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1. Elsődlegesen a köztes (vagy 
más néven belső) síkokat érthetjük 
ezalatt, tehát ide sorolható az asztrál-, 
a mentál- és az álomsík3 is. 
(Mindhármat összeköti az, hogy az 
értelmes lények elméjének részét 
képezik, tehát az elmén belüliek.) A 
sámán az őt segítő állatszellemeit 
(amelyeknek a valóságban semmi 
közük nincsen a lentebb említésre 
kerülő tényleges állatszellemekhez) 
ezekről a síkokról választja ki4, és a 
ynevi állatvilág valamelyik állatfajával 
kezdi őket azonosítani bizonyos 
síklényre jellemző specifikus 
tulajdonságok alapján.5 

(Problémafelvetés, ötletek és 
kísérletek a tisztázásra) 

I. A Szellemnép1 
csoportosítása 

A nomád sámánok varázslatainak 
igen jelentős része olyan módon jön 
létre, hogy a sámán a szellemvilág 
lényeivel kerül kapcsolatba az 
eksztázisba hajló szellemtánc alatt, 
amelynek során a saját vagy egy másik 
élőlény életenergiáját adja át valamilyen 
ott lakozó entitás számára. Ennek 
kapcsán látom érdemesnek vázlatosan 
tisztázni a szellemvilág fogalmának 
mibenlétét, melyet a törvénykönyvek és 
regények némileg ellentmondásosan 
használnak. 

A szellemvilág – legalábbis 
meglátásom szerint – tágabb 
értelemben az összes nem isteni külső 
síkot, köztes síkokat, illetve az összes 
Satralison jelenlevő természeti nép 
által szellemnek tekintetett 
teremtmény lakóhelyét jelenti, ahová 
a nomád varázstudók áldozataikat 
szánják.2 

1 A Summarium a szellemnép alatt csak az 
asztrál- és mentálszellemek összességét érti, de 
én ebben az esetben átfogóbb módon, minden itt 
tárgyalt entitás összefoglaló kategóriájaként 
használom. 
2 A félreértések elkerülése végett, a 
csoportosításhoz használt terminológiát a 
következőként használom: 1) külső síkok: 
istenek és démoni, illetve esetleg a pozitív síkok 
lakóinak helye, köztes síkok: az asztrálsík, a 
mentálsík, és az Antiss (álomsík), belső 
síkok:elsődleges anyagi síkok,őselemi síkok. 
 

3 Az álomsíkról bővebben:Papok, paplovagok 2, 
127-136., illetve Smaragd Testvériség Papok, 
paplovagok, kegyeltek az Új törvénykönyv 
alapján (bővített átirat) 142-148. old. [ONLINE] 
http://users.atw.hu/hulla/ppl.pdf A sámánok és 
Antiss közötti kapcsolatról, röviden 
játéktechnikai szempontjából: Lord Rufus: Az 
antiss összehangolása 7. old., [ONLINE] 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3
%A9sz%C3%ADt%C5%91k/mes%C3%A9l%C
3%A9s/szab%C3%A1lyok/az-antiss-
%C3%B6sszehangol%C3%A1sa-r1815/ 
4 A hegyi sámánokat bemutató két regényt 
átvizsgálva - a Fogadalmat és az Egyezséget - 
nem találtam teljesen egyértelmű bizonyítékot 
arra vonatkozóan, hogy a hegyi sámánok 
képesek lennének a köztes síkok lényeinek 
megidézésére vagy a velük más módon történő 
kapcsolatfelvételre.(Hacsak a gyógyító 
maszkmágiát nem tekintjük ilyennek, de ez csak 
újabb problémákat vet fel.)  Ez persze 
önmagában még nem jelent semmit, 
logikusnak tűnik, hogy a sztyeppeiekhez 
hasonló mágikus gyakorlatuk erre is képessé 
teszi őket.  
5 A segítőszellemekről bővebben: Második 
törvénykönyv, 107. old.  Kiválasztás, beavatás – 
Sámánmágia.  
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https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/mes%C3%A9l%C3%A9s/szab%C3%A1lyok/az-antiss-%C3%B6sszehangol%C3%A1sa-r1815/


MAGUS                               Néhány megjegyzés a nomád sámánok szellemvarázsával kapcsolatban               Kalandozok.hu 

2 

A szellemnép tagjai a következő helyeken 
léteznek: 

2. A démoni síkok lakói. Őket a sámánok 
mint sötét szellemeket látják, ugyanakkor tisztában 
vannak vele, hogy külső síkok ezen lakói ez előbbi 
csoport tagjaitól jelentős mértékben különböznek, 
tőlük gyökeresen eltérő minőséget képviselnek. 
(Wayne Chapman ezeket a síkokat az Ősi titkok 
láza, acélnak vihara c. könyvében [49.o] karnális 
síkoknak nevezi, későbbiekben én is ezt kifejezést 
használom helyenként.) 

3. Az elsődleges anyagi síkok (tehát 
nemcsak a Satralis) Necrográfia V., Vl., Vll. 
osztályaiba tartozó szellemek, kísértetek, illetve 
a lX. osztályba tartozó holt  lelkek. A nomád 
varázstudók ismeretei ezekkel a túlvilági lényekkel 
kapcsolatban kezdetlegesnek, esetleg közepesnek 
mondhatóak.6  Az ebbe a kategóriába tartozó 
lelkeknek azokban a törzsekben van nagyobb 
szerepe ahol a pusztai nomádokra jellemző sötét 
erőknek való alárendelődés nincs jelen, pl: hegyi 
nomádoknál.7 

4. A Satralison8 létrejött, ott lakozó 
szellemnek tekintett teremtmények:  
a, Állatszellemek. 

Mint fentebb már szóba került, a valóságban 
semmi közük az ún. segítőszellemekhez9, a 
hasonlóság pusztán szóbeli, kulturális-
pszichológiai okokból kifolyólag állati formával 
történő azonosításon alapszik. Velük szemben az 
igazi állatszellemek Ynev állatvilágának specifikus 
genetikai entitásai, akik összefogják a ynevi 
állatok populációit, uralkodnak az állatok felett, 
melyek fölött nem csak a (hegyi) sámánoknak van 
uralma, hanem a keleti-barbárok sámánpapjainak 
is.10 A (hegyi) nomádok sámánjainak 
állatszellemek feletti hatalma eltérő módon 
nyilvánulhat meg, függően attól, hogy pusztai vagy 
hegyi sámánokról van szó. Az előbbi a tényleges 
állatszellemek felett mindössze passzívan és 

                                                 
6 Második törvénykönyv, 119. old. Sámánmágia –
,Idézőmágia  
7 Pl.: Fogadalom, 275. old.  
8 Elvben nem kizárt, hogy valaki más külső síkokon levő 
szellemekhez folyamodjon lévén, a démoni síkok esetében is 
hasonló zajlik. 
9 Bővebben: Második törvénykönyv, 107. old. Kiválasztás, 
beavatás 
10 A sámánpapok mágiájával kapcsolatban lásd: Papok, 
paplovagok 2, 102-103. old. 

viszonylag rövid ideig képes uralkodni, olyan 
módon hogy a varázslat lejártának idejéig 
manipuláltan-felerősítve birtokolja a feláldozott 
állat esszenciális biológiai tulajdonságait. 
(Meglátásom szerint ezért tévesen nevezik ezt 
állatszellemidézésnek mert valójában semmiféle 
tényleges idézés nem történik, hanem inkább egy 
biológiai tartalom módosítottan történő, mágikus 
eszközökkel való felhasználása zajlik.11) A 
sámánok utóbbi csoportja, amely igazán nagy 
arányban a Déli-Határhegységben van jelen, 
képes közvetlenül is irányítani az 
állatszellemeket12, vagy olyan módon hogy 
szükség esetén megidézik őket, vagy olyan 
módon hogy tényleges állatszellemeket13 
birtokolnak, akár majdnem féltucatot is 
egyszerre.14 Az állatszellemekről azt is tudjuk, 
hogy nem léphetnek fel szeráfi alku szerződő 
feleiként, mert túlságosan kötődnek az elsődleges 
anyagi síkhoz15 és azt is, hogy némelyikük 
kifejezetten rosszindulatú, ezek pedig igen nagy 
veszélyt jelenthetnek az értelmes lények 
számára.16 Tiszteletük igen jelentős a 
Kwyn’Lior-alföldön.17  

 
                                                 
11 Legalábbis nekem így tűnik, lásd: Második törvénykönyv, 
130-131. old. 
12  Fogadalom 274., illetve némileg ellentmondásosabban 
Egyezség, 106. old. 
13 Fogadalom, 313. old. 
14 Egy – szerintem jó – farkasemberekkel foglalkozó rövid 
írás, a farkasemberek kialakulását a nomád népek sámáni 
gyakorlatával hozza kapcsolatba. Farkasember kicsit 
másképp [ONLINE] 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-
kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/ 
15 Szerafizmus: a rejtőző hagyomány, 1. old. 
16 Legalábbis így tűnik számomra például az enoszukei 
kígyószellemről szóló leírás alapján.(Enoszuke kieg. 267-
268. old.) 
17 Északfölde, 126. old. 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/
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b, Az emberi kultúra működésekének 
hozadékaként létrejövő nagy erejű 
szellemi entitások.  

 
(A névadástól inkább tartózkodnék.) 

Esetükben az emberi (?) társadalmak 
kultúráinak működése során 
melléktermékként öntudatra ébredt 
természetfeletti erejű szellemi lényekről 
van szó, amelyek az elsődleges anyagi 
síkon is fizikai jelenléttel bírnak.18  A 
szabálykönyvekben ez a csoport 
gyakorlatilag nincs is összefoglalóan 
tárgyalva, holott ennek megléte teljesen 
egyértelmű és jelentőségük nagynak 
mondható. Míg a belső síkokat 
közvetlenül és jelentős mértékben 
befolyásolják az elsődleges anyagi sík 
(Satralis) eseményei, pontosabban az 
események értelmes lények általi 
érzékelése, (pl: amikor az emberi elme 
működésének egyfajta mellékterméke 
gyanánt önálló entitások jönnek létre), 
ezeknek a síkoknak egyéb lakói sok 
szempontból autonómok: lakói közül 
sokan tisztán a sík szülöttei19, nem 
reflexiók, önállóságot nyert kivetülések, 
hanem saját síkspecifikus eredettel bírnak. 
Ezzel szemben áll a mentális konstrukció-
hozadékként létrejövő entitások csoportja, 
kiknek létezése pusztán az emberi 
társadalmak spirituális-szellemi 
igényeinek köszönhető, de már nem 
függenek attól, önállósodtak. Tehát, ha 
példának okáért egy emberi közösség 
elkezdi tisztelni az erdő szellemét, egy idő 
után az majd értelmes enititásként fog 
megjelenni az erdő területén, függetlenül 
attól, hogy előzőleg pusztán csak 
közösség képzeletében létezett: ahogy a 
benne való hit elmélyül és egyre 
kiterjedtebbé válik a tisztelete, úgy nő a 
nemrég létrejött entitás ereje is, miáltal 
fokozatosan erősödik a fizikai valóságra 
ható, azt befolyásoló képessége. Idővel 

