
 

 

 
  

Bárdmágia 
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régiónként más dalok szolgálnak 
mágiakent. Ebből az is következik, 
hogy a messziről származó 
bárdmágiákat meg a legkiválóbb 
dalnokok is csak hatásuk útján képesek 
többé-kevésbé pontosan beazonosítani. 

A mágia létrehozásához három 
dolog szükségeltetik: 

1. A Hangulat 

A Codexból jól ismert tényező 
alapvető fontosságú a bárdmágiához. 
Az elmúlt idők és a jelen történései 
nyomokat hagynak az asztrális síkon, 
és így segíthetik, vagy gátolhatják a 
kellő érzelmi-tudati állapot létrejöttét. 
Egy nemesi udvarház nagytermében, 
ahol mindennaposak a vidám 
ugratások, a kellemes balok, a 
dalnoknak inkább egy vidám dal 
szavai jönnek a szájára. De ha ugyanez 
a terem veres leszámolások es 
kegyetlen orgyilkosságok tanúja volt, 
valószínűleg egy komor ballada illik 
hozza. A hely hangulata akar meg is 
hiúsíthatja a mágikus hatás létrejöttet. 
A játéktechnikában hasonlóképp 
jelenik meg, mint a Codexben: a 
varázslat E-jét változtatja meg. 

2. A Szándék 

A bárd eltökéltsége, készsége a 
hatás kiváltására, akár tudatosan, akár 
tudat alatt. Nem azt gondolja, hogy 
„Na, akkor varázsolni fogok”, hanem 
„A lelkem teszem a dalba”.  
 

I. A bárdmágia általában 

Elöljáróban: 

A M.A.G.U.S. bárdjainak 
mágiájáról alkotott elképzelés igen 
kötődik ahhoz a sokat kritizált 
kalandozó- (es bárd-) képhez, amely 
feltételezi a kalandozok 
kiemelkedettséget az egyszeri ynevi 
emberhez képest. Ennek megfelelően a 
JK bárdok egytől egyig ismernek 
varázslatokat. Ezek jól meghatározott 
hangsorok, amelyek a mágikus akarattal 
együtt hozzak létre a kívánt hatást. Mint 
azt mindannyiótok tudja, a mágikus 
energiák begyűjtése az Összhangzat 
megszólaltatásával történik, tiszta, 
csillagfényes éjjeleken. 

Az én véleményem: 

A bárdmágia elsősorban a 
nagybetűs Hangulaton alapszik. Minden, 
ami nagyon szép, vagy nagyon 
diszharmonikus, hatást vált ki a 
hallgatókban. A megfelelő hangulat, 
tudatállapot létrehozásával az kellően 
élénk képzelőerejű dalnokok képessé 
válnak arra, hogy a mágikus energiák 
fókuszálásával mágikus hatást hozzanak 
létre. Ezt nevezzük mágiának. A kívánt 
hatást nem maga a dal, hanem az öt 
eléneklő dalnok elméje hozza létre. 
Éppen ezért különböző hangzatok is 
képesek lehetnek azonos mágikus hatás 
kiváltására; ez okból birodalmanként, 
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Nem is kell tudnia arról, hogy amit művel, azt 
mágiának nevezik. De az érzelmi töltés, a Cél, a 
lelek erejével képes létrehozni a varázslatot. A 
Szándék sikere függ a dalnok lelki beállítottságától 
is: egy magamutogató, hivalkodó ficsúrhoz aligha 
illik a láthatatlanság, sokkal inkább egy fényből 
ontott tiszti egyenruha. Ettől függ, létrejöhet-e 
egyáltalán a kívánt hatás. 

3. A Hatalom 

Játéktechnikailag: Mana-pont. Elméletileg 
mindenkiben ott lappang a potenciál, hogy mindenre 
képes legyen. A lelek e képességének 
pallérozottságát mutatja meg számszerűsítve. 

Nem csak a dalnok hat a dalra, hanem fordítva 
is igaz: a mágikus hatás az előadó lelkére is hatást 
fejt ki. Ennek következtében az elme egyre inkább 
eltávolodik a harmóniától, így végül képtelen lesz a 
varázsláshoz szükséges állapot elérésére. Az 
Összhangzat megszólaltatása a dalnok által elérhető 
legtisztább állapotot hozza létre, s így helyreállítja, 
ami megváltozott. Ezért az azonos vallású papok 
által létrehozott Szférák zenéje is segíthet a 
varázserejét vesztett dalnoknak, igaz, csak 
korlátozottan. 

