
 

 

 
  

Varázslói illúziómágia 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Élősködött rajtuk hónapokon 
keresztül. Voltak néhányan a faluból, 
akikben azonban túl erős volt a 
korábbi istenségbe vetett hit, nem 
fogadták el az új „istent”, és 
segítségért fordultak a legközelebbi 
varázslóiskolához, ahol jómagam is 
többször megfordultam. Így kerültem 
az ottani „vadászcsapatba”. Nem 
részletezem, milyen körülményeket 
találtunk a faluban, az emberek zöme 
rettegett az új istentől, félték őt, a 
többiek pedig inkább csak valami 
retorziótól tartva követték és imádták. 
Sahzar egy közeli barlangrendszerbe 
fészkelte be magát. A barlang bejárata 
előtt áldozati oltár állt, ahová minden 
nap öt alkalommal friss élelmet vittek 
a falusiak, hetente kétszer pedig egy 
fiatal hajadont. 

A hajadonokon kívül a barlangba 
nem tehette be a lábát senki a falusiak 
közül, ők maguk pedig semmire vagy 
csak igen kevés dologra emlékeztek 
abból, ami odabent volt. Később 
kiderült, hogy mákonnyal kábulatban 
tartotta őket, ezért voltak csak 
homályos emlékképeik a történtekről. 
(A következményekről azonban 
néhányuknak nagyon is világos 
képzeteik lettek nemsokára!) 
Behatolva a barlangba különböző, 
ismeretlen eredetű illúzióval találtuk 
szemben magunkat. Úgy éreztük, 
mintha átkerültünk volna Káosz Metha 
síkjára. Hullámzó bőr padló, húsból 
való, vérző falak, dobogó szívet 
imitáló folyosó elágazások, 

„Sahzarnak, aki más körülmények 
között talán barát is lehetett volna” 

 
Fiatal varázsló koromban (P. sz. 

3400-as évek vége felé) egy kicsapott 
varázsló, illetve annak baráti köre, 
tanítványai sok borsot törtek békés, naiv 
városkák és falvak lakóinak orra alá 
szerte Yneven. Illuzionistáknak 
mondták magukat, és büszkék voltak 
arra, hogy az emberek naivitását, 
hiszékenységét kihasználva, más kárára 
boldogulnak. Vezetőjüket, mint már 
említettem egy varázslóiskolából 
csapták ki. Követői között voltak szintén 
hajdani varázslótanoncok, illetve más 
mágiára fogékony, de amúgy a 
társadalom szélére került csavargók, 
szélhámosok, tolvajok. A varázslók 
számára elég kínos volt ez az egész 
szituáció, hiszen nem tudták, vajon 
mennyit használnak ezek az 
illuzionisták a varázslói mágiából, így 
elhatározták, hogy szerte Yneven 
„begyűjtenek” és megpróbálnak 
együttműködésre bírni néhányat 
közülük, hogy kiderüljön mágiájuk 
mibenléte. Az egyik ilyen vadászó 
csoport tagja lettem én is. Nem 
mondhatnám, hogy büszke vagyok 
egykori önmagamra, amiért felcsaptam 
„fejvadásznak”, de fiatal lévén izgatott, 
és valami különös módon csodálattal 
töltött el, amit hallottam róluk. Kíváncsi 
voltam. 

Egyikük, egy bizonyos Sahzar 
különösen ügyesen szedett rá egy teljes 
falut, hogy istenként imádják, 
áldozzanak neki. 
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fogakkal teli szájnak kinéző ajtók, falakból kinyúló 
emberi és állati végtagok, karmok. A látványt persze 
zajok is kísérték, nyögések, nyöszörgések, szuttyogó 
léptek zaja, fogcsattogtatás. Mondhatom, sokszor 
éreztem a gyomromat a torkomban! 

