
 

 

 
 

A boszorkánymesterek és a gyógyítás 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Már maga a cím is ellentmondást 
sugall, gondolhatják sokan. Valóban, a 
boszorkánymesterek, a fekete mágia 
hírhedt alkalmazói nem jóságuknak, 
emberségüknek, a gyengék védelmében 
elkövetett tetteiknek köszönhetik 
hírnevüket. Mi több, rontásokkal 
manipuláló mágiájuk borzalmas 
betegségeket szabadíthat el, egész 
falvakat, városrészeket fertőzve meg. A 
sebek gyógyításában sem arattak 
komoly elismerést szerte Yneven, mivel 
szinte senki sem tudott olyan esetről, 
amikor egy boszorkánymester keze 
érintése nem halálos vágást, hanem 
annak beforrását eredményezte volna. 
Nos, a látszat sokszor csal, ahogy ebben 
az esetben is. Jelentős különbséget 
tehetünk ugyanis a nem akar és a nem 
tud között. A fekete mágia ezen 
ismerőinek sok varázslata használja az 
áldozat életerejét, a betegségek 
okozásának pedig minden kétséget 
kizárólag ők a mesterei. Márpedig ilyen 
hatalommal nem csak ártani lehetséges. 
Az igazsághoz tartozik, hogy a 
boszorkánymesteri mágiának 
meglehetősen új fejezete a gyógyítás. 
Megalapozása egy toroni mesterhez, 
Pererrio de Garrarohoz köthető. De 
Garraro P.sz. 3120 környékén született 
Shulurban, a birodalom fővárosában. 
Nem volt különösebben szorgalmas ifjú, 
nem becsülte a vak hitet, minden téren 
megvetette a fanatizmust, és híres volt 
makacsságáról is. Kivételes 
képességeinek hála, örökös  

elégedetlenkedése és határtalan 
cinizmusa ellenére is elismerték 
tehetségét: hamarosan igazi mesterek 
tanítványa lett, akik gondos 
alapossággal vezették be a hatalomra 
éhes de Garrarot a fekete mágia 
kegyetlen titkaiba. Az ifjú tanonc 
gyorsan tanult, de ellentétben sok 
társával, ő magyarázatokat is keresett. 
Még neki sem adatott meg, hogy a 
tanult mágia működését megértse, ám 
kísérletei sok új eredménnyel 
gazdagították a toroni mesterek 
tudományát. 

