
 

 

 
 

Ikerharc 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A szobára sötétség borult, csupán 
a gyengén kivilágított utcáról szűrődött 
be némi fény. Szerényen berendezett, de 
tiszta, kényelmes helyiség volt, egyike a 
Karomhoz címzett fogadó középáras 
szállásainak. 

Két fekhelyéből az egyik 
érintetlenül állt, a másikban fiatal lány 
aludt. Hirtelenszőke haja szétterült a 
párnán, könnyű takarója egyenletesen 
emelkedett-süllyedt. Első pillantásra úgy 
festett, mint egy nemeskisasszony a 
lányszoba mélyén, aki komornája őrizete 
alatt édes, mély álomba szenderült. Az 
első pillantás azonban, mint tudjuk, 
gyakorta szül téves megállapításokat. 
Kita Cossagor álma sem mély, sem édes 
nem volt. S hogy ki nézné szende 
nemeslánykának...? 
- Kildar?? 

A lány fuldokló sóhajjal riadt fel, 
tágra nyílt szemében a rettegés szikrája 
csillant. 
Úgy érezte, mintha álmában valami a 
mellkasára telepedett volna. Elszorította 
a lélegzetét, a torkát fojtogatta. Felült, s 
a fogadói szoba puritán valósága 
megnyugtatta kissé. De a különös 
érzéstől sehogy sem szabadulhatott. 

Az éjszakában portyázó párduc... 
És a párducra vadászó hajtók... A 
sarokba szorított ragadozó szorongó, 
gyilkos fenyegetést hordozó 
morranása... A halálig tartó küzdelem 
félreismerhetetlen szorítása... 
- Kildar!! 

A szőke tiadlani lány 
szempillantás alatt lerázta fásultságát. 

Szemernyi kétsége sem volt immár 
afelől, hogy ikerbátyját halálos 
veszedelem fenyegeti. 

Kildar Cossagor - mi tagadás, 
szokásához híven - valamely 
nemesasszony illatos hálószobájában 
töltötte az éjszaka nagyobb részét; e 
szenvedélyéről sajnos a veszedelmek 
közepette sem tudott lemondani. Kita 
józan érvelésekkel mindössze annyit 
érhetett el, hogy bátyja minden 
alkalommal tudatta vele, éppen melyik 
házat tiszteli meg látogatásával. 

A lány tehát tudta, merre kell 
mennie. Nem bajlódott a lépcsőkkel, az 
ablakon távozott, s már rohant is az 
éjszakában, akár valami vihar űzte, 
baljós árny. Mivel az aznap esti hölgy 
a város másik felén lakott, ahová a 
legrövidebb út egy sikátoros, rossz 
hírű negyeden át vezetett, Kita azt is 
sejtette, hol esett csapdába a testvére. 
Egyetlen percig sem feltételezte, hogy 
a férfi a biztonságos, ellenőrzött, ám 
hosszabb utat veszi igénybe. 

Egy elhagyott, düledező raktár 
belső udvarán bukkant a küzdőkre - a 
néma környéken könnyen nyomra 
vezette a csatazaj. Kildar, hátát a 
palánknak vetve védte magát egy sereg 
fürge, görnyedt hátú rémalakkal 
szemben. Több sebből vérzett; 
négypengéjű, különös marokfegyverei 
meg-megvillanva táncoltak a halvány 
holdfényben. 

Húga, akár valami dühöngő 
fúria vetette magát az ismeretlen 
ellenségre. 
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- Kooo-ik'ka! - rikoltotta éles hangon, s már 
fordult is a megfelelő pozícióba. Nem is kellett 
ellenőriznie, tudta, hogy bátyja nyomban csatlakozik 
hozzá, a különös kiáltásba sűrített „taktikai 
megbeszélés” szerint. 

És valóban, Kildar azonnal elrúgta magát a 
faltól, hogy elfoglalja helyét a lány mellett. 
Mélyállásba helyezkedett, hogy kiegyenlítse a 
magasságkülönbséget; mint mindig, ezúttal is az övé 
volt a jobb félgömb. Húga, karnyújtásnyi 
távolságban a háta mögött a bal félgömböt védte. 
Két slan tőr sziszegett a kezében. 

