
 

 

 
 

Varázshasználó specializációk 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Annak ellenére, hogy mindenhol 
voltak különféle specializácók mint 
például a varázslók Nekromantája, vagy 
Mentalistája vagy a BM-ek 
Venomagitora vagy villámmestere de 
sehol sem volt rájuk szabály, hát úgy 
gondoltam megpróbálkozom vmivel. 

Szóval először is abból az elvből 
indultam ki, hogy valamit-valamiért 
ezért minden mágiatípusnak megvan az 
ellentétes pólusa amit onnantól kezdve 
nehezebben fog használni, ezt csak az 
egyensúly megtartása miatt raktam bele, 
ne legyen az agyontápolás. 

Úgy gondoltam, hogy ehhez 
legalább 5. fokú Magasmágia (de ha vki 
2 foki rendszerben játszik akkor az 
elkölt 50 kp-t) kell- mágiatípusra 
felvéve- és 5. TSZ. A TV-k-nál nem 
működik ők már specializálódnak 5. 
TSZ-en. És hát értelemszerűen csak egy 
valamiben specializálódhat. És 
mindenki kap egy speciális 
varázstárgyat. Az átképzés 30-
intelligencia 10 feletti része + 1k10 
hónapig tart, ebből ki kell vonni az 5 
fölötti tapasztalati szint 2×esét 
hónapban. Ezen kívül a 
Boszorkánymestereknek és a 
Boszorkányoknak ki kell vonniuk még 5 
hónapot, valamint a varázslóknak hozzá 
kell adni +5-öt. Ha a karakternek nincs 
hová visszatérnie akkor autonóm módon 
is továbbfejlődhet, de ezt igen meg kell 
indokolni és akkor 1K6+4 hónappal 
tovább tart (ez alatt elkészíti a 
varázstárgyát is).  

A tudásanyagban mutatkozik meg, 
hogy milyen sokat kell tanulniuk ez 
látszik is a varázslók tanulási idejéből. 

Az olcsóbbítások/drágítások a 
végleg kiszámolt E-ből vonható le. A 
minden megkezdett 10 mp után 
kettővel olcsóbb/drágább varázslatokat 
a következő módon kell kezelni: a 
9mp-s varázslat az 7-be fog kerülni, 
míg a 10 Mp-s 6-ba mert a 10. mp már 
a második megkezdett 10 Mp-ban van. 

A Dzsad varázslók ezt nem 
használhatják mert ők már alapból 
specializálódtak. 

Fontos ez a rendszer nem 
kompatibilis a más interneten 
megjelent Nekromantákkal, 
Mentalistákkal és társaikkal ezért aki 
úgy dönt, hogy ezt a rendszert 
használja az NEM HASZNÁLHATJA 
AZOKAT A 
SPECIALIZÁLÁSOKAT!!!  

Erre nincs semmiféle megkötést 
csak az már nagyon megbontaná a 
játékegyensúlyt, de ha már ez is túl 
„táp” akkor a KM jogköre változtatni 
mindenen, ne felejtsük: „ A KM szava 
szent és sérthetetlen!” 

Minden varázslat oda tartozik 
ahova le van írva, ha átfedés van az 
nem érdekes az számít ahova le van 
írva. Ha valahova más lenne írva az a 
mérvadó. 

Mindenki kidolgozhat a 
specialitásába tartozó új varázslatokat, 
a KM beleegyezésével. 
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Nos először az ellentétpárokat írom le, az 
alapvető varázslatokat mindenki tudja: 

 
Boszorkánymester 

Elemi mágia – Anyagmágia 
Rontás - Átok 
Méregmágia - Természeti mágia 
Mentál- és Asztrálmágia - Nekromancia 
 

Boszorkány 
Misztikus képességek - Átkok 
Tűzmágia – Anyagi mágia 
Asztrálmágia - Mentálmágia 
Szexuálmágia – Familiáris mágia 
Gyertyamágia – Viaszbábok mágiája 
Szimpatikus mágia - Térmágia 
 

Varázsló 
Elemi mágia – Természetes anyagok mágiája, 
Nekromancia 
Asztrálmágia – Mentálmágia 
Jelmágia – Szimpatikus mágia 
Időmágia - Térmágia 

 
Most pedig sorra veszem az iskolaformákat 

kasztok szerint: 

Boszorkánymester: 

Elemi mágia 

Minden varázslat ami ebbe a csoportba 
tartozik az olcsóbb lesz mégpedig minden 
megkezdett 10 Mp 2-vel, és a varázslási idő is 
csökken az mértékegységben (szegmens, kör) 1-el. 
A manapont csökkenés vonatkozik az E növelésére 
is. 

Pl.: Egy villámvarázs II. 16 Mp-be kerül és 3 
szegmens alatt hozza létre. De ha 3 E-vel hozza létre 
akkor 26 Mp. 

Viszont ugyanez vonatkozik az Anyag 
mágiára is csak azokat drágítja és hosszabbítja. 

Az ő varázstárgyuk egy amulett ami 1E 
védettséget nyújt villám ellen és naponta egyszer 
manapontok nélkül létrehozhatnak egy E 
villámvarázslat I., villámpenge, villámvért 
varázslatoz. 

Különleges képesség: Elemi tűz teremtés (ez 
nekik 4 Mp/E) egy szabadon választott formában, 

kivéve: a kitörés, nyíl, vagy csóva forma. 10. 
szinten megkapják a kitörést. 

Sokan vannak a villámvarázslók, nekik 
csak a villámmágia olcsóbb, de az minden 
megkezdett 10 mp után 3 Mp-vel. Ők 
különleges képességként a villámmágiát 
tanulják meg különböző formákba önteni 
ugyanúgy mint az elemi mágiára szakosodott 
társaik. 

