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Íme, egy újabb tanévnyitó beszéd: 
 
„Önök az első reményteljes 

tanulói frissen alapított iskolánknak és 
bátran állíthatom, hogy egyedi tudásra 
fognak szert tenni. Megismerkednek az 
illúziókeltés fogásaival. Tudom, hogy 
úgy gondolják, erre mások is képesek, 
hiszen a bárdok híresek ilyen 
tudásukról. Valóban, az önök által 
megszerezhető ismeretek mutatnak némi 
hasonlóságot az övékével, ez azonban 
megközelítőleg olyan lesz, mintha egy 
pohár vizet egy kupa ötfürtös predocival 
hasonlítanánk össze. 

Első lépésként megtanulják a 
bárdmágia néhány fogását. Talán 
egyszerűnek fog tűnni, különösen ha az 
önök által eddig tanult mozaikmágiához 
hasonlítjuk, de szükségük lesz majd rá. 
Mágiájuk szerves részeként segíteni 
fogja önöket később a Magas Illúziók 
megalkotásakor, mert erre a szintre - és 
ez iskolánk legfontosabb felismerése - 
nem lehet eljutni nélkülük. Második 
lépésként  a Mentálmágiában kell 
elmélyedniük.  

Ez sokkalta komolyabb feladat, 
valószínűleg sokuknak nagy nehézséget 
okoz majd. A Mentálmágia az egyik 
legnehezebb mágiaforma, és önöknek - 
bár csak egy speciális, szűk területen - 
sokkal melyebben meg kell ismerniük, 
mint egy átlagos varázslónak. Olyan 
formait ismerik meg az érzékközpont 
befolyásolásának, melyekre ők sohasem 
lesznek képesek gondolkodásbeli 
korlátaik miatt, és ezeket a korlátokat  

segítenek leküzdeni a sok 
varázsló által lebecsült fényjátékok. A 
harmadik lépcsőfok a Magas Illúzió. 
Ez az a tudás, amelynek oktatására 
létrehoztuk iskolánkat, és amely 
egyedivé teszi az önök ismereteit. Az 
egyedi ismeretek elsajátításával 
természetszerűleg együtt jár az, hogy 
bizonyos területeken a tudásuk nem 
fogja elérni egy átlagos varázslóét de 
úgy velem - és azzal, hogy itt vannak, 
önök is ezt a véleményüket nyilvánítják 
ki - hogyha elhitetjük valakivel, hogy 
befolyásoltuk a valóságot, az csaknem 
egyenértékű azzal, mintha megtettük 
volna. Ráadásul az illúziók 
segítségével sok olyan dolgot is 
megtehetünk, amire másképp sosem 
lennénk képesek.” 

 
Ennyi bevezetés után akkor 

nézzük az újabb Illuzionista ötletet. 
Változtassuk meg a kiindulópontot, és 
ha varázshasználót akarunk, 
gondoljunk a varázslóra. Ne alkossunk 
új kasztot, csak egy iskolát. Adjunk 
neki nemi pluszt, vegyünk el tőle ezt-
azt, és nézzük meg mi is lesz. 