Az Összhangzat: 

Bizonyos értelemben varázslat ez is, így 
igényli mindhárom komponens jelenlétét: a 
Hangulatot a tiszta, csillagfényes éjszaka biztosítja, 
a Szándék a kívánt lélekállapot elérése, a Hatalmat 
pedig a dal adja. Sok dalnok szerint a 
legcsodálatosabb harmónia, amit ember füle hallhat. 

II. A bárdmágia tulajdonságai 
A bárdmágia rendkívül megbízhatatlan jószág. 

Egy mágikus dal valami olyasmi, mint egy 
fantasztikusan sikerült dalest, amikor az előadó 
tökéletesen ráhangolódik a hallgatóságra, és úgy tud 
játszani a lelkükön, mint a maga hangszeren. Ha 
minden hallgató úgy ül, mint a szobor, meg 
szemrebbenéssel sem ad jelt tetszéséről vagy 
nemtetszéséről, nem lehet örömujjongásra késztetni, 
csak nagyon komoly szakmabeli tudással. A 
bárdmágiánál a hallgatóság szerepet maga az előadó 
játssza. Rá kell vennie az elméjét, hogy 
létrehozhassa a kívánt hatást, el kell hinnie, hogy 

képes erre, es meg kell valósítania. A 
Lehetőség minden dalnok lelkében ott lakozik, 
de ahhoz, hogy valósággá váljon, magának is 
hangszerre kell válnia.  

A kívánt varázslatot nagyban befolyásolja 
a környezete alaphangulata, a bárd lelkiállapota 
és saját hangulata. Ezért a dalnoknak előbb rá 
kell hangolnia magát a környezet „érzelmi 
töltésére”, fel kell készítenie magát, és csak 
ezután varázsolhat egyáltalán. Ebből is látszik, 
hogy a bárdmágia nemigen használható 
fegyverkent, a szó hagyományos értelmében. 

III. Példák (Elnézést azoktól, akik 
már olvasták.) 

Első 

„Még mindig remeg a lábad. Pedig öt 
teljes perce már, hogy falnak támasztottad a 
lantodat, kilencven szívdobbanás óta dübörög a 
füledben a tapsvihar – bár a véred hangosabban 
dobol, mint a „nemes” urak ütemesen csapódó 
tenyerei. Eltaláltad, hogy mire vágynak – nem 
volt nehéz: mind egyforma - jutalmad a 
tapsorkán, a megkönnyebbült nevetés és a 
poharak csilingelése, ahogy az egészségedre 
isznak. Ennyi voltál: egy műsorszám egy egész 
éjjel tartó mulatságon. Múló szeszély kegyeltje 
vagy, az est egyik pilléje, kit a hangulat emelt a 
hátára – s hogy elejt majd, afelől kétséged nincs 
es nem is lehet. 