Anyagmágia 

Szintén minden megkezdett 10 Mp után 
olcsóbb 2-vel, a varázslat E-je pedig nagyobb 
2-vel. 

Ezzel ellentétben az elemi mágia 
varázslatai minden 10 Mp után 3-al drágább. 

A varázstárgyuk egy olyan mágikus 
üvegcse (törhetetlen) amelyben vmi zöld 
folyadék lötyög és semlegesít 1 adag savat a 
szervezetükben (vagy bőrükön) naponta 
egyszer, illetve 3 naponta tudják használni a 
savteremtés varázslatot alaperősítésen Mp 
felhasználása nélkül. Különleges képesség:  

Savlabda 

Típus: anyagmágia 
Mana pont: 5 (ez már nem változik) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: spec. 
Mágiaellenállás: -  

A markában egy savgömb jelenik meg 
(E-nként 5 cm átmérőjű) és azt kell elhajítania 
+10 TÉ-vel. 1k6-ot sebez E-nként plusz az 
egyéb kellemetlenségek. 4 Mp-be kerül egy E-
vel való növelés (nő az átmérő is) és nő a TÉ is 
eggyel E-nként (már az elsővel is). 

Rontás 

Minden megkezdett 10 Mp-ért 2-vel 
csökken a Mp érték. És eggyel nagyobb a 
rontások szintje, és eggyel súlyosabb a hatása. 
Az átkok pedig a végső kiszámított értéknél 
20%-al többe kerülnek. 

A varázstárgy egy különböző porokat 
tartalmazó nyakban lógó zsákocska. Ez véd a 
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rontásokkal szemben: -1 szint és -2 a 
hatásra. Valamint havonta elmondhat 
ingyen egy átkot, de csak olyat ami nem 
haladja meg a hatalmát és csak 
alaperősítéssel és csak 10 lábra lehet 
valamint nem használható a bűvragály és 
nem csökkentve kell használni ebben az 
esetben az Mp-t. 

Különleges képesség: Ha megérinti az 
áldozatát akkor a szint még nő 1-el. 

Átkok 

A végső kiszámított Mp érték 20 %-al 
olcsóbb. És az átkai ellen dobott Egészség 
próbákhoz az áldozat kap -1 módosítót. De 
a Rontásainak a szintje csökken 1-el és 
drágul 10 Mp-onként 2-vel. 

A varázstárgyuk egy rövid kb. 15 cm-
es pálca mely. Véd az átkok ellen +2 az 
egészség próbához. Létrehozhat egy 
átokvarázst havonta egyszer, ingyen ami 
nem haladja meg a hatalmát. 

Különleges képesség: Ha megérinti az 
áldozatot akkor -1-et kap az 
egészségpróbára. 

Méregmágia 

A végsőnek kiszámított Mp érték 
20%-a (méregismeret 2 alapjáraton, méreg 
semlegesítése 14 alapjáraton és a méreg 
átadása 18 alapban). Valamint a 
Méregvarázs varázslási ideje feleződik. A 
természeti mágiája 20 %-al drágább és 
hosszabb a varázslás ideje. 

Varázstárgyuk egy mágikus 
(törhetetlen) kémcső melyben olyan méreg 
van amit alap Mp értékkel 40 MP-ből létre 
lehet hozni. És kihúzva belőle a dugót az 
felhasználható és 2k6 nap után 
visszapótlódik (ez több komponensű 
mérgen kívül akármilyen lehet. A mérgek 
ellen +1-el dobják az egészségpróbát. 

Különleges képesség: +5 Mp 
felhasználásával nem kell megérinteniük az 
áldozatott de intelligencia láb átmérőjű 
körön belül kell lennie. 

 

Természeti mágia 

Minden megkezdett 10 Mp után 2-vel olcsóbb 
a varázslat. A varázslataikat 20%-al rövidebb idő 
alatt hozzák létre és hosszabb az időtartamuk 10%-
al. Az elemi mágia alá tartozó varázslatokat minden 
megkezdett 10 Mp után 2-vel drágábban hozza létre 
(illetve az ott leírtak szerint van az erősítés). 

Varázstárgyuk egy természeti katasztrófát 
ábrázoló amulett. Ez megvédi a hidegtől és a 
komolyabb esőktől is (hogy szárazon ússza meg), és 
rá nem hatnak saját varázslatai, ez úgy jelenik meg 
mintha a homokvihar körülötte tombolna, a 
földrengés hatástalan az ő talpa alatt, etc.. Havonta 
létrehozhat egy varázslatot Mp felhasználása nélkül 
egy olyan varázslatot mely nem haladja meg a 
hatalmát. Különleges képesség: 

Ha felhasznál +5 Mp a varázslat epicentruma ő 
lesz és vele együtt fog mozogni, ha ő mozog. +5 mp-
ér kitolhatja a hatótávot 100 méterrel (az 5 Mp a 
kiszámított fölött kell elkölteni ez nem csökkenhet). 

 
Mentál- és asztrálmágia: Ki kell számolni 

rendesen az erősítés és az így felhasznált minden 10 
Mp után 2-vel olcsóbb. Az időtartam másfélszerese 
az eredetinek. A nekromancia varázslatai minden 10 
Mp után 2-vel drágább. 

Varázstárgyuk egy teljesen sima abbit medál. 
Az MME-hez és az AME-hez Tsz-nyi pluszt ad. A 
sötétté gyalázáson kívül havonta ingyen létrehozhat 
egy alaperősítésű varázslatot Mp nélkül. 

Különleges képesség: Ha megérinti áldozatát 
nő a varázslat E-je 4-el.  