                                                 
18 Az Új bestiárium megkockáztatja hogy talán 
Domvik küldöttjeinek esetében is valami 
hasonlóról lehet szó. (Új bestiárium, 243-244. old.) 
19 Pl.: Papok, paplovagok 2, 128. old.  

már mágikus hatalomra is szert tesz, jó eséllyel 
igyekszik elmélyíteni kapcsolatát a benne hívő 
egyénekkel, tovább növekedvén ezzel.20 

Mivel a civilizáció szervezett vallásai nem 
engednek teret az ilyen entitások tiszteletének, 
imádatuk, a tőlük való segítségkérés a természeti 
népekre jellemző,21 az ilyesfajta lényeknek csak 
Enoszukén22 és Nairéban23 van nagyobb szerepük 
                                                 
20A rjúszúk „ébredéséről” (kvázi létrejöttükről) fokozatos, hit 
általi felmagasztosulásról és hatalomnövekedésről: Enoszuke 
kiegészítő 142-143. old. Egyébként alkalmanként bizonyos 
átfedés lehet a tényleges állatszellemekkel és tényleges 
természetszellemekkel. Ezeknek egy része könnyen lehet, 
hogy valójában kulturális produktum, nem pedig 
fajspecifikus síkokon őshonos entitás.  Elvben nem zárhatjuk 
ki, hogy ez alkalmanként ez entitásközi feszültségekhez, 
konfliktusokhoz vezethet, elvégre a hatáskörök elég gyakran 
átfedésébe kerülhetnek egymással. (Ugyancsak hasonló lehet 
a helyzet bizonyos a köztes síkok síkuraival akik egy-egy 
területet felügyelnek.) Elképzeléseim szerint, ha valami miatt 
ilyen helyzet állna elő, abban az esetben paranormális 
jelenségek veszik kezdetüket. (Tehát, pl.: az állatok 
viselkedése a normálistól a lehető legnagyobb mértékben 
eltérővé válik, a folyók sodrása más lesz, valószerűtlen 
hőmérsékletingadozások kezdődnek, gömbvillámok 
képződnek stb.) 
21 Pl.:”Minden bizonnyal akadhatnak még olyan területek - 
különös tekintettel a déli hegység és a Déli Jégmezők 
vidékére - ahol az elemekkel viaskodó emberek a természet 
erőinek kegyeit keresik. Ynevnek erről a legdélebbi részéről 
azonban még szegényes, töredékes információk sincsenek.” 
Papok, paplovagok 2, 120. old. Érdemes,felidézni ezzel 
kapcsolatban a Fogadalom kilencedik fejezetét (147-153. 
old.) amiben az ún. amarkan-szeánsz során történő 
sámánavatás részleteibe pillanthatunk bele. Ennek során a 
beavatandókat különböző természetben létező dolgok 
szellemeihez (hegy, állat, vihar stb.) rendelik hozzá egy 
tánccal kísért szertartás során. Anélkül, hogy bármire is 
célozgatni akarnék, szerintem érdekes lehet az előbbieket (és 
a Fogadalom függelékében ismertetett hegyi sámánok 
bizonyos természeti elemek felett hatalommal bíró 
csoportjait) összevetni azzal, amit Raoul Renier 
szerafizmusról szóló írásában jegyez meg a korgok őselemek 
szerint csoportosuló sámánpapjairól. (Szerafizmus: a rejtőző 
hagyomány, 39. old.) 
22 Őket a kontinenstől elzárt országban rjúszúknak hívják. 
Létrejöttükről, sokféleségükről színes, érdekes leírást 
olvashatunk az Enoszuke kiegészítő egyik alfejezetében. Ez 
az egyetlen leírás, ami ezzel a kategóriával részletekbe 
menően foglalkozik, jóllehet a könyv által tárgyalt földrajzi 
kereteken nem lép túl. (Enoszuke, 142-145. old.) 
23 “A niarei emberek hitvilága, összetett bonyolult. Laikus 
szemlélő számára kaotikus összevisszaságnak tűnhet. Aki 
azonban veszi a fáradtságot és két-három emberöltőnyi időt 
rászán, az ha nem is könnyen, de eligazodhat ebben a 
mitologikus dzsungelben. Könnyen megfigyelhető, hogy 
erősen élnek a Sárga Császárságban azok képzetek melyek a 
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a civilizált társadalmak életében, illetve a Kránban 
ahol néhány káosz-angyal ebbe a kategóriába 
tartozik.24  

c) Még az előbbinél is ismeretlenebb, 
kevésbé tisztázott eredetű csoportot jelentenek az 
ún. Természetszellemek.25 Ennek a csoportnak 
kapcsán kell megemlíteni a naradeleket, akiket az 
UTK-s Bestiárium - kevéssé érthetően, az eddigi 
ismereteinkkel való bármilyen összhang nélkül - 
úgy határoz meg mint “a  természetszellemeknek a 
testet öltött formái[t], s ezáltal nem teremtett 
lények hanem maguk a teremtők, különleges 
szabályok érvényesek rájuk.”26  Az Új 
törvénykönyv viszont már némileg érthetőbben 
ismertet: (...) „A természetszellemek a különböző 
fajok civilizációjának forgatagától távol, 
járhatatlan erdők, hegyvidékek mélyén lakoznak, 
folyókban, tavakban, ligetekben, barlangokban, 
rengetegekben, hegyekben. Ezek az asztrál- és 
mentállények annyira eggyé váltak környezetükkel, 
hogy nem csak az általuk uralt terület lélekkel bíró 
teremtményei felett rendelkeznek valamely asztrális 
hatalommal, de a hatalmasabbak az elemek és az 
időjárás felett is befolyással bírnak. Ezen lények 
általában helyhez kötöttek, addig léteznek, míg az 
anyagi világban horgonyukként szolgáló területek 
sértetlenek. Épp ezért jóindulattal azok iránt 
viseltetnek, kik betartják a törvényeiket, védelmezik 
a területüket, kisebb ajándékokkal, áldozatokkal 
keresik kedvüket. Az ilyen karaktereket 
lehetőségeikhez mérten segítik jó idővel, jó helyen 
felbukkanó vadászzsákmánnyal, menedékkel, 
esetleg „véletlenül” megfelelő helyen kilyukadó 
vadcsapásokkal, ösvényekkel. (...) Egy hegyszellem 
                                                                                    
létezés minden megnyilvánulását – tárgyakat, 
élőlényeket,természeti jelenségeket stb. – akarattal, 
személyiséggel ruháznak fel. Arra is találunk példát, hogy 
neves őseik haláluk után az égiek honában istenné váltak. 
Ezen ismérvek általában megtalálhatóak más természet közeli 
népek hitvilágában is.” Papok, paplovagok 2, 116. old. 
24 Ilyen módon jött létre néhány káosz-angyal is. Lásd, pl.: 
Summarium, 394. old., 402. old.  
25 A természetszellemek Fogadalomban való említése, pl.: 
274-275. old., Reniernél pedig Szerafizmus: a rejtőző 
hagyomány, 30. old.  
26 Új bestiárium 284. old. Az ezt megelőző oldalon pedig azt 
olvashatjuk,hogy: “A naradel egy erdőszellem amely képes 
testet ölteni. Mivel szimbiózisban él a fákkal ezért képes 
azoknak életerejét, illetve saját tartalékait is képes 
mozgósítani a közösségük védelme érdekében, emiatt az igen 
tevőleges és nagyhatalmú természetszellemek közé 
sorolható.”  

pártfogolja nyugodt, megingathatatlan lesz, 
szeme a gleccserek vakító fagy-kékjét idézi, míg 
egy völgymélyi erdő szellemének védence 
érzékeny lesz, cserfes, játékos, mint a lombok, 
szeme pedig a napsütötte levelek zöldjében 
játszik. A patrónusszellemek révén a karakter – a 
természetben járva – a hasonló szellemektől 
kisebb-nagyobb segítséget kaphat (sugallatok 
stb.).”27 Sajnos arról nem tudunk meg semmit, 
hogy szóban forgó csoport és az állatszellemek 
között milyen viszony áll fenn (pl: a két 
csoportot Ian Russel is elkülöníti) amennyiben 
ilyesmi létezik. Márpedig ez elég logikusnak 
tűnne, hiszen mindkettő szervesen kapcsolódik a 
természetes életközösségekhez. Érdemes 
megemlíteni, hogy több nagyobb kiterjedésű 
területen – pl: Fenyvesföldön28, Ilanorban29, 
Yllinorban30, illetve a már említett Kwyn’Lior-
alföldön31, csakhogy néhány jelentősebb példát 
említsünk – tiszteletük változó mértékben 
elterjedtnek és bevettnek számít. Tiszteletük 
megléte ellentmondásos és bizonytalan 
mibenlétű a déli sztyeppék nomádjainak 
körében.32 Akár az állatszellemeknél, köztük is 
                                                 
27 Új törvénykönyv 56. old. [ONLINE] 
https://docplayer.hu/106619835-Elotortenet-keszitese.html 
28 Érdemes megemlíteni,hogy a természetszellemek tisztelete 
jelentősnek tekinthető Fenyvesföldön. „Fenyvesföld: 
Általános (alt) A Ziron-hegységtől a Mer’Daray-tengerig 
húzódó, érintetlen vadon elnevezése. A nem túl jelentős 
vidéken természetszellemeket imádó, vadászó-gyűjtögető 
törzsek élnek, akik prémekkel kereskednek az északi hármak 
kalmáraival. (Szürkecsuklyás, Északfölde) – olvashatjuk 
Ynev szószedetében. (Egyébként emellett körükben az ősök 
tisztelete is jelentősnek számít, Északfölde 167. old.) Ebből 
kiindulva feltételezhetjük, hogy a legkülönfélébb emberi – és 
talán nem csak emberi – félcivilizált vagy természeti népek 
között, a bennük való hit széleskörűnek számíthat. Szintén 
Ynev szószedetében olvashatunk néhány szót egy szemlélődő 
természetszellemről: „quana dokuna - Általános (alt) A 
szemlélődő. Különös ynevi élőlény, egyfajta természetszellem. 
(B, 184/1/1)” 
29 Egyesek arra gyanakodnak, hogy az ilanori 
természetszellemek valójában un. hamis alkut kötött 
siyerafok, szeráfi paktumot megkötött karnális lények 
lehetnek. (Raoul Renier Szerafizmus: A rejtőző hagyomány – 
Thassaladyon dorani magiszter értekezése, 30. old.) 
30 Rúna IV. évfolyam, 126. old [ONLINE] 
http://users.atw.hu/atlantisz/magus/Runak/Runa4.pdf 
31 Északfölde, 126. old. Mivel egyes törzseik isteneket is 
tisztelnek, ezek hitvilága szerkezeti felépítésüket tekintve 
némileg hasonlónak tűnik a keleti barbárok vallásához. 
32 „(...) A természet a nyílt puszták gyermeki ők, isteneik még 
az ősi, fűben állatokban, szelekben 

https://docplayer.hu/106619835-Elotortenet-keszitese.html
http://users.atw.hu/atlantisz/magus/Runak/Runa4.pdf
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akadhatnak olyanok amelyek kártékonyak 
és rosszindulatúak.33 

