
 

 

 
 

Magisztérium VI. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Íme, folytatódik a Magisztérium. 
Ezúttal levelekből válogattuk össze a 
kérdések legjavát, hogy a játék- és Ynev 
technikai kérdésekben eligazítást 
adjunk. 

Pelles Péter, Telk 

„- Kezdeném egy történettel, 
amiből adódnak a kérdések: Amikor 
jómagam még nem meséltem, és 
igencsak kezdő játékos voltam (1 év), 
volt egy kaland, ahol egy varázslóval és 
egy paplovaggal együtt a sivatagban 
pontosabban a széle menti államokban 
kalandoztunk. Egy fontos tárgyat kellett 
volna megtalálni, és visszahozni. Na 
most az történt, hogy a varázsló (dorani, 
Tsz.: 6, faj: dzsenn),...” 

Nekem már ez a dorani dzsenn 
sem tetszik igazán... 

„...mivel a kaland kudarcba 
fulladt, visszament, és egyedül próbálta 
elhozni a varázstárgyat. Na most 
meghalt, de... 

Lehet, hogy volt már hasonló 
kérdésetek, de az biztos, hogy én nem 
tudom ezeket a kérdéseket 
megválaszolni a könyv alapján és 
vagyunk így négyen. A varázsló testén 
volt egy Halottmozgatás bélyeg, na most 
a drága föltámadt egy idő után, és lett 
belőle egy élőhalott dorani dzsenn 
varázsló.  

Amíg nem lettem KM, nem 
tudtam, mit is jelent egy ilyen ember. És 
három kaland után rájöttem, hogy ennek 
véget kell vetni. Mivel megölni nem 

akartam, vagyis mindenáron 
elpusztítani, megpróbáltam 
megvétózni azt, hogy élőhalott 
lehessen, vagy a közeljövőben ezt 
bárki megtehesse. „ 

Előbb nézzük a fontosabb 
kérdéseidet, azután majd elmondom a 
dologról a saját véleményemet is.  

„- Csak a halott testre lehet 
elhelyezni a Halottmozgatás bélyeget, 
vagy lehet élőre is?” 

Elvileg nincs annak akadálya, 
hogy élő testre ezt a bélyeget felróják, 
csak hát nemigen van értelme. Az, aki 
mégis megteszi, minden bizonnyal 
elmebeteg, vagy veszedelmes 
nekromanta.  

„- Mivel a Bestiáriumnál a 
homonkulusznál le van írva, hogy az 
asztrálja eltorzul, stb., akkor ez igaz 
akkor is, ha magának rakta fel, vagyis 
akarta, hogy rajta legyen a bélyeg?” 

A homonkuluszok elsősorban 
mágikus úton létrehozott, mesterséges 
testek, habár arra is akad példa, hogy 
halottakat használnak fel ilyen célra. 
Lelket kell beléjük idézni, különben 
nem működnek. Hogy ez a lélek 
egyébként milyen, az más kérdés. Tény 
azonban, hogy nem feltétlenül kell 
azonnal számolni a megromlott 
asztrállal és hasonlókkal, tehát ez a te 
esetedben nem annyira fontos. Tény 
azonban, hogy a homonkuluszok a 
legritkább esetekben sem akarják, 
hogy bármi is rájuk kerüljön, ne lévén 
saját akaratuk.  
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„- Akkor viszont, hogy lehetnek élőhalott 
boszorkánymesterek?” 

Ez más lapra tartozik, lévén, hogy az 
„életüket” ily módon meghosszabbító alakok 
jobbára valamely felettes hatalomtól kapják az erőt, 
mégpedig azért, hogy szolgáljanak. Én azonban 
ilyenekkel kizárólag, mint NJK-kal találkoztam 
eddig, s gyanítom, hogy ez így is van rendjén.  

„- 20+K6 Ép, amit az élőhalott kap. Mikor, 
mekkora sérülésnél kerül olyan állapotba, hogy 
rothadni kezdjen, vagyis maradandóan 
megsérüljön?” 

Ez a 20+K6 gyanítom, kizárólag a 
homonkuluszra vonatkozik. Sok minden függ attól 
ugyanis, hogy kit, mi kötelezett a túlvilági létre. 
Szerintem ezen Ép-k felének elvesztése már komoly 
károsodásokat okoz, amelyeket egyes varázslók 
átformázással orvosolhatnak. Ugyanakkor, ha maga 
a test nem tökéletes, nem képes önmagát megújítani, 
akkor csak idő kérdése, hogy ezek a bomlási 
folyamatok beinduljanak – hasak nincs ott egy 
hozzáértő, aki valamilyen úton-módon tartósítja a 
testet. 