Nekromancia 

Minden megkezdett varázslat után 2-vel 
olcsóbb. Valamint a varázslat időtartalma kétszerese 
az eredetinek. Viszont a Mentál- és Asztrálmágiája 
minden 10 Mp után 2-vel drágább és fele az 
időtartam. 

A varázstárgy egy újperc (csont) ami hatalom 
amulettje ként is működik. Véd az életerő 
csapolások ellen. Képes lesz a Wierekhez hasonlóan 
elraktározni az egészségének 10 feletti számú Ép-t 
az amulettbe, ami 1 szegmens alatt 1 Mp/Ép-ért 
kivonható onnan de csak életerőszívással lehet 
feltölteni. 

Különleges képesség: Képesek lesznek az 
Életerőszívó varázslatokkal elszívott Fp-k illetve Ép-
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ket Mp-vé alakítani. Valamint Nagy csaták 
színhelyén 1 évig, vagy gyilkosságok színhelyén 1 
óráig (illetve a Km-befolyásolja) a szervezetük a 
hatalom italát úgy hasznosítja, hogy csak 2 
egészségpontot vesztenek. 

Boszorkány: 

Misztikus képességek 

Minden megkezdett 10 mp után a varázslat 2-
vel olcsóbb (az erősítéssel együtt). Valamint az 
időtartam a leírtnak a másfélszerese. Ezzel szemben 
az átkai minden megkezdett 10 Mp után 2-vel 
drágábbak és a varázslás ideje is kétszerese az 
eredetinek. 

A varázstárgyuk egy bonyolult mintázatú 
aranygyűrű egy szabadon választott drágakővel. 1k4 
hetente egyszer levéd egy varázslatot teljes 
mértékben amit a boszorkányra (és csakis ő rá, 
területre hatók ellen nem véd) bocsátanak. Valamint 
egy maximum 40 Mp-s varázslatot (a misztikus 
varázslatok közül) beletölt elkészítéskor és ezt 
1k5+1 naponként (ezt ki kell dobni amikor elkészül 
és ez nem változik) létrehozhatja mp felhasználása 
nélkül. 

Különleges képesség: Ha egy varázslat a 20 
láb átmérőjű körzetükben nem haladja meg a 
maximum mannapontjuknak a felét akkor azt 
érzékelik és érzékelik az irányát is, habár a pontos 
helyét azt nem. Ez alól kivételt képeznek a varázslói 
mágia által elleplezett varázslatok. 

Tűzmágia 

Minden megkezdett 10 mp után olcsóbb 2-vel 
(erősítéssel) és a hatótáv szint×lábbal nagyobb. De 
az Anyagi mágia fejezete alá tartozó varázslatok 
minden megkezdett 10. mp után 2-vel drágább 
valamint az időtartama csak a fele az eredetinek. 

Varázstárgyuk egy tűzet ábrázoló vörös gyűrű. 
Ez 1E-t véd a tűz és hőhatások ellen. Valamint 
naponta 5-ször alkalmazhatja mp felhasználása 
nélkül a tűzgyújtás varázslatot vagy egyszer a 
tűzbogarakat, alaperősítésen. 

Különleges képesség: Elemi tűz teremtés (ez 
nekik 4 Mp/E) egy szabadon választott formában, 
kivéve: a kitörés, nyíl, vagy csóva forma. 

 

Anyagi mágia 

Minden megkezdett 10 mp után 
olcsóbbak 2-vel. Valamint a hatótávúk a 2-
szerese. Ezzel szemben a tűzvarázslatok 
ugyanígy drágábbak és az időtartamuk a fele. 

Varázstárgyuk egy kígyógyűrű. Ezzel a 
kígyók barátságosak lesznek vele, soha nem 
ártanak neki és engedelmeskednek. 
Kígyóvarázs II varázslatot 2 naponta egyszer 
ingyen alkalmazhatja. 

Különleges képességek: Tsz-enként (már 
az ötödiken is) választhat egy varázslatot a 
boszorkánymesteri anyagmágia és a varázslói 
természetes anyagok mágiája közül kivéve: 
Teremtés, Transzmutáció. 

Asztrálmágia 

Minden megkezdett 10 mp után 2-vel 
olcsóbbak, és időtartamuk a másfélszerese. 
Ezzel szemben a Mentálmágikus varázslatai 
drágábbak 10 Mp-nként 2-vel és kétszerese a 
varázslási idő. 

Varázstárgyuk egy aranykeretbe foglalt 
peridot medalion. Szinttel megegyező számmal 
növeli az AME-t. Hetente az amulettje 
ugyanannyi manaponttal rendelkezik mint ő és 
ezt felhasználhatja Asztrális varázslatokra de ez 
neki is 1 Mp-be kerül, ezek a varázslatok 
alaperősítésűek és az alap mp értékkel jönnek 
létre de 2 szegmens alatt. 

Különleges képesség: Ha 20 m-es 
körzetben Asztrálmágiát használnak azt 
megérzi és ha a mp értéke kevesebb mint az ő 
aktuális Mp-jainak száma akkor azt is meg 
tudja határozni, hogy ki alkalmazza. 

Mentálmágia 

Ugyanaz mint az Asztrálnál csak a 
mentálmágiára alkalmazva és az asztrálmágia 
gyengül. Valamint az MME-t növeli. 

Átkok: Minden megkezdett 10 mp után 2-
vel csökken az ára 10%-al (min. 1 szegmens) 
gyorsabban lehet őket megidézni. A misztikus 
képességek ugyanez csak drágább és lassabb. 

Varázstárgyuk egy olyan gyűrű ami 
karomba végződi és olyan mintha nagy karma 
lenne a boszorkánynak. Az átkok (akármilyen 
kaszt átkai legyenek) csak ¾ erőséggel hatnak 
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rá. És az átokvarázst alaperősítésen 2 
hetente mp felhasználása nélkül 
alkalmazhatják. 

