
 

 

 
 

A bárdok szervezetei 
Klánok, rendek 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Bárhol is történik említés Ynev 
énekmondóiról, azt minden forrás 
megjegyzi, hogy a dalnokokat félig-
meddig titkos szövetségek fűzik össze. 
Egyes helyeken csupán amolyan baráti 
társulásokként kerülnek szóba, mások 
vérrel és mágiával megpecsételt 
titokzatos és átláthatatlan paktumról, 
megint mások földrésznyi 
összeesküvésekről beszélnek. Nos: van 
némi igazságtartalma a 
mendemondáknak. 

A legtöbb bárdtestvériség az 
azonos szülőhelyű dalnokokat fogja 
össze. Egy országrész, esetleg egy egész 
állam bárdjai tartoznak születésük jogán 
egyazon szervezethez. Ezek a 
legismertebbek, habár ez a szó nem 
igazán helytálló, lévén, hogy az átlagos 
halandónak fogalma sem lehet az ilyen 
társaságokról. Általában azonos 
értékrendet vallanak magukénak, 
hasonló gondolkodásmódjuk is közel 
hozza őket egymáshoz. Közös 
mesterektől tanulnak, ugyan azokat a 
legendákat, énekeket, históriákat 
ismerik, gyakorta azonos típusú 
hangszereken játszanak. Laza érzelmi 
szálakkal kötődnek egymáshoz, nem 
ismerhetik a testvériség minden tagját.  

Kitűnő példa az ilyen szervezetre 
az ilanori bárdtestvériség, akik gyakran 
már a puszta külsejük alapján 
felismerhetők: általában lantot 
használnak dalaik kíséretéül, fegyvereik 
között pedig minden esetben 
megtalálunk valamiféle lőfegyvert. A 

testvériség kisebb sejtjeit tömörítő 
szervezet egésze pedig az öt ilanori 
herceg hűséges alattvalója, s egyben az 
Északi Szövetség leghatékonyabban 
működő kémszervezete. A testvériség 
vezetője az ilanori Vörös Hadúr 
kémszolgálatának főnöke. Hasonló 
módon működik az erigowi és ereni 
bárdok könnyed kapcsokkal 
összefűzött szervezete, a Lombhullás 
Árvái nevű testvériség is.  

Jóval kevesebb azoknak a 
testvériségeknek a száma, amelyek 
tagjai egymástól roppant távolságra 
élnek, szinte soha nem találkoztak, 
akár más vallások isteneinek is 
hódolnak, mégis az első pillanatban 
érzik, hogy együvé tartoznak, mihelyt 
megpillantják a másikat. Ezen 
furcsaságok oka az általuk 
Ősdalnoknak nevezett személy. Ő az a 
mitikus alak, a régmúlt ködeibe 
burkolózó titokzatos figura, aki a maga 
idejében isteni adományként kapta 
képességeit, s mintegy ősévé lett egy 
adott bárdhagyománynak. Követői, 
tanítványai az ő útját járják végig, az ő 
mágiáját használják, szigorúan tartva 
magukat az ősdalnok útmutatásaihoz. 
Kevés ilyen testvériség létezik, a 
legtöbb követői szétszóródtak, 
elfelejtették a tradíciókat, soraik 
felhígultak vagy áldozatul estek 
ellenfeleiknek. Ugyan azt a mágiát 
használják, mint Ynev más bárdjai, 
dalaik, történeteik sem sokban 
különböznek – általában az adott 
kultúrkör hagyományából merítenek.  
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Nem is ez különbözteti meg őket más bárdoktól. A 
kisugárzásuk. Az azonos ősi tradíció követőit 
egyfajta aura lengi körül, amely számukra – és 
csakis nekik – világosan megmutatja, ha azonos 
ősdalnok tanítványaitól kapták tudásukat. A 
személyes vagy politikai, vallási ellentétek mind 
eltörpülnek ezen kapocs összekötő ereje mellett, így 
lehetséges, hogy egymástól gyökeresen különböző 
bárdok is azonnal összefognak, ha a másikban 
felismerik a közös őst, és minden addigi problémát 
háttérbe szorítva fognak együttműködni. Homályos 
utalásokból arra lehet következtetni, hogy az ilyen 
testvériségeknek minden esetben van valamilyen, 
még az ősi időkből rájuk szállt feladata, ködös célja, 
melynek mibenlétéről rajtuk kívül senki nem tud. 
Generációról generációra öröklődik, 
beteljesedéséről, esetleges kudarcáról pedig csak a 
beavatottak által ismert bizonytalan jövendölések 
beszélnek. 

