
 

 

 
 

A bárd hangszerei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A bárd varázslatainak ismertetése 
során többször felbukkan a főhangszer 
fogalma. Egyes varázslatok csak a 
segítségével idézhetőek meg, mások 
pedig erősebbek akkor, ha a bárd ezen 
adja elő a megfelelő dalt. Kiemelkedően 
fontos, hogy az Összhangzat, mellyel a 
Felsőbb Szférákból Mana-pont 
nyerhető, kizárólag a főhangszer 
segítségével szólaltatható meg. A 
főhangszer mágikus képességekkel bír, 
melyek egy életen át tulajdonosához 
kötik. A bárd csak tanítója útján juthat 
hozzá: a tanítvány, mikoron eléri az első 
Tapasztalati Szintet, gyönyörű hangszert 
kap mesterétől. 

Érdemes elgondolkodni azon, 
milyen hangszert is válasszon egy 
kalandozó bárd. Alkalmasint 
támaszkodhat pusztán önnön 
énekhangjára is, ebben az esetben 
azonban nem részesül a főhangszer 
jelentette előnyök egyikéből sem. 
Tulajdonképpen csak az Összhangzat 
megszólaltatására használhatja, Mana-
pontjainak elnyeréséhez. Az eljárás tehát 
hátrányokkal is bír, ám mindenképp 
biztonságosabb, mint a választott 
hangszer, hiszen ezt csupán a 
megnémulás fenyegeti. Azoknak a 
bárdoknak ajánljuk. akik nem szívesen 
vállalják a kockázatot, hogy hangszerük 
megsemmisül, netán elrabolják, 
megfosztva ezzel őket a mágia 
használatától. Sokkal többet ad, ám 
sokkal nagyobb óvatosságot és 
figyelmet kíván, ha hangszert választ ki 
magának a zenész. 

Ez már rendelkezik a továbbiakban 
említésre kerülő előnyökkel, ám 
elvesztése komoly csapás a bárd 
számára - nem csak lelki, gyakorlati 
szempontokból is. Az eszközválasztás 
már önmagában is sugall valamit a 
karakter személyiségéből. A többség a 
lantot tartja a leginkább elterjedt 
hangszernek, s bizony, ebben valóban 
igazat kell adnunk nekik. Mindemellett 
természetesen sok ynevi énekmondó 
használ gitárt, fuvolát, esetleg dobot. 
Egy kalandozó esetében a zenei ízlést 
azonban háttérbe kell szorítsa egy 
sokkal kevésbé művészi szempont: a 
méret. Hisz' képzeljünk csak el egy 
könnyed, vidám, tőrkardot forgató 
bárdot, kinek élete harc és szerelem, 
amint egy hárfát, ne adj' isten, 
zongorát tol maga előtt. Érdemes tehát 
minél könnyebben hordozható 
zeneszerszámot találni. Sokan azért 
kedvelik a lantot és más húros 
hangszereket, mert megfelelő méretük 
mellett még teret engednek az 
énekhang kibontakoztatásának is. Akik 
ilyesmire nem törekednek, sok örömet 
lelhetnek a változatos fuvolákban és 
sípokban. Nem éppen gyakori, ám 
létező megoldás a dob is. A sok lantos 
közt időről időre felbukkan egy-egy 
különös, szuggesztív énekét dobbal 
kísérő zenész. Különösen a vadabb 
vidékeken kedvelik őket, noha érdekes 
színfoltot jelenthetnek a kifinomult 
ízléssel bíró társaságokban is. A 
hangszer típusa egyébiránt 
befolyásolhatja egy-egy varázslat  
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működését, illetve a hang és dalmágia 
hatósugarát. Erről a közeljövőben még bővebben 
szólunk a RÚNA lapjain. 

