
 

 

 
  

Térmágikus mozaikok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Látószög növelése 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 5 / 15 fok  
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló olyan apró görbítést 
hajt végre a térben, ami csupán a fény 
terjedésére van enyhe befolyással. 
Segítségével az ember alap, 60 fokos 
látószöge kiterjeszthető, 5 Mp-ként 15 
fokkal - mindkét irányban (jobb és 
bal). Így a varázsló sokkal nagyobb 
területet képes a fej elmozdítása nélkül 
szemével megfigyelni.  

A varázslat erőssége 5 Mp-
onként növelhető 1 E-vel. 

Betekintés 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 5  
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens, vagy 

folyamatos 

A varázsló a tér apró 
meggörbítésével szintén a szeméhez 
átjutó fény útját görbíti meg. 
Segítségével betekinthet akadályok 
mögé, tulajdonképpen „ferdén, görbén 
nézhet”. Az alap alkalmazásában 5 
Mp-ért hozzávetőleg 90 foknyit 
görbíthet az érzékelés terén, akár több 
részletben is. Ebben az esetben a 
varázsláskor meg kell határoznia a 
kívánt torzításokat, és így jön majd 
létre a varázslat.  
 

Az itt leírt mozaikok az erioni 
Őrzők rendjének térmágiára szakosodott 
varázslóinak sajátja. Ezek a térmágusok 
igen kiemelkedő eredményeket értek el 
a mágia ezen területén, ahol kutatásaikat 
nap mint nap végzik. Nem csak számos 
egyedi varázslatmozaikot ismernek, de 
kiemelkedő képességeket szereztek a 
térrel kapcsolatos mágiaelemek 
területén.  

A rend térmágusainak 5. 
Tapasztalati szinttől kiterjed a zónájuk. 
Az alap 20 láb sugarú zóna annyi 
lábnyival lesz nagyobb, amennyi a 
varázsló tapasztalati szintje. (5-től 
kezdve számít, de az abszolút szint a 
mérvadó). 

A térmágusok kiemelkedő 
ismereteinek hála, minden térmágiával 
kapcsolatos mozaik a tapasztalati szint 
kétszeres szorzatával kevesebb, de 
minimum egy mana pont költségű 
számukra. Nem foglalkoznak viszont a 
nekromanciával, valamint a lélekkel, így 
nem ismerik a mentál- és az 
asztrálmágia mozaikjait, ezen két 
területről csupán elméleti ismereteik 
vannak, ám az sem érhet fel egy olyan 
varázslóéhoz, aki ismeri ezen 
mágiaterületeket.  

Következzenek a térmágusok 
egyedi mozaikjai. 
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Alkalmazhatja azonban a folyamatos 
koncentrációt igénylő, növekvő Mp igényű 
változatot, amikor a varázslatot folyamatosan növeli, 
az érzékelt tér függvényében. Ebben az esetben 
gyakorlatilag érzékeivel egy labirintusban is 
végighaladhat, a teret folyamatosan úgy görbítve, 
hogy ellásson az újabb és újabb akadályok mellett, a 
sarkokon. Ennek megfelelően növekszik majd a Mp 
igény, minden 90 fok után 5 Mp-tal. Hogy mennyi 
ideig folytathatja a vizsgálódást, a mozaikhoz 
kapcsolt időmágia komponens határozza meg. Nem 
szabad elfelejteni, hogy ez a mozaik is csak a zónán 
belül alkalmazható, ha a varázsló túl kíván jutni a 
zóna határán, akkor a távolbahatást is alkalmaznia 
kell. A varázslat ilyenkor is folyamatosan működik 
és változik, folyamatos koncentrációt igényel. 

A varázslat erőssége 5 Mp-onként növelhető 1 
E-vel. 

Térgörbítés 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 20  
Erősség: 1  
Időtartam: 2 szegmens 
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló ezzel az alkalmazással, a teret 
meggörbítve, magához viszonyítva közelebb 
hozhatja a tér egy pontját. Segítségével átléphet egy 
szakadék fölött, elvehet valamit egy távoli asztalról. 
A térgörbület csupán 2 szegmensnyi időre marad 
meg, ennyi ideje van a varázslónak cselekedni, vagy 
hosszabbítania kell a varázslatot. A varázslat az alap 
Mp mennyiségért időlegesen felezi a távolságot, 
majd minden újabb felhasznált 2 Mp után újabb 
felezés történik. A közel hozott tér-elem csak a 
kiválasztott pont és környezete vonatkozásában 
működik, másik irányba a távolságok nem 
változnak. A távolság változása mind a fizikai síkon, 
mind az elméleti síkokon, így például a varázslás 
hatótávolságait tekintve is érvényes. 

A varázslat erőssége 10 Mp-onként növelhető 
1 E-vel.  

