
 

 

 
 

Varázslói párbajkódex 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Elejére: 

Én csak a varázslókra dolgoztam 
ki. Irányelveket és párbajozási 
szokásokat írok le a szabályokat, 
beillesztésüket és felhasználásukat 
mindenki alakítsa át, használja fel úgy, 
ahogy az ő rendszerébe, Ynevébe 
beleillik. Én egyfajta varázslói 
szemléletet vettem alapul és ennek 
függvényében írtam le. Azonban tudom, 
hogy a szemléletek nem mindig 
találkoznak. A hibákért és félre 
érthetőségekért itt kérek elnézést. 
Azokat alakítsátok át, dolgozza át 
mindenki. 

Bevezetés: 
Régi varázslói párbajkódex nem 

maradt fent. Megmaradtak azonban 
feljegyzések Elorio Calendiltől és 
Adronnak tulajdonított idézetek. Hosszú 
és fáradtságos gyűjtőmunka eredménye 
lett, hogy végül sikerült egy 
irányelveket megadó, általános érvényű 
varázslói párbajkódexet megalkotni. 

 
„A mágia ismerete hatalmat add a 

szellemnek, a használójának. Ne az 
eszközt, hanem a lehetőségeket lásd 
benne! A pusztítás, a rombolás,a 
gyilkolás nem a mágia útja. Ezt soha ne 
válaszd, mert a fekete mágia útjára 
tévedsz, ha felelőtlenül, 
meggondolatlanul használod eme 
adományt. 

Építs és alkoss, hogy műveddel valami 
méltót és maradandót hagyj magad 
után! A világ fejlődése az emberek 
jobb élethez való jutása az, ami 
vezessen a rögös úton.” 

/ Adron intelme a varázslókhoz / 
 

1. 
Adron ki a mágia istene, ezen 

intelmében, hacsak röviden is, de 
figyelmezteti a mágia használóit, 
tudásukat arra kell használniuk, hogy 
világukat és a benne élőket jobbá 
tegyék. Ahhoz, hogy ezt jól csinálják 
érdeklődniük, tanulniuk és 
tapasztalatot kell szerezniük. 

Kik is párbajozzanak:  

„Van hogy megmérettetésre 
kényszerülsz. - Egyszer mindenki!- De 
az hogy kivel csak rajtad áll. Mindig 
csak olyannal állj ki akit méltónak 
érzel a párbajhoz. A nálad gyöngébbek 
megszégyenítése nem vezet sehová. 
Hívd fel a figyelmét arra, hogy a te 
tudásod több és a párbajnak nem látod 
értelmét!” 

/ Idézet: Elorio Calendil / 
 
-Doran egyik alapítójától idézet 

szöveg szerint, egy varázsló csak 
akkor párbajozzon, ha van értelme az 
összecsapásnak. A felesleges 
erőfitogtatásnak viszont nincs hasznára 
sem a varázslónak sem a világnak.  
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Az-az csak velünk egyenrangúakkal álljunk ki. 
 

„…..ám vannak olyanok kik a fekete mágia 
könnyebb, de korántsem jobb útját választották. Őket 
viszont minden varázslónak kötelessége 
ártalmatlanná tennie.” 

/ Idézet: Elorio Calendil / 
 
-Ezen kis kiegészítés arra szolgál, hogy a 

varázsló minden fekete mágiát űző / a Necromanciát 
használó nem! / személyt el kell fognia, 
ártalmatlanná kell tennie, ítélőszék elé kell állítania. 
Mert azok szemben állnak mindazzal ami a 
varázslóságot jelenti. 

Magányos mestereknél tanult varázslók: 

„Bárhol is tanultál a kódex törvényeit nem 
szegheted meg soha! Mindenki aki oktat, még ha 
más szellemiséget is követ a párbajkódex írásait 
kötelező érvényűnek kell, hogy tekintse!” 

