
 

 

 

 

Barbár beavatási szertartás 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A fiatal fiú elbúcsúzik az apjától 
és bemegy az erdőbe. (Ha az ezután 
következő hét után bármikor találkozik 
egy emberrel, akkor a szertartás 
sikertelen. Ekkor a fiú őrjöngve ráront 
megzavarójára, és ha megölte akkor 
végez magával is.) Elejt egy, a totem 
fajába tartozó (eletében az utolsó) 
állatot. Ezek után egy száll 
ágyékkötőben elmegy a törzs szent 
helyére (Egy törzsnek köt szent helye 
van, az egyik a férfivé avatási hely, a 
másik a temető. Ezekre a helyekre 
idegen nem léphet. Ha mégis betéved 
valaki (a figyelmeztető jelek dacára), 
akkor a szellemek haragját csak a 
behatoló fejével lehet kiengesztelni). Az 
állat bőrét magára ölti, húsát megeszi, a 
csontokat összegyűjti (ezek közül kell 
majd egyet a fegyverébe 
kovácsoltatnia), és a maradékot elégeti. 
A tűzbe pedig azt a port szórja amit a 
legidősebb sámántól kapott. Ezek után 
csak ül, mélyeket lélegez a füstből, és 
varja az álmot. Az álomban megjelenik 
a totem, minden medve (párduc, tigris 
stb.) atyja. Ezzel meg kell küzdenie, ha 
veszít, akkor meghal, és medveként 
(párducként stb.) születik újra. Ha 
győzedelmeskedik, akkor a törzs toteme 
elfogadja, és a barbár elkészíti az 
orvosságos zacskóját az elejtett állat 
csontszilánkjaiból, szőréből, karmaiból 
és fogaiból. Ez a kapcsolat szimbóluma, 
ha elveszti, akkor mindaddig amíg meg 
nem ismétli a szertartást addig nem 
hívhatja segítségül a szellemet  

(először vissza kell szereznie a zacskót 
és a tartalmát kell a por helyett 
elégetnie a tűzben, ez idő alatt minden 
ezzel kapcsolatos harca harc 
gyűlölettel-re módosul). Ezek után 
visszatérhet a faluba, immár mint 
teljes jogú férfi.  

A szellem segítségül hívása: A 
barbár félrevonul, kibontja orvosságos 
zacskóját, kiveszi belőle a füveket 
amiket egy hasonló szertartás 
keretében a sámán segítségével 
gyűjtött. Belerakja egy tálba (kőre), 
egy csontszilánkkal megvágja magát, 
és vért csepegtet a fűre, majd nyálát is 
belekeveri, végül az egészet egy 
csonttal addig dörzsöli, míg a 
megfelelő minőségű festék nem lesz 
belőle (K6 perc). Ezzel a festékkel 
mellére, arcára, karjaira rituális jeleket 
(felismerhető az állat) rajzol (5 perc). 
Ezek után érvényesek rá a módosítók 
(az állat itt is felismerhető a harci 
stílusban).  

Ez bármeddig tarthat, de 
maximum egy napig. Ahány órát tölt 
így, annyi napig nem veheti újra 
igénybe a szellem segítségét.  
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