De Garraro igazi áttörést ért el, 
amikor töprengései során eljutott a 
kérdéshez: vajon miért nem 
gyógyítanak a boszorkánymesterek? 
Nem tudnak tán, vagy csupán 
filozófiájukkal ellentétes volta miatt 
nem foglalkoztak komolyan a 
dologgal? A kérdés azért ejtette 
gondolkodóba, mert tisztában volt a 
Hatalom Italának szervezetre 
gyakorolt káros hatásával. Tudta, hogy 
az energiákat felszabadító szer minden 
alkalommal megkínozza a szervezetet, 
mintha magából a testből facsarná ki a 
mágiához szükséges forrásokat. A 
Hatalom Italának elfogyasztása után a 
szervezet sokkal gyengébb, 
nehezebben áll ellent a mérgeknek és 
betegségeknek, és megviseli a hosszú 
fizikai megterhelés is. De Garraro ezen 
kívánt változtatni. Először 
megpróbálta módosítani az Ital 
összetételét, elkészítési módját - ám 
sikertelenül. Azok a folyadékok,  
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melyek ártalmatlanok voltak, nem juttatták Manához 
az elfogyasztót. Az ifjú boszorkánymester belátta, 
valóban a test kimerítése árán születhetnek csak 
varázslatok, így ezen nem változtathat. Ekkor tért át 
a gyógyítás kérdéseire. Ha a betegséget nem tudja 
legyőzni a szervezet, miért ne győzhetné le a mágia? 
A mérgeket semlegesítő formulák példájára 
megkísérelte megalkotni a betegségeket gyógyító 
igéket. A több hónapos munkát végül siker 
koronázta. A megalkotott eljárás egyetlen hátránya - 
mely a Méreg semlegesítésnél is komoly hátulütő - 
csupán a jelentős Mana-igény volt. Hiszen a papok 
sokkal könnyebben semlegesíthetik mind a 
mérgeket, mind a betegségeket. De Garraro tehát 
nem adta fel, tovább kutatott. Újabb fordulat volt 
szükséges ahhoz, hogy ismét eredményes lehessen. 
A boszorkánymester rájött, a semlegesítés, amellett, 
hogy a fekete mágia keretein belül nehézkes, 
felesleges is. Hiszen az áldozat testében tökéletes 
fegyver van - vagy betegség, vagy méreg. Nincs hát 
más teendő, mint ezeket támadásra felhasználni. 
Ezzel a boszorkánymester szervezete felszabadul az 
adott hatás alól, más ellenben áldozattá válik. 
Mikoron ezen mágikus formulák kidolgozásával is 
elkészült, további kutatásokat végzett magával az 
életerővel is. A Nekromanciának nem az 
élőholtakkal, hanem az élő emberekkel kapcsolatos 
ágában jutott jelentős felfedezésekre. Ezeket - 
továbbá a fent leírt betegségekkel foglalkozó 
varázslatokat - foglaljuk most össze. Következzenek 
tehát Pererrio de Garraro varázslatai: 

Betegség mágia 
Ebbe a csoportba azok a varázslatok tartoznak, 

melyek betegségek lefolyását befolyásolják, vagy 
azonosításukban jutnak szerephez. Tulajdonképpen a 
Rontások hatását is módosíthatják, így érdemes a két 
csoport közötti kapcsolatokra is figyelmet fordítani - 
esetenként még ütőképesebb kombinációk 
létrehozására nyílik lehetőség. 

 
 
 
 
 
 

Betegség gyógyítása 

Típus: betegség mágia 
Mana pont: 22 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével a 
boszorkánymester mindenfajta betegséget 
meggyógyíthat, ha annak súlyossága Nagyon 
súlyos vagy annál kisebb. Ennek 
végrehajtásához a varázslat megidézőjének rá 
kell helyeznie kezét a gyógyítandó testére, s két 
percen át koncentrálni. Ha a varázslat közben a 
boszorkánymestert megzavarják, a Mana-
pontok elvesznek, a betegség pedig egy 
kategóriával rosszabbodik. Ekkor - és csak 
ekkor -, ha a boszorkánymester nem saját 
magán gyógyított és a betegség fertőző 
természetű, a gyógyítónak Egészségpróbát kell 
dobnia. Ennek sikertelensége esetén maga is 
elkapja a kórt. A felhasználandó Mana-pontok 
száma nem függ a betegség súlyosságától, a 
hatás pedig már a varázslat megkezdésekor 
érezhető; a kór semmiféle további hatást nem 
vált ki a mágia első szavainak elhangzása után. 
A boszorkánymester meglehetősen ritkán 
alkalmazza ezt a varázslatot, mivel nem csekély 
a Mana igénye, és csak a kevésbé veszedelmes 
állapotokban használható. Amennyiben saját 
magán alkalmazza, a varázslat mindenképp 
sikeres. Ha más élőlényre olvassa rá a 
gyógyítást, annak sikeres Egészségpróbát kell 
dobnia. A dobás annyi pozitív módosítóval 
történik, amennyi a varázslat Erőssége. A 
gyógyítás erőssége 4 Mp-ért 1E-vel növelhető. 
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Betegség befolyásolás 

Típus: betegség mágia 
Mana pont: lásd a leírást 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: egészségpróba 

