
 

 

 
 

Az ismertség esélye 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Bizonyára sokan elgondolkodtak 
már azon, hogy mitől ismernek egy 
kalandozó Ynev-szerte, és miért. 
Számtalan magas szintű kalandozóról 
sosem hallottak még, másokról – akik 
esetleg kevésbé tapasztaltak – pedig 
bárdok zengenek hősi énekeket.  

Ráadásul valószínűleg, a 
töprengés nem is akad meg itt. A 
legtöbben, gyanítom, azt szeretnék, ha 
nevüket a legnagyobbakéval emlegetnék 
együtt. Mostantól erre is van lehetőség. 
Az alábbi – hangsúlyozottan opcionális 
– szabály módot ad arra, hogy mindenki 
számon tartsa ismertségi mutatóját, és ki 
is játsza ezt.  

Mindjárt az elején szögezzünk le 
néhány tényt! 

Az ismertség, a hírnév igencsak 
viszonylagos fogalom. Nem létezik 
olyan hős, akit egyformán ismernek 
Ynev minden pontján, ez nem is 
lehetséges. 

Mogorva Chei ismert az Északi 
Szövetségben, Toronban és délen is a 
nagyobb és civilizáltabb vidékeken, de 
bizonyosak lehetünk benne, hogy hírét 
sem hallották Shadon egyes részein, a 
dzsadok között, vagy épp Tongoriában.  

Az alább következő táblázatok és 
szabályok is relatívak. Az értékek olyan 
körülmények között érvényesek, melyek 
a mindennapi életben csak ritkán 
fordulnak elő – a kalandozók 
szempontjából persze gyakoribbak. Az 
IP-ből adódó hírnév csak akkor 
használható ki, ha az adott helynek az  

átlagosnál jobb a hírrel való 
ellátottsága. Ennek megítélése a KM 
feladata, mégis – segítségképpen – 
adunk néhány ötletet.  

Kiváló helynek bizonyulhatnak 
az IP rendszerből eredő előnyök és 
hátrányok kihasználására a valóban 
nagy városok: Erion, Pyarron, Ifin, 
Shulur, Eren, Erigow, Shadon, Ru-
Shennon vagy épp Doran.  

Ugyancsak számításba jöhetnek 
olyan nemesi udvarok, ahol 
rendszeresen megfordulnak bárdok; 
azok a helyek, ahol gyakorta tartanak 
vásárokat vagy más, nagy 
népünnepélyeket. 

Jó esély van rá, hogy mindazok 
az NJK-k, akiknek műveltsége 
meghaladja a 16-ot, ismerjék a VI. 
vagy annál nagyobb ismertségi szintre 
szert tett személyiségeket.  

Bizonyos, hogy igen ritka az 
olyan hős, akinek híre egyformán 
eljutott volna mindenhová, ha tehát 
valakit ismernek a déli 
városállamokban valószínűleg 
ismeretlen Északon. 

A kalandmesternek minden 
körülmények között figyelembe kell 
vennie, hogy a karakter milyen 
körülmények között tett szert a 
hírnévre, és az ismertséget ennek 
alapján számolhatja csak.  

Legyünk azzal is tisztában, hogy 
valakit ismerni és felismerni két 
különböző dolog. Yneven a hírek 
szájról-szájra, krónikákban és bárdok 
énekeivel terjednek leginkább, no meg 
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a különböző klánok hírszolgálatai útján. Nincsenek 
fényképek és nincs televízió, ezért a kinézet, a 
megjelenés csak kis szerepet játszik egy-egy 
híresség esetében.  

Arra tehát, hogy egy hírneves kalandozót – 
pusztán a kinézetéről – felismerjenek valamelyik 
város kocsmájában, netán egy olyan nemesi 
udvarban, ahol még sosem járt, szinte nincs esély.  