Hiszen te itt kívülálló vagy, északföldi, s 
kívülről, felülről mindent jobban látni. 
Elhatároztad, hogy ezúttal magad javára 
fordítod az esélyeket, ezért is választottad a 
messzi Észak legnyomasztóbb dalait. Úgy 
játszottál a hallgatóságod lelken, mint a lantod 
húrjain. Ő, tudtad te jól, mire vágynak ezek az 
ostobák: vérre vágynak és bűnre, úgy, hogy 
átérezzék a vetek izgalmat, de ne kelljen 
szembesülniük a csömörrel és a fájdalommal. 
Lepkék ezek, lepkék mind! Libegnek egyik 
tiltott élvezettől a másikig, megrészegülve a 
büntetlenség és az érinthetetlenség tudatától. 
Fájdalmat akarnak látni, pusztulást és 
értelmetlen szenvedést; ezt várták tőled – 
megkaptak. Mindenedet rajuk zúdítottad, amid 
még megmaradt: a haragod, félelmed, 
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bizonytalanságod, a vágyaid, úgy, mintha a 
másé lenne, mintha TE nem erezned; ezt 
tetted, nem igaz? És ők most mosolyognak 
a díszes álarcok mögött, elismerően 
bólintanak feled, és nem értik, nem érzik, 
hogy amit most hallottak, azt nem mű-
fájdalom, csalt felelem, hamis vágyakozás 
telitette: minden valódi volt, es te 
ilyeneknek öntötted ki a lelked. Ravasznak 
hitted magad, nemde? Pedig megfogtak. 
Bárhogy tagadnád magad előtt, vonz ez az 
élet. Nem vágysz most az utak porara, a 
lepusztult kricsmikre, a barátságtalan 
falusiakra, a rablókra es tolvajokra, akik 
megölnének egy ezüstért, nem vágysz a 
rekviráló katonákra, az útelzárásokra és a 
csatakra, amelyből jó néhányat volt 
alkalmad mar látni… és most itt ülsz a fal 
mellett, olykor meg nehezen veszed a 
levegőt, és azokra gondolsz, akik mar nem 
almodnak és nem remélnek, akiket megtört 
a világ – ez a torz és őrült világ, amely 
mindig más mércével mér és ólmozott 
kockával játszik -, akik meghaltak vagy 
megnyomorodtak, és magad kérdezed, 
érdemes volt? Eladtad magad most csengő 
aranyert, gyorsan guruló ezüstért – mondd, 
van mentséged magad előtt? Éhes szájakat 
akarsz etetni e pénzből? Csak egy örökké 
éhező torok éhségét csillapítottad múló 
pillanatokra – önnön bírvágyadat. 
Szegényeknek akarsz ruhát venni? Saját 
mohóságodat bujtatod csillogó köntösbe. 
Építeni akarsz? Csak romboltál, mert rossz 
utat választottál. Pedig tudod te, mi az igaz 
út számodra. Nehéz és veszélyes ez az út, 
de átvezet téged az életén. 

Az emberek szeme hozzászokott a 
sötéthez, mar nem érzik sötétnek az éjt, 
amely reánk szállt. Nem érzik a 
szürkeséget, amely a lelkekből fakad. A mai 
művészet csak sötétben motozó kéz, üvöltő 
zajban tátogó száj. A mai bárdok legtöbbje 
útnak tekinti a dalt – számukra a dal csak 
lehetőség, hogy magasabbra torjenek. Te 
azonban tudod, mire kaptad a tehetséged: a 
te dalod nem kéz és nem száj – a te dalod 
emlék, a színek és a madárdal emléke. Ma 
csak fajnak ezek az emlékek, maholnap 
talán új remény bölcsője lesz a régi seb. Ha 

megorzod a szívedben a régi képeket és a régi 
emlékeket. Most felvetted az udvari bolond 
maszkját, beléptél e zajló tömegbe, de válaszd el 
mindig az álarcod a belső énedtől – úgy kell ma 
gondolkodtass, hogy ne erezzek a szándékod, mert 
olyanok manapság az emberek, mint a dacos 
gyermekek, akik csak az ellentmondás öröme 
kedvéért nem hallgatnak mentorukra. Te csak 
emlékeztesd őket es ok el fognak gondolkodni… és 
akkor talán kicsírázik bennük a bánat, amit ma tán te 
érzel itt egyedül. 

Nézd csak, nézd azt a fiatal nemest ott a 
sarokban: félrevonult a lárma elöl, már töpreng, már 
gondolkozik – nem volt hat hiábavaló az áldozatod! 
Eladtad magad az ördögnek, hogy másokat ments. 
Nagy tett ez, bar senki nem fog róla megemlékezni. 
Te vagy a fáklya, amelynek lángja elűzi a sötétséget 
és amelynek fénykörébe visszatérnek a régi színek. 
De ne feledd: minden fáklya kialszik egyszer. Te is 
kialszol majd. Lesznek azonban mások, akik követik 
a példád, és akkor talán… talán…” 

 
Hogy nézne ez ki játékban? 
A dalnok először is igyekszik kipuhatolni, mit 

is varnak tőle a hallgatói. Miközben a hangszerét 
hangolja, figyeli a mormogást, ami körülveszi. Nem 
a szavak értelmére figyel, hanem az érzelmi 
töltésére. Aztán kiválaszt egy dalt – ő írta vagy más, 
most nem számit -, amely illik a várakozásokhoz. 
Ráhangolja magát is, elkészül. Aztán, amikor 
énekel, talán maga sem tud róla, de létrehozza a 
mágiát. A fogékony hallgatok kitart lelkében a hatás 
frenetikus. 

