
 

 

 
 

Képzettségek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A M.A.G.U.S. klasszikus 
kiadásában és az Első Törvénykönyvben 
található mintegy 66 képzettség jó 
alapot biztosít a karakter egyedivé 
formálásához, a kasztok különbségeinek 
kidomborításához, de nyilvánvalóan 
nem fedik le az ynevi halandók által 
elsajátítható ismeretek, jártasságok teljes 
skáláját.  

Az ismereteknek léteznek olyan 
területei, melyeket fajtól-kaszttól 
függetlenül bárki elsajátíthat indirekt 
módon, csupán tapasztalással. A 
karakteralkotás során elkészített 
előtörténet játéktechnikai kifejezéseinek 
is tekinthetjük őket, mivel számszerűleg 
jelenik meg bennük a karakter 
származása, jelleme; fejlődése során 
pedig rajtuk keresztül is tükröződnek a 
karakter által túlélt kalandok, utazások 
tapasztalatai. 

Azok, akik képzetlenül próbálnak 
eligazodni egy vadidegen városban, 
bizony, kevés jóra számíthatnak. Amíg 
van idejük kényelmesen kérdezősködni 
vagy nézelődni, még nincs igazán nagy 
gond. A problémák ott kezdődnek majd, 
ha sietősre fordul a dolguk, vagy – ne 
adják az istenek! – menekülniük kell... 
Ha útmutatás alapján kell megtalálni egy 
Morgena szentély romjait a végtelen 
gianagi erdőségekben, vagy egy orgazda 
pinceboltját Erionban, sokat segít, ha a 
kalandozó már járt az adott területen, 
hisz az útbaigazítás mindig tájékozódási 
pontokat ad meg, és ezekből nem árt 
néhányat (de leginkább mindet) ismerni. 

Az alábbi képzettség ehhez a 
problémához nyújt játéktechnikai 
segítséget.  

Helyismeret 
Talán nem kell hangsúlyozni 

ennek a fontosságát. Azok, akik olyan 
helyre érkeznek, ahol még nem jártak, 
és fontos elintéznivalójuk van, jobban 
teszik, ha azonnal kerítenek valakit, 
aki biztonsággal eligazodik az illető 
városban vagy tartományban. Viszont 
ha valaki több-kevesebb időt eltölt egy 
városban, hetekig-hónapokig kóborol 
egy országban, egyre jobban rögzül 
benne az épületek, utcák 
elrendeződése, vagy a tájfoltok 
egymásutánisága. Ez azt eredményezi, 
hogy egyre kisebb eséllyel téved el, 
vagy ha ez mégis előfordulna, hamar 
talál ismerős tájékozódási pontot, nem 
is beszélve arról, hogy megfelelő 
eligazítással könnyebben megtalál 
rejtett vagy nehezen fellelhető 
helyeket.  

A képzettséget legegyszerűbb 
nagyobb földrajzi egységekhez, illetve 
településekhez kötni. Ennek 
megfelelően egyes helyismeretek vagy 
agy nagyobb városhoz (Erion, Ifin, 
Davalon), vagy egy állam egy-egy 
tartományához kötődnek, azt mutatják, 
a karakter mennyire van tisztában az 
ott uralkodó állapotokkal. (Ez 
hasonlatos a fegyverhasználat 
képzettséghez; ott is minden egyes 
fegyverre fel kell venni a  
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képzettséget.) Minden egyes alkalommal, ha valaki 
új, számára ismeretlen városba, tartományba, 
kantonba, stb., kerül, újra és újra az alapoktól kell 
kezdenie az ismerkedést – a következő tárgyalt 
módosító körülmények figyelembevételével. 
Célszerű tehát listát vezetni az ismert helyekről, az 
ismeret szintjének feltűntetésével.  