Ez ellen csupán egyféleképp tehet a 
kalandozó: úgy öltözik, olyan különleges ismertető 
jeleket hord magánál, (magán), mely egyértelművé 
teszi kilétét, s melyek a hírforrásokban is 
szerepelnek. Ezeknek a különös ismertető jegyeknek 
teljesen egyedinek kell lenniük, különben 
összekeverhetőek lesznek, s ez nagyban rontja a 
hírek értékét. A táblázatban közölt esélyek, hogy 
valakit felismerjenek ellenségei, barátai az afféle, 
különleges ismertető jegyeket hordozó karakterekre 
vonatkoznak. Ez azt is jelenti, hogy a karakter csak 
addig számíthat a felismerésre, míg mindezek az 
ismertető jegyek rajta (nála) vannak. Könnyű Alex 
con Arvioninak, hisz mélysmaragdszín páncélja, 
fekete acélmaszkja és fémkeze eltéveszthetetlen. De 
öltene csak magára köznapi ruhát, vagy levenné 
maszkját és kesztyűt húzna kezeire – máris elveszne 
az esélye, hogy bárki is ráismerjen.  

Ajánlatos tehát, ha a hírnévre szomjazó 
karakter jól megkülönböztethető, és színesen, 
plasztikusan leírható legyen. Sokszor elég, ha 
valamilyen különös formájú fegyvert hord magánál, 
arcára eltéveszthetetlen, könnyen felismerhető 
tetoválást készíttet, vagy egészen egyedi módon 
öltözködik, netán furcsa hátasa, kutyája, vagy 
szolgája van. 

Mindezek persze magukban hordozzák a 
szélhámosság veszélyeit is. Gyakran előfordulhat, 
hogy valaki megpróbál visszaélni egy híresség 
előjogaival, s ha kellően ügyesen ölti magára annak 
különleges ismertető jegyeit, jó eséllyel sikerrel jár. 
Hacsak nem találkozik valakivel, aki személyesen – 
és jól – ismeri a hírességet, könnyen elboldogulhat 
egy híres személy álcájában. 

Érdemes most sorra venni, hogy miért adható 
– és miért nem – ismertségi pont.   

Nem adható 

• Titkos küldetések esetén, ha társak nélkül, vagy 
csupán néhány társsal hajtották végre.  

• Ha a küldetés során a karakter titkolja 
kilétét, vagy nem derül ki a neve, és ha nem 
viseli különleges ismertető jegyeit.  

• Ha csupán néhány tucat kívülállóhoz jut el 
az eset híre, ha a küldetés helyszíne az 
átlagosnál rosszabb hírellátottsági 
tényezővel bír. 

1 IP adható 

• Ha nagyobb tömeg látta a küldetést, vagy 
annak valamely fontos mozzanatát, és 
kiderül a karakter neve, és megjegyezhető a 
kinézete.  

• Ha a kalandról legalább egy bárd tudomást 
szerzett. 

• Ha a küldetést valamely kis csoport (falvak, 
kisebb városok, kisebb rangú nemesúr) 
kedvéért, vagy éppen ellenére hajtották 
végre. 

2 IP adható 

• Ha a küldetés nagyobb tömegek 
(városállamok, hercegi udvarok, stb.) sorsát 
befolyásolja. 

• Ha különösen jó hírellátottsági tényezővel 
bíró helyen hajtották végre. 

• Ha valaki – a parti tagok vagy a megbízó – 
hangsúlyt fektet az eset híresztelésére. 

3 IP adható 

• A 2 IP-t adó esetben, ha a parti tagjai között 
legalább egy VI. vagy annál nagyobb 
ismertségi szinttel rendelkező karakter van. 

• Ha egy legalább 5. Tsz-ű bárd eltökéli, 
hogy hírverést csap az eset körül. 

4 IP adható 

• Ha a küldetés miatt valamely állam 
kitüntette, vagy kiátkozta a parti tagjait.  

• A több ország sorsát – nyíltan – befolyásoló 
küldetés végrehajtása esetén. 

 
Előtörténetből legfeljebb 1-5 IP adható, 

ha a karakter igazán híres (legalább VI. 
ismertségi szintű) családból származik.  