5. Felmagasztosult vagy visszatérő 
ősök szellemei. Célszerű elválasztani a 
második csoporttól. Biztosan tudjuk, hogy 
Déli-Hegységben lakó nomádok körében 
ismert egy emberi lényekhez nagyon 
hasonló ősaquir fajú, a későbbiek során 
emberekkel elkeveredett xaquanba tartozó 
mitikus ős, aki egyesek szerint 

                                                                                    
 lakozó szellemek. Ennek megfelelően szinte 
közvetlen kapcsolatban állnak velük, noha a 
sámánok szerepe nem vitatható. [Kiemelés tőlem- 
Greol] Egyértelműen ők a nomád közösségek 
szellemi vezetői, ők védelmezik meg a harcosokat az 
ártó erőktől. Éppen ezért nagy veszélyek fenyegetik 
azokat a nomád harcosokat, akik törzsüktől 
(sámánjuktól) elszakadni kénytelenek. A sámánok 
védelmének híján ugyanis könnyben az ártó 
szándékú szellemek, amelyeket egyébként a törzseket 
óvó mágia távol tart. (Az efféle lények a Szellemnép 
kategóriába tartoznak, bővebben a Summarium 241. 
oldalán olvashattok róluk. A KM az ott leírtak 
alapján készíthet személyre szabott 
asztrálszellemeket nomádjainak. (...)” 1998.10. 
Dachner Richárd és Gáspár Péter - Rúna Magazin 
lV. Évfolyam 5. szám. Ez ellentmond az 
eddigieknek, a természetszellemeket mintha  mint a 
köztes síkok lakóit azonosítaná, de ez szerintem úgy 
is értelmezhető, mintha valamiféle ellentmondás 
állna fenn a nomád hitvilágban. Esetleg 
magyarázhatjuk ezt azzal is, mint a sámán segítő-
szellemállatai esetében: a sztyeppei nomádok 
képzelete kölcsönöz természetből vett alakot a 
köztes síkok valójában nem természeti lényeinek. 
Talán ez utóbbi tűnik a leglogikusabbnak, ezt erősíti 
meg az a tény is, hogy vannak olyan nagyhatalmú 
köztes síkokon élő lények, akik erősen kötődnek 
egy-egy élettel teli földrajzi területhez vagy 
valamilyen élettelen dologhoz. (Pl.: erdő vagy 
romváros, lásd: Summarium: 241-242. old., illetve 
egy ilyen hegyi szellem szerepel a Ynevi kóborlások 
című. Kalandmodul gyűjteményében olvasható 
Vihar a hágón nevű modulban is.) Érdemes említést 
tenni arról is, hogy Raoul Renier Pokol című 
regényében röviden említenek egy kráni 
gyepűvidéken élő gyógyító füves asszonyt aki „csak 
a földben, fában szunnyadó szellemek”-nek hódolt, 
sötét pártfogók helyett. (Pokol, 109. old.) 
33 Legalábbis így tűnik számomra az Enoszuke 
kiegészítő Upaszrujanbeven-juk leírása alapján. 
(Enoszuke, 268-270. old.) Talán nem felesleg 
megemlíteni, hogy váratlan feltűnése  esetén a 
gyanútlan utazók a egyéb hatalmasságok mellett a 
rjúszúkhoz intézik imádságaikat. (uo.) 

leszármazottai vérében él tovább.34 Ő Ynev 
jelenkorában is ténylegesen létezik, kapcsolatban 
áll a sámánokkal, és szemmel tartja Déli-
Határhegységben zajló eseményeket, noha nem sok 
jele van annak, hogy azokba bele is avatkozna.35 
Szerintem elképzelhető, hogy rajta kívül lehetnek 
más, hozzá hasonló, de kisebb népszerűségnek 
örvendő ősök is.36 Megkockáztatom azt is, hogy a 
hegyi-sámánok varázshatalmuk egy részét ilyen 
felmagasztosult ősöktől nyerik. Részben  ehhez 
kapcsolódóan szólni kell a visszatérő sámánősökről 
is: ők gyermekekben születnek újjá,vagy 
megszállottság útján kerítenek testet maguknak.37 
(Ezek között nem nehéz valamiféle hasonlóságot 
feltételezni.) Meglátásom szerint a csoportba 
sorolhatjuk a nekroszerafista ősöket is 38, bár nem 
vagyok benne teljesen biztos, hogy Xhil-Xaquan 
vagy a visszatérő sámánok esetében biztosan 
ilyesmiről lenne szó. 

 
Meglepő módon – a regényekből és 

szabálykönyvekből – úgy tűnik, hogy a Déli-
Sztyeppék nomádjai között nyoma sincs 
őskultusznak. Ezek szerint a sötét entitások 
tisztelete mellett már nem nyílik tér a vallásszerű 
őskultusz számára.39   

 

                                                 
34 Fogadalom, 260. old. 
35 Fogadalom (223, 310-311, 312, 317. old.) 
36 A hegyi nomád targazoknál ez valószínűnek tűnik, ugyanis 
sámánavatáskor közösség új varázstudóját bemutatják az 
ősök szellemeinek. (Fogadalom, 281. old.) 
37 Fogadalom, 276-277. old. 
38 Bővebben: Szerafizmus:a rejtőző hagyomány 5-6. old., 
illetve ezt még bővebben tárgyalja a Papok, paplovagok 2: 
109-110. old. Az utóbbi hivatkozásnál tekintsünk el attól, 
hogy a Tongoriai nekroszerfaista gyakorlatot próbálja 
elhatárolni a délvidéki sámánok praktikáitól, ugyanis itt 
valójában csak a déli-sztyeppék sámánjaira gondol, a hegyi 
sámánokra már nem tér ki. (Ian Russel őket bemutató 
regénye hosszú évekkel később jelent meg.) 
39 Igaz, alkalmanként a sztyeppei, gyepűvidéki nomádok is 
ősiekhez fordulhatnak a tanácsadásért bizonytalan helyezetek 
esetén. (Lásd: Pokol, 105-106. old.) 
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6. Véleményem szerint elvben a részét 
képezhetik a tágabb értelemben felfogott 
Szellemvilágnak az alábbi síkok lakói is: 

a)  A pozitív külső síkok lényei40 
(amennyiben elfogadjuk tényként ezeknek a 
meglétét.) Feltételezem, a hegyi sámánok - csak a 
hegyi sámánok, hiszen pusztai rokonaik sötét 
univerzumképébe ilyen entitások megléte már nem 
fér bele - számára megidézésük lehetetlen vagy 
legalábbis igen nehézkes, de létükkel és bizonyos 
tulajdonságaikkal elvileg tisztában lehetnek. 

b) Az ‘Úrvilág’ lakói. Ian Russel Egyezség 
c. regényében a szellemvilág az Úrvilággal, vagyis 
az egykori Démonikus Óbirodalom 
kiindulópontjául szolgáló, valamelyik a 
párhuzamos univerzumban levő egyik külső 
síkkal41, amely a MAGUS jelenidejében már 
réges-régen elpusztult, romokban áll,42 
szellemszerű lakóit innen lehet megidézni. Az elme 
erejével a valóság viszonylag könnyen 
manipulálhatónak tűnik, olyannyira, hogy ez 
némileg szinte az Álomsíkhoz teszi hasonlatossá.43 
Amennyiben ennek a szférának a létét elfogadjuk, 
akkor az ebből következő játéktechnikai 
vonatkozások kidolgozása komoly feladatot jelent 
a jövőre nézve. Ennek játéktechnikai alapjaival – 
mivel kritikus vagyok a koncepcióval szemben és 
                                                 
40 Lásd: Lord RuFuS – Síkok, a pozitív síkok 
https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/geoframia/fol
drajz/sikok/belsosikok/sikokapozitivsikok(lordrufus)kalandoz
ok.pdf 
41 Legalábbis nekem így tűnt,a regényben előforduló 
jelentősebb helyszíneit, személyeit, tárgyait stb. tárgyaló 
függelék híján csak találgatni lehet Russel szellemvilág-
koncepciójának pontos mibenléte felől. 
42 Egyezség, 105. old. 
43 Pl.: Egyezség, 322-325. old. 

mert szétfeszítené ennek az írásnak a tartalmi 
kereteit – nem foglalkozom.44 

 
c) A csaknem teljesen ismeretlen mibenlétű 

negatív síkok lakói. Ezekről a síkokról csak 
annyit tudunk,hogy “absztrakt eszmeszörnyek” 
élnek benne és,hogy „már a puszta létezése is 
metafizikai képtelenség.” (Szerafizmus: a rejtőző 
hagyomány 26. old.), illetve azt is,hogy sok féle 
hatalmasság lakik ott (uo. 29. old.) 

 
d) A harmónia magasabbrendű 

szellemei: ezekről csak egy pár szavas említést 
találtam Reniernél. (uo. 25. old.)  

 
 Az Második törvénykönyvben bemutatott 

sztyeppei sámán és Ian Russel Fogadalom című 
regényében bemutatott hegyi sámán eltér abban, 
hogy nem képesek a másik által segítségül 
hívható összes csoport megidézésére, ilyen 
módon különböznek egymástól. Vagyis: a 
sztyeppeikkel szemben a hegyiek nem képesek 
külső démoni síkok lakóinak megidézésére,45 a 
sztyeppeiek viszont nem képesek a 4.1.-ben 
felsorolt a, b, c, kategóriába tartozó entitások 
idézésére, hiszen az Második törvénykönyv 
ezeket nem említi. A többi kategóriába tartozó 
lények – legalábbis valószínűleg – mindkét 
csoport számára elérhetőek. 

II. Áldozati lények fajtái 
démonidézésnél 

Az Második törvénykönyvben 
démonidézéshez megadott követelmények 
ellentmondanak az Új törvénykönyv egyik nem-
hivatalos kiegészítőjében46 megadott 
                                                 
44 Számomra a Szellemvilágnak ez a fajta meghatározása 
ellentmondásosnak tűnik (a könyvben sincsen rendesen 
kifejtve, hogy pontosan miről is van szó) ezért szerintem 
tartózkodnunk kellene tőle, vagy esetleg mint másodlagos 
tényezőt kellene figyelembe vennünk. Jóllehet, a Második 
törvénykönyvben létezik egy rövid  varázslatleírás ami 
mintha elkülönült szférának ábrázolná a szellemvilágot, de ez 
egy mondatnál nem több. (Második törvénykönyv, 112. old., 
Átkok) 
45  Bővebben a hegyiek körében jellemző démoni 
alárendelődés hiányával kapcsolatban a Fogadalom függeléke 
ír. 
46 Smaragd Testvériség Papok, paplovagok, kegyeltek az Új 
törvénykönyv alapján (bővített 

https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/geoframia/foldrajz/sikok/belsosikok/sikokapozitivsikok(lordrufus)kalandozok.pdf
https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/geoframia/foldrajz/sikok/belsosikok/sikokapozitivsikok(lordrufus)kalandozok.pdf
https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/geoframia/foldrajz/sikok/belsosikok/sikokapozitivsikok(lordrufus)kalandozok.pdf
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szabályoknak: míg az előbbi pusztán elvi 
lehetőségeként határozza meg az értelmes 
lények feláldozását,47 addig az utóbbi 
magasabb szinteken ezt elengedhetetlenné 
teszi, amihez ráadásul (szerintem teljesen 
értelmetlen és felesleges) kritériumokat is 
társít. Ez meglátásom szerint nem helyes, 
mert túlságosan sötétté színezi a kasztot és 
ezen kívül még a játékot is túlságosan 
bonyolulttá teheti. Ezzel szemben persze 
valamiképpen jogosan lehetne felvetni, 
hogy értelemszerű módon a necrográfiai 
hierarchiában felfelé haladva a sötét 
entitások igényei egyre sokrétűbbekké és 
nehezebben teljesíthetőkké válnak. 
Ugyanakkor viszont úgy gondolom, hogy 
az értelmes lények feláldozásával 
szemben mindig léteznie kell egy 
valamiféle nem-értelmes (állati) 
alternatívának is, aminek meghatározása a 
KM feladata kellene, hogy legyen. 

