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„...tekintete Végig siklott az alant 
elterülő tájon, melyet vérbe borítottak a 
lemenő nap sugarai. A fák, dombok, a 
völgy, mely a lábai előtt kanyargott, s a 
szikla, melyen állt most belefagytak e 
bíbor pillanatba. Teste s lelke lassan 
más síkokra vetült át, s a világ hirtelen 
újszerűséggel robbant be tudatába. 
Egyszerre érzett mindent ami élő s ami 
holt, együtt lélegzett a földdel, szíve egy 
ütemre vert a változás ciklusával. Bár 
szeme nem látta, s a hangjai sem 
jutottak el fülébe, mégis tudta, hogy a 
vad ott pihen a közelében. Keze 
időtlennek tűnő kimértséggel mozdult, s 
amikor az íj a tenyerébe simult, már az 
ősi litánia zengett lelke belső 
csarnokaiban, a megfeszülő ín saját 
izmának feszülése lett, a nyíl karjának 
nyúlványa. Szeme felnyílt, a vad képe 
betöltötte tudatát, s a fagyott idő 
szilánkokra szakadva lódult meg, 
energiái villámként cikáztak végig 
testén, a nyíl kiröppent. Kaoraku, ne 
dzsobu ko nomu! Kaoraku, új lélek 
indult hozzád!” 
 

Tiadlan és Niare távoli 
kolostoraiban, ahol a tanulni, elmélkedni 
vágyók százai élik mindennapi életüket, 
hamar rájöttek arra, hogy a lélek mellett 
a testet is táplálni, edzeni kell különben 
sorvadása a lélek erőfeszítéseit is romba 
döntheti. Voltak iskolák, melyek a 
harcművészetek, a fegyveres küzdelem 
útját választották e célra, s lassan mind 
több feledte el valódi célját, s bár nem  

vesztett magasztosságából, mégis 
profánabb célok szolgálatába állt. 
Voltak, azonban olyan eldugott 
közösségek, melyek továbbra is az 
elme rejtett képességeit szerették volna 
csiszoltabbá tenni, s a meditáció, a 
forma gyakorlatok mellé olyan 
foglalatosságot kerestek, mely 
nemcsak a testet bírja mozgásra, de az 
elmét is összpontosításra készteti. 
Eképen jutottak el az íjászathoz, s 
egyre több szerzetes űzte sportként, 
lazító gyakorlatként a céllövészetet. 
Nem maga az íj használata, vagy a 
pontos célba találás volt fontos, hanem 
az az út, mely az íj megfeszítésétől a 
nyílvessző célba érkeztéig tartott. 
Hosszú évtizedek alatt ezen iskolák 
olyan formákat, majd később 
diszciplínákat fejlesztettek ki, melyek 
a meditációt segítették az íj használata 
közben.  

Mára Ynev északi területein több 
kolostor mestere oktatják az 
elmélkedés és az íjászat e különös 
keverékét, s e szerzeteseket nevezzük 
íjmestereknek. Az íjmester úgy tűnhet 
rokonságban áll akár a 
harcművészekkel, akár a 
kardművészekkel, ám számukra a fő 
cél az elme megvilágosulása, nem 
pedig a harc. Az íj használata csak 
gyakorlat számukra, ahol a közben 
lezajló lelki folyamatok a fontosak. 
Természetesen tudásukat fel 
használják, ha szükséges, de a lehető 
legritkábban ölnek. Saját maguk 
védelmének biztosítására megtanulják  
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a botvívás alapjait, sőt néhányan más fegyverekkel 
is megismerkednek, de kivétel nélkül olyan fegyvert 
választanak, amelyek inkább önvédelmi céllal 
készültek.  

Az íjmester karakter kizárólag élet-rend 
jellemű lehet, s nem származhat csak Tiadlanból 
vagy Niaréből. Ritkán harcol, s ha csak teheti békés 
megoldást választ, mindezt nem gyávaságból, hanem 
mert ez áll harmóniában a világgal. Az íjmester csak 
indokoltan és RITKÁN öl, még állatokat is!  

Különleges képességek  

Az íjmester karakterek képesek a Pszi Slan 
útját használni, a Chi harc és a Belső idő diszciplína 
kivételével, mint az alább kiderül. Minden lövés 
alkalmával, melynek távolsága nem haladja meg a 
szintjük tízszeresét méterben, képesek pontosan 
célozni, azaz a karakter bejelentheti, mely testrészt 
fogja találat érni, sőt a sebzés mértékét is képesek 
befolyásolni, azaz eldöntheti, hogy Fp vagy Ép 
sérülést kíván-e okozni. Természetesen e képesség 
nem használható a zengő nyíl diszciplína 
alkalmazásakor. Az íjmester fegyverét 7.szinttől 
kezdve mágikus fegyvernek kell tekinteni.  

Fegyverek és vértek  

Minden íjmester tradicionális technikák 
használatával, hosszú lelki megtisztulás után készíti 
el saját fegyverét, az íját. Ezek a fegyverek 
pótolhatatlanok, s mások kezében szinte 
használhatatlanok, mivel személyhez kötődnek. Más 
használó számára egy közönséges íj tulajdonságaival 
bírnának, ha valaki egyáltalán képes lenne 
hozzájutni. Az íjmester számára fegyvere szent és 
sérthetetlen, másokat sosem enged közelébe. Az íjon 
kívül a botvíváshoz egy hosszú botnak megfelelő 
husánggal harcolnak, ha szükséges. Vértet sosem 
hordanak, mert az zavarná a szabad mozgást, s nem 
is harcosok, hogy szükségük legye rá.  

