemben vett 
kardművészek fentebb ismertetett 
lehetőségét):  

Széles kard (a “Khot”, és nem az 
enoszukei!), Ívkard, Hollószárny, Kés, Tőr, 
Nató, Sotó, Slan-tőr, Sryn-tőr, Niarei 
egyenes kard, Harci legyező, Rövid bot, 
Tonfa, Sai, Horgas-kard.  

Ezen kívül megvizsgálunk egy 
különleges páros formát, mely eltér az 
eddigiektől. Ez a rendkívül ritka páros pajzs 
iskola. A többi páros formától eltérően ez 
önálló harcművész-iskola, viszont nem kell 
hozzá Kétkezes harc képzettség. 
Elsajátításához 3. fokon ismerni kell az ég 
stílus pusztakezes változatát.  

Az alkalmazó két kis pajzsot forgat, 
melyek VÉ-je összeadódik. Minden 
sikeresen hárított támadás 2k6-tal csökkenti 
az ellenfél TÉ-jét. Körönként egy 
ellentámadás lehetséges. Az alap Kp-igény 
negyedéért fejleszthető a földre döntés 
képzettség.  

Érthető módon rendkívül ritka iskola, 
gyakorlatilag csak Niaréban, illetve elvétve 
Tiadlanban fordul elő.  

Kiegészítő képzettségek  

Ezen képzettségek nem részei a 
harcművész-iskola képzettségeknek, csupán 
azok kiegészítői. Mindegyik egységesen 15 
Kp-ba kerül.  

Esetlen mozgás  

Ez a képzettség tiadlani neve, Niaréban 
“részeg ember”, “ostoba majom”, stb., Enoszukén 
“magunkat hamis színben feltüntető módszer” néven 
ismert.  

Ősrégi csel, hogy harc közben ügyetlenebbnek 
mutatjuk magunkat a valóságosnál, felesleges 
mozdulatokkal zavarjuk az ellenfelet, aztán a 
legváratlanabb pillanatban szembesítjük egy valódi 
támadással.  

A képzettség elsajátításához 50% 
Egyensúlyérzék kell.  

A képzettség ismerőjének harc közben 
körönként egy támadása “Meglepetésszerűnek” 
minősül, ennek minden módosítójával együtt.  

A képzettség szabadon párosítható valamennyi 
iskolával, kivéve a pusztakezes űr és ég stílusokat 
(ideértve az O-dome-hót is!). Illetve egy szűkebb 
értelemben vett kardművész soha nem fanyalodna 
arra,hogy “bohócot csináljon magából”, így ők sem 
tanulják meg soha a képzettséget.  

Fürge lándzsa  

Nevével ellentétben lándzsával, alabárddal, 
hosszúnyelű lándzsával, jahítával, háromágú 
szigonnyal egyaránt párosítható. Használója a fenti 
fegyverekkel folytatott küzdelemben a KÉ-jére +15-
öt kap.  

Hosszúfegyver a lovasok ellen  

Bármilyen hosszú fegyverrel szabadon 
párosítható, ide értve a hajlékony hosszúfegyvereket 
is. Gyakorlója nem szenvedi el a Harc 
alacsonyabbról módosítót a lovasok ellen.  

Harc a fekvő ellen  

Bármely hajlékony hosszúfegyverrel, valamint 
vasdoronggal, kétkezes buzogánnyal, alabárddal, 
bokhan-tóval is gyakorolható. Ha az alkalmazó áll, 
ellenfele pedig fekszik, minden szokásos módosítón 
túl kap ellene +20 TÉ-t és +5 Sp-t. 

A fentieken túl természetesen számtalan más 
kiegészítő képzettség is létezik; vannak kifejezetten 
állatok ellen kifejlesztettek, ahogy a legtöbb 
fegyverre is épül egy-két sajátos képzettség.  
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Slan Út  

A pszi-tudományok ága, eredete egy a 
harcművészetekével. A lehető legnagyobb uralmat 
valósítja meg a használó saját teste felett.  

Tanulása elválaszthatatlan a harcművészetek 
mozgásanyagáétól. Elsajátításakor egyszerre van 
szükség intuitív megérzésekre, ösztönökre, tanult 
elemek ismétlésére, racionális gondolkodásra és 
helyes légzésre. A tanulók sokszor egészen 
szélsőséges körülmények közt fejlesztik ki 
magukban ezeket a képességeket: hosszú és szigorú 
böjtöléssel, napokig tartó, vaksötétben töltött 
magánnyal, irányított koncentrációkkal, 
meditációkkal. Önkínzó gyakorlatok során figyelik 
meg szellemük reakcióit, majd élményeiket és 
tapasztalataikat megbeszélik mestereikkel. Éppen 
emiatt nem lehetséges a Slan Utat könyvekből 
elsajátítani: minden ember egyéniség, mindenki 
másképp reagál adott ingerekre; mindenki saját útján 
tanul.  

Az egyes diszciplínák közül csak a legtöbb 
félreértésre okot adottakat ismertetjük: a Chi-harcot, 
a Belső időt, az Aranyharangot és a Halálos ujjat; 
valamint bemutatunk egy hasznos új diszciplínát.  

Chi-harc  

A fentebb tárgyalt “chi” módszer harci 
alkalmazása.  

Elsőre roppant egyszerűnek tűnik e 
meghatározás, holott korántsem az! A tudatlanok 
szerint nem más, mint “harci transz”, ami meglepően 
távol áll a valóságtól.  

A harcművész ugyanis képzése során képessé 
vált szellemének energiáit mintegy folyadékként 
keringtetni tagjaiban. Szellemének ereje tehát 
elkíséri az ütésre lendülő kezet, vagy ha kell, rögzíti 
lábát a talajhoz. Folyamatos koncentrációja közben 
ezt az energiát mozgatja, áramoltatja magában. 
Másfelől érzékelése merőben eltér ilyenkor a 
hétköznapitól; figyelme kifelé és befelé is rendkívüli 
mértékben megnő: noha nem tudatosul benne, észleli 
ellenfele parányi testsúly-áthelyezéseit, légzésének 
ritmusát, egyensúlyvesztését. Intuitív ösztönei is 
segítséget jelentenek: értelmezi ezeket a jeleket, és 
segít kiválasztani az ezekre vonatkozó reakciókat. 
Tudatos énje irányítja a szellemi energiák áramlását, 
és az ösztönök sugalmazása után kiválasztja a 
megfelelő taktikát és technikákat. Valójában több is 

és kevesebb is ez hétköznapi értelemben vett 
gondolkodásnál.  

A szellemi energiák, de még inkább az 
azokat kézben tartó erős koncentráció révén a 
legegyszerűbb mozdulatok is halálos fegyverré 
változnak: az ököl csontot morzsol, a fogás 
földhöz csap, a kardátcsúszik a védelmen. A 
mozdulatok a végletekig kifinomulnak, 
halálosan pontossá válnak: szó sincs 
hadonászásról vagy ráncigálásról. A kitágult 
észlelés és az azt értelmező intuíció megtalálja 
az ellenfél gyenge pontját, és a tudatos támadás 
oda csap le. A kiterjedt észlelés és az azt 
értelmező intuíció szinte előre látja az ellenfél 
támadásának útját, és a tudatos védekezés ez 
elől tér ki.  

Az alkalmazó képes minden 3. fokon 
ismert harcművész-iskolát használni a Chi-
harcban. Képes továbbá használni mindazokat a 
képzettségeket, amiket az adott harcművész-
iskola alatt megtanult, kivéve azokat, ahol a 
képzettség leírása ezt kizárja – így különösen a 
Raígeit. Az általa ismert iskolák közt akár Chi-
harc közben is válthat, azonban körönként 
mindig csak egy iskolát használhat. Képes 
továbbá úgymond “stíluson kívül” is Chi-harcot 
folytatni, ekkor azonban nem használhat 
semmilyen fegyver-specifikus képzettséget – 
még például földharcot sem!  