Nyomban fellazult köröttük a támadók gyűrűje. 
Amint elegendő hely állt a rendelkezésükre, egymás 
körül forogva megindultak előre - a pengéik 
kirajzolta gömb gördülni kezdett. A rémalakok 
gyávábbja hátrált, a bátrabbja hullott. Nem nyílt rés 
a gyilkos gömb felszínén. 
S mielőtt a Cossagor ikrek veszedelmesen elfáradtak 
volna - ez, a jelentős túlerő ellen kidolgozott taktika 
volt mind közül az egyik legkimerítőbb - öten 
maradtak talpon közülük csupán. 
- Sha'rak! - mordult Kildar, s már ki is bontakozott a 
gömbből. Húga mellé lépett. 
Furcsa tánc kezdődött. A két alak sajátos, látszólag 
rendszertelen ütemben mozgott, hajladozott, időről-
időre "védtelenül" hagyva bizonyos pontjait - amit 
persze rögtön igyekezett kihasználni valamelyik 
ellenfél. Sikerrel azonban egyik sem járt; a 
testvérpár másik tagja kígyóként csapott le a 
támadóra. Magasan képzett, csoportos harcban 
igazán jártas fegyverforgató egy idő után persze 
átlátott volna a szitán - noha a bonyolult, 
hihetetlenül összetett koreográfia kiismeréséig 
igencsak gyarapodtak volna sebei -, ám az éjszaka 
eme rémalakjait senki nem oktatta ilyesmire. 
Sötétségből előtörve lerohanni az áldozatot, s vérét 
venni: erre tartották őket. 

- Nomen! - vetette oda húgának a férfi, mielőtt 
szorosan a legközelebbi támadó oldala mellett 
előrevetődött, s vállán végiggördülve ellenfeleik 
hátába került. 

Ketten fordultak utána, figyelemre méltó 
fürgeséggel, s figyelemre méltóan ostobán. Kita 
rövid sasszékkal kipenderült a maradék három elől, 
s egyetlen harántvágással hasította fel mindkettő 
hátát. Bátyja eközben mesterhármasra készült. 

Mielőtt támadói felfoghatták volna, mi történt, 
ő előrevetődött. Felemelkedett a levegőbe, pusztító 
erejű ugró-köríves rúgással eltörte a bal szélső alak 

gerincét - a középső az üvöltés pillanatában 
megperdült -, s még földet sem ért, amikor bal 
pengéje a másik torkába hatolt. Jobbjával 
akarta elérni a harmadikat, ám az gyorsabbnak 
bizonyult. Elugrott, s rohant a megrogyott 
kerítés felé. 
Kildar megérezte magán a lány kérdő 
tekintetét. Felpillantott. Arcán megvető mosoly 
futott át, amint leakasztotta övéről a kicsiny, 
különleges hajítóbárdot. 

- Mierkont szolgái - mondta 
tárgyilagosan, amikor a sikoly elhalt az 
éjszakában. 

Az Ikerpenge délnek tartott. 
Megállíthatatlanul.  

(Ryan Hawkwood, részlet) 
 
Valahogy így fest hát az ikerharc, az 

összeszokott harcmodor legkifinomultabb 
formája, melynek M.A.G.U.S.-béli szabályait 
többen már Ryan Hawkwood Tűztánc című 
novellájának olvasásakor hiányolták. 
Következzék tehát a harcrendszer eme 
kiegészítése. 

Yneven a formációs harci technikákat 
(képzettségeket) három csoportba sorolhatjuk. 
Ezek közös tulajdonsága - 
szabályrendszerünket tekintve -, hogy minden 
résztvevő félnek Kp-t kell áldoznia a képzettség 
megtanulásához. A Kp mennyisége 
természetesen módszerenként és szintenként 
változik. 
Az első csoportba a különböző birodalmak 
seregeiben elsajátítható, harci alakzatokon 
alapuló küzdelem tartozik. Ezek megismerése 
és harcban való felhasználása viszonylag 
egyszerű. A képzettség alapfokán a karakter 
három leírt formációt ismer, származása és 
neveltetése szerint. Mesterfokon a harcos 
minden helyi és környékbeli országban használt 
harci formációval tisztában van - ám nem 
csupán az egyes alakzatok puszta felépítésével. 
Átlátja a technikák alapját is, így bárkihez 
alkalmazkodni tud 1k6 körön belül, ha az 
számára idegen harci alakzatban kíván harcolni. 
Amennyiben egyedül harcol, s ellenfelei állnak 
harci alakzatban, tudása lehetővé teszi a 
technika gyenge pontjainak felismerését, így 
ellene a formációból eredő pozitív módosítók 
nem érvényesülnek (természetesen csak az első 
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csoporton belül igaz ez). A képzettségben 
alapfokú jártasságot 3 Kp-ért, mesterfokút 
20 Kp-ért szerezhet a karakter. 