III. A sámán és a többi 
törzsbeli varázshasználó 
A déli nomádok törzseiben a sámán 

mellett más varázshasználók is 
tevékenykednek: vajákosok48, 

                                                                                    
 átirat) 68. old., illetve 113. old. [ONLINE] 
http://users.atw.hu/hulla/ppl.pdf 
47 Második törvénykönyv 120-121. old. 
48 Sajnos nem sikerült megtalálnom a forrást, ami 
ezt igazolná, jóllehet emlékszem olyan írásara ami 
ezt igazolná. Mindazonáltal már történt kísérlet 
ilyen névvel kasztkidolgozásra, azonban az hogy 
ezek milyen mértékben illenek bele a nomádok 
világába már kétséges. Sztankó Tamás: Vajákos 
[ONLINE]  
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszh
at%C3%B3-
kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-
f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-
m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3
%A1kos-r1092/ Egy kalandozok.hu-n megjelent 
sámánokkal foglalkozó írás így definiálja a 
sámánt: „Játéktechnikailag sámánnak nevezzük a 
déli nomádok, és a keleti barbárok 
varázshasználóit, azonban a fogalom pontos 
meghatározása alapján minden olyan 
mágiahasználót, vajákost és mágiahasználót ebbe 
a csoportba sorolunk, aki a természet energiáit 

javasemberek, füvesasszonyok, 
boszorkánydoktorok49, esőcsinálók.50 Bár írásos 
források nem támasztják alá, szerintem 
feltételezhetjük, hogy közülük a sámán bír a 
legnagyobb varázserővel és emellett minden 
bizonnyal ő rendelkezik nagyobb tekintéllyel.  

 

 
 

IV. Mana-pontok 
A szabálykönyvek nem teszik világossá, 

hogy a sámán pontosan miként és honnan jut hozzá 
a manapontjaihoz. A Második törvénykönyv ezzel 
kapcsolatban röviden csak annyit jegyez meg, 
hogy: Az esetek többségében nem saját erejéből, 
hanem a szellemek és démonok közreműködésével 
hozza létre varázslatait, miközben testi energiáit éli 
fel a Szellemtánc vagy a Révület során. (Második 
törvénykönyv, 105. old.), illetve, hogy a sámán a 
„[révület] rítusa által kerül kapcsolatba a 
szellemvilággal ahonnan mana-pontjait nyeri.” 
(Második törvénykönyv, 106. old.). Vagyis a 
varázserő pontos eredetéről, annak elsajátításáról 
csak igen homályos információink vannak.  

Megkockáztatom a feltevést, hogy a helyzet 
némileg talán hasonló mint a papok vagy az 

                                                                                    
 használva hozza létre varázslatait. Az hogy ezeket az 
energiákat milyen formában tisztelik népcsoportokként 
változó, néhol szellemekként, néhol istenekként tisztelik őket, 
akik a természet gyermekei.Előbbire példa a déli nomádok 
kultúrája, az utóbbira a keleti barbárok 3 főistenből álló 
panteonja.” Gem Kapocs: Sámánok [ONLINE] 
https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/jatszhatokaszt
ok/pap/saman/samanok(gemkapocs)kalandozok.pdf 
49 Fogadalom, 287. old. 
50 http://lfg.hu/13347/rpg/meteorologiai-hadviseles-a-deli-
nomadoknal/ 

http://users.atw.hu/hulla/ppl.pdf
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3%A1kos-r1092/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3%A1kos-r1092/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3%A1kos-r1092/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3%A1kos-r1092/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3%A1kos-r1092/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3%A1kos-r1092/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/vaj%C3%A1kos-r1092/
https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/jatszhatokasztok/pap/saman/samanok(gemkapocs)kalandozok.pdf
https://www.kalandozok.hu/magus/kalandozok/jatszhatokasztok/pap/saman/samanok(gemkapocs)kalandozok.pdf
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orkok51  sámánjainak esetében, azzal a 
különbséggel, hogy míg ők isteneiktől vagy 
halhatatlanná vált héroszaiktól nyerik mana-
pontjaikat, addig a sámán a szellemnép fentebb 
említett csoportjainak legnagyobb, valamiképp 
istenivé magasztosult lényeitől kap mágikus erőt. 
(Pl.: lélekcsírával rendelkező démonurak vagy az 
értelmes lények hódolata miatt felmagasztosult 
elsődleges síkon létrejött entitások.)  

Feltételezem, a sámán áldozatát 
valamiképpen kollektíven, egyszerre mutatja be 
több jelentős hatalommal bíró, különböző 
csoportokba tartozó entitásnak, akik cserében majd 
később a Révület során együttesen nyújtják át 
számára azt a mana mennyiséget amely tapasztalati 
szintjétől függően éppen birtokolható számára. 
Tehát az áldozati állat energiája párhuzamosan, 
több csatornán át áramlik különböző helyekre, 
mely helyekről egyszerre áramlik vissza a 
későbbiek során, amikor a sámán mana-pontjainak 
visszanyeréséért Révületbe kezd. (Ebben az 
esetben nem idéző mágiáról van szó, hanem a 
szokásos áldozatokról, amelyek révén a 
szellemvilág jóindulatának elnyerésének céljából 
történik meg. Az pedig, hogy a mana-pontokat 
mindig vissza tudja kapni, de nem tud élni vele a 
szellemek jóindulatának hiányában, jól kifejezi a 
sámánmágiát, mint a szerafizmus erősen 
elkorcsosult, némileg már ellenkező pólusra 
átcsapott változatát.52 

A sámán valószínűleg tisztában van vele, 
hogy a szellemek különböző csoportjai valamiképp 
eltérő minőséget képviselnek, különböznek 
egymástól, de ez általában számára (legalábbis a 
szabályos időközönként történő, vagy törzsi élet 
jelentősebb eseményeivel járó szokásos 
áldozatbemutatáskor) nem bír túlzottan nagy 
jelentőséggel. (Itt érdemesnek látom újból 
emlékeztetni arra, hogy a hegyi-és sztyeppei 

                                                 
51 Velük kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni, 
hogy történetük egy igen korai, kezdeti szakaszában őselemi 
hatalmasságokat és állatszellemeket imádtak, ami azonban 
valamiért számukra - másoktól eltérően - túlzottan 
veszélyesnek bizonyult. (Summarium, 144. old) 
52 A sámánmágia kialakulásáról, mint a szerafista invokációk 
fokozatosan történő hiányossá válásáról, az egyre jobban 
alárendelődő jellegről Raoul Renier ír: Szerafizmus: A rejtőző 
hagyomány – Thassaladyon dorani magiszter értekezése 
című. művében. 

sámánok nem teljesen ugyanazoknak az 
entitáscsoportoknak hódolnak.) 

V. A sámán mágiahasználata 
Nyugtalanító ellentmondásokra lelünk, ha a 

sámán közvetlenül történő mágiahasználatát 
vesszük górcső alá. (Azaz amikor az Második 
törvénykönyv sámánvarázslatait lapozzuk fel és 
olvasni kezdjük varázslat értékeit.) Mint erről 
fentebb már szó esett, a sámán varázslatainak 
létrehozásához a szellemeket kéri fel vagy a 
természeti világ energiáit szabadítja fel. (pl.: 
Második törvénykönyv 105. old. – legalábbis az 
én értelmezésemben) De pontosan vajon miként 
történik ez? Az Második törvénykönyv – sajnos 
már megint – meglehetősen szűkszavú. 
Amennyiben a Szellemvilágot mint a köztes 
síkok és a karnális síkok, (mint már említettem ez 
utóbbi Wayne Chapman kifejezése a démonok 
síkjaira), illetve a szellemszerű élőholtak, holt 
lelkek összességként fogjuk fel némelyik 
varázslat nehezen értelmezhetővé válik. Nem 
egyértelmű, hogy a köztes síkok lakói milyen 
formában tudnak hatni az elsődleges anyagi 
síkra, és ha igen ez pontosan milyen módon 
történik. (Ugyanakkor azonban azt viszont 
biztosan tudjuk, hogy a segítő-szellemállatoknak 
jelen kell lenni az elsődleges anyagi síkon, 
elvégre a sámán elsődlegesen őket használja 
mágikus praktikáihoz, jóllehet az Második 
törvénykönyvből ez is csak homályosan szűrhető 
le.)  

 
Elképzelhető, hogy például egy egyszerű 

mentállény valamiféle anyagi síkra való 
kivetüléssel bír(hat), amiből többet megidézve 
meglehet mozgatni akár nehezebb tárgyakat is (a 
„Szellemujjak” nevű varázslatra gondolok) vagy 
– mert nem tudjuk az anyagi síkon való 
megnyilvánulásaik pontosan milyenek lehetnek – 
akár az időjáráson is módosíthatnak. (Ez azonban 
már megint egy kissé különösen hangzik.)  De 
mi történik a gyógyítás esetében mikor a 
Második törvénykönyv szerint az a szellemek 
veszik át a betegséget vagy amikor pontos 
információkat (!) közölnek az egészségi 
állapottal kapcsolatban? (Pl.: Betegségelhárítás, 
Méregtelenítés, Betegségfejtés varázslatok.) Egy 
köztes síkon lakó entitás vagy egy elsődleges 
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síkon természetes eszközökkel 
sebezhetetlen démon miként azonosít és 
vesz át egy betegséget hordozó vírust 
vagy fogad magába egy genetikailag 
öröklődő betegséget?! Valami nem 
stimmel. A legjobb magyarázat talán az 
lehet, hogy a sámán valamilyen életerővel 
táplálkozó, létrejöttében fertőző 
betegséghez kapcsolódó, jelenleg is 
fertőző szellemet (vagy szellemeket) kér 
fel, hogy emésszék el a betegséget 
(fertőzést) önmagukban.53 (Itt elsősorban 
a Bestiáriumban ismertetett Ragályhalálra 
gondolok.) Elképzelhető az is, hogy a 
sámán olyan élőhalott szellemeket, a 
karnális síkok olyan lakóit kéri fel 
gyógyításhoz, akik mágikus úton képesek 
hatni a szervezet biológiai működésére. 
(Pl.: „Életerő átadása”)54  

 
Az Második törvénykönyv a 

sámánmágia kapcsán általában 
homályosan beszél „szellemekről” 
amelyek – úgy tűnik – különböző, 
egymástól elkülönülő meghatározatlan 
entitáscsoportokat kell érteni. 