A varázslat lehetővé teszi, hogy egy 
betegség lefolyását a boszorkánymester 
megváltoztassa. Ez mindkét irányba 
történhet, a varázslat alkalmazója ronthat 
vagy javíthat a mágia alanyának állapotán. 
A javítással át lehet billenteni a beteget a 
Kritikus - Nagyon súlyos határon, így a 
gyógyítás is lehetővé válik. A rontás 
hasznát kár lenne ecsetelni - kellő 
gonoszsággal és Mana-ponttal egy egyszerű 
meghűlés is halálos kórrá válhat. A 
varázslat sikeres alkalmazásához a 
boszorkánymesternek meg kell érintenie az 
áldozatot. Ez közelharcban sikeres Támadó 
dobást igényel. Az áldozat sikeres 
Egészségpróbával ellenállhat a varázslat 
hatásának. Az Egészségpróbát az 
Erősségnek megfelelő negatív módosítóval 
kell dobni, az Erősség pedig 5 Mana-pont 
feláldozásával 1E-vel növelhető. A 
varázslat Mana-pont igénye attól függ, hány 
kategóriával kívánja a boszorkánymester 
megváltoztatni a betegség lefolyását. Egy 
kategóriányi változtatás - például Súlyosból 
Nagyon Súlyosba - 12 Mana-pont. A pontos 
számok az alábbi táblázatból olvashatóak 
le: 

 
Kategória változtatás Mana-pont 

1 12 
2 20 
3 27 
4 33 
5 38 
6 42 
7 46 
8 50 

 
Fontos megjegyezni, hogy egy 

betegség súlyossága sohasem lehet 

magasabb az adott kór maximális súlyosságánál. 
Hiába áldoz fel a boszorkánymester akár 40-50 
Mana-pontot is, az áldozat nem halhat bele néhány 
perc alatt, mondjuk, hajhullásba. Persze ahhoz, hogy 
a varázslat igazán hatásos legyen, nem árt, ha a 
boszorkánymester tudja, milyen betegségben 
szenved az áldozat, s hogy az mennyire 
hatalmasodott el a szervezeten. Mivel a kategóriák 
pontos határát nem ismeri, érdemes inkább nagyobb 
változásokat előidéznie, bízva abban, hogy az 
elegendő lesz - akár a gyógyítható küszöb elérésére, 
akár a gyors leépülés előidézésére. A kategóriák 
bizonytalansága csak akkor nem érvényesül, ha a 
boszorkánymester saját magán változtatja meg a 
betegség lefolyását. Ebben az esetben mindig érezni 
fogja, mennyi változtatás szükséges, hogy a 
gyógyítható Nagyos súlyos kategóriát elérje a 
betegség. 

Betegség azonosítása 

Típus: betegség mágia 
Mana pont: 4 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Ezzel a varázslattal a boszorkánymesternek 
lehetősége nyílik minden fontos információt 
megtudni egy betegségről. A varázslat megidézése 
után ismerni fogja a lefolyás súlyosságát, a betegség 
pontos hatásait, terjedésének körülményeit. A 
gyógyítás módjáról természetesen csak akkor 
lesznek elképzelései, ha ismeri a betegség lehetséges 
ellenszereit, vagy mágiához folyamodik. A varázslat 
felismeri a boszorkánymesteri mágia eredményeként 
megjelent kórokat is - az azonosító tehát minden 
efféle esetben tudni fogja, hogy a beteg 
boszorkánymesteri mágiának esett áldozatul. 
Ez befolyásolhatja az esetleges gyógyítási szándékot 
is. 
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Betegség átadása 

Típus: betegség mágia 
Mana pont: 18 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: egészségpróba 

