
 

 

 
 

Magisztérium II. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Kedves olvasó, külön kérésedre 
ezúttal hat oldalon keresztül válaszolunk 
kérdéseidre. Mindenképpen dicséretet 
érdemelsz, mert nem hogy csak sok 
levelet küldtél, hanem kiválóak a 
kérdéseid is. Öröm szembesülnöm azzal, 
hogy mennyi remek szerepjátékos él 
ebben az országban és játszik 
M.A.G.U.S.t. Ilyenkor mindig arra 
gondolok, hogy értetek érdemes volt. 
Jelen Magisztériumban többen is 
válaszolunk, de hogy a felelőséget utóbb 
ne tologathassuk egymásra, 
mindegyikünk aláírja a válaszait. 

   
Először is újra a Képzettségekről. 

A 3-mas Rúnában úgy nyilatkoztam, 
hogy egy Képzettség mesterfokának 
elsajátításához alapfokú jártasság esetén 
már csak annyi Képzettség-pont 
szükséges, amennyi a mesterfokot az 
alapfoktól elválasztja. Holott a 
M.A.G.U.S.-ban az áll, hogy még annyi, 
amennyi a mesterfoknál fel van tűntetve. 
Megkérdeztem a többieket is, és mind 
úgy gondoljuk, hogy az általam leírt 
változat a helyes. Nem tudom hogyan 
került be a M.A.G.U.S.-ba tévesen, de 
ezentúl játsszátok úgy, ahogyan a 
RÚNÁ-ban szerepelt. Gondolom ennek 
minden játékos örül!  
Helytelenül jelent meg a M.A.G.U.S.-
ban a karakteralkotás szabályainál egy a 
Képzettség-pontokra vonatkozó kitétel 
is. Az Ügyességből származó módosítót 
nem kapja meg a karakter minden 
Tapasztalati Szinten, csak az elsőn -  

ahogyan a Képzettségek fejezetben 
helyesen is szerepel. Az így nyert 
Képzettség-pontot csak harci, vagy 
más ügyességet igénylő Képzettségek 
elsajátítására fordíthatja, Tudományos 
Képzettségek tanulására semmiképp 
sem. Ahogyan az Intelligencia 10 
feletti része is hozzáadódik a 
Képzettség-pontokhoz, ám ezekből 
csak Tudományos Képzettségek 
tanulhatók. 

Havi kedvenc kérdésem azt 
firtatja, vajon roham esetén csak az 
első támadásra járnak-e a megadott 
pluszok, vagy a kör összes támadására. 
Hiszen a rohamozó támadhat két 
kézzel vagy olyan fegyverrel, mellyel 
körönként több támadás is 
megengedett. 

A pluszok addig járnak - akár 
több körön keresztül is - ameddig a 
roham lendülete meg nem törik. Ha 
tehát a rohamozó megtorpanni 
kényszerül, vagy jelentősen lelassul, 
többé nem vonatkoznak rá az előnyök 
és hátrányok. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy egy ellenfél ellen csak egyetlen 
támadást lehet leadni a roham során, 
hiszen ha a rohamozó meg kívánja 
tartani lendületét, egyszerűen elszalad 
az ellenfele mellett. Ha pedig megáll, 
hogy folytassa a küzdelmet, elvész a 
lendület. Akkor támadhat roham alatt 
többször, ha több, egymás mögött álló 
ellenféllel van dolga. Ilyenkor egészen 
addig - körönként többször vagy több 
körig - támadhat a roham 
módosítóival, míg le nem lassul.  
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Hogy ez mikor következik be, az a mesélőtől függ, 
hiszen a környezet, az ellenfelek számának és 
Tapasztalati Szintjének továbbá a harci alakzatnak a 
függvénye. Tény, hogy igazán hosszan tartó rohamot 
a lovas csapatok képesek folytatni gyalogos 
alakulatok ellen. 

Sokan érdeklődnek a Sogron-papról. 
A Sogron-pap meghlehetősen egyedi pap 

kaszt. Teljes és részletes leírása a már beharangozott 
Kiegészítő Szabályok című kötetben jelenik majd 
meg, addig csak vázlatosan. A Természet szféráját 
uralja, s ezen túl a tűzvarázslók Tűzmágiáját is képes 
szféraként alkalmazni papi Mana-pontjaiból. 
Mindenkinek javaslom, várja meg türelemmel az új 
kötetet, a türelmetlenek pedig addig is kizárólag 
NJK-ként alkalmazhatják a kasztot. Mások ugyanis a 
Tapasztalati-pont határok és sok a különlegesség. 
Addig tehát a Sogron-pap Játékosok számára tiltott. 
Sajnálom!  