Különleges képesség: +5 mp 
felhasználásával max. Tsz láb távolságról 
alkalmazhatja a varázslatot. 

Szexuálmágia 

minden megkezdett 10 mp után 
csökken 2-velé az ára. A szegmens 
varázslási idejű varázslatok létrehozásának 
ideje 2-vel csökken (minimum 1). A 
familiáris mágia varázslatai 10 Mp-nként 2-
vel drágább és 1 körrel tovább tart azokat 
létrehozni. 

Varázstárgy egy stilizált női nemi 
szervet ábrázoló gyűrű lesz. A szépségük nő 
1-el és a csókmágia fejezete alá tartozott 
varázslatokat hetente egyszer létrehozhatják 
mp felhasználása nélkül (kivéve: 
Megbélyegzés csókja, Rabszolgaság csókja, 
Átváltoztatás csókja, kriptacsók, halál 
csókja). 

Különleges képesség:  

A nagy Ő (A Mp és a varázslási idő 
változatlan marad) 

Mana pont: 16 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: Tsz óra 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: asztális utána mentális 

Ezzel a varázslattal kiolvassa áldozata 
agyából (azt látnia kell) a számára ideális 
nő képét és felveszi annak alakját (ez csak 
illúzió) és jellegzetességet (orkoknál szag, 
etc). Az erősítése 3 Mp-onként történik 1 E-
vel. 

Gyertyamágia 

Minden megkezdett 10 mp után 
olcsóbb kettővel. A gyertyák elkészítése 
fele annyi idejébe kerül és a végleg 
kiszámított leégési idő a (jobbik irányba) 
50%-al jobb. A Viaszbábok mágiája az 

minden megkezdett 10 mp után 4-el drágább. 
Varázstárgyuk egy cirádás aranyfonalakkal 

körülszőtt fiola. Ezzel megérzik ha valaki 
gyertyamágiával akar rájuk hatni. A fiolában 
(varázstárgy) lévő anyagot havonta egyszer 
felhasználhatják gyertya készítésre melynek hatására 
2×-es lesz az E-je illetve a Zöld gyertyának itt a 
méreg szintje 2-vel nő. 

Különleges képesség: A Rúnában közölt 
Gyertyák közül 3-mat megkap ezt a KM dönti el. 

Szimpatikus mágia 

Minden megkezdett 10 mp után 2-vel olcsóbb 
a varázslat és a létrehozás ideje a felére csökken. A 
Térmágiája viszont ugyanígy nehezül. 

Varázstárgyuk egy gyűrű mely kétszínű 
(szabadon választott), két féle fémből készült és ahol 
találkoznak ott átmenet van a két fém között. Ha 
nem akarja akkor az aktuális manapontjainál 
alacsonyabb Mp-jű szimpatikus varázslatok nem 
hatnak rá. Megérzi a 20 méteres körzetében aktív 
szimpatikus mágiát. Havonta egyszer létrehozhat 
egy max mp-jének megfelelő E-jű szimpatikus 
kötést. 

Különleges képességek: Használhatja a 
varázslói szimpatikus mágia varázslatait. 

Viaszbábok mágiája 

Minden megkezdett 10 mp után 2-vel 
olcsóbbak a varázslatok. A bábú elkészítéséhez csak 
fele annyi idő kell. Ezzel szemben ugyanilyen 
mértékben nehezíti a gyertyamágia varázslatait. 

Varázstárgyuk hasonló mint a 
Gyertyamágusoké. Megérzi ha viaszbábuval hatni 
akarnak rá és ekkor minden manáját (ha 
maximumon van) felhasználhatja a szimpatikus 
viszony megszüntetésére. Valamint a fiolában tárolt 
anyaggal havonta egyszer helyettesíthető a bábu 
által megkövetelt különleges cuccok (pl.: zafír, etc) 

Különleges képességek: Használhatja a 
Sámánok Zutgejt mágiáját de nekik nem Fp-t hanem 
Mp-t kell használniuk. 

Térmágia 

A térmágikus varázslatok minden 10 mp után 
2-vel olcsóbbak és az időtartamuk másfélszerese. 
Míg a szimpatikus mágia ugyanígy gyengébb. 
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Varázstárgyuk egy fekete dísztelen gyűrű. 
Érzékel minden Térmágiát a közelében (20 láb). 
Hetente ingyen használhatja az Eltűnés varázslatot 

Különleges képességek: Súlyának fele számú 
manapontért elteleportálhatja magát egy szabadon 
választott helyre, de feltétel, hogy látnia kell azt a 
helyet. 

Familiáris mágia 

A varázslat minden 10 mp után 2-vel olcsóbb. 
1 körrel gyorsabban jön létre a varázslat. Ezzel 
szemben a Szexuális mágia varázslatai minden 10. 
mp után 3-al drágábbak és kétszer annyi időbe tellik 
a létrehozásuk.  

Varázstárgyuk egy alapjáraton sima felületű 
gyűrű de minden +lélek után megjelenik annak az 
arca. Ha a boszorkány mindegyik teste meghal akkor 
nem kerül vissza a lelke a körforgásba, agy máshová 
hanem a gyűrűbe zárkózik és ha valaki felhúzza 
annak megpróbálhatja az egyéválás varázslattal 
elvenni a testét. 

Különleges képességek: Egyszerre akármennyi 
testet birtokolhat de maximum a szintjével egyenlőt. 
És +30 mp felhasználással elveheti tudásának egy 
részét, hogy mennyit azt csak a Km döntésétől függ 
(FIGYELEM! ha valaki tudott mágiát használni nem 
fogja minden varázslatát ismerni csak például 1k6-ot 
vagy nő a maximum Mp-je). 

