
 

 

 
 

Főnix 
A Sogron-paplovag az Első Törvénykönyv szerint 
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Láng lobban, tűz perzsel, 
Szent máglya, égess el! 
 
Rőt főnix vijjogva 
Szálljon sírhantomra! 
 
Forró vér, izzó csont 
Hamvából szárnyat bont: 
 
Hunytomból támadjon, 
Füst-hányván változzon 
 
Lelkemből lelkére, 
Vörhenyből éjszínre! 
 
Szikrázó tűz-testben 
Láng-létre ébredtem... 

 
Ardae Magnus (?): Főnixlitánia 

(A feketelángok önkéntes 
máglyahalálához) 

 
Hajdan, Ó-Kyria fénykorában a 

Tűzkobrát főként félelmetes, inhumán 
máguspapok szolgálták, akiket még 
leginkább a birodalmi Hatalmasokkal 
lehetett egy polcra helyezni. 
Paplovagjairól sem ekkor, sem később, a 
hanyatlás évszázadaiban sincs 
tudomásunk. Váratlan ynevi 
felbukkanásuk tehát minden előnyt 
nélkülöz, és nem csak meghökkentő, 
hanem – Sogron homályba vesző 
múltjához képest – meglehetősen kései 
is. Ha egyes ködös legendáktól 
eltekintünk, első hitelt érdemlő adataink 
a P.sz. II. évezred derekáról valók.  

Ekkor tűnnek fel először dzsad 
forrásokban az „üvöltő lángdervisek a 
füvet nem becsülő hegyekről”, akik 
„elevenen elhamvasztják magukat 
abban a balgatag reményben, hogy 
hamis istenük újjáéleszti őket”. Ezek 
az utalások azokra a különleges 
paplovagokra vonatkoznak, akik 
manapság Főnix néven ismeretesek, s 
nem csupán Sogront szolgálják 
fanatikus odaadással, hanem egyúttal a 
tűzvarázslók ordani rendjét is. 

Főnixeket kizárólag Ordanban 
képeznek, a legtehetségesebbnek 
ígérkező lángőr-növendékekből. 
Elnevezésük állítólag az ordani 
tűzmágia alapelvét rejtő 
varázsfóliánsra, a Phoenix 
Triumphatára utalna, egyesek azonban 
elképzelhetőnek tartanak egy sokkal 
baljósabb magyarázatot. Eszerint a 
Sogron-paplovagokat azért hívják 
főnixeknek, mert akik a 
leghűségesebben és 
legeredményesebben szolgálják 
urukat, azok idővel elnyerik ama hőn 
áhított kiváltságot, hogy önkéntes 
máglyahalált halhatnak érte. A 
Tűzkobra aztán – a tűzvarázslók 
hathatós segítségével – feltámasztja 
őket még forró hamvaikból. Az így 
létrejött élőhalott iszonyatot nevezik 
Feketelángnak.  

A Feketelángokról nem sokat 
tudunk, a Főnixek azonban leginkább 
esztelenségbe hajló bátorságukról 
közismertek, no meg feltétlen és 
tántoríthatatlan engedelmességükről a  



MAGUS                                                                              Főnix - Rúna 4.2                                                       Kalandozok.hu 

2 
 

tűzvarázslók iránt. Nem túl gyakori jelenség 
Yneven, hogy egy istenség felszentelt szolgái 
mágusoknak vessék alá magukat, jelen esetben 
azonban kétségkívül így áll a helyzet. Az ordani 
hierarchiában a Főnixek feladata a lángszentélyek 
védelme. Ezt nem csak az államhatárokon belül 
látják el, hanem a külvilágban is, általában 
lángőrökkel karöltve. Úgy tűnik, Ordan főleg 
azokban a független Sogron-kegyhelyeknek az 
oltalmára szokott főnixeket kirendelni, amelyek 
leginkább igyekeznek elhárítani maguktól a kéretlen 
kapott segítséget.  

A főnixek tökéletesen tudatában vannak 
hatalmuknak, és nem hiányzik belőlük az önteltség 
sem, de nem ostobák. Általában tudnak uralkodni 
indulataikon, és gyakori eset, hogy ők simítják el a 
lobbanékony lángőrök által előidézett súrlódásokat, 
amelyek máskülönben szinte bizonyosan vérontásba 
torkollanának. Hitüket, rendjüket, feljebbvalóikat 
akár az életük árán is megvédelmezik, a 
tűzvarázslók parancsait kérdés nélkül végrehajtják. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne tudnának 
önállóan felmérni valamely krízishelyzetet, vagy 
felülről kapott utasítások híján a saját kezükbe 
ragadni a kezdeményezést. Amennyiben például 
belátják, hogy a konok kitartás csak az emberi 
erőforrások értelmetlen elpocsékolása lenne, 
fanatikus hírük dacára képesek feladni álasaikat és 
visszavonulni. Egy egyszerű lángőr számára ez 
elképzelhetetlen volna.  