Az előbb „szintet” és nem fokot említettünk: a 
képzettséghez ugyanis százalékos értéket rendelünk. 
Ez az érték – értelemszerűen – azt mutatja meg, 
hogy a karakter az adott helyen mekkora eséllyel 
igazodik el. Fejlesztése nem igényel Kp-t, 
alapvetően az illető területen eltöltött időtől függően 
növekszik, mégpedig városban 2K6+3% /hét, 
nagyobb földrajzi egységre vonatkozóan K6+4% 
/hónap. Módosíthatja ezt a térképészet ismerete (Af: 
+5%, Mf: +15%), és nyilvánvalóan a település vagy 
a terület mérete (a megadott értékek egy kb. 30000 
fős városra és egy nagyjából Predoc méretű területre 
vonatkoznak). Alapvetően a KM dolga, hogy a 
körülményeket mérlegelve eldöntse, mennyire 
ismerhette meg a karakter azt a várost vagy 
országrészt, ahol az utóbbi időben jelentősebb időt 
töltött el.  

Még több tényező módosíthatja a 
képzettségpróbát egy adott szituációban. Itt is 
szerephez jut a mesélő kreativitása és 
ítélőképessége, hisz neki kell döntenie arról, hogy 
mekkora esélye van a kalandozónak a helyes 
útvonal, stb. megtalálására. Módosító tényezők 
lehetnek: 

• Az adott területen beszélt nyelv ismerete 
• Az adott kultúra ismerete 
• Rendelkezik-e a kalandozó térképpel, vagy 

kapott-e előzetes útbaigazítást 
• Bizonyos esetekben a legendaismeret 

képzettség 
Fontos kérdés, hogy a karakter első szinten 

milyen Helyismerettel és mekkora ehhez tartozó % -
os értékkel rendelkeznek. Általában a játékos 
karakterek zöme a szülőföldjét illetve – városát 
meglehetősen jól ismeri, ezért minden karakter első 
szinten 4K6+6% Helyismerettel indul erre 
vonatkozóan. Még egyszer hangsúlyoznánk az 
előtörténet szerepét, mivel ez alapján teljesen más 
érték is előfordulhat, gondoljunk csak például arra, 
ha a kalandozó siheder korában egy lócsiszár 
segédje volt, és többször bejárta Ilanor déli részét, 
vagy – hogy ellentétes példát is lássunk – lehet ő egy 

parasztfiú is, aki a faluját csak évente egyszer 
hagyta el – a szomszéd faluban rendezett vásár 
miatt. Ezért a mesélőnek jogában áll az 
előtörténet alapján le- vagy felfelé módosítani a 
kidobott értéket. 

Egyes kasztok esetében indokolt, hogy 
már első szinten jobb helyismerettel 
rendelkezzenek, vagy több helyet is ismerjenek. 
Ilyen kaszt a tolvaj, a bárd és az Arel-pap, akik 
az alapokon kívül újabb 4K6+6%-ot kapnak, 
amivel vagy a szülőföld (tolvajoknál város) 
ismeretét növelik, vagy újabb Helyismeretre 
fordítják. 

Mint láttuk, a Helyismeret képzettség 
több szempontból is újszerűnek és 
rendhagyónak számít. A KM-eknek bizonyára 
segítséget jelenthet a Summarium első 
kötetében megjelent Ynev leírás. 

Kultúra 
Sokfajta értelmes lény él Yneven, s a 

történelem – no meg az istenek akarata – 
mindegyiknek a sorsát másképp alakította. A 
különféle fajok lelkialkat és testfelépítés 
tekintetében persze eleve elkülönültek 
egymástól, ám idővel az egyes fajokon belül is 
markánsan megkülönböztethető csoportok 
jöttek létre: nyelvük, hagyományaik, szokásaik 
mind mások és mások voltak. Az ily módon 
keletkezett népi-földrajzi-szellemi 
közösségeket hívják kultúrköröknek. 

