
 

 

 
  

Tűzvarázslói varázslatok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Látens őstűz észlelése 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 6 
Erősség: 1  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 

A tűzvarázsló e varázslat 
segítségével megállapíthatja, hogy a 
zónájában hányas erősségű Őstűz 
megidézése van előre időzítve, 
feltételhez kapcsolva vagy 
folyamatban. Ez vonatkozik a tűz 
leplezett formáira is. 

Óvó jel 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 6 + pszi pont 
Erősség: 4  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 2 perc 
Időtartam: 30 perc/szint 

A varázslat során a tűzvarázsló 
egy sík felületre egy bonyolult jelet 
rajzol, amely képes látni és 
figyelmezteti a megrajzolóját 
(ébresztés nevű pszi diszciplína), ha 
észlel valakit. A jel bonyolultsága 
miatt használatához legalább 2. fokú 
Szimbólummágia szükséges. 
Kizárólag az emberi szemmel látható 
látogatókat képes észrevenni, egy 
egyszerű láthatatlansággal vagy egy 
legalább 60%-os Lopózás és 
Rejtőzködés képzettség sikeres  

Az alábbi varázslatok mind 
olyanok, hogy a karakter saját magának 
kell kifejlesztenie őket, ha használni 
akarja (4. fokú Vulgármágia + lásd 
leírást). Természetesen a kifejlesztés 
kezdeténél már rendelkeznie kell 
elegendő Mp-tal a végrehajtáshoz, de 
még így is óvatosnak kell lennie, mert 
megvakulhat (Hő érzékelése), tárgyakat 
tehet tönkre (Varázstárgy készítése), stb. 
A KM joga és kötelessége eldönteni, 
hogy rendelkezik-e a karakter megfelelő 
mértékű intelligenciával és elegendő 
türelemmel. 

Hő érzékelése 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 32 (10n) 
Erősség: 10  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 1 perc (6 kör) 
Időtartam: 5 perc/szint (n 2 perc/szint) 

A varázslat létrejöttével a 
tűzvarázsló képes érzékelni a kihívó 
hőforrásokat a környezetében az 
időtartam lejártáig. Ez gyakorlatilag 
hőlátást jelent a számára, de fontos, 
hogy az alkalmazónak épek legyenek a 
szemei, különben a varázslat semmilyen 
képet nem tud közvetíteni. Ha valami 
akadályozza a tűzvarázslót a látásban 
(pl. bekötötték a szemét), az még nem 
jelent akadályt, lévén mágia közvetíti a 
képet. Az időtartam 10 mana pontért 
további 2 perc/szinttel hosszabbítható 
meg. 
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(tudatos!) alkalmazásával kijátszható. Az ébresztés 
maximális hatótávolsága 20 láb. A varázslat nem 
erősíthető. 

Varázstárgy készítése 

Típus: tűzmágia magasiskolája, egyedi (fel kell 
találni, ill. tanulni kell hozzá az alapokat) 

Mana pont: 33 + a varázslat 
Erősség: a varázslat erőssége  
Sebzés: a varázslat sebzése 
Varázslás ideje: 2-4 óra, vagy lásd a leírást 
Időtartam: ameddig a jelek sértetlenek 

A tűzvarázsló e varázslat segítségével mágikus 
tárgyakat készíthet (amelyek szimpatikus 
viszonyban állnak vele). A Mp igény a beleírt 
varázslat +33, ha a varázslat aktiválását egy 
kulcsszóhoz köti (ilyenkor annyi óra múlva 
használható újra, amennyi a varázslat Mp igénye 
volt). Ebben az esetben annyira kötődik a 
varázstárgyhoz, hogy egyetlen-egyet készíthet 
összesen és csak ő képes használni (amennyiben 
birtokában van még tűzvarázslói képességeinek). Ha 
egy másikat készít, az előzővel azonnal megszakad a 
kapcsolata és az hatalmát veszti. Ha az alkalmazó 
azt szeretné, hogy a tárgyon első ránézésre ne 
lehessen látni, hogy varázstárgy, akkor a tárgy 
elkészítése közben végig jelen kell lennie. Ha a 
beleírt varázslat valamely feltételét szeretné 
módosítani/megszüntetni, akkor azt minden egyes 
feltétel után kétszeres Mp szorzóval teheti meg. 
Lehetőség van arra is, hogy a varázslat folyamatosan 
kifejtse a hatását, de ezért négyszeres árat (Mp) kell 
fizetni, az alap 33 Mp-on felül. Ha a tűzvarázsló egy 
tárgyba több varázslatot is el szeretne helyezni, 
akkor az(oka)t egy alkalommal kell megtennie, a 
későbbi ráhelyezésnek két akadálya is van: egyrészt 
az elkészített tárgy mágikus lesz (elég nehéz bármit 
is belevésni), másrészt ilyenkor megzavarná a 
tárgyban uralkodó erő (mana) viszonyokat, így a 
második varázslat feketére vált, és a varázstárgy 
tönkremegy. Ugyanez történik akkor is, ha a 
tűzvarázsló értelmetlen kombinációkat szeretne 
megvalósítani (pl. időtartam nélküli formákra vagy 
tárgyhoz nem köthető varázslatokra állandóságot 
tenni). Az állandóság formula következtében a 
varázslat automatikusan a minimumot sebzi, de 
állandó jelenlettel ennek a jelei is eltűntethetőek (pl. 
1E Tűzkard + Pusztító Tűz + állandóság + állandó 
jelenlét = 33 + (4 + 3)*4 = 61 Mp, mely +3 