Bájitalok 

A varázslat elvégzésekor minden megkezdett 
10 mp után 2-vel olcsóbb. Az általuk készített italok 
másfélszeres áron is eladhatók és a belefoglalt 
mágiák E-je másfélszerese a normálisnak. 

Varázstárgyuk hasonló mint a 
gyertyamágusoké és a viaszbábokkal foglalkozóké. 
Rá a varázsitalok (aminek a hatása negatív, ha kétes 
a Km dönti el) csak fele E-vel hatnak. Havonta 
egyszer ha felhasználják a fiolában lévő folyadékot 
akkor nagyon erős varázsitalt készíthetnek melynek 
E-je a már kiszámítottakon felül 2× annyi és az ára a 
már kiszámítotton felül meg kell szorozni 10-el. 

Különleges képességek: Bármilyen varázslatot 
belefoglalhat egy főzetbe de annak mp értéke más: 
30+varázslat mp-je×2. 

 
 

Varázslók: 
Rájuk jellemző, hogy magukon 

hordozzák a választott iskola jellemzőit. 
Valamint nagyon fontos, hogy az újonnan 
megjelent mozaikokat (legyen hivatalos, vagy 
házi) csak ekkor tanulják meg, előtte senki sem 
használhatja. Minden specializációnak csökken 
50%-al a varázslás ideje (de minimum 1 
szegmens), kivéve ahol más nincs írva és az 
ellentétes iskola varázslatait 50%-al tovább 
tartanak létrehozni. 

A mozaikok összeillesztéséről: Külön kell 
kiszámolni a mozaikok mp értékét és ebből 
(csak ebből) kell levonni illetve hozzáadni a 
szükséges Mp-ket. Nagyon jó példa a 
lélekaltatás ami így is 8 Mp-be fog kerülni mert 
(tegyük fel van egy asztrál mágusunk) a 
közömbösségből (3 mp) levonódik 2 így 1 
plusz a Tudattalansághoz (5 mp) hozzáadódik 2 
így lesz 7. Összesen marad 8. 

Elemi mágia 

Ki kell választani az öt elem (tűz, víz, 
föld, levegő, erő) közül egyet ezt 2Mp/E-ért 
hozhatják létre a többit pedig 3Mp/E-ért (elemi 
erő 1Mp/2E illetve változatlan). A nekromancia 
és természetes anyagok varázslatai minden 
megkezdett 10Mp után 2-vel drágábbak. 

Varázstárgyuk egy elemüknek megfelelő 
színű bot (tűz-vörös, víz-mélykék, levegő-
világos kék, föld-sötét barna, erő-homoksárga). 
Minden saját eleme által ért hatásból levon 2E-t 
(elemi erőre szakosodottaknak 3E) illetve a 
többi elemből 1-et (SFÉ-t is nyújt). Saját 
eleméből naponta 1E-t (Erő 2E) tud bármilyen 
formázásban létrehozni. Ezen felül minden 3. 
Tsz után nő eggyel (már az ötödiken is). 

Különleges képesség: Nőnek a 
főjellemzők mikor beavatást nyer a saját 
elemébe: Tűz: +1 Ügyesség; Levegő: +1 
Gyorsaság; Víz: +1 Szépség; Föld: +1 
Állóképesség; Erő: +1 Erő. Már a kezdetektől 
fogva kitűnik melyik elemhez vonzódik, pl. a 
Tűzé lobbanékonyabbak és forró fejübbek, a 
Földé megfontoltabb de ellenállóbbak, stb. 

Megtanulja saját elemével felruházni 
(átlényegíteni) magát 50 Mp befektetésével, 1 
szegmens alatt. Ekkor a harcértékei az Elemi 
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harcoséval (saját elemi) fog megegyezni 
(sebzéssel együtt), érvényesek lesznek rájuk 
is az elementálok hátrányai és előnyei, 
megőrzik Tulajdonságaikat és életerejüket, 
de ekkor nem éreznek fájdalmat, az elemi 
erő speciális, szabadon választhat. Ebben az 
állapotban nem képes varázsolni. A víz, 
levegő és tűz elementalistái 3. fokon 
légiesek, míg a föld és az erő elementalistái 
képesek lesznek átmenni a falon olyan 
módon, hogy beleépülnek, ezt fegyverekkel 
is képesek elvégezni, olyan módon, hogy 
(ha nem mágikus) beleragad. A föld 
elementalistái ekkor szilárdak, míg az erőé 
plazmaállapotúak. Egyébként csak mágikus 
fegyver sebzi őket, és érvényesek rájuk az 
elementálok megszorításai.  

Természetes anyagok mágiája: 
Minden megkezdett (végleg kiszámoltból) 
10 mp után le kell vonni 2-t, de ezzel 
szemben az elemi mágia mozaikjai 6Mp-be 
kerülnek/E. 

Varázstárgyuk egy semmilyen 
különlegességet magán nem hordozó bot, 
amely olyan mintha az előbb szedték volna 
valamelyik erdőből. Mivel alapjáraton nem 
nagyon törődnek a ruházatukkal ezért 
naponta 2×-er megváltoztathatja ruházatát 
akármilyenre, ez természetes anyagok 
mágiája. Természetes anyagok mágiájával 
(mégha lelkük el is van altatva) nem lehet 
rájuk hatni ha TSZ×10 láb körzetében van a 
botja. 