/ Stik Zaragor magányos mester / 
 
-Zaragor mester szavai, aki nagyon nagy 

elismerésre és hírnévre tett szert, arra a 
megállapításra enged minket következtetni, hogy a 
magányos mestereknek is meg kell tanítaniuk a 
varázslói párbajkódex törvényeit tanítványaikkal. 
Nem engedhetik meg, hogy olyan személyek 
kerüljenek ki a kezük alól, akik félre dobják a 
szabályokat és utána csak öncélúan használják fel a 
mágia adta lehetőségeket. 

Adeptusi tartás és oktatásuk: 

„A mágia a szellem hatalmát kell, hogy 
hirdesse. Akiknek oktatod, ők a te szellemiséged 
tükörképei. Neveld őket úgy, hogy méltóak legyenek 
hozzád és, hogy te, ki oktattad őket büszkén léphess 
majd az én színem elé, ha el jő az idő!” 

/ Adron idézet / 
 
- Az adeptusi tartás nagyon fontos és ezt csak 

úgy lehet elérni, ha megfelelő oktatásban 
részesülnek. Mi is ez a tartás? 
Nyíltság,egyértelműség,tisztaszívűség, egyenesség, 
gerincesség, igazságosság… 

Mind-mind, olyan dolgok amik arra kell, hogy 
szolgáljanak, amiktől a tanítványok a rájuk 
hagyományozott tudást jó és nem felesleges célra 

használja fel. Amitől az emberek jobbak, a 
világ előrehaladottabbá válik. A tanulás az 
érdeklődés felkeltését kell, hogy kiváltsa. Az 
igazságosság egyfajta olyan belső tartás amivel 
az `igazi lovagok` is rendelkeznek. 

Az oktatás fontos, mert ez lesz az 
irányadó a tanítványoknak ha kikerülnek az 
életbe. 

A mágia és az ellenfél tisztelete: 

` Soha ne becsüld le az ellenfeled! 
Tiszteld ha méltó rá! Haragot ne érezz, ha le is 
győzettél! Vereséged okait magadban kell 
keresned. Nem tanultál, okultál, készültél fel 
még eléggé. a tudás mely veled van nagy. 
Használatához idő, tanulás és tapasztalat kell. 
Ez lebegjen a szemed előtt ha párbajozol.` 

/ Idézet: Elorio Calendil / 
 
-Az idézet könnyen érthető. Az ellenfél 

megbecsülése és a mágia tisztelete amire 
elsősorban felhívja a figyelmünket. Szól arról 
is, hogy a vereség okulásként kell, hogy hasson 
ránk. Ír a felkészülésről, nagyon fontos, hogy 
megfelelő tisztelettel nézzünk elébe a 
párbajnak. Minden párbajnak. Az-az tanulás 
mellett a világ megismerése /tapasztalat 
szerzés/ kell, hogy párosuljon. 

Van benne egy mondat amit, sok helyen, 
sok féle képpen értelmeztek.-)`Tiszteld ha 
méltó rá!` -) Az elfogadott mégis az, hogy 
párbajozni csak azzal lehet, aki egyenrangú 
ellenfél, hiszen egy fekete mágiát használó 
vagy azon az úton járó varázslóban nem lehet 
megbízni. Ezen személy nem fogja betartani a 
párbajkódex szabályait, bármely párbajozási 
formát is választjuk. A mágiában nem a 
lehetőséget látja, hanem az eszközt, amivel 
nagyobb hatalom birtokosává válhat. Ezért csak 
öncélúan használja. 

A lar-dori iskola amelynek tanulói vallják 
az Adroni elveket / nagyrészt / a 
következőképpen vették át ezen részt: `Tiszteld 
az ellenfelet, ki méltó hozzád, de a rosszúton 
járókat / fekete mágia /, fékezd meg, állítsd 
ítélő bírák elé, hogy világunk jobb legyen. Ne 
te ítélkezz! Segítsd az igazságot szolgáltatókat!` 
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Általános szabályok a 
varázspárbajra: 

1. A párbajkódex betartása: 

-Senki nem szegheti meg a varázslói 
párbajkódex szabályait. Bármelyik 
párbajozási formulát is választják. ( Ez a 
párbajozás legelső tézise. Minden 
varázslónak, bárhol is tanult, megtanítják. 
Éppen ezért senki nem szokta megszegni. 
Ha mégis a következmény a kitaszítottság 
lenne. Senki nem fogadná szívesen. Légyen 
az bárki!) 