Az ismertségi pont (IP) alaptáblázata – az 
ismertség esélye 
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Ismertségi szint 

Meghatározás I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
IP 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71- 

Klán-rend 10% 20% 30% 40% 50% 60% 65% 70% 
Szülőföld-otthon - 5% 10% 15% 18% 20% 25% 30% 
Kalandozók - - 5% 15% 25% 30% 35% 50% 
Kalandozások 
területe - - 12% 15% 18% 24% 30% 35% 

Ynev-szerte - - - 1% 6% 8% 12% 15% 
Esély, hogy 

Felismerjék 
ellenségi - - 1% 5% 13% 17% 35% 40% 

Felismerjék 
barátok - - 1% 6% 15% 19% 40% 45% 

Ismerőssel 
találkozzon - - - 1% 2% 3% 4% 5% 

 
Klán-rend 

A klánok vagy rendek különösen 
figyelnek a soraikból származók tetteire. A 
hírek gyorsan terjednek, ezzel 
magyarázható a nagy ismertségi esély. Más, 
hasonszőrű klánok, rendek esetében a 
karakter IP szintje 3-mal kevesebbnek 
minősül. 

Szülőföld-otthon 

E kategóriába azok a helyek tartoznak 
– csak a város, vagy birtok, de legfeljebb 
egy grófság – ahonnan származik, vagy 
ahol letelepedett a karakter. A letelepedés 
legkevesebb öt évre kell visszanyúljon, 
egyébiránt annyival kevesebb az ismertségi 
szintje a karakternek, amennyivel kevesebb 
ideje telepedett le.  

Kalandozók 

Egy bizonyos szint felett a 
kalandozók között igen gyorsan terjednek 
egymásról a hírek. A VI. IP szint alatt 
azonban az északi kalandozók csak északi 
társaik között híresülnek el, míg a déliek a 
déliek között. Jó esély van arra is, hogy a 
karakternek ne csak a tettei, de kinézete és – 
becsület – képességei is ismertté váljanak.  

Kalandozások területe 

Az a terület, ahol a karakterek rendszeresen 
kalandoznak, s ahol már több - IP-t érő – küldetést is 
végrehajtottak. 

Ynev szerte 

Ez természetesen csak a sűrűn lakott – és 
többé-kevésbé azonos kultúrkörbe tartozó – 
területekre érvényes. Hiába is várnánk, hogy egy 
Abasziszban kalandozó, még oly híres karakter is 
híressé váljon Tarin barlangvárosaiban. 

Amennyiben a karakter eléri a VII. IP szintet, 
ez is megvalósul, és a kultúrkörnyezettől függetlenül 
eljut a híre mindenfelé.  

Az ismertséget meghatározó dobás csak 
naponta és környékente egyszer tehető, s mindig a 
legnagyobb eséllyel kecsegtető táblázat sorát kell 
figyelembe venni.  

Esély arra, hogy felismerjék 

Ellenségei 

Ellenségnek ezúttal azokat nevezzük, akik még 
sosem találkoztak a karakterrel, de valami okból 
kifolyólag ellenséges érzülettel viseltetnek 
irányukba. Ilyesfajta viszony elképzelhető 
egymással ellenséges rendek, klánok esetében is – 
ha azonban valakit különösen keresnek, s ezért a 
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kutatók pontos személyleírást kapnak a karakterről, 
úgy +20 járul az esélyhez. 

Barátok 

Ugyancsak az olyan baráti érzületűekre 
érvényes, akik még sosem találkoztak a karakterrel. 
Ilyenkor elképzelhető, hogy a karakter tisztelői 
megpróbálnak szóba elegyedni vele, hozzácsapódni, 
de az is, hogy alamizsnáért vagy más segítségért 
könyörögjenek neki.  

 

A felismerésre találkozásonként csak 
egyszer tehető dobás. 

Esély arra, hogy ismerőssel találkozzék 
Az ismerős egyforma százalékkal lehet 

ellenséges vagy baráti érzelmeket tápláló. 
Forgalmas helyeken óránként, egyébként 
naponta tehető dobás. 