Különleges képességek: A kiképzés 
alatt nő a karakterek ügyessége 1-el. Mikor 
fellépnek erre a szintre az átképzés magába 
foglal egy szakma kitanulását Mf-on és egy 
másikét Af-on. Képes lesz az általa Mf-on 
ismert szakmák területében teremteni 
tárgyakat, legyen az akármilyen bonyolult, 
csak meg ne haladja a hatalmát. Mivel nem 
nagyon törődnek a ruházattal és a világi 
hívságokkal de végszükség esetén, ha már 
látott belőle legalább egyet képes lesz 
teremteni magának aranypénzt, de soha 
nem teremt belőle többet mint amennyi 
szükséges. Mint látszik tényleg furcsán 
igénytelenek ezek a varázslók, de talpig 
becsületesek és segítenek a rászorulókon, 
de nem fognak halomra teremteni pénzt egy 

árvaháznak, de ha tudnak segítenek mindenkin. A 
pénzteremtésről csak annyit, hogy magának is csak 
végső esetben teremt mert ezt lealacsonyítónak 
tartják magukra nézve. 

40 Mp-ért képes lesz felruházni magát egy 
olyan anyag tulajdonságával és állagával (egyszóval 
átváltozik a teste azon anyaggá), amit teremteni is 
lehet, ilyenkor mágikus lesz testük és az anyagnak 
megfelelően SFÉ-jük is lesz mágikus fegyverek 
ellen, harcértékeik a varázslat időtartama alatt a 
megfelelő Gólemével fog megegyezni. Ebben az 
állapotban nem képes varázsolni! Sokuk jártas a 
Drágakőmágiában és akik elsajátítják a 
drágakőmágiák fortélyait azok képesek lesznek 
teremteni 5 mp felhasználásával 1 karát mágikus 
anyag befogadására képes drágakövet (Fontost! Ezt 
sem használják vagyonszerzés céljából! Soha!). 

Asztrálmágia 

Az asztrális varázslatoknál a végleg 
kiszámoltból le kell vonni 10 Mp-nként 2-őt. Ezzel 
szemben a Mentális varázslatoknál 10 Mp-nként 2-
vel drágábbak. 

Varázstárgynak egy kék koncentrikus körökkel 
telerajzolt fekete Dragfa bot. Ez a bot elég komoly 
Asztrális mágiaellenállást biztosít a varázsló 
számára. Az 5. szinten ez +20 és minden további 
szinten +5, minden egyébben felül. Ennek a botnak a 
birtokában folyamatos Auraolvasás működik a 
varázsló 20 méteres körzetében amivel örökké 
figyeli a körülötte lévőket. Az Auraolvasás E-je 
varázsló szintjének 8-szorosa. Ezen kívül képes 
létrehozni naponta egy varázslatot Mp felhasználása 
nélkül mely az eredeti mp értékekkel számolva nem 
haladja meg a hatalmát. 

Különleges képességek: Amikor beavatottá 
válnak akkor a továbbképzés ideje alatt 1-el nő az 
asztráljuk. 50 Mp felhasználásával képes lesz anyagi 
testét elhagyva (ilyenkor az olyan állapotba kerül 
mintha aludna) csak az Asztrális síkon létezni. 
Ilyenkor a Mentálsíkról is eltűnik mert a lelke 
egésze az Asztrálsíkon létezik, ennek ellenére képes 
lesz józan gondolkodása de Akaratereje 10-re 
csökken Ezt az állapotot csak Asztráljának 
megfelelő percig tudja tartani, ez után körönként 
veszít egyet Asztrál értékéből (ha 3 alá csökken 
meghal a karakter). Ebben az állapotban hatalmas 
területeket tehet meg, körönként 100 km-t. Ilyenkor 
érzékel minden az Asztrálsíkon jelenlévő lényt de 
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aki nem csak az asztrálsíkon létezik azzal nem tud 
kapcsolatot létesíteni. A testbe való visszatéréshez 
koncentrálni kell de ha távolabb van 100 km-nél 
akkor minden 100 km 1 Fp-jükbe fog kerülni. Képes 
varázsolni ezen a síkon is de csak Asztrálmágiát 
képes alkalmazni és ez is minden megkezdett 10 Mp 
után 1 Ép-jével kell fizetnie, mert hatalmas 
mennyiségű energia halad át a testükön. Ilyenkor 
minden Asztrális varázslat dupla E-vel hat rájuk. A 
mágikus anyagokon így sem képesek áthaladni, ezért 
egyértelmű, hogy a mágikus fegyverek még így is 
sebzik őket de csak a fele sebzést okozva (felfelé 
kerekítve), a bot velük van még az asztrál síkon is és 
adja a mágia ellenállást, de ilyenkor nem tud a boton 
keresztül varázsolni és nem is olcsóbbak ilyenkor a 
varázslatai. 

Mentálmágia 

Teljesen megegyeznek az Asztrális 
varázslókkal. A varázstárgyuk is hasonló mint a fent 
leírtaké de nem körök vannak rajta hanem 
háromszögek. Nekik az Akaraterejük növekszik. 

Nekromancia 

A nekromancia varázslatok minden megkezdet 
10 Mp után 2-vel olcsóbbak, míg az Elemi 
varázslatok ugyanúgy drágábbak. Olcsóbbak a 
nekromancia fejezetei alá tartozó rajzolatok is. 

Varázstárgyuk kinézetét nem kell ecsetelni, de 
aki nem dorani annak egy koponya van a botja 
végén. Megérzi 20 méteres körzetben az élőholtakat 
legyen az akármilyen erős. A bot megvédi minden 
20 E alatti (az szintenként nő 3-al) nekromancia 
varázslattól (ez igaz vérmágiára és Halál szférájú 
varázslatokra is). A bot nekromancia botja ként is 
működik. Képes lesz a Nekromanta eltárolni 10 Ép-t 
a botjában melyet egy kör alatt kivonhat. Illetve 
ezeket az Ép-ket képes Mp-vé is átalakítani Ép-ként 
10 Mp-vé, de ehhez szükséges, hogy legyen legalább 
egy Mp-je, de ez felemészt egy Ép-t a varázsló 
szervezetéből is. Óránként csak annyi Ép-t vonhat ki 
mint az Egészsége 10 feletti része. A beletárolásról 
majd később. 