2. `A csak ketten szabály`: 

Ez azt jelenti, hogy bármely 
varázspárbajt is választják, ott csak és 
kizárólag két varázsló vehet részt mint 
küzdő, párbajozni kívánó fél. 

Senki és semmi nem segítheti a két 
párbajozót. 

Senki: Az-az csak a két varázsló 
mérheti össze a tudását. 

Semmi: Az-az nem használhatnak 
olyan tárgyakat, dolgokat melyek előnyt 
jelentenének az egyik varázsló számára. 
Kivétel a varázsló bot, ami a varázsló egyik 
jellemzője. 

Ezen szabály az egyenlőség és a 
valóban a varázslókban rejlő tudás felszínre 
kerülését hívatott biztosítani. 

3. Senkit nem lehet megölni: 

A párbaj a szellem a tudás diadala 
kell, hogy legyen. Nem az értelmetlen 
halálé. Ezért a párbajkódex tiltja a halálos 
kimenetelű párbajokat. Aki ezen szabályt 
megszegi nem méltó a varázslóságra. 

Kegyvesztetté, üldözötté válik. 
Kivétel: 
A fekete mágiát használókra. Ez is 

csak akkor ha jogos önvédelemből teszik. 
Minden varázslónak a megölésük helyet, 
inkább az ítélőszék elé kell állítania az ilyen 
varázslókat. Az értelmetlen gyilkolás őket 
is a rossz útra vezetné. 

4. Ismertetés: 

El kel mondania mind két félnek, hogy miért is 
párbajoznak, mely párbajozási formában, mely 
iskolában tanultak. Nem utolsó sorban mikor és hol 
kívánják a párbajt végre hajtani. Minden párbajra 
alaposan fel kell készülni, ezért nagyon fontos, hogy 
a másik félnek is megadassék a felkészülés 
lehetősége. 

5. Biztonsági párbaj szabály:  

Ha két varázsló párbajozik kötelesek arról 
valakit informálni. Mesterüket, tanítványukat vagy 
ha valamilyen oknál fogva ezt nem tudják megtenni 
egy ismerőst vagy egy barátot. El kell mondania, 
hogy kivel és milyen párbajban. A párbaj végén 
ugyan ezt kell cselekednie. Minderre azért van 
szükség, mert ha az egyik fél nem tartaná be a 
párbajkódex szabályait arról a célszemély tudni fog 
és értesítheti a megfelelő iskolát, személyeket, 
szövetségeket… 

6. Az egyenlőség szabálya:  

Egy párbajban a két varázsló egyetlen 
varázslatba nem használhatja fel az összes hatalmát ( 
Mp ). A párbajnak azt a célt kell szolgálnia, hogy 
tapasztalatot szerezzenek. Használják ki a 
lehetőségeiket az adott mágia terén. 

7. Az egyenrangúság szabálya:  

Mindkét varázslónak meg kell adnia az esély 
arra, hogy a másik varázsolni tudjon abban a körben. 
Tehát akié a kezdeményezés az varázsolhat . Ha az 
ellenfele valamilyen oknál fogva képtelen varázsolni 
az adott körben (pl: ég vagy mozgásképtelen…stb.) 
meg kell várnia míg a másik képes újra varázsolni. 
De addig nem varázsolhat rá! 

Viszont amikor párbajképes újra mindkét fél, 
új kör kezdőik. 

Párbajozási lehetőségek: 

1. A szellemi párbaj: 

Ez a párbajozási forma erősen hasonlít a 
hitvitákra. Lényege, hogy a két varázsló elméletben, 
vitatkozással méri össze a tudását. Az-az egy adott 
témában fejtik ki érveiket ellenérveiket. Mindkét fél 
elmondhatja saját álláspontját az adott témáról. 
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Meghallgattatik a másik fél véleménye is. A vitákat 
általában egy rangos varázsló iskolában rendezik. 
Okulásképpen az ifjú tanítványok részére. A 
győztest mindig úgy hirdetik ki, hogy a párbajon 
résztvevő független (iskolán belüli vagy meghívott) 
varázslók döntik el.  