Ehhez kapcsolódik még a majd minden 
levélben szereplő észrevétel a tűzvarázslók Mp-
visszanyerésével kapcsolatban. Túl lassan térnek 
vissza az elhasznált Mana-pontok, s ezáltal a 
félelmetesnek szánt kaszt varázshatalma eltörpül a 
többié mellett. 

Ez igaz, betűről-betűre. A problémát - már 
korábban is ígérgettem - orvosolni fogjuk. 

Sokan kérdezik, hogy lehet-e varázstárgyakat 
pénzért vásárolni, s ha igen, mennyiért? 

Nos, Yneven végül is piacgazdaság van, ami 
annyit tesz, hogy ami létezik, annak van ára is. Azaz 
lehet eladni és vásárolni, s vannak akik ezen 
nyerészkednek. Mindazonáltal a varázstárgy nem 
közönséges árucikk. Gyakran előfordul, hogy a 
kalandozó egyszerű boltok eldugott sarkában, 
hétköznapi tárgyak között mágikus holmira akad. A 
boltos nem varázsló, honnan tudná, ha valamelyik 
portékája mágiát sugároz. Ez persze csak az így 
vagy úgy hozzá került tárgyakra igaz. Lehet hogy 
valamely hagyaték részeként vásárolta, lehet hogy 
zálogban maradt nála vagy másvalakinél, aki végül 
nála értékesítette. Lehet, hogy hozzá nem értők 
lopták, rabolták. Sok varázstárgynak hétköznapi 
holmiként is jelentős az értéke, hiszen általában jó 
minőségű anyagból, nagy szakértelemmel készül. 
Arról nem is beszélve, hogy számtalan közöttük az 
ékszer vagy a drágakövekkel kirakott drágaság. 
Ezeknek akkor is borsos az ára, ha az eladó nincs 
tisztában mágikus természetükkel. 
Az is előfordul olykor, hogy a boltos jól tudja, 

miféle portékára tett szert. Ezesetben 
hihetetlenül felveri az árat, s a holmit gyakran 
elrejtve tárolja, csak a vagyonos, kiválasztott 
vevőknek mutatva meg. Az így forgalmazott, 
különlegesebb varázstárgyat előbb-utóbb vagy 
ellopják vagy felvásárolja valamelyik uralkodó 
ill. gazdag nemes megbízottja. A kalandozónak 
- hacsak nem rendelkezik kiterjedt baráti 
kapcsolatokkal a kereskedők között - csak a 
„hétköznapibb” varázsholmik jutnak: bájitalok, 
amulettek, egyebek. 

Ez utóbbiakat persze meg lehet vásárolni 
magától a készítőjétől is: boszorkánytól, 
boszorkánymestertől. Csak tudni kell, hol 
kopogtasson az ember, s győzni kell arannyal. 
A legutolsó eset - és egyben a legköltségesebb 
mulattság - a tárgy egyedi ízlés szerinti 
elkészíttetése. A legendák horribilis 
összegekről szólnak - minél nagyobb a tárgy 
hatalma, annál magasabbakról. Beszélik, Alex 
con Arvioni - Pyarron költségén - tizenötezer 
aranypénzért készíttetett magának mithrill és 
abbit ötvözetű teljesvértezetet. 

Majd minden levélben feltűnik a kérdés: 
Áldással áldott fegyver varázsfegyvernek 

számít-e?  
Természetesen.  
Érvényes-e a célzásra a túlütés? 
Hogyne. Az íjász szabállyal együtt. Ettől 

van, hogy Yneven - más szerepjátékok 
világaitól eltérően - a célzófegyverek 
megőrizték tekintélyüket.  

Miért kell Támadó és nem Célzó Dobást 
tenni a hajítófegyverekkel? 

Nagyon vártam már a kérdést, mert régen 
ki kívánkozik már belőlem a válasz. Nos, a 
célzófegyverek olyan gyorsan mozgó lövedéket 
lőnek ki, mely elől félreugrani, -hajolni 
lehetetlen. Ezért nem képes senki - kivéve a 
különleges képességekkel rendelkező 
harcművészeket - a Védőértékét szembeállítani 
a Célzó Dobással. A hajítófegyverek azonban 
nem jelentenek ekkora gondot, hiszen egy 
eldobott kés elől nem is olyan nehéz feladat 
kitérni - no persze egy kalandozónak. Persze ne 
feledjük, hogy a fegyver dobásához külön 
képzettség szükségeltetik!  