Ilyen testvériség a Nővérek nevű titkos 
társaság, akik magától Gwein Haular-tól, a legendás 
calowyni dalnokasszonytól származtatják magukat. 
Több ezer éves fennállásuk óta a szervezetnek 
kizárólag női tagjai voltak, s nem valószínű, hogy ez 
valaha is másképpen lenne. Pontos terveikkel senki 
sincs tisztában, ám abból a tényből, hogy kizárólag 
általuk ismert szempontok alapján kiválasztott 
férfiakkal adják össze magukat, néhány déli kútfő 
arra enged következtetni, hogy ily módon kívánják 
újra felszínre hozni az óidők elfeledett mágiáját.  

Szintén az egész földrészre terjed a magukat 
Karvalyfattyaknak nevező testvériség laza szövésű 
hálója is. Jóllehet nincsenek sokan, mégis Ynev 
majd minden részén felbukkanhatnak. Faji vagy 
vallási korlátai ennek a szervezetnek sincsenek, ami 
csak akkor meglepő, ha tudjuk, hogy ősdalnokuk, a 
Karvaly feltehetően elf származású volt. Pontos 
céljukat illetően csakis találgatásokba lehet 
bocsátkozni, bár valószínű, hogy igazából csak 
akkor válnak tevékenyekké, ha néhány sárkány 
ismételten felébred százados álmából. 

Léteznek más jellegű dalnokszervezetek is, 
melyek konkrét célok végrehajtására alakultak – 
legyenek azok legálisak vagy törvénytelenek – és 
több tagú dalnoktanács irányítja működésüket. 
Általában valamely ország politikájának, vallásának, 
eszméinek kiszolgálói, a magas politika által 
mozgatott bábok, akik a adott állam érdekeinek 
megfelelően alkalmazzák képességeiket.  

Közelebbi a kapcsolata ezen testvériségek 
tagjainak, hiszen folyamatos összeköttetésben 
vannak a szervezetet nyíltan vagy a színfalak 
mögül irányító hatalmakkal. A szálak mozgatói 
megközelítőleg pontosan tudják merre 
találhatók az adott pillanatban a hozzájuk hű 
bárdok, s megvannak a kiforrott módszereik 
arra is, hogy cselekedeteiket irányítsák, illetve 
kordában tartsák.  

Jó példa ezen szervezetek működésére a 
gorviki Sasszárny Kör, amelynek tagjai 
rendkívül sokoldalúan képzett dalnokok, ám 
hazájuk határain belül csak a legritkább esetben 
tevékenykednek. Feladatuktól függően lehetnek 
kémek, a gorviki ideológia külországi 
szálláscsinálói, vagy bosszúálló gyilkosok. 
Széptevésben és bajkeverésben kevés hozzájuk 
fogható akad, ha kell mérget használnak, s 
állítólag oly énekük is akad, mely puszta 
dallamával gyilkol. A warviki fellegvár 
mentális üzenetek útján irányítja őket, s a 
dalnokok is ugyanily módon számolnak be a 
végrehajtott feladatokról. Szövetségüket vérrel 
és ranagol rituáléival pecsételik meg, s ha 
valahol egy „ügynökük” elvész, hamarosan 
másik bukkan fel helyette. 

Nem szóltunk még a legszorosabb 
kapcsolatban élő bárdokról. Ezek a bárdok 
szinte családi kapcsolatban, klánokban élnek, a 
legteljesebb összetartásban. Egyszemélyi 
vezetők irányítják őket, tagjaik fanatikusak, 
magukat mindenben alávetik a klán akaratának. 
Mivel Ynev kevéssé ismert vidékein élnek, 
róluk szinte semmit nem lehet tudni. Szokásaik, 
ideológiájuk, de még mágiájuk sem pontosan 
ismert, létezésükre is jobbára közvetett 
bizonyítékok alapján lehetett következtetni. 
Biztos tudomásunk csupán a niarei és 
enoszukei sárkánybárdokról van, ám a fentiek 
ismeretében nem kizárt, hogy másutt is léteznek 
a dal és a fény mágiáját használó klánok.  