A főnixek harcmodora más, mint a többi 
paplovagé, a hagyományos nehézlovas taktika 
ugyanis nem fér meg a tűzmágia alkalmazásával. A 
legtöbb főnix gyalogszerrel harcol, merev 
nehézvértek helyett pedig különleges ordani 
pikkelypáncélt viselnek, amely sogronita mágiával 
van átitatva és speciális védelmet nyújt nekik. Szent 
jelképül az érckobra, az eleven láng, vagy – 
végszükségben – az izzó parázs. Istenük 
kegyelméből nem csak a Lélek és a Természet 
szféráiból válogathatják a varázslataikat, hanem a 
tűzmágiának egy sajátos, egyedi változatából is, 
amelyet kizárólag Sogron szolgái ismernek, és 
amely – merőben szakrális jellegű lévén – nem 
azonos a tűzvarázslók mágiájával.  

A M.A.G.U.S. játékrendszerében a főnixek 
paplovagnak számítanak, képességeiket a paplovag 
kasztnál leírtak szerint dobják egyetlen kivétellel, 
hogy különleges felkészítésben részesülhetnek 
asztrál és/vagy akaraterő terén.  

Harcérték 

Harcérték tekintetében a Főnixek sokban 
különbek a paplovagoknál. Kiképzésük során 
harcosokhoz méltó figyelmet kap a 
fegyverforgatás. Ké-alapjuk 6, Té-alapjuk 20, 
Vé-alapjuk 75, Cé-alapjuk pedig 0.  

Ezentúl szintenként (már az 1. szinten is.) 
10 harcérték módosítót kapnak, amit 
szétoszthatnak Ké-jük, Té-jük Vé-jük és Cé-jük 
között, azonban a Té és a Vé növelésére 
szintenként 4-4 pontot kötelesek fordítani. A 
főnixek célzóértéküket általában nem fejlesztik, 
mivel a kiképzések alkalmával nem tanulnak 
bánni célzófegyverekkel. A távolabbi 
célpontokat – ha lehet – mágiával támadják. 

Életerő és fájdalomtűrés 

A főnixek – habár szüntelen gyakorlással 
igyekszenek megőrizni és fejleszteni 
egészségüket – a fegyverforgatás mellett sok 
más tudományt is elsajátítanak. A fájdalmat, 
magas önfegyelmüknek hála, könnyen tűrik. 
Ép-alapjuk 6 (ehhez adódik az egészség 10 
feletti része), Fp alapjuk is 6, amihez (az 
állóképesség és az akaraterő 10 feletti részén 
túl) tapasztalati szintenként K6+4 Fp járul. 

Képzettségek 

A főnixeket az Ordani Rend különleges, 
sokoldalú kiképzésben részesíti. 
Mágiahasználatra és fegyerhasználatra okítják 
őket, nemigen marad idejük már – szabadon 
választott – képzettségek tanulására. 

Ezt tükrözi alacsony Kp-alapjuk 
mindössze 1, amihez szintenként (már az első 
szinten is) további 5 pontot kapnak.  

Első tapasztalati szinten a következő 
képzettségeket sajátítják el. 

 
Képzettség Fok/% 

3 fegyverhasználat Af 
Hadrend Af 
Pszi Mf* 
Írás/olvasás Af 
Sebgyógyítás Af 
Vallásismeret (Sogron) Af 
Emberismeret Af 
Hajózás Af 
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Úszás Af 
Futás Af 
 
* Pszijük mesterfokú, de a kyr pszi 

ostromot nem képesek alkalmazni! 
További szinteken a főniek újabb 

képzettségeket kapnak. Az alapfokúak 
elsajátításához azonban a karakternek 
vissza kell térnie a Rendhez – addig nem 
kaphatja meg őket! 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Fegyverdobás (lándzsa) Af 
2. Vakharc Af 
3. Történelemismeret Af 
4. Hadrend Mf 
5. Fegyverhasználat (lángkard) Mf 
6. Sebgyógyítás Mf 
7. Vallásismeret (Sogron) Mf 
8. Vakharc Mf 

 

Tapasztalati szint 

A főnixek meglehetősen lassan 
lépnek tapasztalati szintet, mivel harci 
tudásuk és hitük gyakorlása – illetve az új 
ismeretek elsajátítása – sok időt igényel. A 
paplovag kaszt tapasztalati pont-táblázatát 
használják. 

Különleges képességek 

Mint a többi pap vagy paplovag, a 
főnixek is imával szerzik mana-pontjaikat. 
Minden szinten – már az elsőn is – 
mindössze 6 Mp-t kapnak. A Kis Arkánum 
Lélek és Természet szféráját használják, 
illetve a tűzmágia egy speciális egyedi 
változatából is válogathatnak.  

