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Ezért született ez az egységes 
rendszer, amelynek mozaikjairól senki, 
de senki sem állítja, még a varázslók 
sem, hogy a leghatékonyabbak. Ezzel 
szemben a teljes rendszer, a szabad 
kombinálhatóság miatt már az. A 
varázslók tudják, hogy egy 
akaratközpont írás 1E-je 4 mana-
pontnál „olcsóbban” is megoldható, de 
az már „inkompatibilis” lesz az idő-, a 
tér- és a szimpatikus mágiával, és egy 
varázsló már szakmai önteltségből sem 
fog pl. kifejleszteni egy sokkal 
hatékonyabb mozaikot, hogy aztán 
„bekagylózza” a varázslatába. Ha már 
ennyit beszéltünk a kagylóról, akkor 
hozzá kell azt is fűznöm, hogy ez a 
mozaik közismert és bármely varázsló 
megtanulhatja, DE a szakmai 
büszkeségük miatt nem szokásuk. 
Lenézik ezt a mozaikot, mint ahogy a 
tapasztalati mágiát is. A mágiát, és 
nem az alkalmazóit! Nagy különbség 
ez. Egy varázsló nem fog lekezelően 
bánni egy boszorkánnyal, sem egy 
boszorkánymesterrel, csak a 
mágiájukat tartja alacsonyabb 
rendűnek. Többkasztú, varázsló/b* 
ritka, mint a fehér holló, ezzel 
szemben a b*/varázsló már 
gyakrabban előfordul (de még így is 
elég ritka), de ez is úgy, hogy egy 
tapasztalati mágiahasználó utólag 
veszi fel a varázslói kasztot. Ezek a 
„delikvensek” már szívesen használják 
a kagylót is. 
 

Itt egy kis „elmélkedés” 
következik a M* mágiarendszeréről, akit 
érdekel, olvassa el, akit nem, ugorja át.  

I. A varázshasználó főkaszt 
mágiája 

Rövidítések 
b*: boszorkány és/vagy 

boszorkánymester 
 
A varázslók egy egységes 

elméletre épülő mágiát használnak, 
amely elmélet teljes mértékben 
meghatározza varázslataik létrejöttét. A 
mozaikmágia ezen elvek alapján 
működik, de ezt nem jelenti azt, hogy a 
nagybetűs MÁGIA is teljes mértékben 
így működne. Ez akkor tűnik fel, ha a 
mozaikmágiát a többi tapasztalati 
mágiahasználó varázslataival 
összehasonlítjuk. 

A mozaikmágia megalkotói nem 
egy abszolút hatékony mágiarendszert 
kívántak megalkotni, hanem egy 
egységes elméletre épülő egységes 
gyakorlati mágiarendszert. Ez az 
egységesség a mozaikok 
kombinálhatósága, 
összekapcsolhatósága miatt 
szükségeltetik, azért, hogy a mozaikok 
összekapcsolása már ne igényeljen 
további kötőelemeket. Jó példa erre a 
Kagyló mozaik, amelyből kitűnik, 
hogyha egy, a mozaikmágia egységet 
megbontó varázslat kerül a mozaikok 
közé, az mennyi plusz energiát és időt 
igényel. 
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A varázslók szakmai büszkeségét az is növeli, 
hogy a mozaikmágia mágusok alkotta mű, míg a 
tapasztalati mágiahasználók varázslatairól ez már 
korántsem mondható el. Arra viszont már nem 
szeretnek gondolni, hogy új mozaikok létrehozására 
is csak mágusok képesek (a formázásokat kivéve), 
míg a tapasztalati mágiahasználók elegendő tudás 
birtokában maguk is képesek új varázslatok 
alkotására.  

A specialista varázslók egyik előrelépése, 
hogy miután sokat foglalkoznak saját 
mágiafejezetükkel, idővel javíthatnak annak 
hatékonyságán. Ez a T.A.M., az 
Asztrál/Mentálmágia esetében számottevő hatású is 
lehet. Az Elemi Mágia a mozaikmágia 
leghatékonyabb fejezete, ezen már nem lehet 
javítani, de új formázásokkal lehet bővíteni. 

Most pedig szóljunk a tapasztalati 
mágiahasználókról, azon belül is a boszorkányról és 
a boszorkánymesterről (ezentúl b*), mert a 
tűzvarázsló „más tészta”. A b* évezredek alatt 
fejlesztettek ki varázslataikat, hosszas kísérletezések 
során. Még ha ismerik is, fittyet hánynak a varázslók 
által lefektetett elméletre, csak a saját fejüket 
követik. Magára valamit is adó tapasztalt b* azért 
megtanulja a mágiahasználat alapfokát, mert így 
legalább tudja, mire képes egy varázsló, és „ihletet” 
kaphat, hogy hol érdemes kijátszani a szépen 
kidolgozott elméletet új varázslatok alkotásánál, és 
azért az az elméleti tudás sem jön rosszul. A b* 
varázslatai teljesen más módon hatnak, mint a 
varázslóké. Az asztrál- és a mentáltest érzékenyebb 
részeit támadják, a misztikus képességek és a 
természeti mágia varázslatai pedig a mágiaelméletet 
teljesen megcsúfolják. A mágusokon (és az 
isteneken) kívül senki sem érti, hogyan is működnek 
a b* varázslatai, de működnek, és ez a lényeg. A b* 
idővel rájönnek, hogy varázslataik hogyan is 
épülnek fel, tehát mely mozdulatok és hangok 
befolyásolják az időtartamot, az erősséget, és magát 
a hatást. Így idővel képesek új varázslatok 
alkotására, de csak hosszas kutatómunkával, és 
kísérletek tucatjaival. 