 
A kaszt alkotóinak eredeti szándéka 

szerintem az lehetett, hogy egy szokatlan, 
ködbe burkolózó karaktert tegyenek 
játszhatóvá (ez számomra eléggé 
egyértelműnek látszik az Második 
törvénykönyvet olvasgatva) amire a többi 
törvénykönyv szabályai kissé lazábban 
vonatkoznak. Ez szerintem 
tulajdonképpen nem rossz ötlet, de 
egyúttal meglehetősen problémás is. 

                                                 
53 (Földi valóságunkban tudományos ténynek 
számit, hogy egyes vírusok képesek baktériumokat 
vagy akár más vírusokat is megfertőzni, és ez 
fordítva is igaz: a baktériumok is képesek végezni 
a vírusokkal vagy akár egymással is. Újabban 
daganatos betegségek genetikailag módosított 
vírusok általi megszüntetésére irányuló kutatások 
is folynak. Bővebben:  
https://www.medicalnewstoday.com/articles/3235
52.php) 

 
54 Hasonló ellentmondással találkozunk a 
“Megtisztítás” nevű varázslat esetében is, Második 
törvénykönyv. 108. old. 

Figyelembe kell vennünk azt a lehetőséget is, hogy 
a szellemvarázs valamilyen módon a sámán által 
tisztelt démonurat szolgáló (értelmes és nem 
értelmes lények) holt lelkek közreműködése által 
jön létre, akiket uruk igen csekélymértékű 
varázserővel ruházott fel feladatuk végrehajtása 
érdekében,55 vagy saját a síkján honos igen kis 
hatalmú, az adott külső sík hierarchiájában legalul 
álló szolgáit56 küldi a sámán által kért feladat 
elvégzésére.  

 

 
 

VI. A szellemek jóindulata 
Az fentebbiek során már több alkalommal 

(jóllehet némileg különböző összefüggésekben) 
szóba került a szellemek jóindulata. A sámán 
esetében ez két dolog miatt számít különösen 
jelentősnek: 
                                                 
55 Szolgákká lett lelkek említése: Második törvénykönyv, 
106. old., illetve Rúna lV. Évfolyam 1. szám „Szerencsétlen 
halandó” avagy a démonok [ONLINE] 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/d%C3%A9mono
k-r18/ 
56 Pl.: démonkutyák, uo.  

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323552.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323552.php
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/d%C3%A9monok-r18/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/d%C3%A9monok-r18/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/d%C3%A9monok-r18/
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Mert amennyiben ezt rendszeres és megfelelő 

áldozatok híján nem birtokolja teljes mértékben 
(100%) akkor minden esetben meg kell dobnia a 
csökkentett százalékot és amennyivel elvéti 
annyival csökken a varázslat erősítése. 50% alatt 
pedig a varázslatok vagy nem jönnek létre vagy 
akár a sámán ellen is fordulhatnak. (Bővebben: 
Második törvénykönyv, 106. old.) 

Az Második törvénykönyv szerint (uo.) „ősei 
földjén”, a Déli-sztyeppéken kívül a szellemek 
jóindulata nem emelkedhet 75% fölé, ami azt 
jelenti, hogy ha elhagyja a Déli-sztyeppék félkör 
alakú földrajzi területét, akkor a legjobb esetben is 
mínusz 25E veszteséggel tudja használni a 
szellemvarázst. Érthető a szabály, hiszen a sámán 
varázslatainak erőssége óriási, bele kell számítani 
az Ép és Fp pontokat is, amennyiben valaki a 
lebontásukra törekszik. Ugyanakkor a szabály 
véleményem szerint némiképp nem értelmes, 
hiszen (nomád) sámánok általában nem csak a déli 
sztyeppéken élnek. Biztosan tudjuk, hogy a 
szellemvarázst gyakorolják a:  

 
1) Déli-határhegységben és annak déli 

környékén57;  
2) A Déli-jégmezőkön58; 
3 )A Déli-sztyeppéktől északra levő 

sztyeppéken Pyarron és Shadon között (amelyek 
majdnem kiérnek a Gályák-tengeréig); 

4) A Pyarron és Krán közötti terület egy 
részén59; 

5) A kráni gyepűvidékeken60; 
6) Olyan nem nomádok lakta helyeken ahol 

már régóta sámánista szekták léteznek, pl: Pyarron 

                                                 
57 Az Második törvénykönyv szerint a sztyeppéről délre 
fekvő hideg területre nagyarányú sztyeppéről kiinduló 
népmozgás történt, mert az éhség visszakényszerítette 
(kiemelés tőlem)  a gyengébb nemzetségeket a godoni 
kóborlovagok feltűnése idején, akkor már hivatalos 
forrásokkal is alátámasztható, hogy a sztyeppéktől délre több 
területen is emberi népcsoportok élnek. (Ez mellesleg a 
Bestiáriumból leírásából is sejthető volt, de ott nem adtak 
konkrétumokat,csak általában beszéltek pl.:hideg 
fenyvesekről,halászfalvakról,helybéli lakosokról stb.) 
58A jégmezőkön jelentős részben vagy teljes mértékben 
démonimádó törzsek, néptörzsek élnek. (Rúna, I/6 - Ynev 
földrajza 2 és Ősi titkok láza, acélnak vihara, 45. old.)  
59 Raoul Renier: Pokol. 
60 Raoul Renier: Pokol. 

vagy Shadon.61  Feltételezem, hogy itt a 
maximális jóindulat elérése ilyen helyeken csak 
kisebb területeken (pl.: nagyobb város vagy 
kisebb megye) lehetséges. 

7) A földrajzi elhelyezkedését tekintve 
bizonytalan hollétű „Shadon-melléki” nomád 
törzsek egyfajta keverék vallásban hisznek amely 
félúton van a Domvik vallása és a szellemhit 
között, amelyet shadoni részről idővel a Hétarcú 
kizárólagos  kultuszával akarnak felváltani.62 
(Arra vonatkozóan sajnos nem tudunk semmit, 
hogy az itteni sámánok és a papok varázslásának 
szempontjából ennek milyen jelentősége van.) 

 
Kevésbé biztosan sejthetjük, hogy a 

szellemvarázs gyakorlása zajlik: 
 
1) A Déli-határhegységből keletre kinyúló 

földnyúlványon és környékén; 
2) A Shadontól délre levő szigeteken63; 
3) A Shadoni-öböltől nyugatra levő 

mocsaras erdőségekben és hideg fenyvesekben.64 

                                                 
61 Második törvénykönyv: 24. old. 
62 Papok, paplovagok 2, 121. old. Valószínűleg Shadon 
észak-nyugati féldomíniumainak valamelyikéről van szó, a 
Déli-Síkságról vagy a Shadleki-alföldről. 
63  „(...) Domvik többi tartományához hasonlóan a Felföld is 
önellátó – már közigazgatásilag is elszakadt a többi 
tartománytól. Egyedül áll a Birodalom délfokán: elválasztja 
Ynevet a délkeleti szigetektől,ahol egyesek szerint különös, 
ősi tanokat ápoló népek élnek. Mint egy lyuk a sajtban, úgy 
maradhatott meg ez a ködös sötét hagyományokat őrző 
populáció a Démonikus Óbirodalom pusztulása óta eltelt 
évezredek során távol a kontinenstől. Nehezen megközelíthető 
szigetekek ezek (a Viharvizek jól őrzik), kiesnek a kontinens 
vérkeringéséből, közvetlen veszélyt nem jelentenek és túl 
sokba kerülne feltérképezni őket - ezek az okok amiért 
valóban igazi fehér foltok Ynev térképén. Igazából nem tudni 
kultúrájukról semmi biztosat: csak sejtésekre 
hagyatkozhatunk, amikor démonikus jellegű „vallásukat”, 
mágiájukat és szokásaikat fürkésszük. Hipotézisek és 
becslések útvesztője ez a föld – szunnyadó vidék, amely csak 
arra vár, hogy visszaszerezhesse régi dicsőségét. Maguk a 
felföldiek sem beszélnek soha a titokzatos –ahogy ők nevezik 
– „Sötét Szigetekről”. A Rend szerint alkalmanként erős 
mágikus tevékenység rendezi át a Hálót a délvidék felett...” 
Forrás: Papok, paplovagok 2, 142. old. (Shadon népeiről). 
64 Bátran állíthatjuk, hogy viszonylag nagy kiterjedésére 
ellenére ez a mocsaras-fenyves terület számít Ynev 
kidolgozatlanabb részének. Hivatalos forrás nem szól róla, 
regényekben is csak elvétve találunk  egy-két jelentéktelen 
félmondatot. A Szürkecsuklyás Testvériség egyik 
szerkesztője (?) egy félig-meddig talán 
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4) A Krántól észak-keletre levő 
Hatreggas-hegységben és esetleg a Kránól 
északra levő Hatreggas-hegység déli és 
középső részén, illetve esetleg a Krántól 
északra levő szigeteken amennyiben 
feltételezzük, hogy a kráni nomádokhoz 
valamennyire hasonló nomádok élnek 
arra. 

+1) Esetleg a Yllinortól nyugatra 
levő szigeteken is, amelyek nem tartoznak 
a királysághoz és amelyeket Ynev 
politikai térképe semlegesként ábrázol 
(Cashadei, Borie, Tolladan). Itt elvben 
szintén jelen lehetnek nomádok, így 
sámánok is, jól lehet életmódjuk 
valószínűleg meglehetősen eltér sztyeppei 
társaikétól. Ezzel kapcsolatban 
mindenképpen érdemes szem előtt tartani, 
hogy a sztyeppék legnyugatibb részéről 
ezek a szigetek vízi úton közvetlenül 
elérhetőek, illetve azt is, hogy a kráni 
külső tartományok nomádjai sincsenek 
nagy földrajzi távolságra onnét. 

 
Ennek fényében nem lehet azt 

állítani, hogy csakis a Déli-sztyeppék 
számítanának a sámánok „ősi földjének”, 
hiba volna a máshol élőkkel szembeni a 
nehezítés. Véleményem szerint ilyen 
esetekben nincs szükség negatív 
módosítókra, amennyiben a sámán 
valamivel az átlag felett áldoz, a 

                                                                                    
 hivatalosnak tekinthető lfg.hu-s 
fórumhozzászólásban az így ír: „Szerintünk a 
Távol-Nyugaton lényegesen nagyobb a 
kereskedelem, mint a Shadoni-öböl nyugati 
partján, ahol a kiterjedt erdős mocsarakban csak a 
korona számára érdektelen természeti népek élnek. 
Talán valami szórványos prém- és 
borostyánkereskedelmet tudok elképzelni 
arrafelé.” (Kelt 2007.11.09, 10:58) Ezenkívül 
Szabadság szelleme címmel íródott egy 
kalandmodul is, amelyben ezen a területen 
városállamok vannak és (sztyeppeire hasonlító) 
nomádok élnek. 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/mes%C3%A9l%C3%
A9s/kalandmodul/h%C5%91s%C3%B6k-napja/a-
szabad%C3%A1sg-szelleme-r1010/ A terület 
részletes (vagy legalább alapvonalakban történő) 
kidolgozása a jövő feladatai közé tartozik. 

szellemek jóindulata nyugodtan lehet 100%.  
 