Itt csak annyit tartunk ismételten 
szükségesnek megjegyezni, hogy a kultúrkör 
nem faji kategória: a civilizált, értelmes fajok 
általában több kultúrkörre oszthatók. Jelen 
esetben az emberi civilizációt tárgyaljuk, 
amelynek Yneven tizennégy főbb kultúrkörét 
különböztetjük meg. A többi jelentősebb 
értelmes fajjal ugyanez a helyzet. Egységes 
törpe kultúrkör például nem létezik: a törpe 
civilizáción belül vannak tarini, zimahánus, 
tengeri törpe, diaszporikus, gaáb stb. 
kultúrkörök. A sirenari elfek életmódja, 
világnézete élesen elüt az elfendeliektől, 
akárcsak az északi Kiszakadtaké az Yllinorban 
letelepedett kolóniákétól, s természetesen mind 
a négy felsorolt közösség gyűlöli a kráni 
elfeket. Az ork civilizáció törzsi 
választóvonalak szerint tagozódik 
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kultúrkörökre; vadhajtását képezik az 
udvari orkok, akiknek „vörös” (szövetségei) 
és „fekete” (toroni) csoportjai között 
úgyszintén nagy eltérések tapasztalhatók. 
Nemcsak humán kultúrkörök léteznek tehát 
Yneven, a terjedelem szűkössége miatt 
azonban egyelőre csak ezekkel 
foglalkozunk.  

Alapfok (2 Kp): 

A befogadó kultúrkör kellő fokú 
ismerete nélkül a karakter mindig élesen 
kirí a környezetéből, messziről látszik rajta, 
hogy idegen, a legelemibb viselkedési 
szabályokat sem ismeri. Ez még a 
toleránsabb vidékeken is problémákat 
okozhat: a kívülállóval szemben az emberek 
zárkózottabbak, vonakodnak szóba 
elegyedni velük, ha bármiféle bonyodalom 
támad, azonnal őt hibáztatják érte. Hogy a 
mindennapos életben elboldoguljon, ahhoz 
legalább Alapfokon kell ismernie a 
környező kultúrkört; máskülönben 
mindenütt visszautasításba, 
bizalmatlanságba, gyanakvásba ütközik. 
(Természetesen viszonyulás tekintetében 
kivételt képeznek azok a személyek, 
akiknek éppen a kívülállókkal való 
foglalkozás a hivatásuk: fogadósok, 
ceremóniamesterek, heroldok stb.) A Taba 
el-Ibarában perceken belül egy egész 
közösség gyűlöletét kivívhatja maga ellen 
az az utazó, aki nincs tisztában az alapvető 
dzsad szokásokkal. Ordanban habozás 
nélkül letartóztatják azt az embert, aki 
fennhangon a szájára veszi Sogronon kívül 
bármely más isten nevét vagy nyilvánosan a 
szent jelképét viseli.  

Mesterfok (30 Kp): 

Az egyes kultúrkörökön belüli 
szűkebb közösségekben, amelyek önálló, 
saját hagyományokkal rendelkeznek – 
ilyenek a különféle rendek, testvériségek, 
kiváltságos társadalmi kategóriák – a 
képzettségnek legalább mesterfokú ismerete 
szükséges a boldoguláshoz. Egy sivatagi 
rablótörzzsel folytatott tárgyaláshoz kevés 

az a tudás, amit az ember a karavánszerájokban 
fölszedett. És hiába éli valaki éveken keresztül az 
ordani átlagpolgár békés életét, az még nem készíti 
föl egy Feketelánggal való találkozásra.  

A képzettség alapfoka tehát az egész 
kultúrkörre általánosan kiterjedő információkat 
foglalja magába, míg mesterfoka egy-egy 
„szubkultúra” sajátos ismérveit takarja. Ebből 
következik, hogy egy kultúrkörre nézve a 
karakternek egyszer kell felvennie az alapfokot, amit 
a karakterlapján jelöl (pl. Kultúra/pyarroni/Af). A 
mesterfokot azonban egy kultúrkörön belül 
annyiszor, ahány szubkultúra jellegzetességeivel 
tisztában van (pl. Kultúra/pyarroni, Kobra/Mf). 

Fontos megjegyezni, hogy a kultúra hordozója 
minden esetben a nyelv. Egész seregnyi információ 
megtanulható egy kultúrkörről az ott honos nyelv 
ismerete nélkül is, de az így megszerzett tudás java 
használhatatlan marad. Akkor szembesül ezzel a 
kalandozó, ha megpróbálja nehezen elsajátított 
tudását felhasználni, de az adott nyelv ismerete 
nélkül lehet, hogy csak süket fülekre lel.  

