
 

 

 
 

Varázslóképzés Doranban 
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Shiak'ar Dantelin! 
 
Kérdés: Hogyan zajlik az 

oktatás/átnevelés Doranban? 
 
Pl.: egyetem-szerűen (tanárok, 

előadások, tantárgyak, vizsgák, 
gyakorlati foglalkozások, évfolyamok, 
stb.) 

 
egyéni vagy kiscsoportos oktatás 

(mindenkinek van egy mestere, aki 
naponta bizonyos időt vele foglalkozik, 
és végig viszi az úton) 

 
valami egész más módszer. 
 
Ki mehetnek-e a tanoncok a külső 

varosba a tanulás ideje alatt? Vagy 
egész napjukat lefoglalja a 
tanulás+gyakorlatok? 

Hogyan kerülhet be valaki a 
diákok közé? Anyagi helyzet, (tandíj) 
protekció (társadalmi helyzet), 
képességek (felvételi válogatás), 
kötelező előképzettség (írás-olvasás, 
egyebek), egyéb (akar misztikus) okok? 

Muszáj-e a tanítványnak bizonyos 
idő elteltével választania a tornyok 
között? (specializáció) 

Van-e egyenruhája a tanoncoknak, 
meg valami szoros hierarchia a 
különböző fokon állók között? 

 
 

SZVSZ: 
A Doranban tanulni akaróknak 

meg kell felelnie bizonyos 
követelményeknek. Ezt egyfajta 
felvételi beszélgetés (vizsgálódás) 
során döntik el a tanítók. Ha a 
delikvens különösen ígéretes 
képességekkel rendelkezik, a képzési 
költségeket a város magára vállalhatja, 
egyéb esetekben bizony szükség van 
pénzre vagy egy „szponzorra”. (ilyet 
persze nem nehéz találni, hiszen egy 
Doranban tanult varázstudó néhány 
éves szolgálata igen előnyös dolog). A 
tanoncok először csak bejárnak a 
belsővárosba, miközben alapvető 
ismereteket oktatnak nekik 
(felzárkóztató) és felkészítik őket az 
igazi tanulóévekre. Ha valamely diák 
megfelel a kívánalmának (tanári 
véleményezés), akkor beköltözik a 
belső varosba, a legalacsonyabb szintű 
tanulók közé. Egyenruhát kap, és 
megkezdi a komoly tanulást. A szinte 
egész nap tartó fejtágítás mellett 
közhasznú munkát végez, a 
fegyelemsértéseket is közmunkával 
torolják meg (ill. a tanulók feje felett 
mindig ott lebeg a kicsapás 
lehetősége). A belsővárost csak 
néhány alkalommal hagyhatják el, 
Dorant pedig soha. Fejlődésük során 
aztán egyre feljebb kerülnek a tanulói 
ranglétrán (ez ruházatukon is 
mutatkozik), és egyre kisebb 
csoportokra oszlanak.  
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A felsőbb eveseknek egyre kevesebb munkát 
kötelező dolgozniuk, ráérő idejükben a tanult anyag 
feldolgozásával vannak elfoglalva, illetve a 
gyakorlásra kijelölt helyeken gyakorolnak. (pl. 
alkimista laborok, mágiával gondosan levédett 
gyakorlótermek, stb.). Az igazan magas szinten 
állókkal a mesterek mar személy szerint 
foglalkoznak, így megfelelően korrigálhatják 
hibáikat, problémáikat. Az erre a szintre eljutottak 
már olyan bensőséges viszonyban vannak a 
mesterekkel, hogy érzelmileg is igen erősen 
Doranhoz kötődnek. A dorani gondolkodásmód 
melyen beléjük ivódik, és a várost második (sőt néha 
elsődleges) hazájuknak tekintik. A végső 
próbatételek után ünnepélyes keretek között 
beavatottá emelik az immár igazi varázslót, akinek 
ezek után választania kell, mely irányban folytatja 
képzését. Vannak akik mar elköteleződtek valamely 
irányba, mások ezen a ponton abbahagyjak a 
tanulást. Vannak azonban olyanok is, akik meg nem 
tudnak dönteni, ezeket alt. meghatározott időre 

szelnek eresztik, hogy idővel kialakuljon 
bennük a vagy valamely irányzat iránt. Sokan 
vannak azok is, akik soha többé nem akarják 
elhagyni a varost, és további életükben 
Doranban munkálkodnak (előbb-utóbb akar 
tanítóként is). 
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