További érdekes kérdésként merül fel, hogy 

az átlagos mennyiségű,75%-nyi jóindulat 
maximumra emelése vajon elképzelhető-e dob-és 
szalagáldozat által. Sőt egyáltalán az is 
bizonytalan, hogy ezzel az áldozatcsoporttal 
mekkora mértékű jóindulat érhető el, lévén pl.: 
Pyarron papjai ezt csupán üres formaságnak 
tekintik. (Lásd: Második törvénykönyv, 106. old.) 
Meglátásom szerint az ilyen esetekben 
mindenképpen a KM szavának kell döntővé lennie. 

 

 
 

VII. Néhány megjegyzés a déli 
sztyeppék nomádjainak 

szellemhitével kapcsolatban 
Regényekben, szabálykönyvekben gyakorta 

olvasni a déli sztyeppék nomádjainak 
szellemhitével kapcsolatban: az a démonok iráni 
hódolaton alapul. A regények és szabálykönyvek 
alapján biztosnak tűnik, hogy a démonok iránti 
tisztelet nagyobb mértékű, mint más entitások, pl. 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/mes%C3%A9l%C3%A9s/kalandmodul/h%C5%91s%C3%B6k-napja/a-szabad%C3%A1sg-szelleme-r1010/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/mes%C3%A9l%C3%A9s/kalandmodul/h%C5%91s%C3%B6k-napja/a-szabad%C3%A1sg-szelleme-r1010/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/mes%C3%A9l%C3%A9s/kalandmodul/h%C5%91s%C3%B6k-napja/a-szabad%C3%A1sg-szelleme-r1010/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/mes%C3%A9l%C3%A9s/kalandmodul/h%C5%91s%C3%B6k-napja/a-szabad%C3%A1sg-szelleme-r1010/
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köztes síkok lakói iránti tisztelet.  A sztyeppei 
nomádok természetfelettiről való gondolkodásában 
a karnális síkok lakói foglalnak el központi 
szerepet, úgy tűnik, hogy a szellemnép többi 
csoportja ennek a csoportnak rendelődik alá. 
Ugyanakkor viszont az már nem egészen bizonyos, 
hogy ez a hódolat pontosan miben áll, mekkora 
erőséggel nyilvánul meg. Ian Russel Egyezség 
című regényében az itbirek törzse mintha erősen 
vallásszerűnek látszó kultusz formájában imádná 
sötét bálványait: a regényből kiderül, hogy létezik 
egy Zherlig szeme nevű opálgömb, amellyel 
szemmel tartja emberi imádóinak tetteit, amelyek 
majd befolyásolni fogják túlvilági sorsukat. Ezért a 
gömbért a legnagyobb vérveszteséggel járó 
küzdelmet is hajlandóak vállalni, amennyiben 
valaki megpróbálná eltulajdonítani. (Egyezség, 75-
89. old.). A regény nem-nomád szereplői ezt mint 
egyszerű törzsi totemimádatot látják, ugyanakkor 
viszont ez az ereklyekultuszhoz hasonló 
vallásszerű imádat számomra már ennél valamivel 
többnek látszik. Ezzel szemben viszont a Raoul 
Renier által írt, Pokol c. regényben a kráni határhoz 
közel élő Három Sas Törzsének hitvilágát 
megismerve már nem éreztem ilyesmit. (Fontos 
tudni, hogy Kránban számtalan olyan nomád törzs 
él amelyek nem Ranagolt tisztelik. Ez rendhagyó 
dolognak számit Kránban, csak számukra számit 
engedélyezettnek. Ynev jelenkorában a Három Sas 
mint ‘Legnagyobb Úr’-ként tekint a Kosfejesre, de 
a regényből számomra úgy tűnt, hogy ennek 
igazából nincs különösebb jelentősége.) Tehát 
megpróbálhatjuk levonni a kissé talán ingatag 
lábakon álló következtetést, miszerint a karnális 
síkok nagyhatalamú lakóinak tiszteletén alapuló 
szellemhit vallásszerű jellege, erőssége a déli 
nomádok között törzsenként változik, van ahol 
erősebb és van ahol pedig gyengébbnek számít. 

 

 
 

VIII. Új sámánvarázslatok 
Jónak látom ezeket belinkelni mivel más 

kasztokhoz képest (ez alól talán csak a szerzetes 
jelent kivételt) kevés kiegészítő színesíti ennek a 
kasztnak a mágikus eszköztárát. Sajnos azonban 
egyiket se volt még módom kipróbálni, ezért 
nem tudok véleményt nyilvánítani 
hasznosságukat illetően. 
Lord Rufus által kitalált, versenyen tesztelt 
varázslatok: 

Állatszellem idézés 

Kígyószem 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 5 Mp + 1 Fp 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 kör + 2 perc 
Időtartam: 3 kör/szint 
Hatótáv: egy személy 
Mágiaellenállás: -  

A szem környékét, az orr és a homlok 
középső vonalát borítja vérrel a sámán 
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Szellemtánc közben. Anyagi 
komponensként egy tetszőleges mérges 
kígyó vére szükséges, méghozzá két 
kifejlett egyed teljes vértartaléka. A 
varázslat hatása alatt álló személy látása 
megváltozik – a hüllők éjjeli látásához 
válik hasonlóvá, hőképeket közvetít az 
agy felé. Így az alany látása éjjel is 
kiválóan működik, mivel észleli a 
környezettől eltérő hőképű tárgyakat, 
lényeket. 

Nyestkarom 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 8 Mp + 1 Fp 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 kör + 2 perc 
Időtartam: 3 kör/szint 
Hatótáv: egy személy 
Mágiaellenállás: -  

A varázslás ideje alatt a sámán 
Szellemtánc közben nyest, görény illetve 
egyéb, fára is mászni képes kisebb termetű 
ragadozó vérével keni be a célpont kéz-, 
illetve lábfejét. Aktiválását követően a 
vérrajz tulajdonosának testébe egy, a 
vérnek megfelelő állat költözik, így ujjai 
karmokká görbülnek és megkeményednek 
az ízületei. A varázslat alanya ettől fogva 
szintenként három körig képessé válik a 
legmeredekebb felületek megmászására is 
– játéktechnikailag ez annyit tesz, hogy 
Mászás képzettségéhez +50%-os bónuszt 
élvez. A varázslat hatékonyságát 2 Mp és 
1 Fp ellenében további +5%-kal lehet 
növelni. 

Bunda 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 25 Mp + 1 Fp 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 kör + speciális (20-30 
perc, amíg az egész testet átrajzolja) 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: egy személy 
Mágiaellenállás: -  

Anyagi komponensként bármilyen 
(méreteihez képest) vastag bundával rendelkező 
állat vére használható (menyét, nyest, farkas, 
medve). A vérrajzok a teljes testet beborítják az arc 
kivételével. Aktiválását követően az áldozat annyi 
óráig hagyhatja figyelmen kívül bármekkora hideg 
negatív hatásait, amekkora a vért felkenő sámán 
Tapasztalati Szintje. 

Zotgejt (szimpatikus) mágia 

Ráolvasás 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 10 Mp + 1 Fp + lásd a leírást 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: a megfelelő varázslat időtartama 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A sámán Szellemtánc alatt képes az előtte 
heverő bábura tetszőleges varázslatot mondani a 
Ráolvasások és az Átkok közül. A varázslat két 
nagy előnye a távolság korlátlan mivolta és a 
Mágiaellenállás kiküszöbölésének lehetősége.  

A varázslat 10 Mp-be és 1 Fp-be kerül a 
sámánnak, illetve még annyiba, amennyit a 
ráolvasott varázslat megkövetel. A területre ható 
átkok esetében az áldozat lesz a terület 
középpontja. 

Pyarroni hittérítők számoltak be olyan 
esetről, amikor egy sámánhoz vezető úton egy 
megtérített nomád körül sikamlóssá, majd 
mocsarassá vált a föld. A karaván jelentős része 
odaveszett az állatokkal, szekerekkel, emberekkel 
és a nomáddal együtt, s vezető nélkül 
természetesen nem sikerült a keresett törzsi 
szálláshelyre sem bukkanni. 

Érzékelés 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 10 Mp + 1 Fp + 5 Mp + 1Fp 

érzékszervenként 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: 15 perc/szint 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  
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A varázslattal a karakter a Szellemtánc alatt 
képessé válik olyan szellemek megidézésére, 
amelyek a látását, hallását, szaglását, ízlelését vagy 
tapintását lopják el tőle, majd ezen entitásokat a 
bábuba börtönözni. Ennek révén néhány pillanat 
múlva már azt látja, hallja, vagy érzi, amit az 
áldozata – attól függően, hogy hány érzékszervét 
„áldozta fel” 5 Mp és 1 Fp áráért. 

Csiklandozás 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 20 Mp + 1 Fp 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: 4 kör/szint 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

Szellemtánca alatt a sámán hosszú körmével, 
tollal vagy apró fűszállal, gallyal „csiklandozza” a 
bábut, amely kellemetlen érzést áldozata is átél. A 
varázslat megnehezíti egyrészt a szociális 
érintkezést, másrészt a harcot, de nem szabad 
elfelejteni a varázslás közbeni problémákat sem. 

Ez játéktechnikailag annyit tesz, hogy az 
áldozat köteles Akaraterő-próbát tenni, amelynek 
sikere esetén az adott körre leküzdte késztetését, 
hogy reagáljon az idegen és váratlan ingerekre. 
Ekkor harcértékeihez csak -5 módosító járul, 
varázslatai pedig 10%-ban mondanak csődöt. 
Sikertelen próba esetén az alany megrándul vagy 
felvihog (de számoltak már be olyanról is, aki 
elsírta magát), a harcértékeihez -15 módosító járul, 
varázslatai pedig 25%-ban omlanak össze. 

Viszketés 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 25 Mp + 1 Fp 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: 1 nap/szint 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A mágia hatására a sámán bolhák, rühök és 
tetvek garmadájával borítja be az előtte heverő 
bábút, melyek hatását szinte azonnal érezni kezdi 
az áldozat – kegyetlen-kellemetlen viszketés, 
kibírhatatlan szúrás-mozgolódás, mintha a bőrön és 

a bőr alatt is mozognának apró páncélos 
testecskék. A bőr vakarása csak Akaraterő-
próbával kerülhető el, amit az ébrenlét minden 
fél órájában meg kell ismételni. A sikertelen 
próba vad vakargatás kezdetét jelenti, ami 
hamarosan fájdalommal is jár. Minden órányi 
vakarás – azaz minden két rontott próba – után 
1k6 Fp illetve minden két órányi vakarás – azaz 
minden négy rontott próba – után 1 Szépség-pont 
veszteséget jelent. Az őrült önpusztítás csak 
három egymást követő sikeres Akaraterő-próba 
után megkezdhető alvás vagy ájulás alatt, illetve 
az Időtartam lejártával szűnik meg véglegesen. 