tűzsebzést okoz, de a kardon ez csak alaposabb 
vizsgálattal vagy használattal vehető észre?). 

A varázslathoz természetesen szükség 
van a Szimbólummágia 2. vagy 3. fokára (az ott 
leírtak követendőek), egyebekben a varázslat a 
KM belátására van bízva (javasolt: max 5 
varázstárgy). 

Megjegyzések: 
- feltétel alatt ilyeneket értek, mint: 
- a varázslat aktiválásakor az ne a tárgy 

létrehozójára hasson, hanem arra, aki kimondja 
a varázsszót (így több tárgyat is készíthet) 

- Hideg tűz varázslatot ír bele, de kiveszi 
belőle, hogy közönséges tűz kelljen hozzá, így 
a tárgy fog világítani (2 Mp-ért 3-as E-el 5 
körig + a kétszeres szorzó) 

- a 33 Mp természetesen a Mágikus Aura 
varázsjel 

- a szorzókat nem összeszorozni kell, 
hanem összeadni, ugyanis ha mondjuk egy 2 
Mp-os varázslathoz járul egy kétszeres és egy 
négyszeres szorzó (feltétel módosítás + 
állandóság), akkor a feltétel megváltoztatása 
megtörténik 2 Mp-ért, és az így módosult (2 
Mp-os) varázslat állandósul a későbbiekben 

- a varázslói varázstárgyaknál 
egyértelműen gyengébbek az így létrehozott 
tárgyak, viszont e varázslattal mindenki meg 
inkább saját elképzeléseire formálhatja a 
karakterét magasabb szinteken? 

Plazma 

Mana pont: 5 Mp/kg 
Erősség: 2  
Sebzés: spec. 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: egyszeri 

A tűzvarázsló képes az anyagot plazma 
állapotúvá hevíteni egyetlen szegmens alatt. Az 
iszonyatos hőmérsékletnövekedés hatására az 
anyag szerteszét robban, hozzávetőlegesen 1 
négyzetláb/font területen, s ? anyagától függően 
? jelentős sebzést okozhat (KM dönti el). 
Élőlényekre, mágikus tárgyakra és a 3. 
osztályba tartozó anyagokra a varázslat 
hatástalan. 
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Morquor szólítása 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 72 
Erősség: 50 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 10 perc (60 kör) 
Időtartam: speciális  

A varázslat segítségével az elsődleges 
anyagi síkra idézhető egy Tűzköpő 
(Bestiárium). Mivel a démoni síkokon a 
Morquorokra vadásznak, a tűzvarázsló 
szívességet tesz neki, ha Ynevre idézi. 
Azonban ahhoz, hogy parancsokat adhasson 
neki, további egyezség szükséges. Ezt a 
párbeszédet minden esetben le kell játszani. 
Az egyezségben megvitatják a démon 
szolgálatának mibenlétét és az Időtartamot 
is. A KM ügyeljen arra, hogy a Morquor 
megszemélyesítésénél a gondolati 
sémájánál leírtak domináljanak. (Fény 
ösvénye) 

Szunnyadó lángok 

Típus: alapvető tűzmágia 
Mana pont: 15+az eredeti 
Erősség: 7 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 1 kör + az eredeti 
varázslat 
Időtartam: egyszeri  

A tűzvarázsló egy előre elkészített 
varázslatát zárhatja egy tárgyba, amit egy 
láthatatlan varázsjellel pecsétel le. Ha a 
varázsjelet megtöri, a varázslat kiszabadul.  