A kiterjedt figyelemnek köszönhetően 
nem támadható meglepetésből. Ez alól kivétel, 
ha a meglepetés általa érzékelt ellenfél speciális 
harci technikája vagy varázslata révén jön létre 
–így különösen Kézváltás vagy papi 
Fegyverkérés esetén. Természetesen 
alkalmazható a harcművész ellen valamennyi 
harci képzettség, az ésszerűség határain belül: 
például lefegyverzés vagy földre döntés 
mindenképpen, fegyvertörés ellenben csak 
akkor, ha fegyvere nem minősül mágikusnak.  

A harcművésznek soha, semmilyen 
körülmények közt nem “kötelező” ölnie vagy 
pusztítania. Nem kivétel ez alól a Chi-harc sem. 
A (például) lefegyverzett ellenfél felhívható a 
megadásra, nem kötelező tehát feldarabolni 
vagy agyonverni. Némelyik stílus, mint például 
az Ég, kifejezetten védekező jellegű; bőven 
elképzelhető olyan küzdelem, ahol a 
harcművész nem okoz tényleges sebet 
ellenfelén, még Chi-harcban sem.  



 MAGUS                                                             Harcművészek                                                                    Kalandozok.hu 

17 
 

A kiterjedt figyelem és erős 
összpontosítás nem tesz lehetővé 
semmilyen bonyolult egyéb tevékenységet. 
A harcművész képes ugyan beszélni és a 
beszédre is figyelni, azonban olvasni már 
nagy valószínűség szerint nem képes. A 
harcművész-iskolán és az alatta megtanult 
más (harci) képzettségeken túl más 
képzettséget nem használhat, kivéve néhány 
viszonylag passzív képzettséget, mint 
amilyen a Fegyverismeret, Heraldika, 

Párbaj vagy az Élő nyelv. A Chi-harccal egy időben 
semmilyen más pszi-gyakorlat nem alkalmazható, 
kivéve, ha erre az adott pszi-alkalmazás leírása 
külön kitér – ilyen különösen a Kiáltás. Más 
diszciplína hatása azonnal lefoszlik a harcművészről, 
ha Chi-harcba merül – ez alól kivétel az, aminek a 
leírása ezt kifejezetten tartalmazza, így különösen a 
Dinamikus pajzs.  

A harcművész önszántából bármikor 
befejezheti a Chi-harc alkalmazását. 

 
 

A harcértékek 
módosulásáról az alábbi 
táblázat tájékoztat: Szint  

T/k Tartam (kör) TÉ, VÉ KÉ Sp 

1  1  1  +10  +2  +1  
3  2  1  +15  +4  +3  
5  3  2  +20  +6  +5  
7  4  2  +25  +8  +7  
9  5  3  +30  +10  +9  
11  6  4  +35  +12  +11  
13  6  5  +40  +14  +13  
15  6  6  +45  +16  +15  
17  6  7  +50  +18  +17  
19  6  korlátlan  +50  +18  +19  

 
 
A további szinteken a sebzés nő csak, 

szintenként +1-gyel. A körönkénti 
támadáshoz +1 járul, ha az alkalmazó Chi-
harcon kívüli támadásainak száma 2 – ilyen 
a legtöbb pusztakezes iskola, a tőrök, stb. 
(Az egyes levegő stílusok esetleges további 
plusz támadásai ezen felül is érvényesülnek; 
ez például páros bot – levegő stílusnál 
összesen +4-et jelent!) A támadások 
számához –1 járul (első szinteken ½-re 
módosul!), ha az alkalmazó Chi-harcon 
kívül egynél kevesebbszer támad egy 
körben – ilyen a bokhan-tó, a vasdorong, a 
hagyományos alabárd, stb.  

A fenti időtartam erejéig a Chi-harc 
alkalmazása körönként 1 pszi-pontba kerül. 
A további körök hatványozottan egyre több 
energiát emésztenek fel, egy további kör 4 
pontot, két további kör további 9 pontot, 
három további kör további 16 pontot, és így 
tovább (az egész számok hatványai szerint).  

A Chi-harc fokozott összpontosítása 
valamint a mindenre kiterjedő figyelem 

alaposan kifárasztja az alkalmazót; miután befejezi a 
Chi-harcot, annak időtartamával megegyező ideig 
képtelen lesz az újabb alkalmazásra (pl. 5 környi 
Chi-harc után további öt körig).  

Belső idő  

A Belső idő az akarat és a szellem diadala test 
felett. Alkalmazója képes tudatát és testét 
emberfeletti sebességre gyorsítani. Így 
villámgyorsan képes mozogni és harcolni, akár 
menekülni; de lényegesen gyorsabban hozhat létre 
más pszi-hatásokat is. Akaratának ereje, amely 
felgyorsítja őt, egyben meg is óvja a megváltozott – 
lelassult – külvilágtól.  

A diszciplína a gyakorlatban nagyjából a 
következők szerint valósul meg: az alkalmazó 20 
pszi-pontért kétszeres sebességűre gyorsítja fel 
magát, saját szubjektív belső ideje szerint egy körre. 
A valóságban ez idő alatt mindössze egy kör fele 
telik el!  

A belső idő egy köre alatt a harcművész bármit 
szabadon tehet, bármilyen diszciplínát használhat – 
kivéve természetesen a Chi-harcot. Teste kétszeres 
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sebességűre gyorsul, ez harcban beláthatatlan 
előnyöket jelent. Számszerűen: a kezdeményezést 
automatikusan elnyeri, TÉ-je és VÉ-je 60 ponttal nő, 
sebzését a kidobás után néggyel kell megszorozni. 
Hajító- és célzófegyverek, valamint mágikus 
lövedékek ellen a fentieken túl további +40 VÉ-t 
kap. A Belső idő ideje alatt lehetetlen ellene 
meglepetésszerű támadást intézni. Érvényét veszti 
ugyanakkor a legtöbb harci helyzetmódosító, ami az 
ellenfelek egymáshoz viszonyított helyzetéből ered – 
így különösen a Harc fekve, a Harc hátulról, stb.; 
továbbá a Harc helyhez kötve.  

Ügyelni kell azonban a fegyverekre! A saját 
teste károsodását a harcművész elméjének erejével 
elkerüli, a fegyverei azonban könnyedén 
tönkremehetnek. Ennek mérlegelése a KM 
kizárólagos hatásköre az okozott sebzés, az ellenfél 
esetleges vértezete és a támadó fegyver konkrét 
jellemzői alapján; annyit mindenesetre érdemes 
figyelembe venni, hogy például egy slan-kard 
gyakorlatilag nem fog eltörni, míg egy bambuszból 
készült hosszú bot már nagy valószínűséggel igen.  

Az alkalmazás következő fokozata már inkább 
a mesék világába tartozik. 200 (kettőszáz!) pszi-
pontért ugyanis az alkalmazó háromszoros 
sebességre képes gyorsulni; a valós kör egyharmada 
alatt élve meg egy teljes kört. Ekkor TÉ-je és VÉ-je 
+180 ponttal nő, kidobott sebzését pedig kilenccel 
kell beszorozni. Távolra ható fegyverekkel és 
mágikus lövedékekkel gyakorlatilag lehetetlen 
eltalálni. Ekkor azonban a fegyver kezd kétélűvé 
válni: az okozott sebzés egytizedét (felfelé 
kerekítve) maga is elszenvedi pusztakezes támadás 
esetén, míg fegyvere – a slan-kard kivételével – 
gyakorlatilag biztosan használhatatlan lesz. Ez 
azonban már valóban a mesék birodalma; 
elképesztően ritka, hogy egy harcművész tudása 
ilyen szintet érjen el.  

Az eredeti alkalmazásra visszatérve fontos 
megemlítenünk, hogy a Belső idő elvben korlátlan 
időtartamig is folytatható, de – szubjektív – 
körönként újabb húsz pszi-pont befektetését igényli.  

Használata roppant megterhelő. A 
harcművész, miután befejezte használatát, a Belső 
idő – szubjektív – időtartamának megfelelő ideig 
képtelen lesz újabb pszi-alkalmazásokra, továbbá 
valamennyi harcértékére vonatkozóan –25 módosítót 
szenved el erre az időre. 

Halálos ujj  

A belső tűz pusztakezes stílusánál 
említett Yadegori Csúnin által kifejlesztett 
titkos technika.  