A játékosnak a karakter megalkotásakor kell 
meghatároznia főhangszerének fajtáját. A 
kiválasztott zeneszerszámot legtöbbször neves 
kézművesmester készíti el, s már önmagában is 
jelentős értéket képvisel. Igazi erejét azonban a bárd 
tanítójának mágiája adja mely az ajándékozás 
pillanatában itatja át a hangszert, egyetlen szó vagy 
mágikus rúna nélkül. A zeneszerszám ettől fogva 
mindig a bárd Személyes Aurájához tartozik, legyen 
bár több száz mérföldre gazdájától, így a 
Természetes Anyag Mágiája nem hathat rá. Az 
efféle hangszer, ha jogos tulajdonosa játszik rajta, 
minden dalmágiához tartozó varázslat erősségét 2E-
vel növeli. A bárd szoros kapcsolatban áll vele, 
minden esetben érzi, milyen irányban, s körülbelül 
mekkora távolságban van tőle az eszköz. Mivel a 
zeneszerszámot a Felsőbb Szférákból származó, a 
mester által közvetített mágikus energia itatja át, az 
ellenáll a legtöbb őselem pusztító hatásának és a 
nem mágikus fegyvereknek is nehéz tehát 
elpusztítani, ám nem lehetetlen. Egy körben 50 STP-
nél nagyobb károsodást okozó, tűz alapú sebzés (ne 
feledjük, az elemi tűz a fán kétszeres STP vesztést 
okoz!), illetve mágikus fegyverekkel 25 STP sebzés 
már használhatatlanná teszi. Ebben az állapotban 
még lehetséges a javítás, ez azonban nem csupán 
egy szakavatott kézműves, hanem a bárd jelenlétét is 
megköveteli, s legalább egy hetes munkát igényel. 
Ha a sebzés a fent leírtak kétszeresét is meghaladja, 
a hangszer teljesen elpusztul. A savak és a fagy 
sebzésük tizedét okozzák rajta, 25 STP elvesztése 
használhatatlanságot, 50-é megsemmisülést jelent. 

A bárdok más, közönséges hangszer 
segédletével is folyamodhatnak mágiához, ám ez 
esetben elesnek a főhangszer biztosította előnyöktől, 
s természetesen nem nyerhetik vissza mana-
pontjaikat sem. Ezért tehát, ha valamely 
énekmondótól ellopják hangszerét, az pillanatnyi 
nyugtot sem találhat addig, míg vissza nem szerzi. 

Úgy érzi, lénye egy részét rabolták el tőle, mely 
nélkül élete nem lehet teljes. Nem született még 
bárd Yneven, ki véresen meg ne torolta volna 
hangszere elpusztítását, hacsak a halál meg nem 
gátolta benne. Hiába bízik a tettes abban, hogy 
egy legyengült, mágiájának fegyvere nélkül 
küzdő énekmondóval kell csak szembenéznie - 
a bárdok korántsem ostobák. Gyakorta évekkel 
később, sokkal nagyobb hatalom birtokosaként 
térnek vissza, kíméletet nem ismerve. Nem 
hiába mondják Északon: „Kétféle ember emel 
kezet egy bárd hangszerére - a mérhetetlenül 
bátor, s a mérhetetlenül ostoba.” Ha a 
főhangszer elpusztult, a zenész csak egy nála 
legalább 5 Tsz-szel magasabb szintűtől juthat 
újhoz. Ehhez fél éven át a tapasztaltabb bárdot 
kell kísérnie, s ki kell érdemelnie a hangszert. 
Természetesen az énekmondó visszatérhet 
eredeti mesteréhez is, tőle már három hónap 
elteltével is megkaphatja az áhított eszközt - ha 
ezt a KM is helyesnek látja. Abban az esetben 
is igaz ez, ha netán a hangszerét vesztett bárd 
már magasabb Tapasztalati Szintű, mint 
egykori mestere. A mágia hangszerbe 
foglalásakor ugyanis nem a puszta tudás, 
hanem a mester-tanítvány viszony a fontosabb. 
Tanítványt ezért csak 6. vagy annál magasabb 
TSz.-ű bárd fogadhat. 
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