Minden játékos karakter kultúra ismerettel 
indul a játékban, hiszen azt a kultúrkört, amelyben 
élt ismeri alapfokon. Amennyiben egy szűkebb 
közösség (rend, szekta, stb.) tagja, úgy mesterfokú 
képzettséggel kezdi a játékot. A karakter 
előtörténetének folyományaként elképzelhető, hogy 
nem csak egy kultúrkörről vannak ismeretei, ekkor 
előfordulhat, hogy a képzettség valamely fokát 
többször is megkapja az illető. Ennek elbírálása a 
KM feladatkörébe tartozik, de felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a játék egyensúlyának fenntartása 
érdekében alaposan fontolják meg a döntésüket.  

Ez a képzettség játéktechnikailag nem 
szorítható kategóriákba, a M.A.G.U.S.-ban 
nincsenek szabályok a szociális interakcióra. Az 
igényes szerepjáték szintjén viszont annál bővebb 
lehetőségeket nyújt. A Summarium első kötetében a 
mesélő vélhetőleg elég információt talál Ynev egyes 
tájairól, országairól, hogy nagy körvonalakban 
fogalmat alkothasson magának a különböző 
kultúrkörök jellegéről. A fentebb leírt 
megszorításokhoz a KM-nek érdemes mindig 
szigorúan igazodnia. Eltekinteni csak a legnagyobb 
kozmopolita centrumok – például Erion – esetében 
szabad tőle: itt a kultúrák szabad keveredése 
példátlan fokú toleranciát szül. 

Megjegyzendő, hogy a toroni kultúrkört – 
őslakosain kívül – nem lehet mesterfokon 
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megismerni. Ez a kultúra avatatlan szemmel 
áttekinthetetlen bonyolultsága és ősi inhumán (kyr) 
gyökerei miatt olybá veendő, mintha nem az 
emberiség volna a hordozója. 

1. Pyarroni kultúrkör 

Központ: Új-Pyarron (Psz. 3676 előtt Ó-Pyarron) 
Földrajzi kiterjedés: Dél-Ynev, a Predoci-medence 

és szélesebb értelemben vett környéke 
Befolyási övezet: Ynev emberlakta területeinek 

közelítőleg 70 százaléka  
Politikai keretek: teokratikus konföderáció 

(Pyarroni Államszövetség) 
Rassz: Magas termet, szőke haj, világos bőr (pyar) 
Jellem: Változatos, szinte minden kombináció 

előfordul, bár összesítésben a súlypont az Élet-
Rend pólus felé tolódik el 

Vallás: Politeizmus (pyarroni pantheon) 
Nyelv: Pyarroni (Közös nyelv, új-godoni) 
Őskultúra: Godon (humán) 
Rivális kultúrkör: Kráni (inhumán)  

2. Shadoni kultúrkör 

Központ: Shadon 
Földrajzi kiterjedés: Dél-Ynev, a Gályák-

tengerétől a Shadoni-öbölig húzódó földnyelve 
Befolyási övezet: Dél-Ynev, Kereskedőhercegségek  
Politikai keretek: Feudális monarchia, hármas 

hatalommegosztással (Shadoni birodalom) 
Rassz: kevert, nem jellemző 
Jellem: Rend-Élet, nagyobb hangsúly a Rend 

komponensen 
Vallás: Monoteizmus (Domvik-hit) 
Nyelv: Shadoni (más néven utó-godoni; a 

tartományokban helyi dialektusok: felföldi, 
öbölvidéki, shadleki stb.) 