Az elme erejének egy pontba sűrítése, és 
a másik emberbe való átsugárzása valamelyik 
mutatóujjon keresztül. Ez egyfajta 
energiatöbblet lesz a másik ember testében. Az 
energia azonos avval a koncentrált szellemi 
erővel, amit a harcművész képes keringtetni 
saját testén belül. A másik emberbe juttatva 
azonban ez a többlet kárt okoz; mértékétől 
függően akár halálos belső sérülést is. Ez az 
energia koncentrált szellemi erő, manipulálása 
vagy észlelése kizárólag a Slan Út által 
lehetséges.  

A harcművész akarata szerint huszonnégy 
órán belül eső időpontban az energiatöbblet elér 
valami olyan szervet, amelyben károsodást 
képes okozni – azaz a sérülés egésze egyazon, 
huszonnégy órán belüli időpontra időzíthető.  

A támadás nem fejti ki hatását, ha az 
áldozat az időzített sérülés idejére Tetszhalálba 
vagy Időtlen álomba merül.  

Az időzített támadást felderíteni, és 
hatását megszüntetni csak egy, a halálos ujj 
technikáját ismerő slan képes. A felderítés k6 
körön át tartó gyakorlat, miközben végighúzza 
ujjait azáldozat testén – ez nem kerül pszi-
pontba. A hatás megszüntetése pontosan 
ugyanannyi pszi-pontba kerül, mint amennyit 
az alkalmazó befektetett, azonban ekkor nem 
érvényesül a tapasztalati szintre vonatkozó, 
alább ismertetendő szabály.  

A halálos ujj technikájával az alkalmazó 
három pszi-pontonként képes 1 Ép sebzést 
okozni; legfeljebb azonban annyit, ahányadik 
szintű.  

A technika nem fejti ki hatását 
kétujjnyinál nagyobb távolságból; e távolságon 
belül azonban semmilyen fizikai vagy mágikus 
vértezet nem gátolja létrejöttét – azaz egy 
vastag ruhára ráhúzott mellvérten keresztül már 
valószínűleg nem hatásos, de nem a vértezet 
léte vagy anyaga, hanem a testtől való túlzottan 
nagy távolsága miatt.  

A technika nem fejti ki hatását a pszi-
technikákra immúnis lényeken – így különösen 
a sicchelekre, sárkányokra, umichokra. Kifejti 
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viszont hatását az amundokon, mert nem 
asztrál-mentál manipuláció. Nem fejti ki 
továbbá hatását az embertől gyökeresen 
eltérő felépítésű lényekre – így különösen 
az aunokra, kuvarcokra; hat viszont például 
a gyíkemberekre. Nem fejti ki továbbá 
hatását semmilyen élőholtra (a gólemeket is 
ideértve!), túlvilági teremtményre, vagy 
anyagi testtel nem rendelkező illetve légies 
lényre.  

Yadegori Csúnin e technikával ölte 
meg Yi Chien Mu császári herceget a 
Gyémántok évében; a technikát ezután 
átadta az Oltalmazó Keleti Szél kolostor 
főapátjának. Tette miatt menekülnie kellett 
Niaréból, így Tiadlanba utazott, ahol 
szintén megosztotta tudását néhány 
nagymesterrel. Valószínűleg azonban nem ő 
fejlesztette ki a technikát, hanem 
Enoszukéról hozta magával, ahová pedig a 
szigetvilági őshazából került.  

Aranyharang.  

A testbe sugárzott összpontosított 
szellemi erő felhasználása, akár a Chi-
harcnál. Ott fegyver ez az energia, itt pajzs. 
Elméjének erejét az izmokba és a csontokba 
sugározza, azokat a valóságban kő 
keménnyé és érzéketlenné teszi. 
Természetesen ennek alapja is a helyes 
légzés és testtartás, ezek nélkül a technika 
aligha működne; itt is rendkívül fontos a 
testi és szellemi összhang elérése.  

Elsajátításakor a tanítvány izmos 
testfelületeit csapkodják vesszőfonattal és 
bottal; a tanítvány izmait megfeszítve 
koncentrál a felületre, elméjének erejét oda 
sugározva törekszik tompítani az ütéseket. 
Később akár acélsodronnyal is 
csapkodhatják, kárt nem tehetnek benne. 
Amikor megtanulta izmai és elméje erejével 
megvédeni magát, rátérnek az izommal nem 
borított felületekre: a koponyáraés torokra. 
Itt már kénytelen csak a felületre sugárzott 
koncentrált szellemi erővel megvédeni 
magát. És mikor ez sikerül neki, akkor 
mondhatja, hogy ismeri az aranyharangot.  

Mint látható, rendkívül megterhelő 
gyakorlat. Éppen ezért nem alkalmazható 

sem korlátlan mértékben, sem korlátlan ideig. 
Szintenként 1 SFÉ nyerhető vele, 1 pszi-pontért két 
körre. A biztonságos időtartam legfeljebb három kör 
szintenként; az ezt túllépő karakter minden további 
körben elveszít egy pontot Állóképességéből, annyi 
időre, ahány kört összesen a diszciplína 
alkalmazásával töltött. A gyakorlat után újból 
aranyharangot alkalmazni csak annyi idő múlva 
lehet, amennyit az előző alkalommal 
aranyharangban töltött.  

Az aranyharang kizárólag az erőbehatásos 
támadások ellen véd; leszámítva a zuhanást és a 
tűzfegyverek lövedékeit. Az aranyharang SFÉ-je 
nem csökken a túlütésekkor.  

A nyugalom tengere  

Ez egy békítő hatású diszciplína, a harcművész 
ennek segítségével kerüli el az oktalan kötekedőkkel 
való harcot. Alkalmazása egy pszi-pontba kerül. A 
harcművész mélyen a másik ember szemébe néz, és 
megismerteti avval a végtelen nyugalommal és 
csöndes, magabiztos derűvel, ami a harcművészek 
sajátja. A másik ember szükségszerűen 
elbizonytalanodik, és nagy valószínűség szerint eláll 
a további kötekedéstől. Ez természetesen nem 
vonatkozik azokra, akik eltökélten ártani akarnak a 
harcművésznek; így egy ellene felbérelt orgyilkos 
nem fog habozni. A nagyhangú kötekedők azonban 
messze nem tartoznak ebbe a csoportba. 
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Fegyverek 

 
Név Tám./kör KÉ TÉ VÉ Sebzés 

Széles kard (khot)  1  9  13  10  k6+1  
Széles kard, enoszukei  1  6  14  12  k6+3  
Sárkányfullánk (khiel)  1  8  17  14  k6+3  
Niarei egyenes kard  1  7  15  14  k10  
Nisen-penge  1  7  12  11  k6+1  
Bojtos kard  1  7  16  14  k6+2  
Sotó  1  9  13  12  k6+1  
Hollószárny  1  8  15  12  k6+1  
Ívkard  1  6  14  16  k10  
Nató  2  10  9  1  k6  
Sryn-tőr  2  10  14  5  k5  
Horgas-kard  1  4  10  17  k6+2  
Sai  2  9  9  18  k6  
Holdsarló  2  8  7  5  k5  
Tonfa  2  8  5  15  k5  
Nuncsaku – kétrészes bot  2  9  10  6  k6  
Cséphadaró*  1  5  10  8  k6+3  
Háromrészes bot  1  3  12  10  k6+2  
Vaskígyó  1  10  13  3  k6+2  
Acélkorbács  2  4  9  3  k6  
Láncos sarló  2  10  10  5  k5  
Bokhan-tó  1/2  2  11  8  2k6+4  
Niarei alabárd  1  4  13  11  2k6+1  
Jahíta  1  4  13  11  2k6+1  
Hosszúnyelű kard  1  3  14  11  2k6  
Vasdorong  1/2  2  11  8  2k6+2  
Marokfegyverek  2  9  8  0  k6  
Karomfegyverek  2  9  5  2  k6  
Harci legyező  2  9  9  6  k6-1 (min.1) 
Taitó**  1  6  17  14  k10+1  
Slan-kard**  1  8  20  12  k10+2  
Slan-tőr  2  9  14  6  k6+2  

 
*: ezek az értékek a kifejezetten harci célokra 

készült, vas fejjel ellátott darabokra értendők  
**: kizárólag két kézre fogott fegyver esetén. 