Ha van rá lehetősége, hogy több dalt is 
előadjon, a hangulatok apró változtatásával direkt 
megnyilvánuló mágia nélkül is úgy irányíthatná a 
hallgatóságot, ahogy kedve tartja. A Hangulat 
megvan: a várakozás a félelemre, a Szándék is: a 
dalnok akarata, es a Hatalom is: a szavak, a dallam 
es a lelek fogékonysága. Ez a három együtt hozza 
létre azt az asztrálmágikus hatást, amely teljesen 
maga alá gyűri a hallgatókat. Gondolatokat és 
érzelmeket ébreszt. 

Hasonlóképpen működik a direkt bárdmágia 
is: Hangulat, Szándék, Hatalom, ez a három hozza 
létre a kívánt hatást. 

 
Végezetül következzék a Dal hatalmának egy 

sarkítottabb példája. Itt a Hangulat kifejezetten 
ellene szol a mágia létrejöttének, de a másik két 
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tényező annyival erősebb ennél, hogy a hatás mégis 
képes megszületni. 

„Szinte elképzelhetetlen, nem emberi fülnek 
valóan disszonáns hangok keltek szárnyra a dalnok 
finom ujjai nyomán. A lant sikoltozott, majdhogy 
emberi hangon könyörgőn kegyelemért, üvöltő 
harag, gyűlölet csöpögött a falakról, ahogy a bárd 
melyebb hangokat csalt ki hangszeréből. Hirtelen 
váltások, túlburjánzó díszítések, értelmetlen betétek: 
ezekből épült a „zene”, amely elvesztette régi célját 
és értelmét, csak önmagáért, az újdonság élményéért 
született, mely nem gondolkodtatott, csak 
befolyásolt, mely nem adott mar szarnyakat az 
emberi léleknek, hanem a tudat legmelyebb 
bugyraira hatott. Egy nyöszörgő hangzattal ért véget 
az előadás. A dalnok elégedetten nézett végig 
hallgatóságán: valósággal megbénította őket a 
hangáradat. Lusták voltak körbenézni, hát most 
felnyitotta a szemüket. Vissza fogjak csukni 
hamarosan – újra indul az élet… újra indul a halál. 

Ez kell nekik, emlékeztette őket arra, hogy 
élnek, hogy van meg érték az életükben, hogy 
vannak dolgok, amelyek romlottabbak, mint ők, 
önigazolás kellett nekik, hogy ők valójában nem 
rosszak, csak a körülmények… Szánalmasan 
ostobák! Gyengék és rövidlátók! Hat majd felállítja 
őket Shadlek legmagasabb pontjára és végigmutatja 
nekik Ynev összes királyságát (ahogy az Írás mondja 
– olvastak ezek valaha is a Szent Könyveket?), hogy 
lássak, ami elől menekülnek. Meg fogja nekik 
mutatni, mi az, ahova tartanak. Bosszút fog állni 
rajtuk mindenért, ami elveszett – es miattuk veszett 

el mind! Miattuk nincs mar béke, megnyugvás 
senki szamara! Mert az első csapás után 
elfordultak mindattól, amit vallottak – avagy 
vallottak ők eme értékeket valaha is? Egyetlen 
érzést ismertek volna csak: az önös bírvágyát? 

Lehetséges volna ez? 
Úgy kezdődött el a taps, mint egy nyári 

zápor: először csak néhány tenyér csapódott 
össze bizonytalanul, aztán, ahogy ocsúdtak, a 
többi is – úgy is ért véget, mint egy nyári zápor. 
Hirtelen. Folytatódott a lakoma. 

Lecsukódtak a szemek – újra indult az 
élet… újra indult a halál.” 

Remélem, sikerült kellőképpen 
megvilágítani kusza gondolataim legbenső 
lényegét. Ha nem, hat… 
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