A különféle bárdtestvériségekre jellemző, 
hogy általában a bárdmágia azonos irányzatait 
részesítik előnyben, s van néhány varázslatuk, 
amelyet különösképp szívesen alkalmaznak. 
Ugyanez jellemző az általuk ismert legendákra, 
históriás énekekre, stb., ám ebben már 
jelentősebb eltérések mutatkoznak a szülőföld 
és a neveltetés függvényében.  



 MAGUS                                                 A bárdok szervezetei - Rúna 4.1                                                     Kalandozok.hu 

3 
 

A fentiek alapján sokaknak úgy 
tűnhet, hogy minden bárd valamely 
szervezet egyetlen apró darabja csupán, 
mely szervezetek ideológiájuktól és 
serénységüktől függően jelentenek veszélyt 
a többi halandóra. Ez azonban nem teljesen 
van így. A legtöbb bárdtestvériség 
semmiféle fenyegetést nem jelent, tagjai 
többé-kevésbé önállóak, cselekedeteikért 
kizárólag őket terheli a felelősség. 
Mindazok, akik valamiféle szervezett 
fenyegetést képviselnek elenyésző 
kisebbségben vannak a többiekhez képest, 
arról nem is beszélve, hogy az ynevi bárdok 
jó része vagy független mindenféle 
testvériségtől, vagy csak igen felületes 
kapcsolatban áll velük. 

A bárd kaszt többféleképpen 

Lombhullás Árvái 
A testvériséget ereni és erigowi 

bárdok alapították. Tagjai általában valahol 
az Északi Szövetség területén látták meg a 
napvilágot, de manapság már Ynev minden 
részére eljutottak, s számtalan kisebb 
szervezet létezik, amely magát az 
északiaktól származtatja.  

Az általuk képviselt irányzat az 
erigowi nemesi udvarokból indult, s igen 
hamar nagy népszerűségre tett szert. 
Kifinomult ízlésű dalaik, stílusuk nem csak 
a Szövetség államain belül talált értő 
fülekre. Közönségük általában a különféle 
nemesi udvarok, bálok, lovagi tornák 
résztvevői közül kerülnek ki, de szívesen 
szórakoztatják a köznapi embereket is, ha 
cserébe ételt, italt kapnak, s fedelet a fejük 
fölé egy éjszakára.  

Hogy mégis inkább a nemesi körök 
dalnokainak tartják őket, azt elsősorban 
legnépszerűbb dalaik témaválasztásával 
magyarázzák, s ruházkodásuk is inkább illik 
a városok falai közé, semmint az erdő-mező 
tábortüzei mellé. 

Nemcsak énekmondónak, de 
szeretőnek és párbajhősnek sem utolsók, 
kiismerik magukat a nemesi 

udvartartásokban, széptevésben és hazugságokban 
nem akad párjuk. A szavakkal ügyesen bánnak, s 
képesek addig csűrni csavarni a mondandójukat, 
hogy végül még azok kérnek bocsánatot tőlük, 
akikbe belekötöttek. 

Csendes beletörődéssel szemlélik az életet, a 
nőkön és a verseken kívül igazán semmi nem hozza 
lázba őket. Erkölcsük finoman fogalmazva is laza, s 
egész lényüket áthatja valami melankólikus 
világfájdalom, a művészi lét keservei felett merengő 
krónikus mélabú. 

A bárdmágia eszköztárából a dal szavait 
részesítik előnyben, a fények játékát csupán 
haszontalan káprázatnak tekintik, s ha csak rá nem 
szorítják őket, nem szívesen alkalmazzák azokat.  

Különleges, csakis rájuk jellemző fegyvereik 
nincsenek, bár a tőrök és az egyenes, hosszúkardokat 
sokan forgatják közülük. Mivel csak egészen laza 
szálak fogják össze a testvériséget, s korántsem 
olyan jól szervezettek, mint az ilanoriak, nem 
válogatják meg különösebben ki az, aki a soraik 
közé kerül, elegendő, ha hasonló gondolkodás és 
előadásmód együvé tereli őket. A magukra valamit 
is adó Árvák avarszín köpenyt viselnek. 