Feltűnt azonban, hogy az illúziókhoz nem 
tartozik szag. Tapinthatóak voltak, mozogtak, ám 
szaguk nem volt. Sőt! Átható tömjénillat lengte be 
az egész barlangrendszert, végig a folyosókat. 
Először azt gondoltuk, azért, hogy a megteremtett 
illúziók szaga ne zavarja emberünket, pont ezért 
érzékélesítéssel és szinesztéziával megpróbáltunk 
egyéb szagokat felfedezni. De nem voltak. Csak egy 
átlagos barlang kissé áporodott levegővel. Társamul 
a kalandban egy bárd szegődött, őt is az illúziók 
terén való jártassága miatt választotta ki a 
varázslóiskola. Ő vállalta a csali szerepét. 
Hajadonná változtatta az alakját, és ő lett az aznapra 
kiszemelt áldozat. Én pedig láthatatlanul követtem 
őket be a barlangba. Tervünk az volt, hogy saját 
fegyverével, vagyis illúziók teremtésével győzzük le 
Sahzart. És így is történt. Saját illúziófalából kinövő 
illúziókarok fogták le, szájába hirtelen egy lakat 
fúródott és bezárult, a legközelebbi száj-ajtó 
leharapta a kezét, majd besétált az oltárról a saját 
isteni szimbóluma, és elnyelte. Elméjében pedig 
megszólalt egy hang, amely közölte vele, hogy tettei 
büntetéseképpen arra a síkra került, melynek 
illúzióját keltette. 

Ezután már könnyű dolgunk volt. Sahzar 
készségesen együttműködött a varázslóiskolával az 
illúziómágia felderítésében. A téma nagyon érdekelt 
engem is, így részt vettem ezekben a kutatásokban, 
melynek során arra a következtetésre jutottam, hogy 
a varázslói mágia kiegészíthető lenne anyagmágián 
alapuló illúziókkal. Annál is inkább, mivel a 
kutatások során megbizonyosodhattunk afelől, hogy 
sem a bárd, sem az illuzionista illúziómágiája nem 
anyagi alapú. Nagy valószínűség szerint tehát a 
varázsló az egyetlen varázshasználó, aki anyagi 
alapú illúziómágiát hozhat létre. Sok egyéb kaland 
következett, de sosem adtam föl ezt az 
elképzelésemet, és mostanára összeállítottam egy 
értekezést ebben a témában. 

 
 
 
 
 

Varázslói illúziómágia 

Kik az illuzionisták? 

Az illuzionisták az alábbi módszerek 
valamelyikével, vagy azok kombinálásával 
dolgoznak: 
• Kapcsolatuk lehet az álomsíkkal, onnan 

rángatnak át és tesznek láthatóvá ideákat. 
• Az árnyéksík anyagát használják fel a 

teremtésre (minél sűrűbb, annál inkább 
megfogható). 

• Mentálmágiát alkalmazva közvetlenül az 
áldozat érzékszervi központjára hatnak. 

• Fény és hang alapú varázslatokkal keltik a 
megfelelő képzetet az áldozatokban. 

 
Nem a módszer, hanem a cél határozza 

meg, hogy ki az illuzionista. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy illuzionista az, aki 
mindenféleképpen azt akarja elhitetni 
valamiről, hogy létező, pedig csak az áldozat 
társítja hozzá a megfelelő gondolatokat. 

Az illúziók skálája pedig igen széles: az 
anyagtalan fantomoktól a tapintható, hőérzetet 
vagy akár hanghatásokat is produkáló 
képzetekig vagyis a FÉNY-től, az ANYAG-ig 
terjed. A varázsló rendelkezik az illúziók terén 
a mentális illúziók létrehozásának 
képességével. A fényre jó példa a Bárd 
fénymágiája. (Sajnos ilyen a varázslónak 
NINCS.) Ebből következően arra a 
feltételezésre jutottam, hogy a másik irányból 
kell elindulni. Ezért az újabb varázslói 
illúziómágia alapja az ANYAG kell legyen! 