Egy kézbe fogva: +1 KÉ, -3 TÉ, -1 Sebzés  
 
A niarei alabárd a hagyományos alabárdnál 

könnyebb és kecsesebb, leginkább egy hosszú nyélre 
szerelt széles kardra emlékeztet, amit néha 
különböző horgokkal is kiegészítenek. Ahol a 
harcművész-iskola alabárdot említ, azon a niarei 
alabárdot is érteni kell! (Azaz játéktechnikailag a 
hagyományos és a niarei alabárd forgatása egyazon 
harcművész-iskola képzettséggel lehetséges!)  

Ezek után ízelítőképpen lássunk három-
három stílust Tiadlanból és Niaréből!  

 
Az Acélkar iskola a Gamelion-

hegységben található, a Sikolybérc egyik 
platóján áll, Tiadlanban. Ősrégi erődítmény, az 
iskola vezetőjének irányítása alatt. Az itt 
oktatott stílus neve Valum-dak-dalto; ami 
játéktechnikailag a pusztakezes föld, a 
pusztakezes víz és a széles kard (khot) 
harcművész-iskolákkal írható le. E három 
harcművész-iskolán túl oktatnak itt hosszú bot 
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és lándzsa iskolákat is, azonban ezt csak 
kiegészítésnek szánják, az érdeklődőknek.  

 
A Valum-dak-dalto legkedveltebb 

felállása a páros széles kard forgatása; 
puszta kézzel sem kerülnek azonban bajba; 
mély állásokból indított elsöprő erejű 
ütések, illetve szélsebes lerántások és 
gyilkos fojtások széles tárházát 
alkalmazzák.  

Az iskola növendékei afféle beavatási 
próbán vesznek részt, ami egy Gro-Ugonba 
irányuló küldetés teljesítése.  

Az Acélkar iskola tagjai durva 
daróccsuhát viselnek, hasonló anyagú 
nadrággal, hozzá meleg köpönyeget, 
csizmát, és kucsmát. Halántékukon egy-egy 
tincset bonyolult mintába fonnak; 
jelvényként liliomvirágot hímeznek 
ruhájukra.  

Oktatásuk részét képezi a 
sebgyógyítás.  

 
Az Ősz Majom iskola nem 

rendelkezik székhellyel, tagjai az Ősz 
Nagymester vezetésével vándorolnak a 
Howa-medencében, aratómunkásként tartva 
el magukat. Stílusuk neve Baitar-torto, ami 
játéktechnikailag a pusztakezes tűz, a 
nuncsaku és a háromrészes bot iskolákkal 
írható le. Ezen kívül tanítanak még 
cséphadaróra és rövid botra épülő iskolákat 
is, azonban ezt csak kiegészítésként, az 
érdeklődőknek.  

Valamennyien Ville egy szelíd 
megjelenési formáját, a Kalászszoknyás 
Hölgyet tisztelik. Életvidám társaság, 
szeretik a jó italt, a zenét és a mulatságot. 
Az Ősz Nagymestert a mesterek maguk 
közül választják, kétévente.  

Öltözékük egyszerű, paraszti gúnya. 
Jelképük a búzakalász, amit például 
kalapjukba tűzve viselnek.  

Oktatásuk részét képezi a 
sebgyógyítás, a paraszti munkák ismerete, 
az éneklés és dorbézolás.  

Az Örök Dicsőség és Béke 
Harcosainak Iskolája a Talais nevű 
határerődben működik, Zahndian városától 
délkeletre, Tiadlanban. Az iskola 

érdekessége, hogy kizárólag nemtelen tanítványokat 
fogad soraiba. Saját kardkovácsokkal 
büszkélkedhetnek. Nagymesterüket a Dorcha nevezi 
ki, tíz év időtartamra. Az iskolában katonás rend 
uralkodik, a tanítványok szigorú házirend szerint 
élnek.  

Harcművészetük a két kézre fogott Slan-kardra 
épül, ezen kívül más fegyvert nem nagyon fognak a 
kezükbe, legfeljebb a fakardot, oktatási és gyakorlási 
célokból. Elsajátítják továbbá a pusztakezes tűz 
stílust is, használni azonban ritkán használják.  

Az iskolában lehetőség van elsajátítani az 
alapító által kifejlesztett két kardvívó-stílust; az 
erőszakosabb Eget Bökő Kardot és a védekezés-
központú Földet Seprő Kardot. Oktatják ezen kívül a 
Kardrántás Művészetét is.  

Az iskola egyenruhája a fehér köntös és a 
fehér szoknyanadrág, a növendékek ezt vörös, a 
mesterek szürke selyemövvel fogják össze. 
Köntösükre jelvényként kör alakú, tenyérnyi 
szövetet varrnak fel, melyre egy öreg fa stilizált 
képét hímzik. Kardhüvelyüket sötétvörösre pácolt 
bőrrel burkolják. Bajuszt és szakállat csak a 
mesterek viselhetnek.  

 
Az Aranykupolás Iskola Niarében, Dzei-

Tanfen városában található. Jó nevű és híres 
intézmény, vezető mestere általános tiszteletnek és 
megbecsülésnek örvend. Tandíj fizetése mellett 
bárki beavatást nyerhet harcművészetükbe, a Kilenc 
Bölcs Elefánt nevű stílusba. Ez játéktechnikailag a 
tűz pusztakezes stílusának és az enoszukei paraszti 
stílusnak egy-egy sajátos változata, az alap 
stílusoknál ugyanis sokkal több gondot fordítanak a 
védekezésre, az önálló kezdeményezés rovására; 
ezen kívül oktatják a széles kard, a niarei egyenes 
kard, a niarei alabárd, a vaskígyó, a rövid bot és a 
kés iskoláit, mind az egykezes, mind az esetleges 
páros formákat.  

Érdemes megjegyezni, hogy a harci 
kiképzésen túl a növendékek művelődnek is: 
foglalkoznak irodalommal, történelemmel, valamint 
különböző húros hangszereken való játékkal is.  

Az iskola egyenruhája a fűzöld köntös, aminek 
hátára ezüst elefántfejet hímeznek.  

A tandíjfizetők mellett a tehetségesek és 
alkalmasak beavatást nyernek a Slan Útba is; ha 
nekik gondot okozna a tandíj fizetése, úgy ezt az 
iskola átvállalja.  
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A Sárkány Alázatosan Vezeklő Szolgái 
kolostor harcművészei önsanyargató szerzetesi életet 
élnek. Kolostoraik Niare legmagasabb hegyei közt 
bújnak meg. Általában könyöradományokból tartják 
fenn magukat, illetve gombát és hidegtűrő 
gyümölcsöket termesztenek.  

Kevésszavú emberek, mélyen vallásos 
Kaoraku-hívek. Kultikus okokból gyakran tartanak 
vízböjtöt, olykor húsz napon át; bizonyos napokon 
tilos megszólalniuk. Húst soha nem fogyasztanak, 
nemi életet nem élnek. Kolostoraik általában gazdag 
tekercs- és könyvgyűjteménnyel rendelkeznek, az 
alázatosan kölcsönkért műveket lemásolják és 
visszaadják; olykor maguk szereznek meg bizonyos 
ritkaságokat.  

Ebből következően általában művelt emberek. 
A kolostorok élén apát áll, akit égi jelek alapján 
választanak ki maguk közül, élethosszig.  

Harcművészetüket a Szilárd Elhatározás 
Diadala néven illetik; játéktechnikailag az Űr és az 
Ég pusztakezes iskoláival, valamint a hosszú bot víz 
formájával fedhető le.  

Egyszerű szőrcsuhát viselnek, derékban 
kötéllel összekötve, lábukra sarut szíjaznak.  