Lehet-e NEM ellentétes őselemekből 
teremtett aurákat keverni? Lehet. Ahogyan 
para- és Őselemeket is, mint az a Rúna 7.-ben 
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megjelenő Jégmágiából is kiderül majd. 
Persze az egymással ellentétes elemek nem 
keverhetők, hiszen kioltják egymást. 

Nyúl 
 
Sokan érdeklődtek a slanek 

Levitációjának használatáról. 
A diszciplínát nem lehet semmi 

mással együtt alkalmazni, mitöbb, a 
Levitáció a külső szemlélő számára 
teljességgel passzív folyamat, mintha az 
alkalmazó szoborrá merevedett volna. A 
harcművész állapotát leginkább úgy lehet 
leírni, mintha rövid ideig elhagyná testét. A 
levitáció csak mély meditációban folyható, 
tulajdonképp nem más, mint annak külső 
megnyilvánulása. A harcművész tehát nem 
lebegni szeretne a diszciplína 
alkalmazásával, hanem figyelmét teljes 
mértékben lelke, tudata felé fordítani. A test 
ezalatt tökéletes biztonságban van - hiszen a 
nem mágikus fegyverek nem is sebezhetnek 
a levitáló személyen - a külvilág tehát teljes 
mértékben kiiktathatóvá válik, a meditációt 
semmi sem zavarhatja meg. A fent 
leírtakkal magyarázható, hogy harcművész 
a diszciplínát csak szertartásokon, esetleg 
kivételes körülmények között: nehéz döntés 
vagy komoly akadály leküzdése előtt 
alkalmazza. Más esetben kiszolgáltatottá 
válna környezetével szemben. Igaz ugyan, 
hogy a test nehezen sebezhető, de ezért a 
külvilág fontos információi is kívül esnek a 
harcművész érzékelésén. Baj érheti társait, 
esetleg őt magát is megkötözhetik, bilincsbe 
verhetik anélkül, hogy észrevenné. 

A következő kérdés a Pajzshasználat 
Mesterfokára vonatkozott, nevezetesen, 
hogy a képzettség alkalmazásával 
megszűnik-e a pajzs MGTje. 

A válasz igen. Még egy kérdés az 
MGT-vel kapcsolatban: van-e a hátizsáknak 
MGT-je. Tulajdonképp a nagyobb 
zsákoknak illene gátolni a mozgást, de a 
játszhatóság kedvéért erről inkább 
lemondunk. Ha a KM igazán ragaszkodik 
hozzá, a legnagyobb, fémvázas zsák MGT-
je 3, az átlagos, de vázzal bíró zsáké 2, a 
nagy bőrzsáké 1, a közönséges, kalandozók 
által legtöbbször használté pedig 0 - az 

értékek legalább félig rakodott zsákokra 
vonatkoznak. 

Több levélírót ihletett meg a Halál havának 
elején szereplő puska és puskapor. 
Valóban a pusztítás kiemelkedő eszközei 
lehetnének, ha elkészítésüket nem övezné gondosan 
őrzött titkok egész sora. Azon kevés alkimista 
mester, aki tisztában van a puskapor összetételével, 
gondosan vigyáz a titokra. A receptet ritkán adják 
tovább, kötetek sem születtek az alapanyagok és 
helyes keverési arányuk bemutatásáról. Magát a kész 
port is csak néhány kivételezett kaphatja meg. 
Olyanok, akik biztosan nem rohannak vele holmi 
városi lombikbűvészhez az összetevőket 
elemeztetni. A titkok megszerzése így bizonyos 
érettséget feltételez - ez a M.A.G.U.S. nyelvére 
lefordítva életbölcsességet, világlátottságot s 
elsősorban kapcsolatokat - azaz magas Tapasztalati 
Szintet jelent. További nehézség az alapanyagok 
beszerezhetetlensége - legalábbis a Kránkőé. Ez a 
kőzet rendkívül ritka, minek következtében ára is 
borsos. Nem elegendő azonban egy papírtekercs sem 
a helyes keverési arányokkal, mert a puska 
elkészítése mesterfokú mérnöki és fegyverkovács 
tudást is igényel. Nem véletlen, hogy csak kivételes 
képességű kharei mesterek készítik ezt a fegyvert, 
mely nem csak hatékonyságával, különlegességével 
és sajátos eleganciájával is csodálatot váltott ki azon 
kevesekből, akik megismerhették. Mindent 
összevetve a karakterek az 5.-6. Tapasztalati szint 
elérése előtt semmiképp sem juthatnak a ritka 
porhoz. Arról, hogy a későbbiekben a KM hogy ítéli 
meg a játékosok hatalmát, bölcsességét, nem 
dönthetünk. De a puskapor titkának ismerői csak 
megfelelő személyeket jutalmaznak meg 
jóindulatukkal. A puskapor sebzése egyébként 
nagyban függ a minőségtől és az alkalmazás 
módjától - de ez már egy másik történet, mely 
valóban hosszabb kifejtést igényelne. 