Anyagmágia alapú illúzió: 

Az alap felhasználható/felhasználandó 
mozaikok köre legyen például: 

A.) Átformázás: vi 4 szegm; hi 1 kör; 
1Mp/1kg/0,5kg/1g 

B.) Telekinézis: vi 2 szegm; hi 1 kör; 
1Mp/5kg 

C.) Transzmutáció: vi 5 kör; hi 1 kör; 2 
Mp/1kg/0,5kg/1g 

D.) Teremtés: vi 3 szegm; hi végleges; 
5Mp/1kg/0,5kg/1g 
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E.) Légiesség III.fok: vi 2 szegm; hi 6 
kör; 1Mp/2kg nemtelen anyagra 
vonatkozóan 

Példák: 

1.) Mozaikok: A+B+C+E. A 
varázslatokhoz szükséges 1g tömegű 
nemesfém göröngy (előkészületként 
megteremthető), ami az egy kör lejártával 
visszamarad. A varázslattal transzmutáljuk 
papírröggé, átformázzuk egy vékony, nagy 
kiterjedésű lepellé, kihasználva, hogy 
színezhetjük is, így egy "képhez" jutunk; 
telekinézissel megemeljük, hogy ne 
zuhanjon össze, majd légiessé tesszük III. 
fokon. 

Ezáltal egy nagy kiterjedésű 
látványhoz jutunk, amelyen a mágikus 
dolgokon kívül minden átmegy (kvázi 
illúzió). Előnye, hogy nincs ellene mágia 
ellenállás, mivel anyag. Az illúzió hátránya, 
hogy mágiával elpusztítható, valamint hogy 
nem jeleníthető meg benne mozgás. Első 
látásra mindenki fénymágiának hinné, 
kivéve, ha véletlenül mágikus tárggyal 
rohan neki, de hát ki rohan illúziónak 
varázsfegyverrel? A varázslat Mp-igénye 
1+1+2+1=5 Mp. A varázslás idejével 
vannak gondok: 58 szegmens (1 perc) 

2.) Mozaikok: A+B+D+E: Az 
előzőhöz képest változás, hogy nem 
nemesfém rögből dolgozunk, hanem 
teremtjük az 1 kg papírt. Előnye a csökkenő 
varázslási idő: 11 szegmens. Hátránya, 
hogy 8 Mp a varázslat, valamint 1 kg 
tömegű papírrög marad vissza a varázslat 
után. 

3.) Mozaikok: A+B+E: ez a fajta 
illúzió igényli a legnagyobb előkészületet. 
Előzőleg meg kell teremteni a papírrögöt, 
melyet változás varázsjelbe foglalt 
transzmutációval nemesfém röggé 
változtatunk. A varázslat anyagi 
komponenseként ezt a megváltoztatott 
nemesfém rögöt használjuk fel úgy, hogy 
letöröljük a jelet, így hozzájutunk az előző 
változat 1 kg papírrögjéhez (ezért nem kell 
a D mozaik). Ekkor a varázslás ideje 
mindössze 8 szegmens, Mp-igénye pedig 3. 

(Ez a változat felhasználható változás varázsjelbe 
foglalva - 9 Mp 1. szintű varázsló - ajtók, vermek 
elrejtésére.) 

 
A leírtak nem csak lapok létrehozására 

alkalmazhatók, hanem lények (szobrok) alkotására is 
módunk nyílik. A manaigény nem változik 
jelentősen, mivel elég, ha a kívánt térbeli alakzat 
palástját hozzuk létre. A telekinézis miatt nem fog 
összeomlani, szétverni is csak mágiával, mágikus 
fegyverrel lehet az illúzió légiessége miatt. 

A varázslatokhoz természetesen hozzáfűzhető 
a szokásos időmágia, illetve fontos szerepet kaphat a 
LEPLEZÉS mozaik, hogy megnehezítsük a 
varázslatot fürkésző kollégák dolgát. 

Az illúziók valóságosabbá tétele: 

Míg egy illuzionista komoly erőfeszítéseket 
tesz arra vonatkozóan, hogy az anyag érzetét keltse 
(pl. elemi erővel) ott, ahol az nincs, varázsló esetén 
az elemi erő igen könnyedén használható mozaik. 
Felmerülhet a kérdés a varázslói illúzió kapcsán, 
hogy minek akarná elemi erővel anyag érzetét 
kelteni, ha eleve az anyagból indul ki? Az is 
kérdéses, hogy hogyan kapcsolható elemi erő légies 
anyaghoz. 