 
A Lenyugvó Nap stílust a niarei Tan-hoa Tie 

tartomány déli részén, a mocsaras vidéken élő 
parasztok fejlesztették ki, és örökítik tudományát 
szülőről gyermekre. Az igazán tehetségeseket a 
néhány valódi harcművész veszi maga mellé, és 
neveli őket slanná.  

Nádból készült rövid botokat használnak, 
stílusuk a rövid bot levegő és tűz iskolákkal fedhető 
le, valamint a kés iskolájával. Ezen felül ismerik a 
pusztakezes levegő stílusnak egy erőszakos 
változatát, ahol a támadás kap hangsúlyos szerepet a 
védekezés rovására. A fentieken túl egyesek 
használnak széles kardot, cséphadarót, hosszú botot 
és marokfegyvereket is.  

A stílus gyakorlói mind földműves parasztok; 
életmódjuk, öltözködésük és viselkedésük ennek 
megfelelő. 

Lássunk ezután egy sajátos enoszukei stílust, 
ami néhány különös vonással is rendelkezik!  

A szumo-szai eredete  

A szumo-szai néven ismert mozgásművészet 
eredete kettős; de mindkét irányban ősi, még a 
Száműzetés ideje előtti hagyományokra vezethető 

vissza. Szigeti elődjét az ezók szakrális 
célokból gyakorolták, ám ezek pontos 
mibenléte ma már nem tisztázható – bár egyes 
legendák szerint az emberiség előtti népek 
használták például jóslásra, sőt a jövő 
befolyásolására is.  

E ritualizált küzdésforma azonban a 
szigetre benyomuló niarei hódítóknak is nagyon 
megtetszett, akik viszont már főleg szórakozás 
céljából rendeztek ilyen stílusú “viadalokat”. 
Azt nem tudni, mikorés hol állt először 
tomariba (lásd alább!) jelentkező a szent körbe, 
de a küzdelem igen nagy tetszést arathatott, 
mivel nem sokkal a Megtelepedés után már 
szinte kizárólag tomaribák mérték össze 
erejüket a szumo-szai szertartásain. Sőt, egy 
részüket ezó mesterek oktatták az alapvető 
technikákra, no meg a bőséges szellemi-
szakrális háttérre. Néhány emberöltő múlva – 
az ezók fokozatos eltűnésével, illetve 
visszaszorulásával-beolvadásával – már a 
szumo-szai arculata is megváltozott, a hódítók 
kultúrájához idomult: harcművészeti, sőt 
táncelemek is kerülnek bele. Igaz, szakrális-
mágikus jellegét mindvégig megőrizte.  

A tomaribák  

A Sárga Császárságban élők körében 
időtlen idők óta tapasztalható sokféle furcsa 
jelenség – áldás, vagy átok? – egyike, hogy 
nagyjából minden százezredik férfi különösebb 
ok nélkül, még kifejezetten mértékletes életmód 
mellett is rendkívüli módon meghízik. 
(Magyarázatként felmerültek bizonyos 
csillagászati összefüggések, illetve az előző 
életekben elkövetett cselekedetek hatásai is, ám 
a kérdést a niarei bölcsek még a mai napig sem 
voltak képesek megfelelően tisztázni.) Az 
említett férfiak többnyire ugyan nem kirívóan 
magasak, súlyuk azonban két-háromszorosa az 
átlagosnak, sőt gyakran még ennél is több. A 
niarei köznép azonban afféle szentekként 
tiszteli őket, mivel gyakran valóban különös 
tehetséget mutatnak a jóslás és álomfejtés terén.  

E tua liü baók – azaz niareiből fordítva 
“szent kövér férfiak”, az Ég Alatti Császárság 
mai nyelvén tomaribák – néhány képviselője 
helyett kapott a Név Nélkülihez hűséges urak 
kíséretében is, és követték őket a 
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Száműzetésbe. Szintén nem tisztázott 
okokból, esetleg az ezókkal való keveredés 
eredményeként arányuk a Niaréban 
tapasztaltakhoz képest mára jelentősen 
megnőtt: az átlagos enoszukei népességnek 
körülbelül 0,01-0,03%-át teszi ki.  

A küzdelem  

A szumo-szai összecsapásainak 
helyszíne az ojamigaszu, avagy “szent kör”. 
Az ojamigaszu nyolc lépés átmérőjű, 
szabályos kör alakú pástját vastag 
agyagperem határolja, de belső felszíne is 
keményre döngölt agyag. A szent kör az 
eredeti értelmezés szerint a 
világmindenséget jelképezi, a fuku – az az 
idő, amikor két tomariba egyszerre áll bent 
– pedig általában az időt, a jövőt, esetleg a 
történelmet; de olykor más értelmezések is 
előfordulhatnak. Az ojamigaszut ennek 
megfelelően kezelik: oda soha senki nem 
léphet be a küzdőkön és a taiszagikon, azaz 
kifejezetten erre a célra rendelt férfi 
szolgákon kívül. A fuku tartama alatt 
bármilyen illetlen cselekedet tilos – igaz, 
ilyet egy valódi tomariba soha nem is tenne.  

Az összecsapás menete a következő: 
midőn a küzdők egymással szemben 
belépnek az ojamigaszuba, kezdetét veszi a 
fuku, azaz onnantól a küzdelem végéig 
senki nem állhat kettejükön kívül a körbe. 
A tomaribák bal markukból sót, jobb 
markukból rizst hintenek a pástra a földek 
és a vizek termékenységszellemeinek szóló 
áldozatként, illetve bőséget és áldást kérve 
így az istenektől. Majd kettőt tapsolnak; az 
első taps rezgései tanúnak szólítják az 
égieket és az ősöket, a második taps 
rezgései begyűjtik az első által keltett 
hullámokat, és felkészítik a testet és az 
elmét az összecsapásra. Ezután változatos 
harci kiáltásokat hallatnak: leggyakrabban 
az aii-ó-hu-t – “örök hódolat a Nagyoknak” 
–, a hagari há-t – “áldás kísérjen/jöjjön” – 
vagy az ó-mai-t – “nagy fény” –, de 
természetesen saját vagy iskolájuk nevének 
hangoztatása is megengedett. Ezek után 
meghajolnak egymás felé, majd széles 
terpeszbe állva előregörnyednek és lábaikat 

egymás után felemelve dobbantanak a döngölt 
agyagon. E szertartásrészlet eredeti célja az 
óidőkben a fegyvertelenség megmutatása volt, ám 
mára tisztán tradicionális mozdulatsorrá vált, hiszen 
senki sem vetemedne olyan szentségtörésre, hogy 
fegyvert vigyen az ojamigaszuba.  

Ezt követően hosszabb-rövidebb, látszólag 
“eseménytelen” időszak köszönt be a szent körben: a 
küzdőfelek pusztán méregetik egymást, megfigyelik 
ellenfelük mozgását, kiterjesztik tudatukat és 
megélesítik elméjüket. A koncentráció időszaka 
hosszú percekig, akár fertályóráig is eltarthat; alatta 
a két tomariba teljes összhangba kerül, lélegzetük és 
szívverésük üteme összehangolódik. A külső, 
tapasztalatlan szemlélő mindennek eredményeképp 
csupán annyit érzékel, hogy a felek mindenfajta 
külső befolyás vagy előre megbeszélt jel nélkül, 
ugyanabban a pillanatban hirtelen egymásnak 
rontanak.  

A viadal akkor ér véget, ha az egyik fél 
elhagyja a kört – megtöri a fukut –, vagy két talpán 
kívül más testrészével érinti a talajt. A küzdelem 
befejezése után a tomaribák ismét meghajolnak 
egymás felé, majd a kör szélére hátrálnak – 
amennyiben valamelyikük kiesett volna az 
ojamigaszuból, az a másikkal ellentétes oldalon 
visszalép előbb –, ahonnan ismételt meghajlást 
követően háttal kilépnek. A szent körben ugyanis 
tilos a másiknak hátat fordítani, az ilyesmi 
hihetetlenül fokú sértés lenne az ellenfélre nézve. 
Szintén tilos meghajlás közben a másikra nézni: 
ilyenkor a tekintet a “földet söpri”; az ellenfelére 
meredő tomariba azt jelzi, hogy nem bízik abban, 
ami szintén rendkívül komoly sértést jelent. 