IP 2. táblázat – kasztokból eredő 
módosító 

(Többkasztúság esetén csak a nagyobb 
módosítóval kell számolni) 

 
Felismerés 

Kaszt Klán Szülőföld Kalandozó Ellenség Barát 
Amazon - x 3 x 1,5 x 1,5 x 1,5 
Bajvívó - x 2 - - - 
Barbár - x 3 x 1,4 x 1,4 x 1,4 
Harcos - - - - - 
Gladiátor - x 2 - - - 
Lovag  x 1,5 x 1,2 - x 1,3 x 1,3 
Fejvadász x 2 x 0,5 - x 0,5 x 0,5 
Tolvaj x 2 x 0,6 - x 0,7 x 0,7 
Bárd  x 1,5 - x 1,5 x 1,5 x 1,2 
Pap x 2 - - - - 
Paplovag x 2 - - - - 
Harcművész x 1,5 x 1,2 - - - 
Kardművész x 1,5 x 1,2 - - - 
Boszorkány x 1,8 - x 0,8 x 0,8 x 0,8 
Boszorkánymester x 0,9 x 0,7 - x 0,7 x 0,7 
Tűzvarázsló x 1,5 x 1,2 - - - 
Varázsló x 2 x 1,5 x 1,1 x 1,1 x 1,1 
 
IP 3. táblázat  
A környék hírellátottsága 

A környék 
hírellátottsága 

Módosító 

Semmi x 0,1 
Rossz x 0,3 
Gyenge x 0,5 
Átlagos x 0,7 
 
Az összes többi táblázatban megadott értékek, 

az átlagon felüli hírellátottságra vonatkoznak. 
Lássuk, milyen hatással van a hír, mire 

számíthatnak a karakterek, ha felismerik őket.  
Az I.-III. IP szintbe sorolt karakterekről 

szívesen beszélgetnek, de elsősorban, mint jópofa 
vagy különös, esetleg ádáz gazfickóról. 
Felismerésük bizalmaskodást, nemesi udvarban 

munkát, negatív előjelű érzelmek esetén 
fintorokat és mogorva pillantásokat jelent. 

IV.-V. IP szinten a karakterek már 
félelmet és hajbókolást váltanak ki, az 
átlagemberek nem mernek ellentmondani 
nekik, és az esetek többségében alig várják, 
hogy a híresség odébbálljon. Harc közben a 
karakter oldalán állók +2-t kapnak 
bátorságukhoz, míg az ellene küzdők -2-t 
(persze, csak ha az ismertségi esély dobása 
sikeres volt). A különböző tolvaj- és 
fejvadászklánok jelentéseket kapnak róluk, ha 
felségterületükre teszik a lábukat. 

VI.-VII. IP szinten a karakterek héroszok. 
Csak kevesen mernek hozzájuk szólni, egy 
uralkodó is legalább egyenrangú félként kezeli 
őket. Csaták sorsát tudják megfordítani azzal, 
hogy valamely oldalra állnak, a mellettük 
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küzdők +5-öt kapnak bátorságukra, míg 
ellenfeleik -5-öt. Nem létezik előttük bezárt 
ajtó, kéréseiket kívánságaikat minden 
körülmények között megpróbálják 
teljesíteni. Gyakorta fordulnak hozzájuk 
segítségért, és előszeretettel hivatkoznak 
rájuk. Igazi példaképek. A legkülönbözőbb 
szervezetek, klánok, rendek, 
titkosszolgálatok figyelik lépéseiket, és 
próbálják kiszámítani, mit tesznek 
legközelebb. (Pl.: Tier Nan Gorduin, Alex 
con Arvioni, Airun al Marem) 

VIII. IP szinten a karakter élő 
legenda. Neveik, tetteik állandó példálózás 
tárgyai; mondásaik szállóigévé, 
káromkodássá, szólásokká válnak. Veszélyt 
jelentenek minden velük ellentétes nézetet 

valló hatalomra ezért rendszeresen megpróbálják 
eltenni őket láb alól. Tetteik többé csak igen gondos 
elővigyázatosság mellett maradhatnak – ideig-óráig 
– titokban. Féltékenységet, gyűlöletet vagy vak 
fanatizmust és imádatot váltanak ki 
embertársaikban. (Pl.: Shackallor, Mogorva Chei, 
Sonor, Eligor). 
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