Elemi erő aurával légies személy is övezhető, 
aki így nehezebben tud áthaladni a különböző 
anyagokon. Elemi erővel anyag érzete kelthető ott, 
ahol az nincs. A légies anyagnak gátat szab az elemi 
erő, mivel az nem más, mint naturális formában a 
mágikus energia. Elemimágiával szőnyeg 
formázható, mely követi a terep egyenetlenségeit. 

Ebből következően, pl. ha megteremjük egy 
padló illúzióját (a lyuk fölé), majd erre egy EE 
szőnyeget helyezünk, akkor az illúzión megülepszik 
a por, ám a rálépő ember súlyát már nem tartja meg, 
hanem átesik rajta. Sajnos mivel a szőnyeg 
magassága 0,5 méter, így ha egy illúziósíkkal 
dolgozunk, akkor attól 0,5 méteres magasságban 
ülepszik le a por, ezért szükségünk van két 
illúziótalajra, melyek közül az alsó meglepő módon 
fél méterrel lesz a felső alatt. Ekkor illúziónk 
hitelesebb, bár jóval több manába kerül. 

Falak illúziója esetén nincs szükségünk 2 
illúziófalra, mivel az EE fal a padlón támaszkodik. 
Ekkor pl. 10 E-s fallal számolva a tapogatás már 
kiesik, mint titkos ajtó kereső módszer. Sajnálatos 
módon az aura formázás nem alkalmazható 
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esetünkben, mivel aura formázással csak élőlény 
övezhető. De hát mindent nem kell megoldani 
elsőre. 

Egyéb lehetséges kiegészítői egy valósághű 
illúziónak a szagok, és a hangok. Az anyagmágia 
teremtés mozaikjának felhasználásával tetszőlegesen 
ismert anyag megteremthető, például fűszerek, 
különböző váladékok, aromás anyagok, füstölők. 
Egyszerűbb hangok pedig kelthetőek, ha valamilyen 
fúvós „hangszeren” elemi levegő csóvát 
áramoltatunk. Ezzel megoldható például a csobogás, 
jajgatás, susogás, különböző neszek. A hangforrás 
láthatatlanná, légiessé is tehető, miáltal nehezebb 
felfedezni. Sikerült tehát egy kicsit valóságosabbá 
tenni illúzióinkat. 

Varázslatötletek: 

1., Felhasználva az illúziómágiáról tanultakat 
teremtsünk illúziósárkányt (max 30 Mp), „üljünk” rá 
(telekinézissel mozgassuk magunk alatt), és 
repüljünk rá ellenfeleink nagy tömegére. 
Felhasználva még az elemi mágia tűzcsóva 
varázslatát, pánikot keltve meghátrálásra bírhatjuk 
őket. Tudom, ez már nem az a fajta apró varázslat, 
de szerintem 5-6. szinten kellemetlen meglepetésben 
lehet részesíteni ellenfeleinket.  

Szerintem Yneven kevesen láttak sárkányt 
repülni, valamint a sárkány nem feltétlenül használja 
a szárnyát repüléshez (az sem biztos, hogy 
egyébként szárnycsapásokkal repül). Esetleg a 
telekinézis segíthet mozgatni a sárkány két szárnyát 
sétáló ember sebességével (kicsit lusta lesz a röpte). 
A hitelességét a valós „sárkányláng” (elemi tűz 
csóva, sárkánybot, sárkánylehellet ital, illetve kinek 
mi tetszik) adja. Az illúzióval becsapás lényege az, 
hogy az áldozat igazinak higgye. Ha esetleg 
kételkedne is, hogy miért nem "repül" a sárkány, a 
tűzcsóva azért el fogja gondolkodtatni, főleg, ha 
valós sebzést okoz. Ezzel egy teljes sereget meg 
lehet félemlíteni, igaz nem pusztulnak el, de elég 
egyetlen tűzcsóva, hogy meggyőzd őket, hogy most 
jobb lenne máshol lenni. 
A példa jól illusztrálja, miért javasolt az illúziók 
kiegészítése valós hatásokkal. 

2., Formázzunk illúzióból egy gömböt 
kiszemelt áldozatunk köré, aki hirtelen teljes 
sötétségbe zárva találja magát. Hátulütője a 
dolognak, hogy a gömb csak koncentrálással 
mozgatható (telekinézis). Elméletileg elég a személy 

fejét, szemét célba venni, csak sajnos az illúzió 
nem köthető személyhez. 