Sorvasztás 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 30 Mp + 1 Fp 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: 1 nap/szint 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A bábun keresztül Szellemtánc alatt a 
sámán olyan rosszindulatú szellemet ereszt az 
áldozatra, amely folyamatosan szipolyozza ki 
belőle az életerőt. A szerencsétlen minden nap 
egyre gyengébb és gyengébb lesz, látványosan 
sorvadnak az izmai, végül, ha a sámán hatalma 
engedi, egy nap holtan rogy össze. A hatás 
lassan, de biztosan bontakozik ki: az áldozat a 
rontást követő minden nap 1K6 Fp-t és 1 
pontnyit veszít minden fizikai tulajdonságából. 
Az Fp-k nullára zuhanásával az Ép-k esnek 
tovább, melyek elfogytával vagy a fizikai 
tulajdonságpontok három alá csökkenésével, 
azonnal beáll a halál. A sámán a rontást az 
Időtartam lejárta előtt megújíthatja, minden 
újításkor 10-zel több Mp és 5-tel több Fp 
feláldozásával (első újítás 40 Mp + 6 Fp, 
második 50 Mp + 11 Fp és így tovább). Ha a 
rontás nem végez az áldozattal hatóidejének 
lejárta előtt, akkor az 8 órányi folyamatos 
pihenés után óránként nyeri vissza a naponta 
elvesztett mennyiséget, azaz 1k6 Fp-t és   1 
tulajdonságpontot. 
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Sorsrontás 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 40 Mp + 1 Fp 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: 1 hét/szint 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A Szellemtánc során a sámán egy 
olyan szellemet szabadít a bábura – és így 
az áldozatra is, aki rossz szerencsét hoz a 
fejére, azaz a varázslat elszenvedője 
minden kőben, üregben megbotlik, 
minden szúnyog őt csípi, minden tolvaj őt 
szemeli ki és minden félreértés valahogy 
körülötte szövődik. A szellem 
tevékenységének konkrét meghatározása a 
KM feladata – egy biztos: 
kiindulásképpen sosem életveszélyes, de 
kétségkívül szerencsétlen, vicces, vagy 
akár veszélyes helyzetbe kell sodorni az 
áldozatot, melyből csak nehezen tud 
kikecmeregni – főleg, mert a rossz 
szerencse nem múlik el még egy jó ideig. 

Szakítás 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: lásd a leírást 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A sámán egyik legrettegettebb 
fegyvere, mellyel kegyetlenségében talán 
csak a Fullasztás nevű Zotgejt-mágia 
vetekedhet. A sámán szellemtánc alatt a 
báburól hosszú körmével apró darabokat 
csíphet le, amely részeket az áldozat is 
elveszít. Az ujjaktól kezdve – amelyek a 
legkisebb részek – egész a törzsig szét 
lehet szakítani a szerencsétlent. A 
borzalmas varázslat Mp-költsége és 
sebzése az alábbi táblázatból deríthető ki: 

 
 
 

Testrész Mp és sebződés Sebzés 
Láb- vagy kéz 
ujjak 44 Mp + 1 Fp 1Ép + K6 Fp 

Alkar 46 Mp + 2 Fp K3+1 Ép + 3K6 
Fp 

Lábszár 48 Mp + 2 Fp K6+1 Ép + 6K6 
Fp 

Teljes kar 50 Mp + 4 Fp K6+1 Ép + 6K6 
Fp 

Teljes láb 52 Mp + 4 Fp K6+2 Ép + 8K6 
Fp 

Fej 55 Mp + 1 Ép + 
10 Fp Azonnali halál 

Törzs 60 Mp + 1 Ép + 
15 Fp Azonnali halál 

 

Átalakítás 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 73 Mp + 2 Ép + 10 Fp 
Erősség: 9  
Varázslás ideje: 1 kör + 1 kör/szint 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A borzalmas varázslat egyike azoknak, amit 
csupán a legkiválóbb és legvénebb sámánok 
képesek alkalmazni. Alkalmazásához az átlagostól 
kissé eltérő Zotgejtre van szükség: aránytalanul 
nagy fejnek kell a bábu nyakán ülnie. A 
Szellemtánca alatt végrehajtott szertartás 
kíséretében szükség van egy, a sajátjával kevert 
medve vérével locsolni a babát, hogy meglágyítsa a 
vonalakat, a Zotgejt anyagát – és hogy beleültesse 
a létező szellemek egyik legkegyetlenebbikét. A 
varázslat segítségével lehetőség nyílik arra, hogy 
az alkalmazó tetszőlegesen alakítsa át az áldozat 
arcvonásait. Ez azt jelenti, hogy a fülek 
lecsippentésétől az áll megnyújtásáig, a szemek 
kiszárításától az orr ripityára töréséig, a bőr 
lenyúzásától az egyszerű, borzalmas hegekig bármi 
változás előidézhető az arcon. A Szépség 
főjellemző 1-5 pontig változtatható (elsősorban 
negatív irányba), a látás, hallás és ízlelés 70%-kal 
(100% fölé nem mehet), illetve könnyedén 
okozhatók halálos sebek. A varázslatot 
kegyetlensége miatt csak a legelvetemültebbek 
alkalmazzák. 
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Maszkmágia 

Könnyítő szíjak 

Típus: maszkmágia 
Mana pont: 35 Mp + 20 Fp vagy 40 Mp + 5 Fp 

vagy 80 Mp + 10 Fp 
Erősség: 25  
Készítés ideje: 3 óra 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: egy személy (a maszk viselője) 
Mágiaellenállás: -  

A Maszkmágia csoportjába tartozó varázslat 
egy különleges hatalmú a többi között. Nem 
különálló maszkot jelent, hanem a többi maszkra 
vagy fejdíszre erősíthető, mágiával átitatott (tehát 
szellemeknek otthonául szolgáló), végén csengővel 
zajongó bőrszíjakat. 

A Könnyítő szíjaknak három nagy típusa 
van, melyek mind megegyeznek abban, hogy a 
varázslás folyamatát könnyítik meg. Az első típus 
(35 Mp + 20 Fp) semlegesíti az első 20 Fp és 3 Ép 
költségét az adott varázslatnak. A második típus 
(40 Mp + 5 Fp) a varázslás idejét, míg a harmadik, 
a leghatalmasabb (és legrettegettebb) típus pedig 
(80 Mp + 10 Fp) a varázslat Mp-költségét 
csökkenti a felére (lefelé kerekítve). A szíjak 
minden, a sámán által elmondott varázslatra 
alkalmazhatóak, kivéve a Varázstárgyak 
készítésekor. Az első típusba tartozó szíj három, a 
másodikba tartozó kettő, míg a harmadik típusba 
tartozó egy alkalommal használható kimerülése 
előtt. Mindhárom szíj hatása egyetlen varázslatra 
vonatkozik. Egy maszkon legfeljebb három ilyen 
szíj kaphat helyet, melyek hatásai összeadódnak, 
hatványozódnak. Ez azt jelenti, hogy három, a 
harmadik típusba tartozó Könnyítő szíj a 
nyolcadára csökkenti egy adott szertartás Mp-
költségét (tehát egy Démonherceg megidézése 12 
Mp-be kerül a sámánnak a fejdíszén lévő három 
szíj aktiválása után).65 

 

                                                 
65 Lord RuFuS – Új nomád sámán mágia 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-
m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3
%BAj-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1n-
m%C3%A1gia-r777/  

Örzőszellemnek való parancs egy 
kalandmodulból. 

Először is a sámán megtisztítja azt a 
területet, ahová a rajzolatot fel akarja vinni 
(3Mp+1Fp Szertartás). Ezután a sámán egy olyan 
rajzolatot (1m-es átmérőjű kör tele torz ábrákkal) 
hoz létre az áldozat vérével (és némi füvekkel) 
amely a föld világot és az idézet lényt „köti” 
össze (40Mp+20Fp kb.). A lény számára ez 
olyan, mint a világítótorony, mely mutatja neki 
az utat. Így gond nélkül visszatérhet ezen 
keresztül a földvilágba, ha az aktiválódik. Csak a 
már egyességet kötő lény térhet így vissza, és 
csak akkor, amikor a sámán által előre 
meghatározott esemény meg nem történik. Ezek 
nem lehetnek bonyolult megfogalmazásúak Pl.: 
„Ha belép valaki a barlangba.”, „Bárki harcolni 
kezd.” (a KM dönt). Az eseménynek persze a 
hatótávon belül kell lennie. Ha a lény 
megjelenése kor a sámán jelen van, akkor 
parancsolhat neki. Amúgy a lény az idézés 
alkalmával megbeszélt parancsot hajtja végre, 
ami az idézet lény intelligenciájától függően 
akármilyen bonyolult is lehet. A lény az 
idézésénél szereplő ideig marad a földvilágban. 
A rajzolat csak egy aktiválásra elég. Ha a rajzolat 
megvan, akkor a sámán megidézi a kiválasztott 
lényt, és megkötik az egyességet.66 

 
Szellemló 
Nekem kétségesnek tűnik vajon ez mennyire 
értelmes, nem tűnik túlzottan kidolgozottnak. 

Szellemló 

Típus: szellemtánc 
Mana pont: 30+14Fp 
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: óra/szint  

A varázslat utazási célokat szolgál, szükség 
eseten nagy távolságok hidalhatóak át vele 
viszonylag rövid idő alatt. 

A szellemtánc ideje alatt a sámán botja 
köré szellemeket idéz, akik egy ló formáját 

                                                 
66 Őrzőszellem – (Ismeretlen szerző) 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-
m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3
%B5rz%C5%91szellem-r775/ 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%BAj-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1n-m%C3%A1gia-r777/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%BAj-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1n-m%C3%A1gia-r777/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%BAj-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1n-m%C3%A1gia-r777/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%BAj-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1n-m%C3%A1gia-r777/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%BAj-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1n-m%C3%A1gia-r777/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%B5rz%C5%91szellem-r775/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%B5rz%C5%91szellem-r775/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%B5rz%C5%91szellem-r775/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/%C3%B5rz%C5%91szellem-r775/
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veszik fel. A varázslás elvégzése után a 
sámán felül a botjára - ami számára a ló 
háta - és elképzeli maga előtt a helyet, 
ahova el akar jutni. Ennek távolságát a 
sámán szintje szabja meg. A szellemló 1 
km/kör (esetleg 100 km/óra, ezt még nem 
döntöttem el) sebességgel képes haladni, 
ami azt jelenti, hogy egy óra alatt 360 km-
et tesz meg. Az utazás ideje alatt megállni 
nem lehet, az csak akkor szakad meg, ha a 
ló eléri célját, vagy a varázslat ideje lejár. 
Utazás közben a sámán transzban van, 
mely során megérzi az út során következő 
akadályokat, és képes azokat kikerülni. 
Bár a ló repülni is képes, ezt csak akkor 
teszi, ha olyan akadállyal találkozik, amit 
nem tud megkerülni. A transz 
meglehetősen fárasztó, igaz a sámán 
maximum annyi óráig képes zavartalanul 
használni, amennyi az akaraterejének tíz 
feletti része. Ennél hosszabb utazás esetén 
félóránként csökken egyel az akaraterő, 
illetve ugyanilyen időközönként próbát 
kell dobnia. Ha elveti, valamit elnézett és 
ennek következménye a KM akaratától 
függő ütközés (bozótos, sziklafal). Másik 
hátrány, hogy ha a sámán le is esik a 
szellemlóról, az mindenképpen elmegy a 
célig és vele a sámánbot is. A célhoz 
érkezés után a szellemek eltávoznak, a 
sámánnak pedig feleannyi óra pihenésre 
van szüksége, amennyit utazással töltött, 
addig nem tud varázsolni.67 