Ezenkívül Sogron biztosít fanatikus 
papjainak különleges képességeiket is. 3. 
tapasztalati szinttől naponta egyszer 
képesek a kezükben tartott egykezes 
fegyvert, vagy saját magukat tűzaurával 
övezni (lásd tűzkard és tűzaura varázslat). 

Ez mindössze 1 szegmensnyi 
összpontosítást és egy parancsszó (fohász) 
kimondását igényli, mana-pont 
felhasználását nem. A tűzkard és a tűzaura 

erőssége (E) két szintenként 1E. (3. szinttől 
számítva), időtartama pedig szintenként három kör. 
Például egy 5. szintű főnix a kezében tartott 
egykezes kardot 15 körig tudja 3E erejű tűzzel 
övezni, melynek sebzése körönként – a kard 
sebzésén túl – 2K6 Sp. 

A 9. szintet elért főnix naponta egyszer 
fohászban (1 kör) kérhet a tűzkobrától azonnali 
segítséget. Egy tűzelementál szolga jelenik meg 
(lásd szolga hívása tűzvarázslat, azzal a feltétellel, 
hogy a paplovag zónáján belül legalább 1E erősségű 
tűz égjen), és annyi percig marad mellette, amennyi 
a főnix tapasztalati szintje.  

A főnix fegyvertára 

A főnixek nem mutat nagy változatosságot 
más ordani fegyverforgatókéhoz képest. Az első 
három fegyver, melyet megtanulnak forgatni: a 
lángkard, a lángtőr és a lándzsa. Pajzsot és 
nehézvértet nem hordanak, csak – ordani szokás 
szerint – pikkelyvértet. A Rend más első szinten 
biztosít számukra egy különleges, Sogron 
hatalmával átitatott, lángvörös pikkelyvértet, 
melynek SFÉ-je 3, MGT-je pedig 1. Ez minden 
használóját érő tűz- vagy hőhatásból képes 1E-t 
semlegesíteni. Az 5. szintet elért veterán harcosok a 
Rend elismeréseként újabb vértet kapnak. Ez 
hasonló a másikhoz – bár szemmel láthatóan 
sötétebb árnyalatú -, SFÉ-je 4, MGT-je pedig 0. 
Minden tűz- és hőhatásból, ami használóját éri, 2E-t 
semlegesít. 

Végül lássunk néhányat Sogron 
paplovagjainak saját varázslataiból. 

Tűzvirágok 

Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Sebzés: lángnyelvenként K6/3 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 10 kör 

Ezen varázslattal a főnix képessé válik 
körönként 1K6 apró lángnyelv teremtésére. Ezek a 
főnixtől számított 5 lépés sugarú körön belül jönnek 
létre, az ő akarata szerint, ám a továbbiakban nem 
irányíthatja őket. A kis lángnyelvecskék minden 
gyúlékony anyagot lángra lobbantanak, s a főnixet 
leszámítva mindenkinek K6/3 Fp fájdalmat okoznak, 
ami ellen a páncélok SFÉ-je beszámítható. A kis 
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lángnyelvek abban a pillanatban elenyésznek, 
mihelyt valamivel közvetlen érintkezésbe kerülnek.  

Időleges tűz 

Mana pont: 13 
Erősség: 3  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 3 kör 

Ezen varázslat segítségével a főnix bizonyos 
súlyhatár alatt bármely nem mágikus tárgyat 3 körre 
tűzzé változtathat. Jóllehet az adott tárgy fényes 
lángokkal fog lobogni, nem sebez és nem gyújtja 
meg a gyúlékony anyagokat. Az időtartam lejárta 
után visszaváltozik eredeti alakjába – addig azonban 
eredeti funkciója szerint nem használható. 

A főnix szintenként 0,5 kg tömegű tárgyat 
képes időlegesen tűzzé változtatni. 

Fenyegető láng 

Mana pont: 8 
Erősség: 1 (4 Mp-ként 1E-vel erősíthető)  

Sebzés: 1K6 
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 5 kör 

Megtévesztő varázslat. Hatására hatalmas 
lángnyelveket, robbanásszerűen terjedő 
tűzgyűrűket képes a főnix megidézni. Az így 
keltett lángok azonban bármekkorák legyenek 
is 1K6 Fp sérülést okozhatnak. A varázslat 1E-s 
erősítéssel 1 lépés hosszú lehet, s minden újabb 
E 1 újabb lépésnyi lángnyelvet jelent majd. 
Maga sokú alkalmazása esetén akár 
pánikkeltésre, robbanások és tűzvészek 
imitálására is alkalmas, ám csakis a rendkívül 
gyúlékony anyagokat képes lángra lobbantani. 
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