Őskultúra: Godon (humán) 
Rivális kultúrkör: Gorviki (humán)  

3. Gorviki kultúrkör 

Központ: Az öt tartomány (Abrado, Rokmund, 
Gorvik, Warvik, Akvilona) székvárosai és 
Todvar 

Földrajzi kiterjedés: Dél-Ynev, a Ravanói-öböl és 
a Gályák-tengere által határolt földnyelv 

Befolyási övezet: Dél-Ynev, 
Kereskedőhercegségek, elszórt gócpontok 

Shadonban és Észak-Yneven, a Quiron-
tenger mellékén  

Politikai keretek: Elméletileg teokrácia, ez 
azonban csak két tartományban 
érvényesül maradéktalanul, inkább 
feudális anarchiának tekinthető („Szent 
Föld”) 

Rassz: Vékony testalkat, kreol bőr, olajosan 
fekete haj, sasorr (öbölvidéki) 

Jellem: Rend-Halál 
Vallás: Monoteizmus (Ranagol-hit) 
Nyelv: Shadoni (más néven utó-godoni; 

öbölvidéki nyelvjárás) 
Őskultúra: Shadon (humán) és Krán 

(inhumán) 
Rivális kultúrkör: Shadon (humán)  

4. Ordani kultúrkör 

Központ: Ordan 
Földrajzi kiterjedés: Hágóvidék 
Befolyási övezet: Elszórt kultuszközpontok a 

Hat Városban és a Városállamokban, 
elvétve a mélyebb Délvidéken is  

Politikai keretek: Magokrácia (Tűzvarázslók 
Rendje) 

Rassz: Kevert, nem jellemző 
Jellem: Változatos, összesítésben szinte 

teljesen kiegyensúlyozott; a szélsőséges 
kombinációk – irányultságtól függetlenül 
– elég ritkák 

Vallás: Monoteizmus (Sogron-hit) 
Nyelv: Pyarroni 
Őskultúra: Kyria (inhumán), erős helyi 

befolyással 
Rivális kultúrkör: -  

5. Dzsad kultúrkör 

Központ: Al Abadana, el Sobira, Abu Baldek 
és a többi sivatagi kisállam 

Földrajzi kiterjedés: Dél-Ynev, Taba el-Ibara 
Befolyási övezet: Politikailag Dél-Ynev, Taba 

el-Ibara közvetlen körzete; gazdaságilag 
lényegében a földrész minden emberlakta 
területe  

Politikai keretek: Változó, általában 
plutokrácia, néha nyílt despotizmus, a 
sivatagi törzseknél katonai demokrácia 
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Rassz: Közepes termet, sötétbarna bőr, 
sűrű, fekete haj, horgas orr, sötét szem 
(dzsad) 
Jellem: Változatos, többnyire 
kiegyensúlyozott, olyakor azonban túlzó 
szélsőségekbe csap át; az Élet komponens 
legfeljebb elvétve szerepel  
kombinációkban 
Vallás: Politeizmus (dzsad pantheon) 
Nyelv: Dzsad 
Őskultúra: Dzsenn (inhumán) 
Rivális kultúrkör: Általában senki, inkább 
egymás között háborúznak; néha Gorvik 
(humán), az utóbbi időben pedig az amund 
(inhumán) kultúrkör. 

6. Nomád kultúrkör 

Központ: - 
Földrajzi kiterjedés: Déli Síkföld 
Befolyási övezet: Déli Síkföld  
Politikai keretek: Katonai demokrácia 
(törzsi-nemzetségi társadalom) 
Rassz: Alacsony termet, vaskos csontozat, 
barnássárga bőr, durva szálú fekete haj, 
vágott szem, széles járomcsont (nomád) 
Jellem: Káosz-Halál 
Vallás: Démonimádat (szerafizmus) 
Nyelv: Hyunghai (nemzetségenként eltérő 
dialektusok) 
Őskultúra: Démonikus Óbirodalom 
(inhumán) 
Rivális kultúrkör: Pyarroni (humán)  

7. Aszisz kultúrkör 

Központ: Ifin, az egyes 
hercegkapitányságok székvárosai és a 
Baraad-sziget 
Földrajzi kiterjedés: Észak-Ynev, Onpor-
medence és környéke 
Befolyási övezet: Észak-Ynev, néhány 
közeli sziget és városállam  
Politikai keretek: Feudális anarchia, 
monarchikus díszlettel (abasziszi királyság) 
Rassz: Zömök termet, sötét bőr, göndör, 
fekete haj, erős testszőrzet (aszisz) 
Jellem: Változatos, de összesítésben 
határozottan a Káosz pólus felé hajlik 

Vallás: Változatos, Pyarroni pantheon, kyr 
maradványpantheon, Orwella-hit, 
démonimádat stb. 

