
 

 

 
 

Holdkos varázslóiskola 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Gorvik leírásában szerepel egy 
Holdkos nevű varázslóiskola. Egy kráni 
származású varázsló alapította. 
Szemlelete elég különleges, a 
varázslótanoncok 7 év tanulás után 7 
évet az utcán töltenek, és ezután lesznek 
(mar aki túléli) teljes jogú varázslók. 
Jártasak lesznek alvilági 
tudományokban is, szabályszerűen 
versengenek értük a nemesi házak. Erre 
a leírásra alapoztam amikor 
megcsináltam egy ilyen iskolából 
származó karaktert.  

Valahogy így nézhet ki:  

Képességek 

A varázsló kidobási táblázatát 
használja, de az Erő, Gyorsaság, 
Ügyesség a boszorkánymesteri szerint 
megy.  

Harcérték 

Tekintettel arra, hogy szegény 
sorsú tanonc komoly igénybevételnek 
lesz kitéve az utcán, harcérték és harci 
képzettségek alapján részben tolvajként 
kezd.  

Ké alap: 7 Té alap: 17 Vé alap: 72 
Cé alap: 10  

Első szinten 6 HM-et kap, a többin 
már csak 4-et mint az átlagos varázsló.  

Életerő 

Mint a boszorkánymesteré, de 
szintenként csak K6 Fp.  
 

Képzettségek 

Mivel sok plusz képzettséget 
kap, főleg első szinten, kevesebb a Kp-
ja mint az átlag varázslóé. Kp alap 3, 
Kp/szint pedig 7.  

Plusz képzettségi 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat Af 
Fegyverdobás Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Herbalizmus Af 
Csapdaállítás Af 
Építészet Af 
Hadvezetés (fejvadász-
egység) Af 

Éberség 5% 
Lopózás 10% 
Rejtőzés 10% 

 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
4. Építészet Mf 

5. Méregkeverés/ 
semlegesítés Mf 

6. Hadvezetés Mf 
 
Némi indoklás. Az első szintű 

képzettségek az alvilágban szerzett 
képzettségek, illetve amit az iskolában 
azért tanítanak, hogy a varázsló 
hatékonyabban tudja ellátni feladatát, 
az őt alkalmazó nemesi ház védelmét. 
Az építészet és csapdaállítás a 
hatékonyabb védelem kiépítését segíti. 
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A hadvezetés fejvadász egységre pedig az esetleges 
támadó akciók hatékonyabb megszervezését teszi 
lehetővé.  

Mivel az iskola alapítója kráni varázstudó volt, 
a hallgatok elsajátíthatják a fejvadász egység 
közvetlen irányítását is, bár nem Transceps 
meditációval, hanem mentálfonál kiépítésével. 
Ebben az iskolában a Jelmágiára különös figyelmet 
fordítanak (Jelmágiára szakosodott varázslók), 3. 
szintig az összes 2.TK-ben szereplő jelet elsajátítják. 

Az itt tanuló varázslók között van egy íratlan 
megállapodás - amelyet be is tartanak, ha nincs 
köztük személyes ellentét- nem törnek egymás 
életére az esetleges árnyékháborúk során. Az egészet 
úgy fogjak fel, mint egy élő figurákkal folytatott 
sakkjátszmát, cél a másik legyőzése, de nem 
megölése. Mindenük a stílus, igyekeznek minél 
elegánsabb módon ártani az ellenfélnek. Az igazan 
hatékony és elegáns stratégiákat később az 
iskolájukban is oktatják, a tananyagba bekerülni, es 
ezzel a Mester elismerését kivívni mindannyiuk 
vágya.  

Hogyan lehet valaki Holdkos növendék?  

Három lehetőség áll az ember előtt. Ha egy 
nemesi ház leszármazottja (sokadik gyermek) 
megfelelő tandíj ellenében az iskola vállalja 
tanítását, de felelősséget természetesen nem vállal az 
életben maradásáért. Második lehetőség az utcáról 
bekerülni, mivel minden tanoncnak, aki túlélte az 
alvilágban töltött hét evet, lehetősége van egyvalakit 
beajánlani mestereinél.  

Az ilyen jelöltek természetesen szigorú 
válogatáson esnek át, és a legkiválóbbak lehetnek 
növendékek. (Így lehetőség van váltott kasztú 
karakter indítására is, bár igazából csak fiatalokat 
fogadnak be, tehát max. tolvaj lehet az illető és nem 
túl magas szintű (3-4?)) Harmadik lehetőség, ha az 
iskola vándorúton lévő valamelyik mestere fogadja 
tanítványává az illetőt, de ezt kiérdemelni nagyon 
nehéz. Játékban csak lejátszott kaland után 
engednem meg (a váltott kaszt itt is működhet, de a 
korbeli megkötés szinten fennáll. A varázslóvá 

avatás után szintén több lehetőség áll az ifjú 
varázsló előtt.  

Mivel a képzése elméletileg befejeződött, 
szolgálatba állhat. Ezeket a varázslókat 
általában csak szegényebb házak alkalmazzak, 
akinek van rá pénze, tapasztaltabbakat választ. 
Az iskola továbbra is nyitva áll előttük, 
használhatják könyvtárat, és tanácsot is 
kérhetnek egykori mestereiktől (jó pénzért, 
persze). Nem szabad lebecsülnünk azonban 
őket, kivételes tehetségek is lehetnek köztük. 
Az iskola stratégiát oktató mestere is egy kis 
vidéki nemesi háznál kezdte, és röpke 15 év 
alatt tartományúri szintre emelte a családot. A 
tehetséges, jó eredményt elérő fiatalokat 
valamelyik régebben végzett varázsló veszi 
maga mellé, ha ő már megunta a szolgálatot és 
egyéb tervei vannak. Ilyenkor folytatja az ifjú 
varázsló képzését, amíg el nem éri azt a szintet, 
ahol helyettesítheti őt (6.szint) A kalandozó 
varázslók első szinten kezdenek, a tanuláshoz 
nem kell visszatérniük az iskolába amennyiben 
máshol is megszerezhetik a tudást, de ha 
megteszik, természetesen fizetniük kell érte.  
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A cikk megjelent a MAGUS-Site G-potal 
oldalon is, valamint 98%-ban azonos 
feldolgozásként az Atlantisz oldalon is, a forrás 
vagy az eredeti szerző nevének feltüntetése 
nélkül. A cikk megjelent a Kalandozók.hu 
oldalon is (2003.02.11.), a szerző neve alatt. 
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