Az általános diszciplínák közül a Roham 
(Megfékezés) is több problémát vetett fel.  
Először is az említett Pszi Roham és a hagyományos 
roham együttes alkalmazása kapcsán, hiszen senki 
sem harcolhat és használhat Pszit egyazon körben. A 
Pszi Rohamnak kivételt jelent, hiszen pontosan ez a 
lényege. Nem meditáció, inkább a Pszi energiákat 
kordában tartó erők teljes megszüntetése, az 
energiák legősibb, legegyszerűbb felszabadítása. 
Ennek köszönhető gyors és hatásos alkalmazása is. 
A diszciplína minden Pszi forrást felemészt, kivéve 
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a nehezen hozzáférhető Statikus pajzsokban tárolt 
energiát. Ennek eredménye a dobás nélküli 
kezdeményezés, továbbá a TÉ módosító. Ha a roham 
nem csak a Pszi alkalmazást, hanem valódi 
lerohanást is jelent, az automatikus kezdeményezés 
birtokában szinte lehetetlen megfékezni a támadót. 
A diszciplínát nem Pszi, hanem a lerohanó támadást 
fogadó védekező fél is jól használhatja. Két dolgot is 
tehet: egyrészt alkalmazhatja saját magára a Pszi 
Rohamot, vagy Mesterfokú használat esetén 
ellenfelére a Megfékezést. Mindkét esetben ő 
kezdeményez először, ezzel az ellenfél támadásának 
lendületét saját hasznára fordítja, megtörve a 
lendületet, szinte felnyársalva a száguldó támadót. 
Akár tapasztaltabb, jobb harci értékekkel rendelkező 
ellenfél is egy csapással legyőzhető, ha a karakter 
jókor és szerencsésen használja a Pszi Rohamot. 
Persze az esetben, ha mindkét fél Pszi Rohamhoz 
folyamodik, s így magának követeli a 
kezdeményezést, továbbra is szükség lesz a jó öreg 
Kezdeményező Dobásra. 

Jelen oldalak záró kérdése is a Pszivel 
kapcsolatos. Ha valaki látja, hogy egy 
varázshasználó varázsoláshoz készül, Pszi-lökést 
alkalmazva tönkreteheti-e a megkezdett varázslatot. 
A válasz igen - de csak bizonyos feltételekkel. A 
Pszi-használónak fel kell ismernie, hogy valóban 
varázslás folyik, ehhez pedig legalább alapvető 
ismeretekkel kell rendelkeznie a mágiáról. A 
diszciplína alkalmazása 1 szegmenst igényel, így 
csak ennél hosszabb varázslási idejű varázslatok 
ellen hatásos - hiszen a varázslás folyamatát először 
fel kell ismerni, a Pszi-lökés csak ezután 
alkalmazható. További feltétel még, hogy a 
diszciplína alkalmazója sikeresen kezdeményezzen, 
hiszen a varázslat megalkotása után kárba veszett 
erőfeszítés a Pszi-lökés. Végül: a lökés erősségének 
legalább 5 kg-osnak kell lennie - azaz 5 Pszi-pontot 
kell felhasználni a sikerhez.  

Kovi 
 
Válaszok Aomannak 
 Elemi erő  
Az elemi erő varázslatok akkor is hatnak a 

tárgyakra, ha netán E-jük kisebb, mint a nekik 
feszülő erő. Egy tízes erősségű erőfalnak feszülő, 55 
kg-nak megfelelő testet például 5 kg ellentartással 
lehet megtartani, hiszen az erőfal megtart belőle 50-
et. 

Az elemi erő szőnyeg valóban meggátolja 
a mozgásban a bennrekedteket, azonban 
belesüllyedni is pont ilyen nehéz. Ha ereje 
nagyobb, mint a rálépő személy súlya, akkor 
bele sem süllyed, ellenkező esetben is csak 
lassan, mintha sűrű iszapba merülne. Ez utóbbi 
esetben a benne harcolókra mindenképpen a 
harc helyhez kötve szabályai érvényesülnek. 

