
 

 

 
 

Varázslói specializálódás 
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Mások is álltak már elő hasonló 
ötletekkel, hogy a varázslót, mint 
kasztot tovább kéne még bontani az 
egyes mágiaformák szerinti alkasztokra. 
Az alapötlet az Új tekercsekben már 
meg volt, nem volt igazán 
megvalósítható. Nemrégiben azonban 
megjelent Andalnak egy írása erről a 
témáról. Az elképzelése jó, és nekem 
nagyon tetszik, de ugyanakkor szerintem 
hiányos. Mégpedig azért, mert a játékos 
úgy is gondolhatja, hogy eddig az összes 
varázslatot tudta, és most specializáció 
néven elvették tőle a nagy részét. Ezért 
szerintem a megszerezhető varázslat-
mozaikokon felül kell még kapnia 
valami mást is a játékosnak, hogy 
megérje ezeket a szabályokat 
alkalmaznia. Tehát, ha egybevesszük az 
Andal által leírtakat, és a következőkben 
leírt lehetőségeket, akkor szerintem egy 
egész játszható szabályt kapunk a 
varázslók specializálására. 

Azoknak, akik meg azt mondják, 
hogy ez az egész fölösleges, annak csak 
azt tudom ajánlani, hogy gondoljanak 
bele reálisan. Ha egy varázslót elkezd 
érdekelni valamely ág jobban, akkor 
annak nagyobb figyelmet fog szentelni, 
és a többi tanulmányait „elhanyagolja”. 
Ezáltal lesz egy olyan terület, aminek a 
tudástárával jobban megismerkedik, és 
lesz olyan amellyel kevésbé. Ezután a 
bevezető után pedig lássuk, hogy mire is 
gondoltam, mikor a plusz dolgot 
említettem. 

 

Elemi mágia: Ha valaki ezt 
választja fő mágiaformájának, 
kétségkívül a legerősebb mágiaformát 
választja. Mivel minden elem 
teremtésére lehetőség nyílik az 
alapvarázslatokkal, magasabb szinten 
igazából csak a formázások terén lehet 
valami újat nyújtani e téren. 

Ezért az elementalisták az első 
szinten már ismerik a szabálytalan 
elemi formákat is. Szintenként viszont 
megismerkednek 1 darab új 
formázással. De csak akkor, ha a 
karakter megfelelő háttérrel 
rendelkezik. Tehát, ha az iskolájában, 
vagy egy másik varázslótól tanulja, 
vagy könyvből (ha tanulja valahol / 
valakitől 3 Kp/forma, ha könyvből, 
akkor 5Kp/forma). 

Ha ezekhez nem jut hozzá, nem 
kaphat újabbat. Ha viszont mégis 
hozzá tud jutni új formákhoz, azt a 
játékos és a KM együtt döntik el, hogy 
az mi, milyen hatásai vannak, stb. 
Viszont figyelembe kell venni, hogy 
az új formának igazodnia kell a 
M.A.G.U.S. rendszeréhez. 

4. fokon a karakter képes 
kombinálni mozaikjait más iskola-
formák mozaikjaival. Kisebb hatalmú 
elementálok megidézésére is képes 
lesz. Ezek igaznevét is megtanulhatja. 
Mikor már 5. fokon is elsajátította az 
Elemi Mágiát, a varázslatait egyéb 
hatások is kísérhetik, mint pl.: a 
tűzszőnyeg színe zöld (Esetleg: el 
tudja alapból leplezni valamilyen 
hatását:  
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pl. nem áraszt meleget a tűzszőnyeg). Ez a 
varázslat szerkezetén, és főbb hatásain nem 
változtat, tehát ugyanannyit sebez, ugyanolyan 
meleg, és ugyanannyi fényt áraszt, mint egy rendes 
tűzszőnyeg, csak a színe zöld. Egyéb változások is 
elérhetők, de a varázslat szerkezete nem változhat. 
Hogy mik ezek a változások a KM és a játékos 
megegyezésén múlik. És persze új formákat is 
megalkothat már ezen a fokon. 5. fokon, pedig már 
síkurakat megidézni is képes. Azok igaznevét is 
ismeri. 

Természetes Anyagok Mágiája 

Ha valaki ezt választja magának fő mágia-
formájának, egy eléggé érdekes részét választja a 
mágia tudományának. Az anyagok teremtésének, 
formázásának tudománya nagyon pontos 
számontartást igényel mind a karakter részéről, mind 
a KM-éről. Sok veszekedéstől kímélhetőek meg 
azok a személyek, akik pontosan tartják számon, 
milyen anyag mágikus, és milyen élőlények 
felépítését ismerik. 

De nem csak erről szól a specializálódás. Ha 
valaki elérte a 4. fokot az már eléggé gyakorlottnak 
mondhatja magát a mozaikok használata terén. Ezért 
ha az Átváltoztatás, vagy a Visszaváltoztatás 
mozaikokat használja, azokat feleannyi idő alatt 
képes létrehozni, vagyis a varázslási idő a felére 
csökken. 