Nyelv: Aszisz 
Őskultúra: Ryeki démoncsászárság (humán; erős 

inhumán beütéssel) 
Rivális kultúrkör: Változatos, de jobbára erv, 

dwoon és Ilanori (mindegyik humán)  

8. Toroni kultúrkör 

Központ: Shulur 
Földrajzi kiterjedés: Észak-Ynev, a Quiron-tenger 

északi partvidéke, egészen a vízválasztókig 
Befolyási övezet: Észak-Ynev, a Quiron-tenger 

tágabb értelemben vert körzete, különösen a 
városállamok  

Politikai keretek: Despotizmus, hallgatólagos 
magokráciával társulva (toroni császárság) 

Rassz: Magas, nyúlánk termet, ezüst vagy hamuszín 
haj, kreol bőr, fakó szem (kevert kyr) 

Jellem: A Halál komponens különböző variációi 
Vallás: politeizmus (kyr maradványpantheon, 

elsősorban Tharr-hit; hekkák) 
Nyelv: Köztoroni, a felsőbb társadalmi rétegekben 

kyr 
Őskultúra: Kyria (inhumán) 
Rivális kultúrkör: Erv, dwoon és ilanori, olykor 

niarei (mindegyik humán)  

9. Erv kultúrkör 

Központ: Erigow, Eren 
Földrajzi kiterjedés: Észak-Ynev, a Traidlan-

medece szélesebb értelemben vett körzete 
Befolyási övezet: Észak-Ynev, néhány hegyvidéki 

törzs és település  
Politikai keretek: Feudális konföderáció, nemesi 

respublikára emlékeztető vonásokkal (Északi 
Hármak) 

Rassz: Magas termet, feltűnően izmos testalkat, 
sötét hajszín (erv) 

Jellem: Változatos, alkalmanként szélsőségektől 
sem mentes, de a Halál komponens jószerivel 
ismeretlen 

Vallás: Politeizmus (Pyarroni pantheon) 
Nyelv: Erv 
Őskultúra: Dawa Birodalom (humán) 
Rivális kultúrkör: Toroni (humán, erős inhumán)  
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10. Ilanori kultúrkör 

Központ: Dorian, Ru-Shennon 
Földrajzi kiterjedés: Északon a Peratlon-félsziget, 

Délen a Gyűrűhegység és környéke 
Befolyási övezet: Ynev legészakibb részén a niarei 

határtól az erv hegyekig terjedő szakasz; Délen 
a Gyűrűhegységtől Elfendelig terjedő területek  

Politikai keretek: Északon törzsi-nemzetségi 
alapokon nyugvó katonai demokrácia 
(Szépmező), Délen abszolút monarchia 
(Yllinor) 

Rassz: Sudár termet, vékony testalkat, halvány bőr, 
sötét színű haj világosfakó szemmel (ilor) 

Jellem: Élet-Káosz 
Vallás: Politeizmus, elvétve animizmus (pyarroni 

pantheon, helyenként az ősi 
természetszellemek tisztelete) 

Nyelv: Ilanori (rejtnyelv) 
Őskultúra: ;;;;;;;;;;;;;;;; 
Rivális kultúrkör: Toroni (humán), esetenként az 

aszisz (humán)  

11. Dwoon kultúrkör 

Központ: Davalon (korábban Tiarniel) 
Földrajzi kiterjedés: Észak-Ynev, a Ziron-medence 

és közvetlen környéke 
Befolyási övezet: Észak-Ynev, a Ziron-medence és 

közvetlen környéke 
Politikai keretek: Teokratikus rendi konföderáció 

(Dwyll Unió) 
Rassz: Zömök testalkat, darabos vonások, sötét 

színű szem, mézszőke vagy világosbarna haj 
(dwoon) 