A tűzvarázslók különleges kategória, mert 
mágiájuk a varázslókéhoz hasonlóan egy alaposan 
kidolgozott elméletre épül (godoni mágia), de ok 
maguk ezt nem ismerik. Ezért a tűzvarázslók 
varázslatait csak az képes bővíteni, aki a godoni 
mágiát is ismeri, akikből ugye, nem igazan van 
Yneven. A varázslók tűzmágiához való viszonya 

ambivalens. Lenézik azért, mert nagyon 
egysíkú, de nagyra tartják a mögötte 
meghúzódó elmélet miatt. 

II. Szakrális mágia 
Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy az 

ebben a fejezetben leírtak abszolút a saját 
szubjektív magánvéleményemet tükrözik,  míg 
az előző azért valamennyire a M*-on alapszik. 

A papi es szerzetesi mágiával 
kapcsolatban az a legnagyobb bajom, hogy 
nincs igazan elválasztva a varázshasználók 
mágiájától, így jönnek elő olyan téves 
elképzelések, hogy a papok varázslatokat 
fejlesztenek ki. No, meg csak az kellene. A 
másik problémám magával a varázslatokkal 
van, mert a M*-ban nincs igazan kiemelve, 
hogy a 4 szférába azon varázslatok tartoznak, 
amelyek HATÁSUKban megegyeznek, de 
emellett minden isten jó néhány saját 
varázslatot is ad papjainak. 

 
Ebből következik az első megállapítás: 

ugyanazt a varázslatot két különböző isten 
papja nem ugyanúgy hozza létre, ezért a 
mágiaismeret képzettség minden papra más 
és más. Ha valaki ismeri az egyik isten 
papjainak varázslatait, attól meg nem ismeri 
fel egy másik isten papjaiét. A 
mágiaismeretbe viszont az adott pap 
speciális varázslatai is beletartoznak. 

 
A pap istenétől kapja varázslatait. Ez úgy 

néz ki, hogy a vallás alapítója kapta meg a 
varázslatokat, és ő adta tovább e tudást. A 
papnövendék megtanulja azt, hogyan kell 
ezeket a varázslatokat létrehozni. A 
szintlépések során egyre több hatalmat kap 
istenétől, így egyre komolyabb varázslatokat 
tud létrehozni. Természetesen ez a hatalom 
könnyeden vissza is vonható, ha a pap 
istenének nem tetsző dolgot tesz. 

 
A papok maximális mana-pontja, 

cselekedeteiktől függően, barmikor 
növekedhet vagy csökkenhet. A szintlépéskor 
kapható mana-pontot a KM, mint a pap 
istene, barmikor felülbírálhatja. 
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A papok manapontja semmiféle 
kapcsolatban nem áll a varázshasználók 
manapontjaval. Jobb lett volna más nevet 
adni neki, de már mindegy. Egy papi 
varázslat erőssége és mana-igénye között 
nincs olyan jellegű kapcsolat, mint a 
varázshasználóknál. A papok varázslatainak 
minden jellemzőjét a pap istene 
szabályozza, amibe az is beletartozik, hogy 
az isten csökkentheti, vagy növelheti papjai 
varázslatainak manaigényét, erősségét, 
hatótávát, időtartamát, stb. 

 
A pap istene csökkentheti vagy 

növelheti bármely varázslatának 
bármely jellemzőjét ideiglenesen vagy 
permanensen. Mindez a pap 
cselekedeteitől függ. 

 
A papok nem „fejlesztenek ki” új 

varázslatokat, hanem istenüktől kapjak 
őket. Ez egyszerűen úgy történik, hogy a 
pap imában kéri a varázslatot, pontosan 
leírva, a kert varázslat működését. Az isten, 
vagyis a KM, mérlegel, majd dönt. Ha túl 
szemtelen a kérés, akkor a pap büntetést 
kap istenétől. Ha csak feleslegesnek ítéli az 
isten, akkor semmi sem történik, de ha 
helyénvalónak, akkor megkapja a 
varázslatot. Ez esetben az isten 

természetesen módosíthatja a kért varázslatot, 
gyengítheti vagy erősítheti, vagy teljesen mást is 
adhat. A kérttől teljesen más, látszólag felesleges 
varázslatnak is örül minden pap, mert tudja, istene 
többet tud, mint ő, és lehetséges, hogy egyszer nagy 
szüksége lesz erre a varázslatra. A papok kérés 
nélkül is kapnak varázslatot, ha az istene úgy látja 
jónak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1997.02.27.  

Szerző: Bartók B. 
Forrás: MAGUS Lista 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

 
 
 

  

 
 

 