A nyíllá formázott elemi erő az 
erősségétől függően sebez. Az 5 E erősségű 
k6/2 Sp-t, akár egy kézi nyílpuska, a 15 E 
erősségű pedig 2K10-et, mint a shadoni 
páncéltörő. A köztes erősítéseket a KM ossza el 
az ismert célzófegyvereknek megfelelően. 15 E 
feletti erősítésnél már az ostromgépek is szóba 
jöhetnek - részvétem a célpont 
hozzátartozóinak. A közönséges fegyverekre és 
az azokat utánzó elemi erőre ráadásul az íjász 
szabály érvényes, őselemi nyilakra viszont 
nem. 

Természetesen az elemi erő aura véd az 
elemi erő egyéb hatásaitól, amennyiben felfogja 
az általuk okozott sebzést (2E=1 SFÉ). A falat, 
szőnyeget, telekinézist nem érinti, és a hasonló 
jellegű, sebzést nem okozó varázslatokra sincs 
hatással. 

Ha valaki elvéti Mágiaellenállását, arra 
mindenképpen hat az adott varázslat, 
függetlenül attól, mekkora is volt az elvétett 
ME értéke. 

Az Elemi mágia formázás mozaikjai csak 
a megidézett őselemekre használhatók, 
Természeti mágiával teremtett anyagra nem, 
erre átalakítás vagy átformázás, netán 
transzmutáció varázslatot kell alkalmazni, hogy 
valamilyen formát nyerjenek.  

A Természeti Anyag Mágiájával 
kapcsolatban...  

A levegővel operáló varázslatok 
természetesen működnek, azonban magától 
értetődően csak akkor, ha a körülmények ezt 
lehetővé teszik. Minden ilyen mozaik csak egy 
teljes tárgyra hat, azaz légnemű anyagból csak 
annyi alakítható át, amennyi pontosan 
elhatárolható belőle. Mivel egy szoba nincs 
légmentesen lezárva, ezért a benne lévő levegő 
Ynev légkörének része, azzal alkot egységet - 
így nem is lehet varázslat alanya. Ha sikerül 
valahol hermetikusan lezárni a teret, a benn 
rekedt gázt már tetszés szerint lehet 
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manipulálni. (Durva közelítésben egy 
köbméter levegő tömege egy kilogramm). 
Igaz marad továbbra is, hogy a varázslat 
tárgya megtartja halmazállapotát, azaz 
légnemű anyagból csak légneműt lehet 
létrehozni. Fontos szabály még - bár tartok 
tőle nem kapott elég hangsúlyt: a varázsló 
csak olyan anyagot hozhat létre varázslatai 
segítségével, amely számára részletesen 
ismert. Nem elég annyit meghatároznia, 
hogy a vizet méreggé alakítja, pontosan 
ismernie kell az adott méreg összetételét, 
mágikus szerkezetét. Úgy szerencsés ezt 
elképzelni, mint amikor a vegyész 
megismeri az anyagok kémiai összetételét - 
csak éppen a varázslóknak vajmi kevés 
köze van a kémiához. A varázslók 
alapvetően megtanulják a környezetükben 
fellelhető anyagok szerkezetét, úgymint víz, 
fa, levegő, föld, tűz, ismertebb fémek, kő, 
stb., azonban ahhoz, hogy mérget állítsanak 
elő, rendelkezniük kell Mesterfokú 
méregkeverés képzettséggel. Hogy egy 
adott anyagot a varázsló ismer-e, azt a KM 
jogköre meghatározni. Ha a játékos 
elégedetlen karaktere tudásával, tovább 
fejlesztheti azt. Ehhez először is kell egy 
adag a megismerni kívánt anyagból, 
valamint egy jól felszerelt mágikus, esetleg 
alkimista laboratórium. Ilyet csak a 
nagyobb varázslóiskolák tartanak fenn, és 
használatuk tetemes összegbe kerül: 2k10 
arany egy hétre. Ez az idő az, ami alatt egy 
varázsló megfelelőképpen megismerhet egy 
adott anyagot. 

Egy fontos közbevetés. A Természeti 
Anyag Mágiájába tartozó mozaikok csak 
egyszerre, egyetlen végjellel 
alkalmazhatóak egy adott tárgyra, mivel az 
onnan kezdve mágikus lesz, és többé nem 
lehet alanya ilyen jellegű mágiának. Ez, és a 
varázsló maximális Mana-pontja 
természetesen korlátot jelent az egyszerre 
alkalmazott varázslatok számának. 