„- Lehet-e egy testen több az adott bélyegből? 
Pl. lehet-e több halottmozgatás bélyeg a testen?” 

Ennek nincs semmi akadálya. Egyedüli határt 
a mágiahasználó Mp-inek száma szabhat, bár hosszú 
idő elteltével mindez orvosolható. Az más kérdés, 
hogy amennyiben ezek a bélyegek valami olyan 
hatást fejtenek ki, melyek ellenállnak egyes erőknek, 
akkor az ő erejük soha nem adódik össze, mindig a 
leghatékonyabb van érvényben, s csak ennek 
megsemmisülésével lép helyére a következő. (A 
halottmozgatás esetében ez persze nem számít.) 

„- Az elemi erő átereszti a vizet? Vagy milyen 
mélységben kezdi átereszteni?” 

Nem engedi át, hacsak nem az ősvíz 
valamilyen formájával támadnak rá. Ebben az 
esetben a nagyobb E-jű varázslat lesz hatékonyabb. 
Közönséges vizek nem kerülnek az elemi erő mögé 
(pl. aura), csakis a varázslat hatóidejének lejártával, 
az adott mágia megszűntével. 

„- Tudnak-e a boszorkányhercegek varázslói 
mágiát alkalmazni, s ha igen, akkor az is feleannyi 
Mp-ba kerül?” 

Nem tudnak, s így a kérdés második része már 
fölösleges is.  

„- Egyáltalán, gondolom egy elf vagy egy 
dzsenn soha nem tenné magát élőhalottá, vagy 

bármilyen normális ember, annak ellenére, 
hogy játéktechnikailag ez hatalmas előny.” 

Pontosan. Mint fentebb már említettem, 
egy ilyen szertartás végrehajtásához elég erős 
lelki deffektusra van szükség, már az illető 
életében is. Ebben az esetben igaz lehet az a 
feltevésed, hogy az ilyen lelkek már eléggé 
sérültek, és nem csak az asztráljuk, de a 
mentáljuk is.  

Nos a véleményem a dologról a 
következő: Nem tudom ugyan, hogy miként teszi 
valaki magát a halála után élőhalottá, de ha 
mégis megvalósítja, akkor az illető fejében 
komoly problémának kell lennie. Én leginkább 
úgy tudom ezt a dolgot elfogadni, ha ott a 
sivatagban valaki vagy valami átalakította a 
varázsló holttestét, és saját céljaira használta 
fel. Ez azonban sokkal inkább elképzelhető és 
kivitelezhető. Ebben az esetben pedig elég kevés 
az esélye, hogy a szerencsétlenül járt személy 
ura magának. Leginkább csak báb lehet az őt 
életre keltő kezében. Ha esetleg mégis sikerül 
magáról ezeket a kötöttségeket leráznia, akkor 
sem marad az, aki volt, s javaslom a 
továbbiakban NJK-ként való szerepeltetését, 
akinek az irányítását a KM veszi át. Igen 
izgalmas lehet az egykori társaknak ismét 
szembekerülnie, ráadásul immár az ellenséges 
oldalon. 

Lássuk további kérdéseidet! 
„- Mennyi mana-pontja van egy amund 

papnak? Tényleg szintenként 12?” 
Pontosan. 
„- Ha ez így van, akkor ez a Pyarron-

Krán kényszerű szövetség egy kicsit mókás. 
Ugyebár még sok száz manával sem tudom, 
hogy egy amund pap a maga kevés szférájával 
mit tud kezdeni egy láthatatlan, légies, elemi 
erővel, stb. védett, magas szintű varázslóval 
szemben. Szerintem ez nem lett átgondolva, 
mert ezt a kis létszámú igen könnyen meg 
lehetne gyengíteni egy-két varázsló 
segítségével, akik megsemmisítenék a papokat. 
Tudom, a varázsló nem éppen az, aki irtja az 
ellenséget, de ha ennyire nagyon szükséges...” 

Nos. Ez sokkal összetettebb kérdés. Nem 
csupán arról van szó, hogy néhány magas 
szintű varázsló oda bemegy, ami ugye nem 
szokásuk. Olyan sok magas szintű varázsló nem 
mászkál csak össze-vissza Yneven, arról már 
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nem is beszélve, hogy az amundok sincsenek 
olyan kevesen.  

