
 

 

 
  

A táltos varázslatai 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A harcos alkuja 

Mana pont: 5 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 10 kör 
Hatótáv: célpont személy 
Mágiaellenállás: -  

A varázslattal a táltos átveheti 
valamely harcostársa szenvedését 
ezzel segítve azt a harcban.  Ez 
játéktechnikailag azt jelenti, hogy ha a 
harcos megsebesül a seb megjelenik 
rajta, de a fájdalmat és az azzal járó fp 
vesztést a táltos fogja elszenvedni. A 
varázslattal az ép sebzés is átvehető, 
ám ehhez kétszeres mennyiségű mp-t 
kell elköltenie a táltosnak. A varázslat 
közben hangosan kántálnia kell, 
azonban a célpontot nem kell látnia! 

A védelmező védelme 

Mana pont: 10 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 8 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal a táltos egy 
külső tudatot teremt magának, amely 
nem képes másra, mint a test 
mozgatására harc közben, ám sohasem 
fog támadni, csak és kizárólag 
védekezik. A táltos akkor alkalmazza 
ezt a varázslatot, ha egyszerre 
varázsolnia és harcolnia kellene.  

A táltos varázslatai 
A táltos varázslatai többnyire a 

táltos védelmét, a harcosok fájdalmának 
csökkentését szolgálják, támadó 
varázslat pedig egyáltalán nincs köztük. 

A táltos saját varázslatain kívül a 
következő sámánmágiák alkalmazására 
képes az ott leírtak szerin. Ha egy 
áldozati állat vére lenne szükséges, 
ahelyett saját vérét használja: Átokűzés, 
Átokfejtés, Betegségfejtés, Betegség 
elhárítás, Méregtelenítés, Méregpajzs, 
Idéző mágia, Delej, Átváltozás, 
Természetmágia (amelyik 
megöli/megsebesíti az ellenfelet a nem), 
Állatszellem idézés. 

Sanyarú sors 

Mana pont: 1 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal a táltos 
önkívületi állapotba kergeti magát 
melynek során visszanyerheti 
mannapontjait 5 szegmens/ Mp 
sebességgel. A varázslat időtartama alatt 
a táltos a tetszhalál állapotába kerül és 
nem tér magához egészen addig, amíg 
elméje teljesen fel nem töltődött. Ezt a 
varázslatot manna pont nélkül is 
végrehajthatja de ekkor 2k6+3 Fp-jébe 
kerül. 
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Így a külső tudat elvégzi helyette a test felügyeletét, 
míg saját elméjével varázslatokat hozhat létre. Az 
időtartam lejárta után a táltosra k10x10 percig a 
kábultság módosítói lesznek érvényesek, mivel a 
varázslat során tulajdonképpen két részre osztja 
elméjét. 

Gyógyítás 

Mana pont: speciális 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: speciális 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: célpont személy 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal a táltos sebesült társait 
gyógyíthatja meg saját testi energiái felhasználásával 
vagy kizárólag mágikus energiái befektetésével. Az 
első módszer 5 Mp-t és annyi Fp-t / ép-t igényel, 
amennyit a sebesültön gyógyítani szándékozik a 
táltos. Ennél a módszernél egy ép feláldozásával 4 
Fp-t gyógyíthat a sérülten. A második módszernél a 
táltos egy Fp-t egy mannapontért és egy ép-t három 
mannapontért gyógyíthat. 

Egy ép sebet 5 szegmens alatt gyógyít meg 
mindkét módszerrel. A második módszerrel egy Fp-t 
2 szegmens alatt, az első módszerrel pedig egy Fp-t 
1 szegmens alatt gyógyít. Ezt a varázslatot magukon 
soha nem alkalmazzák. 

Átkos szívósság 

Mana pont: 7 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 6 szegmens 
Időtartam: 2 perc 
Hatótáv: célpont személy 
Mágiaellenállás: nincs vagy mentális  

A táltos képes elérni, hogy társa a harc közben 
ne érezze a sebeket, ám az Időtartam lejártával, 
sokkal erősebb fájdalom lesz úrrá rajta. Ez azt 
jelenti, hogy akire ezt a varázslatot alkalmazzák, 
nem fog fp sérülést kapni az időtartam lejártáig, ám 
azután az eredeti sérülés másfélszeresét szenvedi el a 
célpont. Ha a célpont megengedi, hogy létrehozzák 
rajta a varázslatot(tudatában van annak hogy 
alkalmazni fogják rajta) akkor nincs helye 
ellenállásnak ám ezen kívül minden esetben mentális 
mágia ellenállásra jogosult a célpont. 