A varázslat segítségével a boszorkánymester 
két legyet üt egy csapásra. Megszabadul az őt kínzó 
kórságtól egy idegen kárára - s ha az történetesen 
valamely ellenfele, úgy megoldotta a leszámolást is. 
A mágia alkalmazásakor semmi egyéb nem történik, 
mint hogy a boszorkánymester áthelyezi a 
szervezetében jelenlévő betegséget. A varázslat 
alkalmazásához mindenképpen kell egy áldozat, aki 
a kór további hordozója lesz. A célpont 
Egészségpróbát tehet a betegség legyőzésére. 
Amennyiben a próba sikeres, a kór eljutott ugyan a 
kiszemelt áldozat szervezetébe, de ott nem tudott 
megtelepedni, megsemmisült. Ha az Egészségpróba 
nem sikerül, a betegséget semmi sem állíthatja meg. 
Különlegessége a varázslatnak, hogy a kapott 
betegség szintje nem függ attól, mennyivel rontotta 
el az Egészségpróbát az áldozat. Minden esetben a 
boszorkánymester szervezetében utoljára uralkodó 
súlyossággal jelentkezik az új szervezetben. Ez lehet 
a magyarázata annak, hogy némely igazán 
elvetemült boszorkánymester először saját 
szervezetében súlyosbítja a betegséget, majd az azt 
követő körben másra testálja a kórt. Ehhez persze 
meg kell érinteniük az ellenfelet. Megjegyzendő, 
hogy a boszorkánymesternek semmi kockázata nincs 
(csak a Támadó dobás) - ha az áldozat sikeres 
Egészségpróbát tett, a betegség akkor is átadódott, 
de gyenge volt, így nem hatott a kiszemelt célpontra. 
Az Egészségpróba sikerének esélyét ebben az 
esetben is az Erősség növelésével csökkentheti a 
boszorkánymester - 1E erősítés 4 Mana-pont 
ráfordításával lehetséges. 

Méregmágia 
Ebbe a csoportba csak egy kiegészítő varázslat 

tartozik, mely szinte mindenben megegyezik a 
Betegség átadásával. Jelen esetben természetesen 
méreg hatásának továbbadásáról beszélünk. 

Méreg átadása 

Típus: méregmágia 
Mana pont: 22 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: egészségpróba 

A boszorkánymester a betegségekhez 
hasonlóan mérgeket is átplántálhat az áldozat 
szervezetébe. A méreg addigi hatásait ez 
természetesen nem semlegesíti, az áldozatban 
azonban a méreg minden tekintetben úgy fog 
működni, mint a boszorkánymester 
szervezetében. Amennyiben egy méreg hatása 
egyszeri volt, például azonnali Fp vesztés, a 
varázslatot a mérgezést követő 15 körön belül 
érdemes alkalmazni, utána ugyanis a szervezet 
semlegesíti az ártalmas anyagot. Ha a méreg 
hatása görcs, bénulás vagy hasonló állapot 
előidézése volt, a varázslat alkalmazásával a 
hatás a boszorkánymesteren azonnal 
megszűnik, az áldozat testébe pedig teljes 
értékű méreg kerül. Ha a boszorkánymester 
megmérgezésekor sikeres Egészségpróbát 
dobott, tehát a méreg rajta nem fejtette ki 
hatását, még 10 körön át elegendő 
mennyiségben áll rendelkezésre a szervezetben 
ahhoz, hogy a varázslat alkalmazható legyen. A 
10. kör leteltével a méreg lebomlott, nem 
adható tovább. Az áldozat ellenállhat a 
varázslatnak, sikeres Egészségpróbával. A 
próba módosítójának meghatározásakor mindig 
a méreg szintje a mérvadó. Ezt a szintet a 
boszorkánymester tovább erősítheti, 6 Mana-
pont felhasználása 1E-t növel. 