Nem csak nálad olvastam, többen is 
kitalálták már, hogy a változás varázsjellel 
különböző veszélyes dolgokat alakítnak, 
transzmutálnak kicsi és veszélytelennek 
tetsző dolgokká. Amikor ezeket az áldozat 
testébe juttatják, ott a varázsjel letörlődik, a 

tárgy pedig visszaalakul, hihetetlen mértékű sebzést 
okozva. Az elv jó, azonban van egy apró 
szépséghibája. Nevezetesen: amint a mágikusan 
átalakított tárgy az ellenfél testéhez ér, a jel azonnal 
letörlődik. A visszaalakuló tárgy azonnal visszanyeri 
eredeti méretét, és ehhez helyre van szüksége (ez 
okozza a sebzést). A természet törvényei azonban 
azt mondják, hogy a tárgy a kisebb ellenállás felé 
fog elmozdulni, azaz az áldozat testéből kifelé. Ez 
persze sebet ejt rajta, de korántsem akkorát, hogy 
minden további nélkül belehaljon. Az egyszerűség 
kedvéért a visszaalakult tárgy sebzése kétszerese a 
normál körülmények közötti sebzésnek. Azaz, ha 
valaki egy hosszúkardot lát el változás varázsjellel, 
és nyílvesszőként lövi ellenfele testébe, akkor az 
áldozat 2k10 Sp-t veszít.  

A Nekromancia valóban nem az alacsony 
szintű karakterek mágiája, hiszen az idéző litániák 
mellett leginkább a jelmágia eszközeivel dolgozik, 
és ez bizony sok Mana-pontot igényel. A 
M.A.G.U.S.-ban közölteken kívül a Szarvtorony 
nekromantái még számos formulát, mozaikot és 
egyéb mágikus módszert ismernek, ezek részletes 
ismertetésére sor kerül majd. 

A varázslók specializálódására két út ismert. 
Az egyik - ami Játékos Karakterek számára nem 
járható -, hogy az illető elmélyül a tudományos 
munkákban és értekezésekben, kutatással tölti 
napjait, s így tesz szert nagyobb tudásra. 
Természetesen emellett kalandozni képtelenség. A 
másik, sokkal egyszerűbb mód, ha a Szintlépések 
alkalmával olyan módszereket, mozaikokat tanul, 
amelyek igazán érdeklik. Egy példa erre: a 
M.A.G.U.S.-ban szereplő túlvilági lények 
megidézésére szinte minden varázsló képes, azonban 
ezeken kívül még számos más élőholt és démon 
létezik, amelyek megidézéséhez ismeretük 
elengedhetetlenül szükséges. Ha valaki a 
Nekromanciában akar járatosabb lenni, az ezeket 
tanulja inkább, a többi tudásra kevesebb időt fordít. 

Felmerült több kérdés a kisajtolással 
kapcsolatban is. Amint az már a M.A.G.U.S.-ban is 
olvasható, ez FEKETEMÁGIA, azaz élet jellemű és 
egyéb jóérzésű karakterek nem használják. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem képesek használni, de csak 
végső esetben, saját életük védelmében folyamodnak 
hozzá és akkor is tekintetbe veszik, hogy a lehető 
legkisebb kárt okozzák. Ezt a diszciplínát még az 
életet nem becsülő varázslók is csak módjával 
használják, mivel ez egyrészt árulójuk lehet, 
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másrészt pedig sehol civilizált környéken nem nézik 
jó szemmel az ilyesmit. Ugyan a Pyarroni Paktum 
nem tiltja, mint az emberáldozatot, de mindenütt 
íratlan törvény, hogy aki ehhez a módszerhez 
folyamodik, annak lakolnia kell. A diszciplína 
használata minden megkezdett 20 Mp után sebez 
1k6-ot, azaz 0-20-ig 1k6 Sp, 21-40 2k6 Sp és így 
tovább. A növényekre csak 20 Mp felett hat. 

Érdeklődtek még a varázsló egyéb mozaikjai 
iránt is. A játékos varázslók mozaikjai korántsem az 
összes lehetséges mozaik, azonban új mozaikot csak 
felsőkasztú mágus képes alkotni. Jó példák erre a 
szabad elemi formák. A hat iskola formát minden 
egyes varázsló elsajátítja és megtanulja, ezen felül 
megtanulhatja az egyes szabad elemi formákat is, 
feltéve, hogy azokat tanítómestere ismeri. A 
Pyarronban és Doranban tanult varázslóknál ez nem 
lehet kérdés, ám a magányos mesterek 
tanítványainál ez egyáltalán nem egyértelmű. Azaz a 
leírt mozaikokon kívül is létezhetnek - léteznek - 
varázslat mozaikok, ezeket azonban játékos karakter 
csak különleges esetben, jutalomként kaphatja meg. 
új mozaikot játékos karakter kidolgozni nem tud.  