A tomaribák az ojamigaszuban kizárólag egy 
ágyékkötőt viselhetnek, valamint egy különleges 
övet, a takit. Ez utóbbi puha bőrből vagy háncsból 
készült öltözetkiegészítő a csípőt fogja körbe, első és 
hátsó részét pedig alul, a lábak közt futó pánttal 
erősítik össze. A taki olyan erős, hogy ennél fogva 
meg lehet emelni a tomaribát. A szent emberek 
díszes khitamájukat még a körbe lépés előtt levetik, 
úgyszintén lábbelijüket is. Mindezeken felül a 
tomaribáknak joguk van arra, hogy hajukat a 
muszatasikéhoz hasonlóan hordják.  
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Az elvi alapok  

A szumo-szai művészetét jelenleg három 
különböző értelmezéssel három különböző csoport 
gyakorolja.  

1.) A mozgásművészek, akik “csak” a 
mozdulatok szépségét és letisztultságát szemlélik. 
Összecsapásaik műértő közönség előtt zajlanak, az 
igazi mesterek viadala mindenki számára maradandó 
élmény. Természetesen képesek harcban is használni 
művészetüket, de ez rendkívül ritka: mintha a 
Hetedkor legnagyobb festője falat meszelne. 
Általában erre nincs is szükségük: tudásukkal 
arányos megbecsülés és gazdagság övezi őket, 
testőrök, szolgák és ágyasok tucatjai kísérik őket. 
Játéktechnikailag bármilyen kasztba tartozhatnak 
(kivéve: Pap, Harcművész, Varázshasználó főkaszt), 
bár sajátos alkati adottságuk miatt sok kaszt nem 
elérhető számukra.  

2.) A papok. Ők Kurodai isten szolgái, akik az 
összecsapásokban hajdanvolt és eljövendő csaták 
nyomait keresik, és legszentebb szertartásaik egyike 
a szumo-szai gyakorlása. Ők nagyon kevesen 
vannak. Sajátosságuk, hogy kizárólag olyan 
ojamigaszuban küzdenek, amit előtte Kurodainak 
szenteltek; (bár egy frissen kialakított szent kör 
tulajdonosának komoly megtiszteltetés, ha egy 
tomariba pap felszenteli azt, és eddig még egyetlen 
más tomariba sem emelt szót a felszentelt körben 
való küzdés ellen). Ez a felszentelés 
nélkülözhetetlen, ha valami szentségtörés 
beszennyezte a szent kört: valaki fuku ideje alatt 
fegyverrel vért ontott, vagy nő lépett a körbe stb. A 
papok természetesen fuku ideje alatt nem 
varázsolhatnak, sőt, varázslat hatása alatt be sem 
léphetnek az ojamigaszuba. Játéktechnikailag ők 
Kurodai papjai, akik induláskor Fegyverhasználat 
képzettségek helyett a Szumo-szai képzettséget 
kapják, 3. fokon. Természetesen ők nem olyan 
aggályosak a Szumo-szai valós harci alkalmazásával 
szemben, mint a művészek: tulajdon testükön kívül 
más fegyvert nem nagyon használnak...  

3.) A harcművészek. Ők a Slan Út járásának 
ezt a módját választották. Ojamigaszun kívül a 
leghatékonyabbak a harcban, azon belül azonban 
csak akkor merülnek chi-harcba, ha erre ellenfelük is 
képes. Számukra a művészet gyakorlása a szellem 
tökéletesítésének egyik módja, ehhez azonban (a 
dolog jellegéből fakadóan) társ kell, meg szent kör. 
Emiatt sokan közülük csak ritkán tudnak gyakorolni 

az ősi tradíciók szerint: sokuk inkább valós 
küzdelmekben, nem tomariba ellenfeleken 
csiszolja technikáit és fejleszti szellemét. 
Többen közülük testőrködnek,általuk 
nagyrabecsült személyek kíséretében találjuk 
őket. A harcművészek a messzemenőkig 
erkölcsösek. Megvenni, megvesztegetni őket 
lehetetlen: ahhoz szegődnek, akivel 
egyetértenek vagy akinek hűséget fogadnak. Ok 
nélkül nem próbálgatják erejüket, nem 
kötegszenek. Ha azonban egyszer küzdeni 
kezdenek... nos akkor az Égi Nevek óvják 
ellenfeleiket! Játéktechnikailag ők 
harcművészek, akik induláskor 
Fegyverhasználat képzettség helyett a Szumo-
szai képzettséget kapják, 3. fokon. Ők 
gyakorlatilag soha nem használnak fegyvert.  

A képzettségről - játéktechnika  

A szumo-szai gyakorlatilag a 
harcművész-iskolák egyike, ennek megfelelően 
tanulható. Azonban nagyon fontos néhány 
dolgot előre leszögezni: ugyan a képzettség 
kaszttól függetlenül elsődlegesnek minősül 
minden tomariba karakter esetében, ám a nem 
tomaribák számára nemcsak hogy tiltott, de 
nem is létezik!  

Továbbá rendelkezik a harcművész-
iskola: szumo-szai képzettség néhány sajátos, 
azáltalánostól eltérő vonással is. Legfontosabb 
ezek közül, hogy nem-slan egyén is képes 
elérni az 5. fokot. Továbbá teste nem csak Chi-
harc idején minősül mágikus fegyvernek, mint 
a többi stílus esetében! Az 5. fok elérésekor 
ugyanis képessé válik olyan elmélyültséggel 
küzdeni, hogy szellem hatalma mintegy 
“átlényegíti” testét, méghozzá annyi körre, 
amennyi az Akaraterő tulajdonsága. Ennek 
azonban feltétele egy olyan módosult 
tudatállapot elérése, melynek során beszélni, 
varázsolni, pszit használni, illetve a harcon 
kívül bármi mással foglalkozni nem lehetséges. 
Persze amennyiben az adott karakter nem 
óhajtja ilyen intenzitással használni a 
képzettséget, megteheti, de ekkor elesik a 
harcművész iskola: szumo-szai ötödik foka által 
biztosított előnyöktől.  

Megkötés viszont, hogy 5. fokon sincs 
lehetőség új stílus kialakítására.  
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Közelharci fegyvertelen rendszer, 
mely leginkább a birkózáshoz mutat 
hasonlóságot. Használója általában 
fogásokkal, dobásokkal, gáncsokkal viszi 
ellenfelét a földre, vagy tömegével sodorja 
el. Olykor kioszt megrendítő nagyságú 
pofonokat (seb.: k6) és gyakori fogás az 
ellenfélre taposás (seb.: k6), de a 
meghatározó mozdulatok mégis a fogások.  

A stílus gyakorlója képes teljes súlyát 
bedobva rohamozni, ilyenkor csak egy 
szintén rohamozó Tomariba állhat meg vele 
szemben, mindenki más (az álló Tomariba 
is!!) sikeres támadás esetén automatikusan a 
földre kerül, és 2k10 Sp-t sebződik. Ha 
mögötte valami akadály van, akkor nem 
feltétlenül kerül a földre (felkenődik az 
akadályra), ilyenkor azonban a kidobott 
sebzés másfélszeresét szenvedi el az áldozat 
(lefele kerekítve).  

A stílus gyakorlóját álló helyzetben 
lefogni gyakorlatilag lehetetlen, minden 
ilyen kísérlet ellen +3-mal dobhat Erő-
próbát.  

A stílus gyakorlója minden földre 
döntési kísérlet ellen Egyensúly-próbát 
dobhat, melynek sikere esetén nem esik el. 

Fegyveres ellenfélhez a Birkózás 
képzettségnél leírtak szerint kell 
közelkerülnie, az erre vonatkozó 
támadására minden aktuális módosítót 
megkap. Nem kell közelkerülést dobnia 
abban az esetben, ha a fent leírt rohammal 
támad.  

