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A harmadik nagy terület... - 
egyesek szerint ez nem is tartozik a 
szorosan értelmezett Illúziómágiához - 
a kvázi reális illúziók, avagy az 
Ideamágikus Teremtések területe. 
Gondoljanak például a Fantomokra: 
olyan teremtmények, amik nem is 
igazan léteznek... a varázsló 
megteremthet, leképezhet az Ideák 
Síkján olyan  dolgokat illetve 
teremtményeket, amelyeket ismer. 
Azonban, ha csak nem valóban 
nagyhatalmú mágus, akkor 
teremtményei az  alkalmazó elégtelen 
mana-formázó képessége miatt nem 
lesznek, nem lehetnek tökéletesek... 
Eleinte csak látványok... Ekkor bizony 
még nem mások mint egyszerű 
fényjátékok. Ahogy erősödik az 
alkalmazó, akként válnak egyre 
valóságosabbá... gyakran tömörebbé. 
Eleinte neszek, zajok, hangok, szagok 
csatlakoznak hozzajuk. Később 
tapinthatóvá is vállnak - s lépteik 
nyoma megmarad például a talajon... 
Ekkor már az általuk okozott sebek is 
maradandóak lesznek persze... bar meg 
elmaradnak attól, amit egy 'tökéletes' 
teremtmény okozna. Igen, el lehet jutni 
ezúton idáig is - egy teremtmény 
leduplikálásához, bár ezt az 
alkalmazást, mely mágiaelméleti 
hátteret tekintve Ideamágikus 
Teremtés, már nem soroljuk az 
Illúziómágiához. Meg kell meg 
említsen a kombinált illúziókat, 
mikoris két vagy több típusa keveredik 
az illúzióknak, egyazon alkalmazáson, 

Mert hat mi is az Illúzió, fiaim ? 
Érzekcsalódás... 
Az illúziómágia nem más, mint 

mindazon mágikus módszerek 
összessége, amivel kiválthatjuk ezt az 
érzékcsalódást. Megértették végre? 
Nagyszerű... remélem valóban bevette 
az a csökevényes agyuk... 

Az illúziómágiát három nagy 
területre oszthatjuk. Első: az érzékszervi 
illúziók. Tipikusan ide tartoznak a fény- 
és hangmágiák. Ezek az 'illúziók' 
valójában jobbara létező 
fénytünemények - azaz a célszemélyek 
látószerve végül is a valóságot érzékeli, 
csak aztán a látvány értelmezésével 
támadnak nehézségei az elméjüknek. A 
látvány-illúziók látszólagos 
egyszerűségük ellenére felettébb 
hasznos alkalmazások - például 
segítségükkel meglehetősen csekély 
erőfeszítéssel egy időben nagyobb 
számú ember tehető bolonddá. 
Hátránya, hogy egy kellően pallérozott 
elme felfedheti a turpisságot. 

A második nagy terület: az elmére 
ható illúziók. Ezek használatkor az 
érzékszervek megkerülésével, 
közvetlenül a célszemély elméjébe írja a 
varázsló azt, amit a célszeméllyel 
láttatni, érzékeltetni, átéletni kíván. Ez a 
módszer sokkalta biztonságosabb az 
előzőnél, az áldozatnak, ha a mágia 
megfogant es helyesen használjuk, nincs 
esélye felismerni a valóságot. Sajnos 
egy időben több célszemélyre 
alkalmazni meglehetősen komoly mana-
formázó kapacitást igényel. 
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netán egyazon varázslaton belül. Más 
alkalmazásokban az Illúziómágia valamely más 
iskolával keveredik - ezekre most hadd ne térjek ki 
külön... Egyvalamit talán mégis megemlítek: az 
Alteracionál, azaz megváltoztató mágia alkalmazása 
során sokszor a mana-síkon a kvázi reális illúziók 
létrejöttéhez hasonló folyamatok zajlanak és 
figyelhetők meg. 

 
GONNG> 
Hopp... úgy hallom, kigongattak... Kérem, mi 

ez a tolongás? 
Mi az a tumultus ott a körelőadó kijáratánál? 
Kérem... CSEND !   
Nos.. talán nem találja, a kilincset, kedves 

Kollega? 
Semmi probléma... 
Hogy az ajtót sem találja? 
Nos, ez természetes... keressek kicsit jobbra... 

úgy... 
na ugye hogy megvan! Sikerült kitapintani a 

kilincset. 
Hogy nem látják? Nos, ez puszta fényjáték volt 

csupán... 
Kollega, nem meleg kicsit az a kilincs? 
Hogy éget? Hm, ez csupán egy kvázi-reális 

alkalmazás... olyan melegnek hiszi, hogy megégette 
a kezet? Ez roppant sajnálatos.... 

Talán nem csak hit kérdése a dolog... 
Majd keresse fel szünetben az iskolai 
gyógyítót... 

Különben még nincs vége az órának, ha 
nem vették volna észre... 

A gongszó is csupán illúzió volt... De 
most már valóban láttak eleget... lassan 
távozom is... Ami ezúttal nem lesz nehéz - hisz 
tulajdonkeppen itt sem voltam... ami maguknak 
az előadást tartotta, az csak egy... hm, 
meglehetősen tökéletlen másolatom volt! 

Clusius mester (lassan eloszlik a katedrán 
... Gongszó...) 
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