A következőkben öt formáció kerül 
leírásra, de a KM megkötés nélkül - persze 
a játék egyensúlyának állandó szem előtt 
tartásával - számtalan saját technikát 
alkothat. 

Shadoni páros harc 

Közelharcban, a szembenálló 
csapatok teljes elkeveredése után 
használják. A két harcos egymásnak veti 
hátát, így védve társát a hátulról jövő 
támadásoktól. Az ilyen formációban 
küzdőket lehetetlen hátulról vagy 
félhátulról támadni, VÉ-jük pedig - az 
állandó mozgástól és forgástól - 5-tel nő. 

Abasziszi hármas 

Hasonló a shadoni páros harchoz, 
egymás védelme a célja. Ennek 
végrehajtásához - értelemszerűen - három 
harcos szükséges, a VÉ módosító pedig 
+10. 

Kráni pusztító ék 

Kívülállók számára ritkán 
elsajátítható technika, a kráni Pusztító 
alakulatok alkalmazzák. A módszer a 
hagyományos, hadászati jellegű (tehát nem 
több év összeszokást és szoros személyes 
kapcsolatot követelő) változatok közül talán 
a leghatásosabb, legkeményebb. A küzdők 
ék alakban támadnak, folyamatosan törnek 
előre. Az ék csúcsán a legkeményebb 
támadó harcos áll, a két oldalon védők. A 
támadónak szinte felesleges ügyelnie 
védelmére, a két szárnyon állók felelősek 
ezért. A két védő is támad, de támadó 
értékük alacsonyabb, a fokozott védelemre 
való összpontosítás miatt. Az alakzatot 
áttörni meglehetősen nehéz; lassan, 
módszeresen haladva minden útjába kerülőt 
elpusztít, minden ellenállást felmorzsol. 
Gyakran indítják meg őket például az 
ellenséges hadvezér irányába... Ha a 
csúcson álló netán fárad, vagy mégis 

komolyabb sebet kapna, az egyik védő állhat támadó 
pozícióba, átvéve az élharcos szerepét. Az alakzat 
módosítói: Hátulról és félhátulról nem intézhető 
támadás az ékben állókra. A támadó pozícióban álló 
TÉ-je 25-tel nő, a védőké fejenként 15-tel csökken. 
A csúcson álló VÉ-je = a saját VÉ fele plusz a két 
védő összes VÉ-jének harmada; a szárnyakon állóké 
nem változik. 

Pajzsfal 

Ynev szinte minden táján szívesen 
alkalmazzák a nehézgyalogosok. Ék vagy fal 
alakban egyaránt ütőképes, de használatához 
legalább 15-20 katona szükséges. Nagy pajzsokat 
emel maga elé az első támadó sor, kezükben kopják, 
szigonyok, dárdák. A mögöttük menetelők addig 
nem vesznek részt az ütközetben, míg az előttük álló 
életben van. Az első sor tagjai szorosan egymás 
mellett állnak, pajzsaik falából csak a hosszú 
szálfegyverek hegye, pengéje áll ki. Kíméletlenül 
haladnak előre, az acélfallal terelve, fegyvereikkel 
leterítve az ellenfeleket. Ha valaki kidől az első 
sorból, mögötte álló társa tüstént a helyébe lép, a fal 
pedig tovább halad. Nagy, síkságokon dúló 
ütközetek szinte mindennapos alakzata. Az első sor 
tagjainak VÉ-je 15-tel nő - célzott fegyverek ellen 
+40-nel -, s közvetlen hátbatámadás természetesen 
nem érheti őket. 

Sün-alakzat 

Hasonló a pajzsfalhoz, de nem támadásra, 
hanem védekezésre használatos. Ennek 
alkalmazásához is legalább 15-20 fegyveres 
szükséges. A technika lényegében megegyezik a 
pajzsfalnál leírtakkal, ám jelen esetben az alakzat 
minden oldalán felépül a pajzsok alkotta fal. 
Legelterjedtebb formái a háromszög, négyzet és 
ötszög (növekvő létszám igény). A középen állók, 
akiknek társuk elestéig nincs feladatuk, pajzsaikat 
fejük fölé emelik, ezzel is megnehezítve az ellenfél 
íjászainak, parittyásainak dolgát. Az ilyen alakzat 
nehezen mozog, hiszen tagjai különböző irányokba 
néznek, mozogniuk azonban egy irányba, egyszerre 
kellene. Védekezéshez viszont ideális; a dárdák 
nyelének földbe támasztásával a lovasrohamokat is 
képes megtörni, a gyalogos ellenfelek támadását 
pedig még inkább megnehezíti. A formációban állók 
VÉ-je 15-tel nő, célzott fegyverek ellen +50-nel. 
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Második csoportunkba azon formátumokat 