Nekromancia 
A Nekromancia varázslatait két újjal 

gyarapította de Garraro munkássága. Ezek 
mindegyike az élőkben jelenlévő életerővel, s 
nem az élőholtak energiáival manipulál. Sajátos 
formái a gyógyításnak és gyógyulásnak, 
melyek mögött felismerhető a 
boszorkánymesteri mágiára oly jellemző 
eredményesség, önzőség és hideg, számító 
gonoszság. 
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Életerő átadása 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 16 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 2 szegmens 
Időtartam: lásd a leírásban 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

A boszorkánymester fekete mágiája 
eredetéből, módszereiből adódóan nem 
teremthet életerőt, igazi életet. 
Gondoskodhat azonban kedvezőbb 
újraelosztásáról. Ennek jó példái az Életerő 
szívásra épülő mágiák. Az Életerő átadása 
is ebbe a csoportba tartozik. A 
boszorkánymester érintése az Életerő szívás 
szabályai szerint 2k10 Sp-t csapol le az 
áldozattól. Ez ellen semmiféle ellenállás 
nincs, bár végrehajtásához sikeres Támadó 
dobás szükséges. Az így szerzett életerőt a 
boszorkánymester átadhatja bárkinek (saját 
magának nincs értelme, akkor egyszerűbb - 
és kevesebb Mana-pontból megoldható - az 
Életerő rablás alkalmazása). Az átadás 
pontosan úgy történik, mintha a 
boszorkánymester saját magát gyógyítaná. 
Az eddigiek alapján a varázslatból nem sok 
haszna származik magának a 
boszorkánymesternek. Ám most következik 
a lényeg. A varázslat alkalmazója a 
„gyógyítást” követő 48 órában az átadott 
életerőt mindenféle mágia használata nélkül 
visszaveheti, és saját testének építésére 
használhatja fel. Nem tesz hát mást, mint 
raktározza az energiát más szervezetében. 
Ha a 48 óra letelt, az energia már nem 
nyerhető vissza többé, 48 órán belül 
azonban bármikor. Meglehetősen kínos 
lehet ez egy csatában például, amikor az 
áldozat már alig áll a lábán az energia 
visszavételének pillanatában. A gyógyítás 
végrehajtása ellen nincs Ellenállás, de 
ehhez is meg kell érinteni a célpontot. Az 
energia visszanyeréséhez elég látni az 
eddigi raktározót; Mágiaellenállásnak sincs 
helye az életerő visszavételekor. További 

Mana-pontok ráfordításával a sebzés nem növelhető. 

Életerő raktározása 

Típus: nekromancia 
Mana pont: 22 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: - 

Az életerő raktározása egyike azon 
boszorkánymesteri varázslatoknak, melyek 
drágakövet igényelnek végrehajtásukhoz. A 
drágakőnek alkalmasnak kell lennie az életerő 
befogadására. Erre a célra kizárólag általános hatású 
drágakövek, mint smaragd, rubin, avagy rózsakvarc 
használható. A karátok száma megmutatja a 
maximálisan tárolható Ép-k és Fp-k számát. Egy 
karát egy Ép avagy 3 Fp befogadására alkalmas. A 
varázslat első része mindenben megegyezik az 
Életerő szívással. A második rész, a nyert életerő 
felhasználása a különös - a boszorkánymester 
ugyanis az energiát az előkészített drágakőben 
helyezheti el. Így a 2k10 Sp-ből annyi tárolható, 
amennyit a karátszám lehetővé tesz. A kőből csak a 
boszorkánymester nyerheti vissza az életerőt, azaz 
kizárólag saját maga gyógyítására alkalmazhatja. A 
belehelyezett életerő korlátlan ideig a kőben 
maradhat, állandóan jelenlévő forrást jelentve 
veszély esetére. Az Ép-k és Fp-k kinyerése Mana-
pontot nem igényel, a szükséges koncentráció is 
csak 2 szegmens hosszú, ám egyszerre kell 
felhasználni az összes tárolt energiát. Természetesen 
a boszorkánymester ezen az úton is csak Max. Ép-ig 
és Max. Fp-ig gyógyulhat, akármennyi életerő volt is 
a kőben. 
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