Jellem: Rend 
Vallás: monoteizmus (napimádat; Ranil-hit) 
Nyelv: Dwoon 
Őskultúra: Naphon (humán) 
Rivális kultúrkör: Toroni (humán), esetenként az 

aszisz (humán)  

12. Niarei kultúrkör 

Központ: a Mennyei Palota Magasságos 
Sárkánytrónusa 

Földrajzi kiterjedés: Észak-Ynev, a Yian-Yiel 
hegyláncon túli vidékek 

Befolyási övezet: Észak-Ynev, a Yian-Yiel 
hegyláncon túli vidékek; Enoszuke és a 
Sinemos-tengeri szigetvilág; Tiadlan  

Politikai keretek: Niaréban szakrális 
despotizmus (Sárga Császárság), 
Enoszukén katonai diktatúra 
(Dandzsódai), Tiadlanban alkotmányos 
monarchia, hármas hatalommegosztással 
(király, Dorcha, Duin) 

Rassz: Alacsony termet, finom csontozat, 
sárgás bőrszín, vágott szem, egyenes 
szálú, fekete haj (niarei) 

Jellem: A Rend komponens különféle 
variációi: Tiadlanban inkább az élettel, 
Enoszukén a Halállal társul, míg 
Niaréban többnyire magában szerepel 

Vallás: Monoteizmus (Sárkányimádat, 
Kaoraku-hit) 

Nyelv: Niarei (a tartományokban helyi 
dialektusok; az enoszukei „nyelv” 
lényegében a niarei Igazgyöngy 
nyelvjárása) 

Őskultúra: - 
Rivális kultúrkör: Tiadlannak a toroni, 

Enoszukének az erv, a dwoon és az 
ilanori (mindegyik humán); Niarénak 
nincsen rivális kultúrköre  

13. Korg kultúrkör 

Központ: a Tengeri Kígyó Barlangja 
Földrajzi kiterjedés: Észak-Ynev, a K’Harkad 

és a Y’Halpina hegyvidéke é tágabb 
körzetük 

Befolyási övezet: Észak-Ynev, a Quiron-tenger 
partvidéke északon Toron, délen 
Abaszisz nyugati határsávjáig  

Politikai keretek: Despotizmusba hajló 
katonai demokrácia, törzsi-nemzettségi 
keretek között (kánság) 

Rassz: Magas termet, vaskos csontozat, 
feltűnően izmos alkat, dús testszőrzet; 
hajszínben gyakori a szőke és a vörös 
(korg) 

Jellem: Káosz komponens, többnyire 
önmagában, olykor halállal párosítva 

Vallás: Természetimádat (őselemi 
sámánizmus) 

Nyelv: Korg 
Őskultúra: - 
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Rivális kultúrkör: Lényegében bármelyik, 
ha elérhető közelségben van; leggyakrabban 
mégis a dwoon és a niarei (mindkettő 
humán), illetve a tengeri orkok (inhumán)  

14. Tongoriai kultúrkör 

Központ: Az egyes nemzetségek 
sámánszentélyei, többnyire jeles ősök végső 
nyughelye közelében 
Földrajzi kiterjedés: Észak-Ynev, 
Doardon-hegység 
Befolyási övezet: Észak-Ynev, Doardon-
hegység 
Politikai keretek: Magokratikus anarchia 
(törzsi-nemzettségi társadalom sámáni 
vezetés alatt) 
Rassz: Alacsony termet, vékony testalkat, 
kiugró homlokeresz, betegesen sápadt bőr 
(késő-crantai) 

Jellem: Káosz-Halál, összesítésben a Halál 
komponens a hangsúlyosabb 

Vallás: Ősimádat (nekroszerafizmus) 
Nyelv: Crantai 
Őskultúra: Crantai Birodalom (humán) 
Rivális kultúrkör: Az összes többi.  

 
 
 
 
 

1998.10.  
Szerző: J.A. & K.ZS. 

Forrás: Rúna magazin IV.évf./5.szám 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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