 
 
 
 

Térnyújtás 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 20  
Erősség: 1  
Időtartam: 2 szegmens 
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló ezzel az alkalmazással, a teret 
meggörbítve, magához viszonyítva távolabb 
viheti a tér egy pontját. Segítségével A varázsló 
időlegesen távol tarthat magától veszélyes 
tárgyakat, lényeket. A varázslat az alap Mp 
mennyiségért időlegesen kétszerezi a 
távolságot, majd minden újabb felhasznált 2 
Mp után újabb kétszerezés történik. A közel 
hozott tér-elem csak a kiválasztott pont és 
környezete vonatkozásában működik, másik 
irányba a távolságok nem változnak. A távolság 
változása mind a fizikai síkon, mind az elméleti 
síkokon, így például a varázslás hatótávolságait 
tekintve is érvényes. 

A varázslat erőssége 10 Mp-onként 
növelhető 1 E-vel. 

Térugrás 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 1 / 20 font  
Erősség: 1  
Időtartam: 2 szegmens 
Varázslás ideje: 1 szegmens 

A varázsló ezzel az alkalmazással, rövid 
időtartamú teleportot alkalmazhat, időlegesen, 
egy tárgyat, vagy akár személyt a tér egyik 
pontjáról a másikba juttatva. A varázslat 1 Mp-
ért 20 fontnyi súlyt képes ugratni, a varázslat E-
je akkor 1 E, amikor a teljes tárgy máshova 
juttatására elegendő Mp-t áldozott rá a varázsló. 
A személyes aura, vagy a zóna szabályai a 
teleporthoz hasonlóan itt is érvényesek. A 
teleportált tárgy megjelenik az adott ponton, 
majd az időtartam lejártával azonnal 
visszakerül a kiindulási helyre. 

Az erősség növeléséhez a teljes Mp 
mennyiséget többszörözni kell. 

 
 



 MAGUS                                                        Térmágikus mozaikok                                                             Kalandozok.hu 

3 
 

Térzárvány 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 50  
Erősség: 1  
Időtartam: 3 perc 
Varázslás ideje: 1 kör 

A varázsló egy független, köztes teret 
hoz létre, amely minden szempontból 
elkülönült lesz a valós tértől. Elméletileg 
fizikailag a létrehozás helyén lesz, csak 
másik térben, ám ennek kevés gyakorlati 
jelentősége lesz. A Térzárvány nagysága 
alapesetben egy zónának megfelelő 
nagyságú gömb, ám a gömb sugara 1 Mp 
befektetésével egy lábnyival növelhető.  

A Térzárvány nem érzékelhető 
hagyományos érzékszervekkel, 
megközelíteni csak mágikus úton, 
teleporttal lehet. Megtalálni, érzékelni is 
csak mágikusan lehet, szerencsével, vagy a 
létrehozójának gondolataiból kiolvasva. Az 
eredeti térben nincs jelen, azaz a 
hatótávolságába eső mágia nem hat rá, mert 
gyakorlatilag végtelen térbeli távolságra 
van - hacsak nem direkt a zárvány, vagy a 
benne tartózkodók a célpont, pl. 
szimpatikus viszony kihasználása esetén. 
Fizikai hatások, mérgek, időjárás nem 
érvényesül a zárványban.  

A Térzárványban alapesetben mindig 
22 fok van, szél nincs, levegő gyakorlatilag 
korlátlan, és nappali fény uralkodik benne.  

Mivel a varázsló zónájának számít, 
akármekkorára teremtse is, ezért bármikor 
teleportálhat oda, ott bármit elhelyezhet, 
vagy maga is elrejtőzhet benne. Veszélye 
azonban, hogy a zárvány megszűnése 
esetén, amelyet akár egy erősebb térmágiát 
kioltó varázslat is eredményezhet - a köztes 
térben tartózkodók végleg elvesznek. A 

varázslat erőssége 10 Mp-ként 1 E-vel növelhető.  

Térhurok 

Típus: varázslói mágia, térmágia 
Mana pont: 68  
Erősség: 1  
Időtartam: 3 perc 
Varázslás ideje: 1 kör 

A varázsló képes egy térkapu célpontját a saját 
zónájába fordítani. Ehhez a manipulálandó térkapu 
indulás pontjának a varázsló zónájában kell lennie. 
Az ily módon megzavart térkapu másik oldala 
megszűnik (legyen az bárhol), és átkerül oda, ahova 
azt a varázsló akarja, de az csak is az ő zónáján belül 
lehet. Ezzel a módszerrel a varázsló elérheti, hogy 
egy térkapun keresztül menekülő ne tudjon elszökni, 
vagy zónáján belül egy veszélyes pont fölé irányítja 
át a kaput. Például egy szakadék fölé. Ahhoz, hogy a 
manipuláció sikeres legyen a varázslatot nagyobb 
erősítéssel kell létrehozni, mint amilyen erősítéssel 
létrehozták a megzavarni kívánt térkaput.  
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Szerző: Magyar Gergely 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

Az Erioni Kapuk Terének Őrzők rendjének 
térmágusa a 2012. évi Kalandozók Téli Tábor A 
csillogás titka (Daru és Magyar Gergely) című 
kalandmodulban szerepelt, a varázslatok is ide lettek 
kidolgozva, illetve itt jelentek meg először. 
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