
 

 

 
 

A varázsló 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Minden kétséget kizáróan a 
M.A.G.U.S. legerősebb kasztja. 
Képességei kiemelkedőek, lehetőségei 
gyakorlatilag korlátlanok. Nem 
véletlenül. A mozaikmágia olyan 
fegyver, amely szakértő kezekben 
mindenre képes. 

Van azonban néhány kérdés, amit 
a M.A.G.U.S. nem fejt ki egyértelműen, 
és amivel az olvasói levelek valamint a 
tábor tapasztalatai alapján úgy véljük, 
érdemes lenne foglalkozni. Ez a rövid 
eszmefuttatás afféle különleges 
magisztériumnak is tekinthető, ahol csak 
a varázslóval és mágiájával 
foglalkozunk. 

Mindenek előtt, essék néhány szó 
a varázslók személyiségéről általában. 
Azok, akik kijárták Doran vagy Lar-dor 
iskoláit, bátran állíthatják magukról, 
mágiaelméletből sokat megtanultak. Ez 
az elméleti tudás emeli őket minden más 
varázshasználó fölé, s erre meglehetősen 
büszkék is. Ugyanezért hajlamosak kissé 
lenézni más kasztok tagjait, különösen a 
boszorkányokat, boszorkánymestereket 
és bárdokat. A leginkább a Slaneket 
tisztelik, hiszen ők szintén a lelki 
tökéletesedést keresik, csak merőben 
más úton. A fegyverforgatókat 
leginkább csak afféle katonának, 
zsoldosnak nézik. Talán még a papok, 
paplovagok mágiáját ismerik el 
valamelyest, azt is főleg azért, mert más, 
számukra nem túl jól ismert alapokon 
nyugszik. Egyszóval, a varázslók 
meglehetősen sznobok, talán kicsit  

többre is tartják saját tudásukat, mint 
ez reális lenne. Azt, hogy valójában 
mire képesek, ameddig csak lehet 
titkolják - szeretnek ködösíteni saját 
hatalmuk körül. Ez egyrészt jól jöhet, 
hiszen ha valaki nem tudja, mivel is 
kell szembeszállnia, az kétszer is 
meggondolja, mielőtt kötekedni 
kezdene. Másrészt ezt a kérdést 
valahogy eképpen kezelik: „Én tudom, 
amit tudok, ti egyszerű emberek pedig 
sohasem fogtok ilyen szellemi 
magasságokba emelkedni, így hát kár 
is veletek erről vitát nyitni”. 

Éppen büszkesége és tudása 
miatt, a varázsló csak nagyon ritkán 
fog fegyvert. Első Tapasztalati Szinten 
ugyan kap egy fegyverhasználat 
Képzettséget, ezt azonban nem a 
varázslóiskolában sajátítja el, hanem 
azon kívül. Bár elméletileg bármilyen 
fegyvere lehet, általában korántsem a 
legütőképesebbet, legnagyobbat sebzőt 
választja, hanem például tőrt, aminek a 
forgatását könnyű elsajátítani, avagy 
valami olyat, amit családi tradíció 
alapján tanult meg kezelni. Egy 
nemesi származású dzsad varázsló 
valószínűleg a handzsárt részesíti 
előnyben, hiszen családi hátteréből ez 
adódik, míg egy ilanori inkább az 
íjászathoz ért. Akár így, akár úgy, 
varázsló csak a legvégső esetben ragad 
fegyvert. Leginkább büszkesége az, 
ami ennek gátat szab. 

Esett szó a varázsló személyéről, 
térjünk most rá a mágiájára. Egyetlen 
ember sem születik úgy, hogy mindent  
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tud. A varázslók hosszú éveken át tanulják a mágia 
mesterségét, mégsem tudnak róla mindent (persze, 
így is sokkalta többet másoknál). Nem egy olyan 
terület van, ahol tudásuk hiányos - mint például a 
Természeti Anyag Mágiája és a Nekromancia. 
Természetesen a M.A.G.U.S.-ban leírt mozaikokat 
ismerik, azonban ahhoz például, hogy a varázsló az 
Átalakítás vagy a Transzmutáció mozaikot 
használja, ismernie kell a keletkező anyag mágikus 
felépítését. Néhány anyagminőséget az iskolában 
megtanítanak neki, azonban ez korántsem teljes 
lista. Tudását minden egyes szintlépéskor bővítheti. 
Tanácsos erről feljegyzést vezetni a karakterlapon az 
utólagos viták elkerülése végett. 
(Néhány közbevetett szó az anyagok mágikus 
struktúrájáról. Talán a legszerencsésebb úgy 
elképzelni, mint ahogy egy vegyész tanulmányozza 
a vegyületeket. Az iskolában számtalan anyag 
tulajdonságait és felépítését megtanulja, ezeken 
kívül azonban csak akkor tud bármilyen anyagot 
létrehozni, ha előtte gondos tanulmányokat, 
kutatásokat végzett. A varázslóval is így van ez 
valahogy, azonban számára az acél vagy a fa 
bonyolultságában nincs különbség. Tehát nem az 
dönti el egy anyag bonyolultságát, hogy 
vegyészetileg milyen nehéz leírni. Az előbbi 
példával élve, fa teremtése a varázsló számára nem 
okoz gondot, azonban gyémántot - ami köztudottan 
egyszerű szénből áll - mágikus tulajdonságai miatt 
képtelen teremteni.)  

Hasonló a helyzet az Átváltoztatás mozaikkal 
is, ehhez azonban a létrehozni kívánt lény felépítését 
kell ismerni. Amennyiben ez közismertnek 
tekinthető - ember, ork, elf, goblin, kutya, macska, 
stb. - a varázslónak elég alapfokú élettan 
képzettséggel bírnia. Ritkább, kevésbé ismert fajok - 
manase, rackla, gyíkmágus - esetén azonban 
mesterfokú élettan képzettség szükségeltetik. 
Természetesen emellett az illető lényt is ismerni 
kell, az utolsó porcikájáig. A visszaváltoztatás 
mozaikra mindezek nem állnak, hiszen ott a lélek 
alapján alkotja újra a testet a varázsló. 

A Nekromancia terén a varázslók sok mindent 
elsajátítanak, azonban korántsem mindent. 
Megtanulják az alapvető mozaikokat, az idéző 
pentagramma rajzolatát, a mágikus gyertya 
készítését, ám az idéző litániák terén már 
hiányos a tudásuk. A Doranban nevelkedett 
varázslótanoncok mindössze nyolc-tíz túlvilági 
teremtmény (élőhalott, kísértet, démon) nevét 
ismerik, míg a lar-doriak egyet sem. A kisebb 
iskolák e két érték között helyezkednek el 
valahol. Ha egy varázsló külön figyelmet 
szentel a Nekromanciának, akkor 
szintlépéseikor újabb és újabb élőholtak és 
démonok nevét tanulhatja, ám ehhez mestere 
vagy iskolája segítsége kell. Ilyen irányú 
érdeklődés esetén nagy hasznára lehet Abdul al 
Sahred nagybecsű műve, a Necrografia. Ezt a 
könyvet azonban nem könnyű beszerezni, csak 
néhány könyvtárban található meg egy-egy 
példány, és azt sem adják oda bárki jött-
mentnek. 

Remélem, mindezek és a KM fantáziája 
alapján színesebben, érdekesebben lehet majd 
játszani a varázslót.  
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