Ezen párbajozási forma építő jellegű a 
tudásnak, a szellemnek. Minden varázsló igyekszik 
életében legalább egyszer egy ilyen párbajon részt 
venni. 

A kihívás úgy történik, hogy a vitatkozni 
kívánó varázsló felkéri, megkeresi a másik varázslót 
és megkéri, hogy szakítson időt a párbajra. A 
leghíresebb ilyen párbajok a Sigranomói Egyetemen 
/ Erigow / zajlottak és mind a mai napig itt rendezik 
a legtöbbet. 

A párbaj formája: 
Mivel szellemi párbajról van szó az egyik 

varázsló vitába kíván szállni a másik varázsló 
valamely kijelentésével,tézisével, gyakorlati 
rendszerével. 

A párbaj folyamata: 
A kihívó varázsló elmondja, hogy mivel is 

nem ért egyet és állításait érvekkel próbálja alá 
támasztani. A kihívott varázsló ezeket próbálja 
megcáfolni és a saját ügyét megvédeni. 

A párbaj végkimenetele: 
A két varázsló véleményét meghallgatják és a 

független testület erdményt hirdet. Ezek a viták van 
úgy hogy hosszú napokig elhúzódnak. A vita 
hosszúságáról is a független testület dönt. 

2. Az ún. �Adott iskola párbaja`:  

Legelterjedtebb párbajozási forma. Ennek a 
lényege, hogy a két varázsló kihívja egymást 
párbajra, de mindketten ugyan annak a mágiának a 
szakán kellett tanulnia. Nem jelenti azt, hogy egy 
iskolába kellett járniuk, csak mindkettőjüknek a 
mágia azon területén kellett végezniük.(Mentalista, 
mentalista ellen küzd). A párbaj ájulásig, megadásig, 
mehet el. Az-az vagy az egyik varázsló elájul vagy a 
másiknak elfogy a manapontja így lesz vége, avagy 
feladja az egyik fél. Csak tapasztalt varázslóknak 
ajánlott, mert a párbaj lényege, hogy a vesztes 
köteles egy saját varázslatát átadni a győztesnek. Így 
tehát mindkét varázslónak előzetesen egyeztetnie 

kell, hogy van-e olyan, egy-egy varázslatuk 
amely nincs meg a másiknak. 

A párbaj formája: 
-Ez a párbaj nagyon is függ, hogy a két 

varázsló milyen. 
A párbaj folyamata: 
- Ez is függ a két varázslótól. De az 

biztos, hogy nem jó dolog az ilyen párbajt 
elmulasztani, de nem jelent szégyent, 
megfutamodást egy ilyen párbajtól való 
elzárkózás. Egy varázslót egy évben ugyanaz a 
személy csak háromszor hívhat ki. 

A párbaj végkimenetele: 
-A győztes varázsló kérhet egy 

varázslatot a legyőzöttől. A vesztes 
mindenképpen köteles adni. 

2/b. A szabad párbaj:  

-Vannak azonban olyan varázslók akik 
tudásukat szeretik összemérni ilyen formában 
olyan varázslókkal akik más szakterületről 
valóak. A párbajkódex ezt sehol nem is tiltja, 
ám a vége nem lehet ennek a párbajnak sem 
más (Mp elfogyás, ájulás, megadás). A 
végkimenetel itt is megegyezik. 

Légy türelemmel! A párbajhoz is mint a 
tanuláshoz idő kell. Ha jól gondolkodsz, 
készülsz fel a győzelem nem lehet kétséges. 
Tekints minden párbajra és ellenfélre 
tisztelettel! Ha így teszel jutalmad nem marad 
el. Teremts és alkoss, de úgy, hogy az ne váljon 
öncélúvá! A világ és az emberek általad 
lehetnek jobbá.` 

/Adron idézet/ 
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