5. foktól kezdve pedig a Zónáján belül képes 
alkalmazni a Pszi Kyr Metódusának Láthatatlanság 
Észlelése nevű diszciplínáját, TSz-nyi erősítéssel. 
Tehát a TSz-tel megegyező erősítésű 
Láthatatlanságot is képes észrevenni. 

Asztrálmágia 

Ha egy játékos eléri ezen képzettség 4. fokát, 
akkor megismerkedik az Asztrál lényekkel, és egy 
kisebb csatlakozik is hozzá, ami anyagi testtel is 
rendelkezik, és közvetlen kapcsolódik a karakter 
testéhez. Kezdetben kicsi, de ahogy egyre 
tapasztaltabb lesz a viselő, egyre több érzelemmel 
találkozik, nő a lény anyagi teste is. 

Ez az együttlét szimbiotikus. Kitalálják 
egymás érzelmeit. És a karakter akár páncélként is 
használhatja őt. De ekkor veszít Asztrál-pontjából a 
lény, ami pedig egyenlő a karakter Tsz-e mínusz az 
a szint, amikor megkapta a lényt. Az, hogy mennyit 

fogott fel az ütésből a KM joga eldönteni. (pl.: 
a karján van a karakternek, de az ütés csak a 
felsőtestet éri) Ha a lény anyagi teste 
megszűnik, akkor a lény meghal, és ekkor a 
karakter veszít Asztráljából annyit, amennyi a 
lény Asztrál-pontja volt. Ezután nem 
csatlakozik hozzá másik lény. 

A lény saját Asztrálját egy második 
statikus pajzsként emeli a karakter elméje köré, 
ami olyan, mint a Slanok statikus pajzsa, tehát 
nem lehet lebontani, és egyenlő a lény Asztrál-
pontjával. 
A lény rendelkezik csekély intelligenciával, 
ezért csekély kommunikációra képes, de 
igazából csak érzelmeket közöl a karakterrel. A 
lény hűséget érez a karakter iránt, de 
öngyilkosságba nem küldhető. Az képes 
kommunikálni más asztrál-lényekkel, amit 
okosabbak ki is tudnak használni. 
5. foktól kezdve a karakter Zónájában TSz-nyi 
erősségű Asztrálszemet képes létrehozni pszi 
energiáinak felhasználása nélkül. 
Használatához elég egy kis összpontosítás. És 
emellett képes a Mágikus Tekintet különleges 
használatára. Ez azt jelenti, hogy elég a 
célpontra néznie, és érvényesül a megadott + E. 
De ha akár egy pillanatra is elveszti a 
szemkontaktust a varázsló, a + értékek nem 
érvényesülnek. 

Mentálmágia 

Ugyanaz érvényes itt is, mint az Asztrál 
mágia fejezeténél, vagyis, ha valaki eléri a 4. 
fokot, akkor nem tanulhatja a másikat 3. foknál 
magasabb szinten. Amikor egy mentalista eléri 
a 4. fokot ezen mágiaformában, szegődik mellé 
egy mentál lény, aki anyagi testtel nem 
rendelkezik. Ellenben viszont a varázsló képes 
a mentál-lényt úgy használni, mint egy 
Pszeudót. Ez hasonló a pszi hasonló nevű 
diszciplínához, csak azzal a megkötéssel, hogy 
a lény Mentálja*3 körig képes a karaktertől 
távol maradni, ezután feleannyit veszít 
Akaraterejéből maradandóan, mint amennyi 
Mentálja volta lénynek, felfelé kerekítve. 

A lény képes használni a pszi képzettség 
Kyr metódusának Mentálszem és Pszi-ostrom 
(csak mentális pajzsokat) diszciplínáit. De azzal 
a megkötéssel, hogy ezek a lény Mentál-
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pontjával megegyező E-vel jönnek létre, 
mely ellen az áldozat Mentál Mágia 
ellenállást köteles dobni. 
A lény rendelkezik kezdetleges Asztrállal. 
Ez azt jelent, hogy hűséget érez a karakter 
iránt. 
Pszi statikus mentál pajzsot is képes 
létrehozni, ami szintén hasonló a Slan 
statikus pajzshoz. Ez egyenlő a lény 
Mentál-pontjával. 

5. fokon új varázslatok létrehozására 
is képes. A Zónájában pedig pszi 
energiáinak felhasználása nélkül képes TSz-
nyi E-jű Mentálszemet működtetni. 

A Mágikus Tekintet egy különleges 
használatát is elsajátítja. Ez azt jelenti, hogy 
elég a célpontra néznie, és érvényesül a 
megadott + E. De ha akár egy pillanatra is 
elveszti a szemkontaktust a varázsló, a + 
értékek nem érvényesülnek. 