Életmentő 

Mana pont: speciális 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 6 perc 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: célpont tárgy 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a varázslattal a táltos a harcosok 
fegyverét töltheti fel életerővel. Ha a harcos 
végzetes sebet kapna(ha eszméletlen is) a 
fegyver úgymond bele pumpálja a harcosba( 
vagy akinek a fegyverébe belemondták a 
varázslatot) a benne lévő életerő. Azt hogy egy 
fegyverbe maximálisan mennyi ép tölthető bele 
a Km határozza meg. Egy ép betöltéséhez a 
táltosnak 2 mp-ra és egy ép-re van szüksége. 

Óvó lepel 

Mana pont: 20 
Erősség: 8  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 5 kör 
Hatótáv: célpont személy 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a célpont körül egy 
erőburok alakul ki. Ez mindenhol befedi a 
célpontot, de az képes lélegezni rajta keresztül. 
A burok sfé-je 3-as mgt-je nincs, de mivel a 
burok anyaga tejszerűen fehér a benne lévő 
nem lát át rajta rendesen, ezért a harc 
félhomályban módosítóival harcol tovább. 

A természet kegyeltje 

Mana pont: 25 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 8 perc 
Hatótáv: 3 méter sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat utolsó szavának elhangzása 
utána célpont személyt egy 3m sugarú kéregfal 
veszi körül, amely a másodperc tört része alatt 
emelkedik ki a földből. A kéregnek 45 ép-je 
van, ha ezt leütik, akkor a kéreg „szétrobban” 
és a kifelé repülő darabok megsebesítik a két 
méteren belül állókat, 2K6 Fp-t sebezve. Ha a 
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kérget belülről verték szét, a darabok a kör 
közepén álló személyt sebesítik meg. A 
vértek SFÉ-je normálisan érvényesül. Az 
időtartam lejártával a kéregfal 
visszahúzódik a földbe. 

Táltosok pajzsa 

Mana pont: 25 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 8 kör 
Hatótáv: 2 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A levegőben egy vastag fa pajzs 
manifesztálódik a táltos előtt, és a táltost 
védi az időtartam lejártáig. A pajzs kis 
pajzsként növeli a táltos Vé-jét, ám mivel a 
pajzsot nem a táltos mozgatja ezért -10-et 
kap minden támadására. A pajzs maximum 
2m-re távolodik el a táltostól. Van rá esély 
(5%) hogy a pajzs a táltos felé dobott/lőtt 
fegyvert felfogja. A táltos a pajzs mögül 
semmi esetben sem varázsolhat olyan 
személyre, aki a pajzs előtt áll mivel nem 
látja azt. 

A természet fogja 

Mana pont: 35 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 8 kör 
Hatótáv: 2 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázsszavak kimondása után a 
célpont körül egy 2m sugarú körben a 
növények rácsként fonódnak össze. A 
növények acélkeménységűek lesznek, de az 
időtartam lejártával teljesen normálissá 
válnak. A ketrec tökéletesen körbezárja a 
célpontot. Sikeres ügyességpróbával el lehet 
kerülni a bebörtönzést. 

 
 
 
 
 

A természet ajándéka 

Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat az élelemgondokat oldhatja meg. 
Hatására 3 ember számára elegendő élelem 
materializálódik, valamit ugyanennyi víz. Az élelem 
és a víz egy napig eltartható, ezután mindenképpen 
fogyaszthatatlanná válik. 

Állati segedelem 

Mana pont: 18 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra/Tsz 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A táltos ezzel a varázslattal egy lovat vagy 
más hátas állatot hív magához, amely 3k6 percen 
belül megjelenik. Az állat 3 óráig fogja teljesíteni a 
táltos parancsait és ezt az időtartamot akár végig is 
vágtázhatja! A táltosok ritkán használja ezt a 
varázslatot, mert úgy érzik, ezzel kizsákmányolják 
az állatot, de ha sietniük kell, habozás nélkül 
alkalmazzák. 

Állatsereg 

Mana pont: 26 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 9 szegmens 
Időtartam: 4 kör 
Hatótáv: célpont személy (ek) 
Mágiaellenállás: -  

A mágia hívására érkező rengeteg apró erdei 
állat (egér, görény, menyét) megtámadja a célpontot 
(okat) és körönként 3K6 Sp-t sebeznek rajtuk. Ez a 
varázslat csak olyan helyen alkalmazható, ahol 
valóban élnek a kisebb (kutyánál nem nagyobb) 
állatok. Az időtartam lejártával az álatok nem 
menekülnek el feltétlenül, hanem a Km döntése 
szerint cselekednek. 
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Állathívás 

Mana pont: 34 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 1 kör 5 szegmens 
Időtartam: 4 kör 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására egy, az adott vidéken 
honos állat jelenik meg. és harcol a táltos oldalán. 
Értékei a Bestiáriumban leírtak szerint alakulnak. Az 
időtartam lejártával az állat a km döntése szerint 
cselekszik, de akár el is menekülhet. Ezzel a 
varázslattal nagyobb testű állatok hívhatók (farkas, 
bakkecske esetleg medve). Az állatot a táltos 
irányítani nem tudja, az dönti el kit támad meg és kit 
nem, azonban a táltost és társait minden esetben 
védelmezni fogja. 