3., Az anyagi illúziókkal könnyedén 
rejthetőek például különféle varázsjelek, 
bélyegek, varázskörök. Ekkor az illúziófelületet 
az elrejtendő felület fölé teremtve, azok csak a 
mágikus kisugárzásuk alapján fedezhetőek fel. 

4., Szoborrá formázás. Számításaim 
szerint 1kg papírból könnyedén lehet 5-10 m2 
felületet létrehozni a forma bonyolultságának 
függvényében. Ez lehet természetesen egy 
emberke palástja, gömb burka, stb... Sajnálatos 
módon az illúzió emberke nem fogja összezárni 
a kezét és nem is fog mozogni. 

5., Por használata illúziókhoz: 
A varázslás időtartamát nem befolyásolja, 

hogy mekkora hatású illúziót hozol létre, por 
használata esetén szerintem az 3-6m2/kg a 
használható. Durva számítással egy ember 
belefoglalható egy 2*1*0,5 oldalú téglatestbe 
ez 7m2 felületet jelent. A karok, egyéb miatt 
kerekíthetünk 10-12 m2 felületre. (azért nem 
számolok pontosan, mert egy varázsló sem 
fogja porszemre pontosan kiszámolni). Tehát 
ehhez kb. 2-3 kg por kell személyenként. 

Pl. egy Fantomsereg készítése: 
Átformázás 3Mp (3kg) 
Telekinézis 1Mp (5kg) 
Légiesség III.fok 2Mp (4kg) 
Így egy személy porillúziója 6Mp, és 1 

körig marad meg. 
5 személynél a Mp 15+3+4=22Mp 

(szerintem ez a közel hatékony felhasználás 
1Mp fölösleges a légiességből) 

20 személynél 60+12+15=87Mp (na ez a 
teljesen hatékony felhasználás, de ez már 9. 
szint.) 

Mentálillúzió alapú varázslatok 

A továbbiakban a varázslói 
mentálillúzióhoz kapcsolódó varázstárgy-ötletet 
teszem még közzé. 

A szükséges előkészületek: 
Varázsló 1. Szint 

Nagy vászon 

A vászon szélére szimpatikus mágiát 
kirekesztő varázskört rajzoljuk fel. Szinte 
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érintkezve ezzel a körrel, beljebb 
fölrajzoljuk a szimpatikus mágiát bezáró 
varázskört. (Az én értelmezésemben a 
varázsló ezzel megakadályozza a 
szimpatikus mágiát, amennyire csak tudja) 
Képzeljünk el egy képet, majd a vászon fölé 
megteremtjük a szükséges festékeket 
anyagmágiával a megfelelő mintába 
formázva (több lépésben akár). Teszem azt 
egy legenda különböző képeihez. (Művészi 
lelkületű varázslók maguk is elkészíthetik, 
illetve készíttethetik.) 

A vásznon lévő jelenetekbe 
különböző illúziókat (Mentálszimbólumok - 
Mentál mágia - érzékközpont írása) illetve 
hangulatokat (Asztrálszimbólumok - 
Asztrál mágia) rejthetünk el. Például egy 
csatajelenetbe kardcsörgést, ordításokat, a 
harcolók mozgását. Az így létrejött 
varázslatok kis energiájúak lesznek (1-3 E 
talán), jóformán semmiféle pszi pajzson 
nem jutnak át. 

A „varázstárgy” kizárólag a tömeg 
szórakoztatása céljából jött létre. 

A fenti példa mintájára lehet készíteni 
„Meditációs szőnyeget”, ahol az illúziók pl. 
egy nyugodt erdő, madárcsicsergés, szellő 
tavaszi/nyári napon. 

A különböző használati követelmények: 
Festészet: a látvány kidolgozottságában segít. 
Hangutánzás, zene: a hangok minél 

valóságosabbak legyenek 
Szobrászat: a formák ismeretében. 
Alkímia, herbalizmus: az anyagi komponensek 

teremtéséhez szükséges mágikus szerkezet 
meghatározásához. 
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