soroljuk, melyeket csak két-három olyan 
fegyverforgató gyakorolhat, akik több éven át 
ismerték ki egymás harci stílusát, erősségeit és 
gyengéit. Nem feltétlenül kellett eredendően közös 
mesternél megismerkedniük a fegyverhasználat 
rejtelmeivel, ám az összeszokott harchoz egyazon 
mester segítségével kellett kifejleszteniük személyes 
stílusukat. Különböző kasztok képviselői is 
kialakíthatják közös technikáikat, de csak a 
következő csoportokon belül: Harcművész-
Kardművész-Fejvadász, Harcos-Fejvadász, Harcos-
Gladiátor. Természetesen egy azonos kasztba 
tartozók - mint két harcos - is megtanulhatják a 
technikát. A fel nem sorolt kasztok képviselői nem 
sajátíthatják el a képzettséget - még lovagok sem, az 
ő harci stílusuk ugyanis oly nagy fontosságot 
tulajdonít az egyénnek, hogy az ilyen jellegű, szoros 
együttműködés nemigen alakulhat ki. 
Az összeszokott harc alapfokú elsajátításához 7 Kp, 
mesterfokú ismeretéhez 30 Kp szükséges. Ne 
feledjük azonban el, hogy kialakításához idő kell, 
mégpedig nem is kevés. Ne „növesszük ki” 
szintlépések pillanatában, amikor éppen elegendő 
pont áll rendelkezésünkre, ám semmi lehetőségünk 
nem volt kitanulni. Érvényes ez egyébiránt minden 
képzettségre! 

Alapfokú jártasság esetén az együttműködők 
KÉ-je a képzettség elsajátításától kezdve minden 
egyes szintlépésnél automatikusan plusz eggyel nő 
(természetesen az egyéb szabályok szerinti 
növekedésen kívül). A VÉ és TÉ az előbbiek szerint 
szintenként 2-vel fog nőni, egészen 8 Tapasztalati 
szinten keresztül (vagyis mindaddig, amíg a 
módosítók elérik a +8, +16, +16 értékeket). Innen 
alapfokkal nem lehetséges tovább fejlődni. 

A mesterfokú képzettség segítségével a 
fejlődés 15 szinten át folyik - tartalmazván 
természetesen az alapfok lépéseit is. (A módosítók 
maximális értéke így +15, +30, +30 lehet.) Ezek a 
fegyverforgatók ráadásul képesek lesznek arra, hogy 
a technikájuk segítségével nyert pozitív módosítókat 
tetszőlegesen osszák el. Lehetővé válik tehát, hogy a 
támadó karakter megkapja valamely társa TÉ 
módosítóját, avagy a fenyegetett személy a VÉ 
módosítót. Ebben az esetben természetesen a 
formáció másik, adományozó tagja nem kaphatja 
meg a plusz értéket. Hasonló módon kezelhető a KÉ 

is; lehetőség nyílik tehát közös, harci 
helyzetenként változó stratégiák kieszelésére. 

 
A harmadik harci formát nyugodtan 

nevezhetjük az összehangolt technikák 
csúcsának. Ez az ikerharc. 
Kizárólag ikrek tanulhatják meg, a tökéletes 
összhanghoz ugyanis az azonos anyától, azonos 
pillanatban születetteket összekötő, 
észlelhetetlen mentál- és asztrál-fonál is 
szükségeltetik. Ez a láthatatlan kapcsolat teszi 
lehetővé az összhangot a két lélek között, 
amelynek eredményeképp az izmok közös 
harmóniában mozognak. Az ikerpárnak azonos 
kasztúnak kell lennie, s csak harcművész, 
kardművész, fejvadász lehet köztük. A harc 
művészetét már a kezdetektől közösen sajátítják 
el, mesterüknek pedig nem csak a testet, a 
lelket is egységgé kell kovácsolnia. Ennek 
során tudatalatti telepátia alakul ki a testvérek 
között, mely érzelmek, veszély, hangulatok 
átadására passzívan (tehát energiafelhasználás 
nélkül) is alkalmas. Mondják, az ikerharc 
testvérenként más-más technikát jelent, a 
mester minden esetben saját maga állítja fel a 
fontossági sorrendet test és lélek 
megerősítésében. 
A képzettség elsajátítása alapfokon 12 Kp, 
mesterfokon 45. 