Harcrendszer...  
A varázslók és egyéb varázshasználók, mint 

azt már többen észrevételezték, harc közben nagy 
hátrányt szenvednek. Miközben varázsolnak, 
képtelenek a harcra, védekezésre is odafigyelni, 
éppen ezért mindenki annyiszor támadhat rájuk 
egyetlen kör leforgása alatt, ahányadik szintű. Ez 
alól egyetlen kivétel az, amikor a varázslat 
létrehozásának ideje 1 szegmens és a 
Kezdeményezés a varázslóé. Ezek oka az, hogy a 
varázsló varázslás közben minden figyelmét az adott 
mágikus hatás létrehozásának szenteli. Ilyenkor nem 
elég pusztán a mágikus igéket és rúnákat 
elismételnie, összpontosítania is kell, hiszen a 
világegyetem energiáit fókuszálja varázslatába. 
Éppen ezért teljességgel védtelen és egy 
mozdulatlan célpontot nem nehéz megütni. 
Természetesen ilyenkor Ügyesség és Gyorsaság 
módosítói sem növelik Védőértékét, mivel meg sem 
próbál kitérni. Ha mégis védekezni kezd ellenfele 
ellen, úgy varázslata félbeszakad, elvész. Sokan 
most úgy gondolják, így a varázshasználók 
teljességgel kijátszhatatlanok, használhatatlanok, ám 
ez nem így van. Ha varázsló nem veti magát a 
küzdelem forgatagába, hanem távolról szemléli az 
eseményeket, bőven van ideje cselekedni, mielőtt 
bárki rátámadhatna. Ezenkívül van számos olyan 

lehetőség, amivel közelharcban is elérheti, hogy 
ne támadjanak rá vagy a támadás ne sikerüljön 
(láthatatlanság, elemi erő aura stb.). 
Fegyverdobással kapcsolatban csak annyit, 
hogy valóban, egyes fegyverek (pl. lovagkard) 
látszólag elég nehezen dobhatók, azonban ez a 
képzettség éppen arra szolgál, hogy ezeket a 
nehézségeket a karakter leküzdje. 
Mindazonáltal valószínűtlen, hogy valaki két 
kezes pallóst, lovas kopját, netán 
ostromgépeket hajigáljon ellenfelére (ámbár ez 
az erőtől függ!). 

A védekező harc, mint a legtöbb harci 
helyzet, nem a fegyvertől, hanem annak 
forgatójától függ. Így, ha az illető védekező 
harcot folytat, azt nem egy fegyverrel teszi, 
hanem egész testével; minden idegszálával a 
védekezésre összpontosít. Emellett támadni 
nincs lehetősége, még ha a M.A.G.U.S.-ban 
másként is szerepelt. 

Fúvócsővel és egyéb lőfegyverrel valóban 
lehet gondosabban célozni, hogy a lövés olyan 
helyen érje az áldozatot, ahol nem fedi páncél. 
Ez esetben a célpont Védőértékének nem az 
ember védőértéke, hanem a fedetlen rész 
védőértéke számít. Közelharcban ilyen 
támadásra a csonkolás szabálya ad módot.  

Többen kérdezik, hogy pontosan melyek 
azok a területek, amik még „fehér” foltok Ynev 
térképén, és melyek azok, amelyeket már 
benépesítettünk és ahol a jövőben napvilágot 
látó modulok játszódni fognak. Nos fehér folt 
északon a Quiron tenger déli-délkeleti partján 
fekvő városállamok, a Tongoriától északra és 
keletre eső pusztaságok, az Anuriát körülölelő 
rész, valamint az Abaszisztól délre, a Sheral 
hegység, az elátkozott vidék és a városállamok 
által határolt terület. Délen a déli jégmezők, a 
Sheral déli lejtői, a nomádok lakta sztyeppék, a 
Gályák Tengerének déli partja Predoc és 
Shadon között, s ugyan itt a szigetvilág. Az 
északi parton a Hat város és a Kereskedő 
Hercegségek közti mezsgye. 

Sokan gyengének érzik a Bestiáriumaban 
leírt szörnyek egy részét - a zombit és a 
különböző állatokat. Egy zombi valóban 
gyenge is egy jól felfegyverzett és felvértezett 
lovagok, de egy egész hordával már lehet, hogy 
meggyűlne a baja. Ugyanakkor Yneven 
számtalan olyan ember akad, aki nem 
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kalandozó. Ezek számára a zombi is halálos 
fenyegetést jelenthet. A vadállatokkal 
ugyanez a helyzet, hiszen ha egy csapat 
fegyveres kilovagol az erdőbe vadászni, 
akár egy falka farkast is elejthetnek pusztán 
kedvtelésből, fel sem merül bennük, hogy 
azok kerekedhetnének felül. Ugyanakkor 
egy fegyvertelen magányos utazó igencsak 
veszélyben van tőlük. Aki pedig kevesli a 
szörnyeket, attól egy kis türelmet kérünk - a 
tavasszal napvilágot látó önálló 
Bestiáriumban minden bizonnyal talál majd 
kedvére valót. Akik a Tapasztalati pontokat 
kifogásolják, azoknak figyelmébe ajánlom a 
Tapasztalati pontok fejezetben leírtakat - a 
szörnyekért adható Tp-k csak ajánlott 
értékek, amit a KM belátása szerint 
módosíthat. 