Minden támadás előtt eldönti, hogy 
ütni, taposni, vagy fogást alkalmazni kíván. 
Fogás esetén a találat azt jelenti, hogy 
ellenfele a földre került, így vonatkozik rá 
minden idevágó szabály. Ha ez a támadás 
túlütést okoz, az ellenfél még k6 Fp-t is 
elszenved, ráadásul a stílus gyakorlója 
azonnal kap ellene egy plusz támadást, 
mellyel azonban kizárólag lefogó fogást 
alkalmazhat.  

Lefogó fogás mindig sikeres támadó 
dobás (TÉ –10) függvénye (természetesen 
csak földön fekvő ellenfél ellen lehetséges, 
és további feltétel, hogy a stílus gyakorlója 
jártas legyen a földharcban, legalább 
4.fokon!). Siker esetén az ellenfélre a Harc 

fekve és a Harc helyhez kötve módosítókat 
egyszerre szenvedi el, dacára az ezt kiküszöbölő 
esetleges képzettségeinek (a legnagyobb földharcos 
is bajba kerül, ha egy 180 kilós egyén gyűri a 
talajba). Szabadulni csak –3-mal tett sikeres Erő-
próbával tud. A stílus gyakorlója természetesen 
ezalatt minden körben támadhat rá (seb.: k6), de 
harmadik személlyel szemben sújtják a Harc helyhez 
kötve módosítói, dacára ezt kiküszöbölő esetleges 
képzettségeinek.  

A stílus gyakorlója +15 TÉ-t és +10 VÉ-t kap, 
valamint az alap Kp-igény feléért tanulhat 
Földharcot.  

Lássunk egy másik enoszukei stílust ezután!  

Muszeigan-heisó-dzsai  

A Muszeigan-dzsi szerzetesei közt élnek 
valódi harcművészek is, természetesen szerzetesi 
közösségben. Megjelenésükben minden 
szempontból az “átlagos” szerzeteseknek felelnek 
meg, életmódjuk is az övékével azonos. 
Értelemszerűen részesülnek vallásos képzésben is.  

A Muszeigan-heisó-dzsai játéktechnikailag a 
pusztakezes föld stílus “Tigris” változatának, 
valamint a hosszú bot föld és víz iskoláinak felel 
meg.  

A fejvadászok harcművészete  

Valamennyi híresebb fejvadász-klán (így az 
Ikrek, Embervadászok, Ködfivérek, a gorviki 
testvériségek, a pyarroni fejvadászok, a 
Gyöngykeresők, stb.) rendelkezik saját, titkos 
pusztakezes harci hagyományokkal. Ennek 
elsajátítása általában az alapkiképzés részét képezi, 
azonban esetenként csak bizonyos vadászokat 
tanítanak ki rá. Egyes klánok több stílust is 
ismernek.  

Játéktechnikailag ezen képzettségek 
harcművész-iskolának minősülnek, aminek 5. fokát 
a fejvadászok értelemszerűen nem sajátíthatják el. A 
stílus többnyire a pusztakezes tűz vagy levegő, 
ritkábban a víz és a föld, vagy ezek változatai. 
Rendkívül ritka, hogy a többi stílus ismert volna 
egy-egy klánban, az ég iskola pedig gyakorlatilag 
mindenképp ismeretlen.  

Például az Ikrek Hajnaltőr szektája a 
pusztakezes tűz stílus egy sajátos változatát 
gyakorolja: magasan képzett lopakodóik képesek 
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néma csöndben verekedni. Ennek különösen akkor 
veszik hasznát, ha lesből támadnak: meglepetésszerű 
támadásaik találat esetén ugyanis kétszeres 
veszteséget okoznak; mindezt néma csöndben. 
(Azaz, ha ez a kétszeres sebzés elkábítja vagy 
megöli az áldozatot, az úgy tekintendő, hogy az 
illető nyikkanás nélkül összeroskad; a fejvadász még 
az ütés zaját és a csattanást is képes elkerülni). És 
így tovább.  

Az enoszukei sinobik (“Láthatatlanok”) 
pusztakezes önvédelmi rendszere, az U-dzsai NEM 
minősül harcművész-iskolának, az egy önálló 
képzettség.  

Egyéb harcművészeti hagyományok  

Thíras Laithiel  

Azaz a Könnyes Ösvény. Az elfek 
legismertebb pusztakezes harci hagyománya. A Chi-
harccal ellentétben ez valóban révület-szerű 
állapotba hozza az alkalmazót. Külsőségeiben 
lassúnak és vontatottnak tűnik, mindazonáltal ez 
csak látszólagos; valóban hatékony harci 
művészetről van szó. Az elf tanítások szerint 
ilyenkor halott őseik szelleme lényegíti át a 
harcosokat; erről azonban semmi biztosabbat nem 
tudunk.  

A stílust tanulással lehet elsajátítani, értő 
mester felügyelete mellett. Nehézsége négyes.  

Játéktechnikailag a Harci láz képzettséggel 
azonos; megjegyeznénk, hogy CSAK 
játéktechnikailag. Az eltérések a következők: a 
képesség-követelmények érvényüket vesztik, 
helyettük a 2. fokhoz szükséges 15-ös Ügyesség, 
Állóképesség és Érzékelés.  

A harcértékeiket módosító számsor 
megegyezik a képzettségnél leírtakkal, noha az elfek 
nem “Gyűlölettel” harcolnak. Védőértékükhöz 
továbbá nem járul levonás.  

A harci transzba merülés egy kört vesz 
igénybe, ez idő alatt az elf akár harcolhat is.  

A harci transz állapotában tudatalatti 
mágiaellenállásai megnőnek: asztrál és akaraterő 
képességének ötszörösével. Aktuális Fp-i értéke is 
kétszeresére növekszik; oda kell azonban figyelnie, 
mert ezt a többletet a harci transzból való kilépéskor 
elveszíti. Ilyenkor könnyen akár eszméletét is 
vesztheti, noha a hirtelen Fp-veszteség nem csúszik 
át Ép-be. A harci láz képzettség 4. és 5. fokánál 

ismertetett, életerőre vonatkozó szabályok ezen 
túl is megilletik az elf harcművészet 
gyakorlóját.  

A gyakorló keze és lába egyaránt k6-ot 
sebez, körönként két támadás illeti meg 
(harmadik foktól négy!).  

Talán mondanunk sem kell, hogy az elf 
mesterek kizárólag tisztavérű elfeket képeznek 
ki a Thíras Laithiel művészetére.  

Elf „kardművészet”  

Sajátos, légiesen könnyed harcmodor, 
ami ennek ellenére hátborzongatóan hatékony 
és gyilkos. Fegyverei a khossas és az elf tőr.  

Elsajátításához ismerni kell a fenti 
fegyverek használatának 5. fokát, valamint a 
kétkezes harc 4. fokát. Ekkor, (ha rendelkezik 
az előírt képesség- és képzettség-
követelményekkel), egy, a módszerben és az 
oktatás 3. fokában már járatos elf mester 
vezetésével sajátítja el a kétkezes harc 5. fokát, 
a szokásos 35 helyett 40 Kp-ért. Ezzel egy 
csapásra jártassá válik az “elf kardművésznek” 
nevezett harci módszerben is.  

Az elf kardművészet gyakorlása során az 
alkalmazó a kétkezes harc 5. fokán biztosított 
előnyökön túl a következő 
többletkedvezményeket kapja: mindkét 
fegyverével kap egy-egy plusz támadást a 
körben; illetve a túlütési küszöb ilyenkor 
harmincra csökken.  

Természetesen ezen kedvezmények csak 
és kizárólag a khossas és az elf tőr egyidejű 
használata esetén érvényesülnek.  

Talán mondanunk sem kell, hogy a 
módszerbe a mesterek csak és kizárólag 
tisztavérű elfeket avatnak be.  

Dzsenn „kardművészet”  

A dzsenn családok fegyvermesterei 
sajátos harcmodort alakítottak ki az évezredek 
során. A harcmodor dzsenn szablyára épül, 
esetleg dzsenn szablyára és dzsambiára 
egyidejűleg. Lényege, hogy a sajátos 
vívóstílusban már járatos mesterek tanításával a 
forgató képes megtanulni valamennyi fegyver-
specifikus harci képzettséget a dzsenn 
szablyával, még a földre döntést, a kézváltást, 
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földharcot is. Szívesen tanulnak ezen kívül 
akrobatikát is. Egyetlen megkötés, hogy 
sem pusztítást, sem kínokozást nem 
tanulhat. Ellenben a dzsenn szablya 
használat 5. fokán, ha járatos az anatómia 3. 
fokában is, akkor túlütési küszöbe 
harmincra csökken.  