Az alapfokú oktatás csak az anyagi test 
szintjén végez igazi összehangolást, a mentál-
fonál tökéletesítése nem célja. Ez lényegében 
tehát azt jelenti, hogy nem is használja ki 
igazán az ikerharcosokban rejlő lehetőségeket. 
Tovább nehezíti az ikrek tanítását, hogy a két 
testvér könnyen „rászokik” a másik jelentétére. 
Egyedül harcolva bármelyikük hajlamos 
gyengén védekezni azon az oldalon, ahol 
testvére védené, nem támad oda, ahová 
társának kellene. Amennyiben ikertestvére 
nincs vele, enyhe zavarodottságot érez, mintha 
egyik karját nem használhatná, vagy idegen 
fegyverrel kellene vívnia - alkalmazkodnia kell 
az egyedüli harchoz. Ennek következtében, ha 
egyedül harcol, harci értékeit többnyire negatív 
módosítók sújtják. 

Amennyiben nem kicsiny gyermek 
koruktól kezdve tanulnak együtt, hanem csak 
később (kamaszévektől) kezdték el 
tanulmányaikat, csak alapfokig juthatnak. 
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Ekkor, ha együtt harcolnak, a képesség 
elsajátításától kezdve minden egyes 
szintlépéskor egyel növekszik KÉ-jük, 
kettővel TÉ-jük és VÉ-jük. A fejlődésnek 
nincs felső szinthatára. Ezen felül KÉ-jük, 
VÉ-jük és TÉ-jük legfeljebb egyharmadát 
átadhatják ikertestvérüknek. Ez nem csak a 
pozitív módosítókra, hanem az 
alapértékekre is igaz, így még 
tökéletesebben összehangolhatják 
stílusukat, mint az előbbi csoport 
mesterfokú használói. 
Amennyiben hét méternél messzebb 
harcolnak egymástól, a társ hiánya 
negatívan befolyásolja harci értékeiket. A 
KÉ, TÉ és VÉ ebben az esetben 
ugyanannyival csökken, mint amennyivel 
közös harc esetében növekedne. A negatív 
módosítók azonban minden egyedüli 
harcban eltöltött körrel eggyel csökkennek, 
egészen nulláig - vagyis a karakter egy idő 
után „átáll” az egyedüli küzdelemre. 
A mesterfokú kapcsolat a mentál-fonál 
teljes kiépítettségét és megerősítését jelenti. 
Ennek hatására nem csak a fizikai, hanem 
az asztrál- és mentálvédelem is 
összekapcsolódik. Az ikrek Pszi-pontokat 
adhatnak át egymásnak, akár szabad, akár 
asztrál vagy mentál dinamikus védelem 
formájában. Ezt az átadó karakternek 
mindig előre kell közölnie; így saját elméjét 
egy pillanatra védtelenebbé téve 
megakadályozhatja, hogy testvérének 
pajzsát valamely mágia áttörje. 
Mesterfokon a harci értékek is magasabbak 
lesznek, a mesterfok elsajátításától kezdve 
minden egyes szintlépésnél kettővel 
növekszik a KÉ, hárommal a TÉ és a VÉ. A 
szorosabb kapcsolat miatt az egyedüli harc 
negatív módosítója is ennek megfelelően 
sújtja a karaktert. Értéke az alapfoknál 
leírtak szerint, a harcban töltött idő 
függvényében csökken. Ezzel szemben, 

mivel a mentál-fonál nem szakadhat el, még a 
síkokat összekötő távolságon is áthúzódik, a Pszi-
pontok átadása nem függ a távolságtól. 
Megjegyzendő, hogy alapfok-mesterfok váltáskor a 
korábbi módosítók nem vesznek el, de a 
továbbiakban már a mesterfokú képzettség 
módosítóival kell számolni. A KÉ, VÉ, TÉ 
egyharmadának tetszőleges átadása természetesen 
mesterfokon is végrehajtható. 

Mint már említettük, a mesterfokú 
ikerharcosok kora gyermekkoruktól fogva együtt 
tanulnak, szerencsés esetben apjuk mesteri irányítása 
alatt. Ebből egyenesen következik, hogy ezen 
képesség megszerzését már a karakter indításakor el 
kell dönteni, s az előtörténetbe beleszőni - csak 
ebben az esetben válthatóak be az összegyűlt 
Képzettség-pontok. 

Ha valakinek már elindított, tapasztaltabb 
karaktere van, természetesen akkor is rábukkanhat 
elveszettnek hitt ikertestvérére, s kitanulhatja vele az 
ikerharc fortélyait, mesterfokra azonban ekkor már 
nem fejlesztheti. 
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