Illuzionista v1.0 
Magiszter Ronach Quintilion - 

gazdag család egyetlen fia – 
varázslókent kezdte volna 
pályafutását, ha ott nem hagyja a 
városállamokbeli jó hírű Két Hold 
varázslóiskolát a harmadik év kezdete 
előtt.  Így tett azonban, és családja 
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szeme elől jó tíz évre eltűnt. Hogy mi tortent ez idő 
alatt, arról számos pletyka kering, am biztosat senki 
nem tud. Mondják, hogy ezt az időt Pyarronban 
töltötte az egyetemen, mások szerint inkább a város 
kocsmáit és tömlöceit látogatta, de tény, hogy 
Quntilion megkomolyodva, sok tapasztalattal 
gazdagabban tért vissza. A család kapcsolatainak 
köszönhetően újra elkezdhette tanulmányait, és 
meglepően rövid idő alatt az iskola teljes jogú 
varázslója lett.  Szülei halála után pedig pénzzé tette 
minden vagyonukat és újra eltűnt a városból. 
Következő feltűnéséig harminc évet kellett várni. 
Ekkor három társával érkezett a városba, és hosszas  
- egykori mestereivel és azok utódaival  folytatott - 
tárgyalások után megnyitotta a Két Hold speciális 
tagozatát, ahol a megfelelőnek talált tanoncok az 
alapismeretek megszerzése után folytathatják 
tanulmányaikat, olyan tudást elsajátítva, melynek 
nemigen akadt párja. A Két Hold más mesterei azóta 
többször tettek kísérletet, hogy az általa tanítottakat 
ők is elsajátítsák, de be kellett látniuk, hogy 
Quintilion módszerei nélkül nem boldogulnak. Ezek 
a módszerek pedig nagyon távol álltak az ő 
elméleteiktől. 

Magiszter Quntilion több érdekes dolgot is 
észrevett hosszú élete során. Első eltűnése során 
valóban Pyarronban élt, ahol bárd lett belőle. Az 
évek során azonban kinőtte fiatalkori léhaságát, 
egyre jobban foglalkoztatta a mágia, a komoly 
mágia, ezért tért vissza a Két Holdba. Bárd múltja 
folytán érdekelte az illúziókeltés varázslók által 
használt módja, a Mentálmágia. Sokkal hatékonyabb 
volt mint a bárdoké, de jóval nehezebb is. Quntilion 
kíváncsian kísérletezni kezdett új megoldásokkal és 
úgy találta, megoldható lenne a könnyítés. Igaz 
ugyan, hogy ez a munka minden idejét igénybe 
vette, de jó harminc év elteltével azt mondhatta, 
megoldotta a problémát.  

Az úgynevezett Magas Illúzióban kombinálta 
a bárdok illúzióját a varázslói érzékközpont írással. 
Az illúziónak nem a célpont szempontjából volt 
értelme - az érzékközpont írással úgyis azt láttatott 
amit akart - hanem a varázslónak segített, jelentősen 
megkönnyítette a mágia használatát. A létrehozott 
illúzió segített koncentrálni a gondolatait, 
könnyebben és hatékonyabban formálhatta a mágiát. 
Segítségével elérte azt, hogy egyszerre több célpont 
érzékközpontját is tudta befolyásolni. 

Nézzük, hogy néz ez ki a játékban. Az 
Illuzionisták specialista varázslók. Életerő, 

harcérték, képzettségek hasonlóan alakulnak, 
mint a varázslóknál. Amiben eltérnek, az hogy 
nem kapnak alkímia képzettséget, ellenben 1. 
szinten Af, 5. szinten Mf emberismerettel 
bírnak, illetve a mágia használata. A varázslói 
mágia a következőképpen változik:  

Elemi mágia: Az elemi fény és a sötét 
teremtésével kiemelten foglalkoznak, a többit 
elhanyagoljak. Ez azt jelenti, hogy azok 
teremtése kétszeres manaigényű  (őselemek 8, 
paraelemek 4 , elemi erő 2 Mp/E), míg az elemi 
fény illetve sötét teremtése fele manapontba 
kerül. A szabad formák közül a sátort nem 
ismerik. 

Asztrálmágia: Elméleti ismereteik 
vannak, gyakorlatban NEM használják. 

Mentálmágia: Ismerik, de főleg az 
érzékközpontra hatóakat használják. 
Egyebekben lásd később. 

Jelmágia: Csak varázsjeleket használnak, 
a többit meg elméletben sem nagyon ismerik. 

Nekromancia: Nem ismerik. 
Egyebekben nincs változás. 

Specialitások 

Első szinten ismernek a varázslói mágia 
mellett tíz bárdvarázslatot. Ezek közül a 
következőeket mindenképpen ismeri: Illúzió, 
Lényalkotás, Hangteremtés, Hangkivetítés, 
Tárgyalkotás, Tárgy átváltoztatása, 
Fantomsereg. 