Tűztelen fény 

Mana pont: 7 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 10 perc/Tsz 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A táltos egyik karja sárgás fénnyel világít és 
így körül-belül akkora fényt ad, mint egy fáklya. Ha 
valamilyen tárgyal lefednék a táltos karját, az 
ugyanúgy izzani fog, amíg le nem veszik a táltosról. 
A varázslatot a táltos az időtartam lejárta előtt 
bármikor beszüntetheti. 

Fénytelen tűz 

Mana pont: 10 
Erősség: 3  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 2 kör/Tsz 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A táltos egyik karja igen magas hőmérsékletre 
hevül, így akit, amit megfog vele 3K6 sebzést 
szenved el. A táltos karja az éghető tárgyakat lángra 
gyújtja. Normális vízzel nem, csak elemi vízzel 
hűthető le ideiglenesen a kéz. A varázslat hátránya 
hogy minden 2. körben a táltos is veszít 2K6 fp-t 

mivel nem a karja sugározza a hőt hanem 
akörül létesül egy igen nagy hőmérsékletű 
burok. 

Homokvihar 

Mana pont: 27 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 6 szegmens 
Időtartam: 8 kör 
Hatótáv: 10 m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A varázslatnak homokos, poros helyen 
kell elhangzania, mivel a kívánt hatás csak így 
érhető el. A varázslat hatására a homok/por 
sűrű felhőt alkotva fog kavarogni egy 10 m 
sugarú körön belül. A benne állók a vakharc 
szabályai szerint harcolnak tovább, és ha nincs 
rajtuk elég vastag ruha, akkor körönként 2K6 
Fp sebződést szenvednek el. 

Növekedés 

Mana pont: 28 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

A varázslatot a táltos minden év elején 
használja, növelve ezzel az év végi hozamot. 
Gyakorlatilag akármekkora egybefüggő 
földterület termékennyé tehető vele. A varázslat 
hatására az adott terület terményhozama a 
normális másfélszerese lesz. 

A harcos ereje 

Mana pont: 15 
Erősség: 4  
Varázslás ideje: 7 szegmens 
Időtartam: 8 kör 
Hatótáv: célpont személy 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat hatására a harcost jó szándékú 
szellemek szállják meg és segítik a harcban. A 
varázslat időtartama alatt a harcos a következő 
módosítókkal harcol: Ké:+3 Té:+15 Vé:+20. 
Az időtartam lejártával a harcos fáradtnak érzi 
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magát és K6/2 óráig a kábultság módosítói 
érvényesek. 

Példázatok emléke 

Mana pont: 2 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 5 kör 
Időtartam: lásd a leírást 
Hatótáv: - 
Mágiaellenállás: -  

A táltos ezzel a varázslttal felidézheti 
mestere történeteit. Ezek mindig tanító 
célzatúak, ám a tanulság minden esetben 
burkoltan jelenik meg bennük, sosem 
egyértelmű. A varázslattal akármikor 
pontosan felidézhető egy hely vagy egy 
személy képe is, ha a táltosnak erre van 
szüksége. Ha történetet idéznek fel vele 
akkor az időtartam addig tart ameddig a 
történetet meséli a táltos. A képeket egy 
percig látja, azután eltűnnek. 

Kíméletes elemek 

Mana pont: 30 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 8 kör 
Hatótáv: önmaga + lásd a leírást 
Mágiaellenállás: -  

A táltosok gyakran tapasztalták hogy 
testük milyen sebezhető is az elemek-a föld, 
a tűz, a víz, és a levegő által-vagy éppen 
ennek hiányában. Emiatt fejlesztették ki 
hosszú és fáradságos munkával eme 

varázslatot. A táltos, amíg a varázslat tart képes lesz 
elviselni bármilyen fizikai hatást. A tűz E-jét a táltos 
szempontjából a varázslat felére csökkenti (lefelé 
kerekítve), a levegő hiányában sem fullad meg (tehát 
víz alatt sem) és bármilyen esés energiáját is elnyeli 
némiképp a varázslat.(ez azt jelenti, hogy a 
sebzésből 5 levonandó). A varázslat a szúró és vágó 
fegyverek sebzését nem csökkenti. A varázslat 
hatására a tűz meggyengül, a víz szinte szétválik 
(igen nagy területen szétterül) a föld pedig olyan 
formát vesz fel, hogy a lehető legkisebb sebzést 
okozza a táltosnak. Ez főleg akkor látványos, ha a 
táltos 10 méter magasról leugrik és a föld mintegy 
kitüremkedik, megemelkedik alatta. A pontos 
sebzések meghatározása mindig a Km feladata. 
Vigyázat: a varázslat nem a táltos testét teszi 
ellenállóbbá. 
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