Jelmágia 

Amíg egy karakter nem tudja a 
Szimbólummágia nevű képzettséget 
legalább 4. fokon, addig nem képes 
mágikus jelek rajzolására, de ha ismeri az 
adott varázsjelet, akkor képes annak 
tulajdonságainak meghatározására. 4. foktól 
kezdve pedig már maga is képes mágikus 
rajzolatok, jelek létrehozására. Képes 
rúnatermek pecsétjeit úgy feltörni, hogy a 
mágikus rajzolatok ne sérüljenek meg, és a 
jelek ne veszítsék el mágikus tartalmukat. 

5. fok esetén pedig maga is képes 
ezek tervezésére létrehozására. Persze az 
épületet csak akkor tervezheti meg, ha jártas 
az Építészet nevű képzettségben. Ezen a 
fokon megismeri azt a technikát, amivel a 
rajzolatok már nem lesznek szimpatikus 
viszonyban vele, és képes új rajzolatok 
létrehozására. 

Nekromancia 

Az élet princípiuma, az élet utáni lét, 
az élet energiáinak kutatásával és 
befolyásolásával foglalkozó ág. A kezdő 
varázsló a Necrográfia szerinti 10 
megkülönböztetett csoport lényei közül 

összesen 10 léleknek, démonnak… stb. tudja a 
nevét, bár alacsony szinten nem képes azok 
megidézésére. Ezen kívül minden szinten, már az 
elsőn is képes használni a Boszorkánymesteri mágia 
Nekromancia varázslatai közül egyet, melyet a KM 
választ ki. 4. fokon az összes varázslatot ismeri, és 
képes is használni őket, mint mozaikokat. 

Időmágia 

Ez az egyetlen olyan mágiaforma, melyet 
korlátlanul kapcsolhatunk más varázslatokhoz, és 
még a 4. fokot sem kell elérnünk ahhoz, hogy 
használhassuk. 

4. fokon képes a múltlátásra. Ez azt jelenti, 
hogy ha kezébe kerül egy tárgy, és rávarázsolja ezt a 
varázslatot, akkor megtudja annak rövid történetét. 
Hogyan keletkezett, kié volt a tárgy, stb… Ha 
képzett a Nekromanciában is legalább 3. fokon, 
akkor holtak halálkörülményét is meg tudja 
határozni. 5. fokon képes már a jövőbe is látni, de 
csak kisebb cselekedeteket, egész folyamatokat nem. 
Idő-teleport: teleportálni képes !!tárgyakat!! az 
időben. Minden egyes kilogrammnyi tárgy 
teleportálása 2 Mp-ba kerül, + még annyi, amennyi 
az időeltérés a jelen és a kívánt idő között. Ezt egy 
külön táblázat határozza meg. A tárgy a teleportálás 
következtében u.a. a helyen jelenik meg, csak más 
időben. 

Térmágia 

A karakter 4. foktól kezdve képes időtálló 
térkapuk gondozására (karbantartására). 5. foktól 
viszont már ő is megpróbálkozhat azok 
létrehozásával. 5. fokon a Zóna kiterjedése TSz-nyi 
méterrel megnő. Tehát azon sugarú gömbben nem 
kell a Távolba hatás mozaikot hozzáfűznie a 
varázslathoz. Viszont másik Varázsló Zónáját még 
mindig csak 20 m-en belül képes érzékelni. Mozaik: 
Távolbalátás: Ezt a varázslatot használva egy 
láthatatlan gömb jön létre, amit a varázsló a saját 
akaratával mozgathat. Ezen keresztül láthat mindent, 
ami a gömb 20 m-es sugarában van. De a tárgyak 
ugyanúgy takarják a többi tárgyat. Ennek Mp 
költsége = a Távolbahatásnál leírtakkal plusz 10 Mp. 
A varázslat Tsz-nyi körig marad fenn. Térlátás: A 
humanoid fajoknál a látószög 120o. Ezt meg tudja 
növelni varázslattal. Minden 10o 5 Mp-ba kerül, és 
csak TSz-nyi ideig tart. Tértágítás: Minden egyes 
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köbméter térfogat tágítás, csökkentés 2 Mp-ba kerül, 
és 1 óráig tart. 

Szimpatikusmágia 

A karakter 5. foktól kezdve megismeri azt a 
formulát, amivel a szimpatikus viszonyt meg tudja 
szűntetni a mágikus rajzolat és önmaga között. Egy 
másik mágikus hatást is megtanulhat, ami pedig a 
működő varázslatokon keresztül visszafelé ható 
szimpátiát érhet. Tehát egy működő varázslatra 
varázsol, és arra fog hatni, aki a varázslatot 
létrehozta. 5. fokon egy olyan különleges képesség 
birtokába jut, mellyel láthatja egy tárgyból, 
személyből kiinduló szimpatikus fonalat. Ha erősen 

koncentrál, a fonál másik végének pontos 
helyzetét megtudhatja (irány, táv). Igazi 
mestereit Sigranomoban találhatunk. 
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