Különleges képességek: A varázsló egészsége 
nő 1-el a képzés komoly fizikai megterhelése miatt. 
Képes lesz használni a nekromantáknál leírt 
varázslatokat, és minden Nekromantáknál leírtaknál 
(az előbb leírt csökkentéssel)- mint az életerő 

tárolást-, valamint Mp csökkentés nélkül a 
Boszorkánymesteri Nekromancia elemeiből 
azokat melyek erre érdemesek, ha kell az 
összeset. DE NEM KAPJÁK MEG A 
JELMÁGIÁJUKAT A 
NEKROMANTÁKNAK!! 

Jelmágia 

A rajzolatok minden megkezdett 10 Mp 
után 2-vel olcsóbbak (kivétel ezek alól a 
Nekromancia fejezete alá tartozó rajzolatok), de 
a szimpatikus mágia alá tartozó mozaikok 
ugyanennyivel drágábbak (ez igaz a 
szimpatikus jelekre is). 

Varázstárgyuk a többitől eltérően nem 
egy bot hanem egy írótoll (ami persze 
mágikus), de ennek ellenére birtokolnak Dragfa 
botot, de ez csak szimbolikus szereppel bír. 
Természetesen ez a toll egy örökíró penna. 
Azon kívül mindig ezzel rajzolják fel a 
rajzolataikat. Ha 20 m-nél nincs távolabb a toll 
gazdájától akkor megérez minden mágikus 
rajzolatot. Ha nem ezzel a pennával rajzolnak 
egy rajzolatot (csak a varázsló kezében 
működik) akkor az csak fele E-vel hat a 
mágusra, kivéve ha ezt nem akarja másképp. 
Ha a rajzolatait nem ezzel rajzolja akkor 80% 
esély van rá, hogy nem kapja meg a bónusz mp 
levonást. Maximum TSZ-5 jelet életben tud 
tartani a penna anélkül, hogy a varázsló Mp-t 
használna a felrajzolására. Bármire rajzoljanak 
ott kék tintaként jelenik meg a penna nyoma. 

Különleges képességek: A továbbképzés 
ideje alatt 1-el nő az ügyessége a varázslónak 
hála a sok gyakorlásnak. 

Ez az idő alatt megkapja a következő 
képzettségeket: Egy művészeti ág: Mf, Egy 
másik művészeti ág: Af ( ezeknek köze kell 
lenni a rajzoláshoz, Pl.: Festészet, szobrászat, 
tetoválás, stb), Rúnamágia Mf (illetve 
Szimbólummágia 5. fok), 10. szinten megkapja 
a MF-át a másik művészeti ágnak. A kép 
készítés a következő: Először felrajzolják a 
rúnát és utána ráfestenek (ne lepődjünk meg a 
pislogó, mozgó képeken, szobrokon ha egy 
jelmágus házában járunk!), a szobroknak egy 
nem látható részére rajzolják a rúnákat és ezt is 
eltakarják sokszor (pl.: talapzat, vagy rá a 
szoborra és azt egy gipsz vagy akármilyen 
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réteggel bevonják). Képesek lesznek 
használni a nekromantáknál leírt Jelmágiát 
is, nem a nekromancia varázslatoknál 
leírtakat, mert azt nem képesek alkalmazni. 
Valamint a repertoárjaikból (az olcsóbbítás 
szempontjából) kimaradnak a 
pentagrammák. 

Egy különleges fejtájuk a 
jelmágusoknak a Mestermágusok (ők 
kezdettől fogva a jelmágia helyett a 
mestermágiát kapják és ők nem művészeti 
ágat kapnak hanem szakmát). Ez ÚT-ben 
van leírva a mestermágia. Mindenben 
megegyeznek a jelmágusokkal csak nekik 
sokkal tovább tart a varázstárgy elkészítése 
mint nekik, cserébe tartósabb… De ez le 
van írva az Új tekercsekben. Ők is 
megkapják a Nekromanták Jelmágiáját, 
csak ők nem jeleket írnak hanem elkészítik 
a tárgyat. Akik úgy döntenek, hogy 
kezdettől fogva a mestermágiát kapják azok 
nem készítenek rajzolatokat, hanem 
kezdettől fogva tárgyakat, ők kapnak 2. 
szinten egy Af-ú szakmát. Mindenre 
ugyanannyi Mp-t kell felhasználniuk mint a 
Jelmágus társaiknak, szóval nekik is ki kell 
fizetni a mágikus aura varázsjel árát stb. 

Szimpatikus mágia 

Ebbe a fejezetbe tartozó varázslatok 
minden megkezdett 10 mp után 2-vel 
olcsóbbak (még a jelmágiánál leírt 
szimpatikus jelek is). Ezzel szemben a 
jelmágia rajzolatai ugyanilyem módon 
drágábbak. 

Varázstárgyuk egy vörös erezetű 
fekete Dragfa bot, aminek a végén egy 
tetszőleges állat faragványa van. A bottal 
megérintve valakit vagy valamit azzal a 
varázsló egy speciális szimpatikus 
viszonyba kerül (személyek jogosulnak 
mágiaellenállásra, a varázslat E-je a 
varázsló szintjének a 8×-osa), mely által 
működik a szimpatikus viszony de a 
varázslóra csak az érintés E-jét átütő 
varázslatok hatnak, és ilyenkor még 
jogosult ME-re a varázsló is, maximum a 
szintjének fele (felfelé kerekítve) számú 
tárggyal/személlyel állhat ily módon 

szimpatikus viszonyban a karakter. A szimpatikus 
mágiák fele E-vel hatnak a varázslóra. „0m-es 
körzetben megéreznek mindenféle szimpatikus 
viszonyt. 