A kaszt itt fel nem sorolt értékei mindenben 
megegyeznek az alapkönyvben foglaltakkal 

A képzettségeik első szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
2 fegyver használata Af 
Éneklés/zenélés Af 
Pszi Af 
Írás/olvasás Af 
Szexuális kultúra Af 
Hangutánzás Af 
Legendaismeret Af 
2 nyelv Af 5,5 
Heraldika Af 
Etikett Af 
Történelemismeret Af 
Vallásismeret Af 

 
A további szinteken az alábbi képzettségeket 

kapják: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Értékbecslés Af 
3. Legendaismeret Mf 
3. 1 fegyverdobás Af 
3. Éneklés/zenélés Mf 
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4. Etikett Mf 
4. Szexuális kultúra Mf 
4. Pszi Mf 
5. Hangutánzás Mf 
 
A Lombhullás Árvái minden tapasztalati 

szinten 1 Mp-al többet kapnak, mint az alapkaszt 
tagjai, ráadásul a dalmágia típusú varázslataik 1 Mp-
vel kevesebbe kerülnek a varázslatok leírásában 
szereplő értéknél (az Mp érték sosem csökken 1 alá). 

Vándor Dalnok 
A bárdok nagy többsége az alábbi típushoz 

tartozik. Ők azok, akik miatt a falusi fogadókban 
gyanakodva méregetnek mindenkit, aki hangszerrel 
a kezében érkezik, akik elől biztonságba küldik a 
hajadonokat, ha szállásért kopogtatnak valahol. Ők 
nevettetik a népeket a vásárokban és képmutogatók 
színes festményei mellett, ők lopnak fényből 
csodákat az ámulók szeme elé. Isznak és mulatnak 
bárkivel, aki erre hajlandó, s ha nem adnak nekik 
valamit szépszerével, hát megszerzik máshogy. 
Nőcsábászok és szélhámosok, s ha valaki, akkor ők 
aztán igazán nem foglalkoznak azzal, mit hoz a 
holnap.  

Önző és önimádó, beképzelt népségnek 
tarthatnánk őket, ha nem osztanák meg utolsó 
kenyerüket az éhezőkkel, nem vernék el utolsó 
fillérig a pénzüket, csak, hogy mindenki jól érezze 
magát körülöttük. 

Hajnalig táncolnak, ha arra van kedvük, s ha 
valamit a fejükbe vesznek, hát azt igen nehezen lehet 
onnan kiverni. Akárcsak hangszerük, fegyverük is 
kedves számukra, gyakorta ősi örökség, régmúlt 
idők dalnokainak hűséges társa. Mással szinte soha 
nem harcolnak, ennek forgatásában ellenben 
kiválók. Kiszámíthatatlanok, csapongók és 
bohémek, két kézzel kaparják magukhoz, amit az 
élet feléjük lökött. A vakmerőségig 
meggondolatlanok, s csak mosolyogva vonják meg 
vállukat, ha számon kérnek rajtuk valamit.  

A bárdmágiák közül a fény csalóka játékával 
vannak leginkább jóban, sokan közülük a dallal nem 
is próbálkoznak – hangszerüknek valamely fúvós 
zeneszerszámot választottak. 

A kaszt itt fel nem sorolt értékei mindenben 
megegyeznek az alapkönyvben foglaltakkal. 