Tűzhidra 

Típus: tűzlények megidézése 
Mana pont: 52 (6 Mp-tal növelhető) 
Erősség: 1 (n) 
Sebzés: 3K6 (2K6-onként növelhető)  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: Tsz+12 kör  

A varázslat befejeztével egy 
kilencfejű hidra jelenik meg. Ez körönként 
9 támadást jelent, aminek harcmódosítója 
50. Ehhez a nagy méret miatt (3-4 méret) 

hozzáadódnak a harc magasabbról bónuszai. Egy 
támadás helyett bevetheti különleges támadását is: 
Tűzcsóvát fújhat az E-nek megfelelően, vagy 
Tűzcsóvát köphet. Ez szintén irányítható és kitöréssé 
válhat.  

Tűzúr hívása 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 60 
Erősség: 50 
Sebzés: lásd a leírást  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 2 perc/Tsz  

Hasonló a Szolga / Harcos hívásához, ám itt 
egy tűzúr jelenik meg. A híváshoz szükséges, hogy a 
tűzvarázsló zónájában legalább 15E-jű tűz égjen. A 
tűzúr parancsokat nem fogad el, csupán kérést 
teljesít, együttműködés céljából. A megegyezés a 
KM feladata ( a tűzurak hevesek és keményfejűek, 
de kellő tisztelettel bármire rávehetők ). Ha a tűzúr 
megsértődik, azonnal távozik, és 1k6 napig nem 
reagál semmilyen hívásra. (Sogron útja) 

Tűzűzés 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 50 
Erősség: 18 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: Tsz méter  

A tűzvarázsló szintjével azonos méteren belül 
nem tud tűz gyulladni, vagy ha mar ég azonnal 
elalszik. 10 mana-pontért meghosszabbítható a hatás 
1 perccel. A terület a tűzvarázslóval halad, ami 
kikerül a hatókörzetből nem gyullad be újra, ha csak 
valami be nem lobbantja. Ez lehet mágia, parázs. 
Tehát egy fáklya nem gyullad be, de egy máglya 
parazsa percek múltán tűzre lobbantja az üszköket. 
A szentelt tüzekre nem hat a varázslat.  
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Tűzvillámok 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 35 
Erősség: 20 
Sebzés: K100 x K3  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 5 kör  

Ez a varázslat a Villámszórás „extraerős” 
változata. Itt a tűzvarázsló minden ujjából 
szegmensenként 10 villám, azaz körönként 100 
villám csap ki, de ezzel nehéz célozni (Ezért „csak” 
1k100 villám talál célba). Ezt a számot kell 1k3-mal 
megszorozni.  

Tűzzóna 

Típus: tűzmágia magasiskolája 
Mana pont: 15 
Erősség: - 
Sebzés: -  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: 1 perc/szint  

A tűzvarázsló képes ezen módszer 
segítségével zónáját kiterjeszteni, mintegy 
távolbahatni. Létrehozása közben a végrehajtó 
elméje a keresett tűz jelenléte után kutat. Ehhez nem 
kell ismernie az elérendő helyet, elég, ha a nevet 
tudja (valamelyik a kettő közül). Ezt az 5. kör végére 
mindenképpen megtalálja, ha létezik. Ha a 
tűzvarázsló által meghatározott helyen nincs tűz, 
akkor a mana-pontok elvesznek és a felhasználó 
biztos lehet benne, hogy az adott helyen nincs 
gyertyánál nagyobb (tehát legalább 1 E-s) tűz. A 
varázslat hatótávolsága tapasztalati szintenként 10 
km sugarú kör. A varázslat ideje alatt a tűzvarázsló 
transzhoz hasonló állapotban van. Ha az elméje 
megtalálta a keresett tüzet - mely lehet elemi, vagy 

közönséges - akkor a fényerősségének határáig 
mindent lát és hall. A fényerősségen kívül lévő 
dolgok számára teljesen láthatatlanok, az onnan 
érkező hangokra teljesen süket. A zóna másik 
nagy előnye, hogy az időtartam lejártáig 
bármilyen varázslat létrehozható benne, hatótáv 
a fényerősség. Nagy haszna van természetes 
tüzeknél a Hideg tűz varázslatnak, mellyel az 
alapul szolgáló tűz fénykörét lehet növelni. A 
kapcsolat azonnal megszakad, ha a tűz kialszik. 
A tűzből Tűzgyűjtéssel mana-pontok 
nyerhetők, de ilyenkor semmi mással nem 
foglalkozhat a tűzvarázsló. Szent tüzek , 
templomokban lévő szentelt örökmécsesek és 
az olyan tüzek, amelyeken Szertartás, vagy 
Áldás varázslat hat, nem képezhetik a varázslat 
tárgyát.  
 

 
 
 
 

 
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: Atlantisz 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk felhasználja a Tűzvarázslatok 
(Gyenge Balázs, Mlista) című írás két 
varázslatát, valamint a Terra Sogronica (Tronix, 
Csaba MAGUS oldala) öt varázslatát, forrás 
vagy eredeti szerző megjelölése nélkül.  
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