Ám ha mégis bemerészkednének egy 
ilyen vidékre, garantálom, hogy tudnék 
nekik komoly érdekességeket mesélni, 
függetlenül attól, hogy légiesek, elemi 
erősek, láthatatlanok, stb. Nem csupán az 
amundok különféle mágikus praktikáira 
gondolok itt elsősorban, meg hogy egy-egy 
templomban nem csak három-négy harcos 
lófrál, de ne feledkezzünk meg a különböző 
démonokról sem – itt elsősorban a 
faldémonokra gondolok. Ezek a 
teremtmények a mai napig jobbára 
ismeretlenek a különféle varázslóiskolák 
előtt, rendkívül keveset lehet róluk tudni. 
Ami viszont édeskevéssé érdekli őket, hogy 
ki mennyire láthatatlan, légies, meg elemi 
erős. Az asztrálsíkról kivégzik és kész. Kell 
egy pár expedíció, mire nagyjából 
rájöhetnek, hogy miként is kell ellenük 
védekezni.  

És ki tudja mi van még a sivatagban? 

Kontrecz Milán, Nagykanizsa 

„- Lehet-e Yneven naftavetőt 
személyi használatra venni? Ha igen, hol? 
És mennyi? És tűzköpőt?” 

Ezeket a hadászati eszközöket soha 
nem magánszemélyeknek készítik, habár az 
lehet, hogy egy-egy kivételesen gazdag 
nemes áll egy vásárlás mögött, ő akarja 
saját hadseregét ezekkel még ütőképesebbé 
tenni. Az ilyen jellegű fegyverkészítő 
műhelyekre, dolgozóira általában az 
uralkodó rendeletei vonatkoznak, és 
semmilyen esetben nem adják ki titkaikat, s 
nem készítenek, nem készíthetnek ismeretlen 
embernek ilyen eszközöket, csakis uralkodói 
engedéllyel.  

Lehetséges persze ilyen hadigépek 
megszerzése, zsákmányolása csakhogy 
rendkívül kockázatos, arról nem is beszélve, 
hogy a megfelelő kezelőszemélyzet és 
„lőszer” híján fabatkát sem érnek. Azt sem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azok, 
akik ily módon próbálnak valaki ellenére 
tenni, legjobb esetben is hamarosan néhány 
fejvadászra számíthatnak.  

„- Még mindig nem vagyok tisztában a 
„szegmens” fogalmával.” 

Gyakorlatilag egy másodpercnek felel meg.  
„- Egy apró kérésem lenne: Legyen egy Rúna 

különszám, amiben csak a M.A.G.U.S.-ról írtok!” 
Annyit ígérhetek, hogy megfontolás tárgyává 

tesszük a dolgot.  

Soproni Tamás, Budapest 

Külön köszönjük, hogy ennyit bíbelődtél 
leveled külalakjával! 

Lássuk a kérdéseket! 
„- Yneven milyen tömegsportok léteznek, ha 

léteznek egyáltalán?” 
Tömegsportokról semmi esetre sem 

beszélhetünk, de létezik jónéhány olyasféle testedzési 
forma, amely mai értelemben tömegsportnak számít. 
A gazdagabbak számára az eszközigényes formái is 
elérhetők, míg a szegényebbek inkább csak saját 
testük az, amellyel versenybe szállhatnak. Különféle 
bajnokságok nem nagyon léteznek, m akad majd 
minden vidéken egy-egy verseny amelyre távolról is 
érkeznek vendégek. 

A gazdagabbak körében divatosak északon a 
labdaházak, ahol a tenisz és a fallabda őséhez 
hasonló játékokat űznek; majd mindenütt 
találkozhatunk hajó és lovasversenyekkel, s bizonyos 
körökben a vadászatok különböző formái is 
kedveltek.  

A szegényebbek között inkább az atlétikai 
versengések divatosak – futás, különféle súlyos 
tárgyak minél messzebbre való hajítása, és bizonyos 
csapatjátékok, mint pl.: Toronban a koba. 

„- A kalandozó állataira vonatkozik-e a 
morális szabály?” 

Hivatalosan nem, de ha ti úgy látjátok jónak, 
akkor nyugodt szívvel megtehetitek. 

„- Akartok-e készíteni szerencsevadászok 
kiegészítőt?” 

Igen, feltétlenül, ám addig még rengeteg egyéb 
tennivalónk van.  