A a többit harmat szabadon választhatja, 
de csak a Fénymágiából, és tíz Mp alatt. 
Később már NEM TANUL újabb 
bárdvarázslatot. Ezeket a varázslatokat 
mozaikkent kapcsolhatja a varázslói 
mozaikokhoz. A varázslói érzékközpont-írás, 
gondolatközpont-olvasás erősségéhez 
alaphelyzetben Tsz-enként kettőt hozzáadhat a 
nagyobb gyakorlata miatt. Ha az érzékközpont-
írást összekapcsolja egy bárdvarázslattal, akkor 
a varázslat manapont igénye feleződik. Más 
érzékközpontra ható varázslatok erősségéhez 
Tsz-enként egyet adhat, egyéb mentálmágiákat 
azonban nehezebben használnak, a manapont 
igény kétszeres lesz (de amúgy sem 
folyamodnak hozzájuk). 

A következő speciális mozaikokat 
használhatja: 
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Kiterjesztés 

Erősség: 1  
Idő: 5 szegmens 
Tartam: a mentálmágiáé 
Mp: 5/+fő  

A mozaik segítségével a varázsló több 
személyre is kiterjesztheti az adott 
mentálmágikus varázslatot a Zónáján belül, 
vagy ahova távolbahatni képes. Maximum 
azonban a szintjével megegyező számú 
emberre hathat, és csak akkor tudja jól 
használni, ha létrehoz vele együtt egy 
illúziót (vagy egyéb kapcsolódó 
bárdvarázslatot) is, különben nem képes 
összehangolni a varázslatot több személyre. 
(int. próba minden személy után -4-el) A 
varázslat erőssége minden személynél a 
mentálmágikus mozaik erősségével fog 
megegyezni. 

Kötés 

Erősség: 1  
Idő: 2 szegmens 
Tartam: a mentálmozaiké 
Mp: 4  

A varázslat segítségével egy 
mentálmágikus mozaik (általában 
érzékközpont-írás) egy tárgyhoz köthető. A 
varázslat akkor aktiválódik, amikor valaki a 
tárgyat megérinti, és addig tart, míg a 
kezében tartja (az időtartam határain belül) 
A kisugárzó varázsjellel ellentétben a hatás 
nem egyszeri, az adott időtartamon belül 
bármennyiszer megismétlődhet. 

Sebzés 

Az illúzióvarázslatok gyakorlatilag nem 
sebeznek, hiszen a test nem sérül. Ha azonban 
érzékközpont írással kombináljuk, elérhető, hogy az 
áldozat fájdalmat érezzen. Mivel ez a M*-ban 
nincsen kifejtve rendesen, az alábbi szabályt 
alkottam rá: Egy varázsló az érzékközpont írással 
sérülésekként max Tsz*K10 Fp-t sebezhet, ezen 
belül a nagyságrendet (K10-ek száma) ő határozza 
meg, de a pontos értéket természetesen nem 
tudhatja. Ha fényillúzióval köti össze, maximum 
annyit sebezhet, amennyit az adott illúzió valós 
formája (a varázsló gondolati korlátai miatt). Ép-s 
sebet természetszerűleg nem okozhat, bár ha az 
áldozat azt hiszi, hogy komoly, halálos sebet kapott, 
elájulhat (legalább max. Fp felének elvesztése, vagy 
halálos sérülés illúziója). Ebből az ájulásból 
normális eszközökkel magához téríthető, az Fp-k 
„gyógyulási sebessége” 1Fp/kör, de csak a varázslat 
időtartamának lejárta után. 
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A cikk megjelent a MAGUS-Site G-portal 
oldalon is, az Illuzionista (Duli Zoltán, Mlista) 
cikkel egyben, a forrás vagy az eredeti szerzők 
nevének feltüntetése nélkül. 
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