 
 Tám/kör Ké Cé Táv Sebzés 

Mester íj 2 9 18 200 m K10+2 
 
 
 
 
 
 

Képességek kidobása 
 

Erő K10+8 
Állóképesség K10+8 
Gyorsaság K6+12 
Ügyesség K6+14 
Egészség K10+8 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia 2K6+6 
Akaraterő K6+12 
Asztrál K10+8 

 
Harcérték 
 

Ké 10 
Té 15 
Vé 72 
Cé 25 
HM/szint 8 (2,0,0,3) 
Kp alap 4 
Kp/szint 5 
Ép alap 4 
Fp alap 8 
Fp/szint K6+5 

 
Képzettségek 
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (mester íj) Mf 
Fegyverhasználat (bot) Af 
Vakharc Af 
Etikett Af 
Szakma (íjkészítés) Mf 
Pszi (Slan út - speciális) Mf 
Lovaglás Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Mászás 10% 
Esés 15% 
Ugrás 10% 

 
Minden szinten kap 20%-ot, de egy 

képzettséget csak 15%-kal növelhet.  
További képzettségek  
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Sebgyógyítás Af 
5. Vakharc Mf 
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Az íjmester fegyverét 7. szinttől 
kezdve mágikus fegyvernek kell tekinteni. 

 
Az íjmesterek hosszas gyakorlás és 

tanulás után a pszi Slan metódusának egy 
különleges vállfaját sajátítják el. A tanult 
diszciplínák megegyeznek a M.A.G.U.S.-
ban leírtakkal, csupán a Chi-harc 
diszciplínát nem sajátítják el. Helyette egy 
hasonló jellegű misztikus képesség 
birtokába jutnak tanuló éveik során, ez a 
Zengő nyíl nevet kapta, mivel a mesterek 
gyakorlás során előszeretettel használtak 
olyan, vesszőket, melyek repülésük során 
halk, rezgő hangot hallattak.  

Zengő nyíl diszciplína 

Pszi pont: 3/kör 
ME: -  
A meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: lásd a leírást  

A mesterek számos meditációs 
technikát sajátítanak el tanuló éveik alatt, s 
emellett szinte észrevétlenül sajátítják el az 
íjhasználat fortélyait. Először csak a 
meditációs gyakorlatok közötti szüneteket 
kitöltő testmozgás az íjászat, később 
fokozatosan válik a meditáció részévé, majd 
több hónapos gyakorlás során a tanítványok 
szert tesznek e diszciplína használatára. 
Fontos hangsúlyozni, hogy számukra ez 
nem eszköz, ha harcra kerül sor - arra 
inkább a botvívást alkalmazzák -, hanem 
egy fajta gyakorlat sor, mely a belső 
harmóniát hívatott szolgálni. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy szükség esetén ne 
alkalmaznák, csupán arról van szó, hogy 
nem képzett gyilkoló gépezetekként, esetleg 
orgyilkosként viselkednek. A diszciplína 
alkalmazása során a mesterben az íj 
kézbevétele és megfeszítése egy rögzült 
meditációs folyamatot indít el, melynek 
végeredményeként transzszerű állapotba 
kerül. Érzékei élesednek, s már nemcsak a 
külvilág fizikai ingereire válik érzékennyé, 
de képes korlátozottan az asztrál illetve 
mentál síkokról is érzeteket, benyomásokat 
leszűrni, így pontosabban meghatározva a 

célpont helyzetét, mozgását. Ennek köszönhetően a 
mester ki tudja következtetni a célpont jövőbeli 
mozgását, ha nem álló célpontról van szó, sőt annak 
rejtekhelyét is könnyebben fedezi fel. A játék 
folyamán ez a következőket jelenti: az íjász 
gyakorlottságától függően képes gyorsabban és 
precízebben célozni, ennek megfelelően több lövést 
adhat le egy kör alatt, s veszélyesebb területeket 
találhat el egy élő testen, ez az oka a sebzés 
növekedésének. Az alábbi táblázat összefoglalja, 
számszerűsíti a fentieket:  

 
Tsz Tám/kör Időtartam Ké Cé Sebzés 
1 2 1 kör +3 +10 +1 
3 3 2 kör +6 +15 +2 
5 4 3 kör +9 +20 +3 
7 5 4 kör +12 +25 +4 
9 6 5 kör +15 +30 +5 
11 6 korlátlan +20 +35 +6 

 
A sebzés minden páratlan szinten eggyel 

növekszik a 11. Szint után is, a támadások száma 
azonban nem növekszik tovább a 11. Szint után, sem 
pedig a KÉ illetve a CÉ. A diszciplína alkalmazója 
használata idejére az erőteljes koncentrációnak 
köszönhetően átlényegül egy kis mértékben, azaz a 
nézelődő ember számára láthatatlanná válik, mivel 
beleolvad a környezetébe. Azonban, ha valaki 
szándékosan keresi s a jó irányba figyel, akkor 
kibontakozik előtte az íjász képe, mintha eddig csak 
véletlen siklott volna át rajta tekintete.  

 
Az íjmester a Harcművész főkasztba tartozik. 
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A cikk megjelent Csaba MAGUS oldalán is 

(2005.11.11.), a szerző és a forrás megjelölése 
nélkül. A cikk megjelent BlackRawen neve alatt 
(2007.04.24.) a Hotdog/MAGUS oldalon is, a forrás 
vagy az eredeti szerző feltüntetése nélkül. A cikk 
megjelent az Ynev kalandorai oldalon is 
(2006.01.22.), átszerkesztve, a szerző és a forrás 
megjelölése nélkül. 
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