„- Az Új Tekercsekben a régi kasztok 
képzettségei le lesznek-e írva ötfokozatú 
képzettségrendszerben, vagy egyszerűen Af-2. fok, 
Mf-4. fok?” 

Minden alapkaszt és specializáció 
képzettségeit kidolgozzuk az ötfokozatú rendszerre 
is. 



MAGUS                                                                   Magisztérium VI. - Rúna 5.3                                               Kalandozok.hu 

4 
 

„- Rúnázni lehet-e használt kardot, vagy újat 
kell készíteni?” 

Csupán a varázslótól és annak 
felkészültségétől függ, hogy mire képes, de azt 
kijelenthetjük, hogy általában a már kész kardokat 
látják el rúnákkal, tehát nem feltétlenül kovácsolás 
közben.  

„- Ha bosszút állok (jogosan) valakin 
(megölöm), de a jellemem káosz-élet, nem jár-e 
jellemváltozással?” 

Nem. Bár a KM megnehezítheti a dolgodat, ha 
ráébreszt, hogy esetleg lett volna más módja is a 
bosszúdnak, s komoly lelki dilemmába hajszolhat. 
Egy gyilkosság nem fogja feltétlenül megváltoztatni 
a jellemedet, csak akkor, ha az átélt élmény 
gyökeresen átalakítja egész gondolkodásodat.  

Székely Elek, Vaja 

„- A mostani történetemhez szükségem lenne 
Niare leírásához, de sem a Summariumban, sem az 
ET-ben nincs benne.” 

Niare egyes titkairól a Papok, paplovagok II.-
ben találsz leírást, bár azt előre kell vessem, hogy 
minden még ebből sem fog kiderülni. Ha sikerül 
kiadni az Enoszuke kiegészítőt, utána szerintem 
hamarosan Niaréval is előrukkolunk majd.  

„- Hogyan lehet pontosan meghatározni, hogy 
egy karakter mennyi súlyt képes magánál tartani? 
(Gondolok itt: fegyverek, páncél, hátizsák, élelem, 
stb.)” 

Erre nincs pontos szabály, de javaslom, hogy 
az illető karakter erejéből és állóképességéből indulj 
ki. A két érték összege lesz az a súly kg-ban, amivel a 
vállán még harcolni tud levonások nélkül. Minden + 
kiló egyet-egyet levesz a Té-ből, a Vé-ből és a Cé-
ből, minden +5 kiló pedig egyet a Ké-ből. A két 
főérték összegének kétszerese az a súly, amit 
magával cipelhet mindenhova, anélkül, hogy 
különösebben kifáradna, ötszöröse pedig az, amit 
hirtelen meg tud még mozdítani.  

Perszer ez nem tökéletes, nem is hivatalos, 
nem tesztelte senki, de talán egy házi rendszerhez 
kiindulási alapnak elmegy.  

„- Fegyveres harcot folyamatosan hány 
körig, percig bírja az adott karakter.” 

Erre sincs szabály, de érdemes az illető 
akaraterejét és állóképességét alapul venni. A 
két érték összegének kétszerese határozza meg 
azon körök számát, amikor a karakter még 
levonások nélkül harcol. Ezután a fenti érték 
felét meghaladó számú körben (56 esetén tehát 
28 körig) a harc kábultan, utána a küzdelem 
befejeztéig a harc bénultan módosítói lesznek 
érvényben. A harc végeztével minden egyes 
harccal töltött kör pihenőt kíván. Minden, a 
harc bénultan módosítóival eltöltött kör 5, a 
harc kábultan módosítóival eltöltött harci kör 
2, míg a hagyományos harci körök fél perc 
pihenőt kívánnak. Csakis ekkor harcolhat ismét 
a karakter levonások nélkül. Ha nincs ideje az 
adott pihenésre, akkor az új küzdelem sokkal 
nehezebb lesz.  

Mindaz, amit az előző válasznál leírtam, 
itt is érvényes. Gondolom, ez egy várvívásnál 
már nem állja meg a helyét, de igyekeztem 
minél egyszerűbbre venni a dolgot. Ha van 
jobb, egyszerűbb, átláthatóbb megoldásotok, 
várom szeretettel! 

„- Egy varázsló képes-e örökkévalóságot 
varázsitalra alkalmazni?” 

A hatására nem, csupán az anyagra. Így 
annak cseppjei mindörökké létezni fognak. 

Líthas! 
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