 
 

A képzettségeik első szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
3 fegyver használata Af 
1 fegyver dobása Af 
Pszi Af 
Írás/olvasás  Af 
Éneklés/zenélés Af 
3 nyelv ismerete Af 
Szexuális kultúra Af 
Legendaismeret Af 
Kocsmai verekedés Af 
Hamiskártya Af 
Mászás 25% 
Lopózás 5% 
Rejtőzködés 5% 
Titkosajtó keresés 5% 

 
A további szinteken az alábbi 

képzettségeket kapják: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Értékbecslés Af 
2. Lovaglás Af 
3. Zsonglőrködés Af 
3. Legendaismeret Mf 
3. 1 fegyverdobás Mf 
3. Éneklés/zenélés Mf 
4. Etikett Af 
5. Kocsmai verekedés Mf 
5. Kötelékből szabadulás Af 
5. Csapdafelfedezés 15% 

 

Sötét bárd 
Ha nincsenek is számottevő túlsúlyban, 

akadnak azért Yneven olyan bárdok is, akik 
nem tekintik magukra nézvést kötelező 
érvényűnek azokat a szabályokat, amelyeket a 
Pyarroni istenek adtak alattvalóiknak. Gorvik a 
hazájuk, Ranagol főségét hirdetik, s az ő eszméi 
szerint rendezik evilági ügyleteiket. Hideg 
fejjel készítik terveiket és biztos kézzel hajtják 
végre azokat. Nem hatódnak meg a könnyektől 
és nem bizonytalanodnak el, ha mások 
szemében kétséget látnak. Dalaikkal, 
előadásaikkal saját útjukat egyengetik, 
művészetüket a sötétség szolgálatába állították.  
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Céltudatok, erős alkatú férfiak és nők, 
akik csak a velük egyenrangúaktól 
fogadnak el parancsot vagy tanácsot. 
Eszköztárukban éppúgy megtalálható az 
orvgyilkosság, mint a mérgezés és a 
hazugság. Káprázatos költeményeikkel, 
dalaikkal, történeteikkel ellenfeleik 
közelébe férkőznek, bizalmat, szimpátiát 
keltenek önmaguk iránt, hogy azután... 

Vannak, akik hajlamosak azt 
gondolni, hogy az ilyen sötét lelkektől távol 
áll minden, a szép iránti fogékonyság. 
Éppen ellenkezőleg. Az ilyen dalnokok 
talán mindenki másnál inkább tekintik 
művésznek magukat, s roppant energiákat 
fektetnek abba, hogy mindaz, amit 
csinálnak harmonikus, szép és legfőképpen 
stílusos legyen. 

Egyetlen szerepet játszanak: a 
kiismerhetetlen idegen titokzatos figuráját. 
Ő az, aki a viharban kacagva szaval, aki 
rózsát csempész a kiszemelt hölgy 
vánkosára, aki éjszakákon átívelő regéket 
kelt életre, s aki hidegvérrel vágja át egy 
szolgáló nyakát, ha érdekei úgy kívánják.  

A mágiában nem válogatósak, bármit 
felhasználnak, amiről úgy ítélik, hogy 
hasznukra lehet, de minden esetben 
meggondolják használatát, s abban az 
esetben fordulnak a varázshoz, ha más 
módon nem találnak orvoslást a 
problémájukra. 

A fegyverek tekintetében nem 
válogatósak, bár ramierával majd 
mindannyian jól bánnak. A vérteket nem 
kedvelik, s ha mégis felöltenek valamit, 
akkor az általában valamely könnyű, míves 
láncing, amelyet elrejt egy bő, selyem ujjas.  

A kaszt itt fel nem sorolt értékei 
mindenben megegyeznek az alapkönyvben 
foglaltakkal. 

 
 
 

 
A képzettségeik első szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
4 fegyver használata Af 
Ökölharc Af 
1 fegyverdobás Af 
Éneklés/zenélés Af 
Pszi Af 
Írás/olvasás Af 
2 nyelv ismerete Af 5,5 
Legendaismeret Af 
Etikett Af 
Szexuális kultúra Af 
Mászás 25% 
Lopózás 5% 
Rejtőzködés 5% 
Titoksajtó keresés 5% 

 
A további szinteken az alábbi képzettségeket 

kapják: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Értékbecslés Af 
2. Lovaglás Af 
3. Legendaismeret Mf 
3. 1 fegyverhasználat Mf 
3. 1 fegyverdobás Mf 
3. Éneklés/zenélés Mf 
4. Pszi Mf 
5. Ökölharc Mf 
5. Kötelékből szabadulás Af 
5. Csapdafelfedezés 15% 
 
A sötét bárdok minden tapasztalati szinten 2 

Mp-al kevesebbet kapnak, mint az alapkaszt tagjai. 
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