Különleges képességek: A karakterek 
Akaratereje megnő 1-el. Képes lesz használni a papi 
mágia Összetartozás-asztrálisan és életerővel 
varázslatai valamint egy speciális varázslatot az 
Összetartozás-Mentálisan varázslatot ami 
mindenben megegyezik az Asztrális változattal csak 
más síkon működik (ezekre is érvényes az mp 
csökkenés). Képesek lesznek használni a 
boszorkányok kékbábúját csak nekik nem kell 
elkészíteni semmiféle bábut hanem a hajszálat vagy 
akármit a botjuk végén lévő állat szájába, csőrébe, 
stb kell helyezni. Egy 50 Mp-s varázslattal képes 
lesz a vele szimpatikus viszonyban állók 
érzékszerveit használni annak tudta nélkül (ilyenkor 
az áldozat nem jogosult ME-re), 1k3 órán keresztül, 
az időtartamot 10 Mp-vel lehet növelni 1 órával. 

Időmágia 

Az időmágia fejezete alá tartozó varázslatok 
10 Mp-nként kettővel olcsóbbak. Ezzel szemben a 
térmágia fejezete alá tartozók ugyanígy drágábbak. 

Varázstárgyuk egy olyan Dragfa bot melynek 
a végén egy homokóra van (mágikus, úgyhogy 
törhetetlen). Ez a homokóra a varázsló akarata 
szerinti időtartam alatt folyik le (így mindig tudja a 
varázsló, hogy az adott varázslat melyre ráhangolja 
mennyi ideig tart még. Ebből következik, hogy a 
varázsló akkor fordítja meg ezt amikor akarja ez 
csupán egy szegmensnyi koncentrációt igényel ez 
hozzáfűzhető a varázslathoz és ekkor rá lesz 
hangolódva a homokóra a varázslatra, így jelzi, hogy 
mikor szűnik meg. Egyszerre csak egy varázslatra 
lehet ráhangolni. Megérzi a 20 m-es körzetében 
működő időmágiát, és ha az nem haladja meg mp-
ben az aktuális mp-jét akkor a mibenlétét is megérzi 
a varázslatnak, megtudja, hogy mekkora az E-je és 
még meddig tart. 3 naponta egyszer létrehozhat egy 
maximális mp-jét meg nem haladó időmágikus 
varázslatot. 

Különleges képessgek: A sok időmágikus 
tevékenység hatására élettartamuk a kétszeresére nő, 
így a korkategóriák is megnőnek. Az elfek 
élettartama nem nő mivel az ő szervezetüket nem 
viseli meg annyira, hiszen ők így is sokáig élnek. 
Képes lesz Mp-ből alkalmazni a belső idő 



MAGUS                                                                  Varázshasználó specializációk                                             Kalandozok.hu 

10 
 

diszciplinát (de ez nem viseli meg a szervezetüket). 
Kezdetben csak magára lesz képes alkalmazni majd 
9. szinten ezt képes lesz másokra is kiterjeszteni, de 
ha az nem egyezik bele akkor túl kell ütnie az 
MME-jét, és meg kell érintenie az illetőt. A 
varázslat E-je alapjáraton 5, ezt 2Mp-nként lehet 1-
el növelni (erre nem hat az Mp csökkentés) 

Térmágia 

A térmágikus varázslatok 10 Mp-nként 2-vel 
olcsóbbak (a térkapu pentagramma is), az 
időmágikus varázslatok ugyanilyen módon 
drágábbak. 

Varázstárgyuk szintén dragfa bot melyen egy 
vörös erezet fut le spirálisan. A bot segítségével 
képesek naponta egy kilométernél kisebb távolságot 
megtenni (teleportálással, legfeljebb a saját súlya 
felett még 100 kg vihet ilyenkor magával, illetve 
erre rásegíthet a teleport varázslattal, úgy hogy 
kiegészíti Mp-vel a bot hatalmát. Érzik ők is a 
térmágiát a bot segítségével 20 méteres körzetükben. 
A botjukat mindig felismerik ezért az ő átkelésük 
minden térkapunál ingyenes. A botjuk Vándorbot 
ként is működik. 

Különleges képesség: A képzés alatt nő eggyel 
a gyorsaságuk. Képesek korábban elkészíteni a 
térmágikus varázstárgyakat: Utazás pálcája: 70 Mp, 
Mély tarisznya: 45 Mp, Feneketlen korsó: 60 Mp. 
Van egy különleges varázslatuk: 

Ugrálás 

Mana pont: 1 mp/5 kg (nem csökken) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 szegmens (nem csökken) 
Időtartam: 1 perc 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat elmondása után körönként 2-
szer ugorhatnak egy maximum 10 métereset, 
ami tulajdonképpen egy teleportálás és minden 
teleportálás között el kell telnie 4 szegmensnek. 
A varázslat időtartama meghosszabbítható 20 
mp/perc manapontért. A varázslat csak a 
varázslóra van hatással (és felszerelésére), 
másra nem terjesztheti ki. 

 
 

 
 

 
 

2004.02.09.  
Szerző: Shalafi Del Necro 

Forrás: Kalandozok.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk megjelent az Atlantisz oldalon is. 
 
 

  
 
 

 


	Savlabda
	A nagy Ő (A Mp és a varázslási idő változatlan marad)
	Ugrálás