A dzsenn fegyvermesterek 
természetesen csak és kizárólag dzsenneket 
oktatnak.  

El grideh  

A tükör. Állítólag ősi eredetű dzsad 
pusztakezes harci művészet, egyes 
elméletek szerint dzsenn eredetű, ez 
azonban manapság már nem állapítható 
meg egyértelműen. Gyakorlói kizárólag a 
nagyobb dzsad tolvajklánok tagjai, illetve 
olykor más, alvilági jellegű szervezetek 
tagjai – például a rettegett sobirai Fekete 
Skorpiók, az emír elit testőrei – közt 
fordulnak elő.  

Játéktechnikailag harcművész-iskola 
képzettség, aminek nem létezik 5. foka – 
slan harcművészek gyakorlatilag nem 
tanulják meg a képzettséget. Külsőségeiben 
talán a pusztakezes űr stílusára emlékeztet, 
néhány fontos eltéréssel.  

Alkalmazója minden kör elején 
akaraterő-próbát tesz, ami ha sikeres, az 
adott körben minden közelharci támadás 
ellen +k100 VÉ-t biztosít. Ellentámadás 
azonban nem indítható; az alkalmazó 
kizárólag védekező harcot folytathat, vagy 
megkísérelhet menekülni. Az akaraterő-

próba rontását a dzsadok “Tükörtörésnek” (“El 
baqrua il grideh”) nevezik, ekkor ugyanis az 
alkalmazó kiesik a ritmusból, nem kapja meg a 
támadások ellen a +k100 VÉ-t; ráadásul visszatérni a 
tükörmozgásba csak a következő körben lesz képes; 
ha megdobja akaraterő-próbáját –1-gyel. A 
következő rontás után hasonló feltételek mellett 
térhet vissza, a büntetés azonban már –2 az 
akaraterőn, és így tovább (a büntető természetesen a 
minden kör elején dobandó képesség-próbához is 
hozzászámítandó!). A tükörtörés tehát igen nagy 
valószínűséggel okozza az alkalmazó halálát.  

Derah-gat  

Más néven Durah-gat, azaz Keskeny út. Az el 
grideh művészetének továbbfejlesztett változata, 
pusztakezes dzsad harcművészet. Játéktechnikailag 
harcművész-iskola képzettség, természetesen 5. fok 
nélkül. A pusztakezes belső tűz stílusával mutat 
rokonságot, a dzsenn és dzsad anatómusok által 
feltárt 119 Tilalmas Csomópont támadására épül. 
Elsajátításához legalább 2. fokon ismerni kell a 
harcművész-iskola: el grideh képzettséget, továbbá 
az élettan 1. fokát.  

Az alkalmazó nem használhatja az el grideh 
módszerét, mialatt ehhez a harcművészethez 
folyamodik. Harcértékei nem változnak, körönként 
két támadást végezhet. Fegyveres ellenfél ellen az 
ökölharcnál ismertetett módon közel kell kerülnie. 

Puszta kezének sebzése k10 Fp, túlütés esetén 
sem okoz Ép-veszteséget, hanem az alábbi lista 
szerint: 

 

 
K100 dobás 
eredménye 

Eredmény Megjegyzés 

01-05  Teljes kudarc  
Az alkalmazó ellen az ellenfél azonnal 
végrehajthat egy meglepetésszerű plusz 
támadást.  

06-20  Erős fájdalom  +3k6 Fp veszteség  
21-30  Homályosuló látás  -15 minden harcértékre  
31-50  Zsibbadó végtag  -20 minden harcértékre  
51-70  Hirtelen légszomj  Állóképesség –3  
71-90  Bénító fájdalom  +3k6 Fp, -20 minden harcértékre  
91-100  Azonnali ájulás  Azonnali ájulás  
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A hatások természetesen összeadódnak. Ha az 

Állóképesség vagy az Fp-k nullára csökkennek, az 
áldozat elveszíti eszméletét, míg ha valamennyi 
harcértékei nullára csökken, úgy tekintendő, mintha 
mozgásképtelenné vált volna. Az Fp-veszteség soha 
nem csúszik át Ép-be!  

Az alkalmazó mozgása azonban kiszámítható, 
és ez roppant kiszolgáltatottá teheti őt. Minden kör 
elején újból meg kell dobnia a fentebb említett 
közelkerülő támadást. Fegyveres ellenfél ellen 
minden körülmények között további –15 járul a VÉ-
jéhez. A harcművészet kizárólag vértezet nélkül 
gyakorolható. 4 SFÉ-nél magasabb mágikus 
védelmet képtelen átütni,ekkor a táblázat nem 
alkalmazható. Nem használhatja továbbá a 
képzettséget teljes vértezetbe bújt ellenfél ellen 
(félvért esetén még működik!); bár a sivatagban ritka 
a teljes vértezet.  

Rendkívül ritka képzettség.  

Khálok  

A khálok sajátos pusztakezes harci 
hagyományokkal rendelkeznek, ami 
játéktechnikailag egy különös harcművész-iskolának 
felel meg. Különös annyiban, hogy nem khál fajúak 
számára nem létezőnek minősül, ugyanakkor 
minden khál képes 3. fokon használni, gyakorlatilag 
ösztönösen. (Azaz e képzettségnek kizárólag 3. és 4. 
foka létezik)  

A khál négy végtagját és harapását 
használhatja, ezek sebzése egyaránt k6 (továbbá a 
tetemes sebzésjárulék, az erő 16 feletti része). 
Harcértékei: +5 KÉ, +10 TÉ, +10 VÉ. Körönként 
három támadást indíthat.  

A harci hagyomány kizárólag vértezetlenül 
gyakorolható, és kizárólag négy szabad végtaggal. 
Szabadon párosítható lefegyverzéssel, földharccal, 
földre döntéssel, körkörös harccal, állóharccal, és 
akrobatikával; természetesen ezek egy részéhez 
előbb 4. fokra kell fejleszteni a harcművész-iskola 
képzettséget. Nem párosítható viszont harci lázzal, 
kínokozással, pusztítással (és értelemszerűen 
kézváltással, fegyvertöréssel sem).  

Orkok  

Az orkok saját pusztakezes harci 
hagyományait legkevésbé sem nevezhetjük 
“művészetnek”. Ez igazi verekedés mindössze. 
A vadon felnövő harcosok apáiktól tanulják a 
pusztakezes fogásokat, csakúgy, mint a 
fegyverforgatást.  

Játéktechnikailag ők Birkózás 
képzettségüket fejlesztik, ami fokonként 3 Kp-
val többe kerül. Nagyon fontos különbség 
viszont, hogy birkózás közben, mind állásban, 
mind a talajon képesek ütéseket, fejeléseket 
alkalmazni. Ezen támadásokkor TÉ-jükre +10-
et kapnak (csak ezen támadásokra, a birkózó-
fogásokra tehát NEM!); körönként kapnak egy 
plusz támadást, ütésük és fejelésük sebzése 
k3+1 (+ a tetemes sebzésjárulék, az erő 16 
feletti része). A képzettség egyebekben 
Birkózásnak minősül (azaz pl. párosítható 
lefegyverzéssel, viszont kínokozással már 
nem).  

A vadon felnövő orkok a képzettséget 
felnőttkorukra általában 2. fokon ismerik – az 
erőszakos játékok során sajátították el. Tovább 
fejlődni gyakorlással lehet. Nem ork fajúak 
számára a Birkózás képzettség ezen különös 
fajtája nem létező!  

Megjegyzés:  
Az írás elkészítésekor a Szürkecsuklyás 

Testvériség által képviselt Ynev-képet vettem 
alapul, valamint önkényesen válogattam néhány 
regény és novella közül. A rendszer az Új 
Tekercsek képzettség- és harcrendszerén alapul. 
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