IX. Pár szó az UTK-s házi 
kiegészítők szellemvarázsával 

kapcsolatban 
Az igen vitatott megítélésű Új 

törvénykönyv nem foglalta magában a 
sámánt, mint kidolgozott kasztot és nem 
túl sok szót ejtett a Déli-sztyeppék 
lakóiról, és mellesleg Ynev természeti 

                                                 
67 Meloran – Szellemvarázs  
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-
m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A
1gia/s%C3%A1m%C3%A1nvar%C3%A1zs-r776/ 

 

népeiről sem szólt túl sokat. A kaszt kedvelői ezért 
házi kiegészítőkkel igyekeztek játszhatóvá tenni 
ezt a kasztot. A Smaragd Testvériség Papok, 
paplovagok, kegyeltek című kiegészítője volt a 
legjelentősebb online kiadvány, amelyben ez a 
kaszt kidolgozásra került. A fentebbiek során a 
külső síkok nagyobb hatalmú lakóinak idézésével 
kapcsolatban már jeleztem, hogy néhány dologgal 
kapcsolatban kritikus vagyok, de van még egy 
dolog amit szükségesnek érzek megjegyezni: 
véleményem szerint a kiegészítő szerzői hibásan 
helyettesítették be a „Névadás” nevű varázslat68 
hatására nomádok számára (így sámán számára is) 
létrejövő védőszellemet – ami a Második 
törvénykönyv szerint igazából nem külön entitás 
hanem egy magasabbrendű tudatállapot – a 
természetszellemekkel, azáltal a Szellemek 
jóindulata háttér entitásaival. Ez véleményem 
szerint a csoportok fentebb már ismertetett 
elkülönítése miatt nem helyes, megkellett volna 
tartani a Második törvénykönyvben felvázoltakat. 
Hasonló problémákat látok az „UTK 
Kompendium”69-ban a segítőszellemekkel 
kapcsolatban leírtakkal is, ráadásul a dolgot itt 
tovább bonyolítja az is hogy ez kiegészítő 
szellemősöket is bevon a segítő entitások közé, 
holott az ősökkel való korlátok között zajló 
esetleges kapcsolattartás ellenére ilyesmiről a 
sztyeppeiek körében – ahogy ezt a fentebbiek során 
már megjegyeztem – nem tudunk.  

 
                                                 
68 (Lásd: Második törvénykönyv, 109. old. és Papok, 
paplovagok, kegyeltek, 114. old.) 
69 https://utkcompendium.wordpress.com/2010/09/10/nomad-
saman/ 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nvar%C3%A1zs-r776/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nvar%C3%A1zs-r776/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nvar%C3%A1zs-r776/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nvar%C3%A1zs-r776/
https://utkcompendium.wordpress.com/2010/09/10/nomad-saman/
https://utkcompendium.wordpress.com/2010/09/10/nomad-saman/
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X. Rövid záró megjegyzések 
Annak, hogy megírtam ezt a rövid 

összefoglalót (amit én leginkább, mint egy 
alaposan kommentált, képekkel díszített 
forrásgyűjteménynek tekintek) több oka volt. 
Fontosnak éreztem tisztázni néhány kevéssé 
világos dolgot, vagy legalábbis segíteni azoknak, 
akik esetleg ilyesmivel próbálkoznának: a 
szabálykönyvek és a regények között gyakoriak 
voltak az eltérések, nem összefüggő bizonytalan 
részek, a déli nomádokról más népekhez keveset 
egyébként is keveset tudunk. Úgy gondolom, hogy 
az eltérő, esetleg nekünk nem tetsző ötletek, 
koncepciók kizárása helyett inkább a lehetőség 
szerinti az összehangolásra kell törekedni.   

De mindezek mellett jónak látnám új déli 
nomád játszható kasztok létrehozását is. (Eddig is 
voltak próbálkozások, de szükség lenne 
továbbiakra főleg varázshasználók terén.70) Az 
olvasó talán már sejti is: itt elsősorban a Ian Russel 
regényeiben feltűnő hegyi sámánra gondolok.71 A 
szöveg megírása közben egyre kezdett erősödni a 
gyanú, hogy a hegyi sámánok (bár nyilván 
sztyeppei sámánokhoz állnak közelebb) és a keleti-
barbárok sámánpapjai között valamiféle enyhe 
hasonlóság állhat fenn, most pedig hogy a 
befejezéshez készülök, ez a gyanú egyre inkább 
erősödik bennem. 

Amennyiben sikerült kedvet csinálnom 
mások számára egy ilyen karakter kidolgozásához, 
akkor ez a rövid írás egy szempontból már biztosan 
elérte célját. Emiatt célszerűnek látom ide másolni 
néhány barbár sámánpapok mágiájával kapcsolatos 
cikk linkjét, esetleges inspiráció gyanánt és mert 
némileg megerősítik a feltételezéseimet. 

 
                                                 
70  Nomád a puszták harcosa az Első törvénykönyv szerint 
1998.10. Szerző Dachner Richárd és Gáspár Péter Forrás 
Rúna Magazin lV. évfolyam 5. szám, illetve Nomád 
nyomkereső [ONLINE] 
https://www.kalandozok.hu/magus/atlantisz/jatszhatokasztok/
harcos/harcos/nomadnyomkereso(ismeretlen)atlantisz.pdf 
71  Egyébként szerintem a fentebbi Russel által említett, többi 
törzsi varázshasználó mellett tevékenykedő nomád 
boszorkánydoktor játszható kasztként való kidolgozása se 
lenne teljesen értelmetlen, esetleg mint félig 
boszorkányi,félig boszorkánymesteri mágiát használó 
karakter. (Ilyen próbálkozás történt egy lábjegyzetben 
fentebb már belinkelt kasztkidolgozás kísérletnél – a vajákos 
esetében. 

Ez a rövid írás megpróbál párhuzamot 
próbál vonni a (szerintem tévesen a sztyeppei) 
sámánok és barbárok sámánpapjai közé. Úgy 
látszik, hogy nem csak én jutottam némileg 
hasonló meglátásokra, hanem mások is, pl: Gem 
Kapocs a Sámánok című írásában72.   

Egy – szerintem - némileg jobb írás ami 
szintén a barbár sámánpapkkal való 
hasonlóságokat vesz észre. Magyar Gergely – 
Magus-lista: Barbár sámán73  

Ennek kapcsán érdemesnek tartom egy 
keleti-barbár varázslatokat ismerető sorozat 
linkjeit is idetenni, melyekben sok 
természetszellemekkel kapcsolatos varázslat van 
ismertetve. 

Slam: Barbár sámán varázslatok I.74 
 
Slam: Barbár sámán varázslatok II.75 
 
Meloran: Barbár sámán varázslatok III.76 
 
 
 

                                                 
72 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-
kasztok/pap-
f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/s%C3%A1m%C3%
A1nok-r973/ 
73 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-
kasztok/pap-
f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/barb%C3%A1r-
s%C3%A1m%C3%A1n-r972/ 
74 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-
m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb
%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-i-
r991/ 
75 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-
m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb
%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-ii-
r992/ 
76 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-
m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb
%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-iii-
r993/ 

https://www.kalandozok.hu/magus/atlantisz/jatszhatokasztok/harcos/harcos/nomadnyomkereso(ismeretlen)atlantisz.pdf
https://www.kalandozok.hu/magus/atlantisz/jatszhatokasztok/harcos/harcos/nomadnyomkereso(ismeretlen)atlantisz.pdf
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/s%C3%A1m%C3%A1nok-r973/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/s%C3%A1m%C3%A1nok-r973/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/s%C3%A1m%C3%A1nok-r973/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/s%C3%A1m%C3%A1nok-r973/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/s%C3%A1m%C3%A1nok-r973/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-r972/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-r972/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-r972/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-r972/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/pap-f%C5%91kaszt/s%C3%A1m%C3%A1n/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-r972/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-i-r991/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-i-r991/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-i-r991/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-i-r991/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-i-r991/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-ii-r992/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-ii-r992/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-ii-r992/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-ii-r992/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-ii-r992/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-iii-r993/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-iii-r993/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-iii-r993/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-iii-r993/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/barb%C3%A1r-s%C3%A1m%C3%A1n-var%C3%A1zslatok-iii-r993/
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Egy véleményem szerint nagyon 
izgalmas, figyelemre méltó próbálkozás, a 
szellempásztor. Csaba – Szellem pásztor77 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszh
at%C3%B3-
kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-
f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-
m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-
p%C3%A1sztor-r295/ 
 

Felhasznált irodalom 

• Szürkecsuklyás Testvériség – Enoszuke 
(Fekete torony, 2002.); 

• Szürkecsuklyás Testvériség – Északfölde 
(Nem hivatalos MAGUS világleíró kiegészítő, 
2003.)78; 

• Ian Russel – Egyezség (Tuan 2011.); 
• Ian Russel – Fogadalom (Inomi, 2003.); 
• Második törvénykönyv (Neotek, 1995);  
• Papok, paplovagok kézikönyve 2, 

Egyistenhitek és a kyr vallás (Val-ART-la, 
1999.); 

• Raoul Renier – Pokol (Valhalla Páholy, 
1999.); 

• Summarium (Valhalla Páholy, 1996.);  
• Raoul Renier – Szerafizmus: A rejtőző 

hagyomány.79; 
• Új törvénykönyv (Tuan, 2007); 
• Új bestiárium (Tuan, 2008);  
• Smaragd Testvériség – Papok, paplovagok, 

kegyeltek az Új törvénykönyv alapján, (Első 
kiadás v. 1.0)  

 
 

2019.11.19.  
Szerző: Greol 

Forrás: Kalandozok.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 

                                                 
78 [ONLINE] https://edoc.pub/queue/eszakflde-
szrkecsuklyas-testveriseg-pdf-free.html 
79 [ONLINE] https://kronikak.hu/wp-
content/uploads/2017/10/renier-szerafizmus.pdf 
 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-p%C3%A1sztor-r295/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-p%C3%A1sztor-r295/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-p%C3%A1sztor-r295/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-p%C3%A1sztor-r295/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-p%C3%A1sztor-r295/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-p%C3%A1sztor-r295/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/kasztok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-kasztok/m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3-f%C5%91kaszt/egy%C3%A9b-m%C3%A1giahaszn%C3%A1l%C3%B3/szellem-p%C3%A1sztor-r295/
https://edoc.pub/queue/eszakflde-szrkecsuklyas-testveriseg-pdf-free.html
https://edoc.pub/queue/eszakflde-szrkecsuklyas-testveriseg-pdf-free.html
https://kronikak.hu/wp-content/uploads/2017/10/renier-szerafizmus.pdf
https://kronikak.hu/wp-content/uploads/2017/10/renier-szerafizmus.pdf
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