Végül néhány szó a Pszi pajzsokról és 
a Mágiaellenállásról. 

Talán a legjobb, ha ezt egy példán 
keresztül demonstráljuk. Goran Lowrick 
első szintű fejvadász. Intelligenciája 16, 
Asztrálja 13, Akaratereje 14. Asztrális ME 
alapja 3, Mentális ME alapja 4. Mint 
fejvadász, a pyarroni metódus alapfokát 
használja, ezzel első szinten 4 Pszi pontja 
van, ehhez jön még Intelligenciájának 10 
feletti része - 6 - azaz összesen 10 Pszi 
ponttal rendelkezik. Mentális és Asztrális 
statikus pajzsa mindkettő 10. Ezt egyszer 
felépítette, azóta ez koncentrálás nélkül is 
létezik. Dinamikus pajzsait egyenlően 
osztotta meg, azaz mind Asztrális, mind 
Mentális pajzsa 5-ös erősségű. Lehetne 
azonban 4 és 6, 3 és 7, vagy bármilyen más 
kombináció, de összegük mindenképpen 10 
kell legyen, hiszen ennyi a maximális Pszi 
pontjainak száma. Így minden pontját a 
dinamikus pajzsában tárolja, ahhoz hogy 
más diszciplínát használjon, abból kell 
elvonjon. így most Asztrális 
Mágiaellenállása 18 (3 alap, 10 statikus 
pajzs, 5 dinamikus pajzs), Mentális 
Mágiaellenállása 19 (4 alap, 10 statikus 
pajzs, 5 dinamikus pajzs). Ha Goranra 
valaki 10-es erősítésű asztrális varázslatot 
varázsol, az erősítés levonódik Goran 

pajzsából (18-10=8) tehát Gorannak 8 alá kell 
dobnia, hogy ellenálljon a mágiának. 

Végül néhány villámválasz 
A különleges anyagú vértekre is igaz, hogy 

túlütés esetén veszítenek az SFÉ-jükből. A mithrill 
egyébként nagyon ritka Yneven, az átlagember soha 
nem is hall felőle, de a kalandozók közül is csak 
kevesen ismerik. Bányászatát, megmunkálását 
homály fedi, bár némely történelmi forrás arra enged 
következtetni, hogy a Kyrek ismerték a mithrill 
titkát. Azt, hogy egy karakter milyen mérget képes 
keverni, a KM határozza meg. 
• Drágaköveknél a leírt értékek mogyorónyi 

nagyságú (20 karátos) kövekre vonatkoznak. 
• Az anyagi testtel rendelkező élőholtakat a tűz 

sebzi, méghozzá Ép-t veszítenek tőle. A légies 
szellemeket és kísérteteket csak a mágikus tűz 
sebzi, míg az anyagi testtel nem rendelkezőkre 
(lelkek) semmiféle hatással nincsenek a lángok. 

• A pajzs Védőértéke a fegyver mellett számít, 
azaz hozzáadódik, de csak akkor, ha viselője 
legalább Alapfokon jártas a pajzshasználatban. 

• A fémpáncélok alá vett posztóvért SFÉ-je nem 
adódik hozzá a páncél alap SFÉ-jéhez. A 
lemezpáncél csak a posztóvérttel együtt teljes, és 
a leírt SFÉ erre vonatkozik. 

• Az ugrás képzettséget harcban eredménnyel 
használni csak olyan vértezetben lehet, aminek 
eredeti MGT-je 2 vagy kevesebb. 

• Elvileg lehet az egyik kézben kardot, a másikban 
kahrei nyílpuskát használni, azonban az ismétlő 
nyílpuska nem azt jelenti, hogy csak a ravaszt 
kell húzni; bizony, fel is kell ajzani (persze, az 
újabb vesszővel nem kell bíbelődni). Ehhez 
pedig két kéz kell, tehát egy lövés után a 
nyílpuska hasznavehetetlenné válik. 
Természetesen a képzetlen kétkezi harc 
módosítói is vonatkoznak a fegyverekre, a TÉ 
helyett itt CÉ értendő. 
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