
 

 

 
 

Kasztok kínpadon: A varázsló 
avagy „Hozzám nem állhatsz be varázslóval!” 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A varázsló kaszt a M.A.G.U.S. 
legtöbb vitát kiváltó, legtöbb problémát 
felvető kasztja. A levelezésben és Rúna 
Táborokban folyó Magisztériumok 
kérdéseinek majd fele a varázslóval és 
tudományával, a Mozaik Mágiával 
kapcsolatos. Korántsem remélem, hogy 
az alábbiakban megválaszolnék minden 
kérdésre, de hiszem, hogy 
mérsékelhetem számukat. Bízom 
továbbá abban, hogy többé senkinek 
nem kell hallania a felháborodott KM-
eket: „hozzám nem állhatsz be 
varázslóval!” 

Mentségek 

A Mozaik Mágia valóban a 
lehetőségek tárháza, szentül hiszem, 
hogy egyetlen más szerepjáték sem kínál 
ilyen szabadságot és ennyi élvezetet a 
varázslót megszemélyesítő 
játékosoknak. Ugyanakkor 
tagadhatatlan, hogy a varázsló erősebb 
karakter kaszt a többinél; kivételes 
szabadsága folytán gyakorta felborítja a 
játékegyensúlyt, elrontja a kalandot és a 
többi Játékos szórakozását. Hogy így 
esett, nem a játékosok és nem a tisztelt 
olvasó a hibás, kizárólag a M.A.G.U.S. 
szabálykönyv, ahol az egyszerű 
játékszabályok mellett kevéssé 
foglalkoztunk a mágia filozófiájával és a 
varázslóval, mint emberrel. Ráadásul 
alábecsültük a játékosok (elsősorban a 
„tápos”-ként emlegetett játékos típusra 
gondolok) alkotó fantáziáját. Az aláb-
biakban irányt próbálok mutatni az igazi 

szerepjátékhoz, és szigorító 
szabályokat adok- a KM-ek kezébe. 

A varázsló és a fizika 

A játékokban gyakorta tűnnek 
fel fizikában jártas játékosok, varázsló 
karakterrel. A mágiát igyekszenek 
behelyettesíteni, megfeleltetni a fizikai 
törvényeinek, s habár szemrebbenés 
nélkül készítenének mágikus 
atombombát, a Légiességnél sorra 
elakadnak. A témának a 8. Rúnában 
már majd' teljes Magisztériumot 
szenteltem, nem szeretnék 
ismétlésekbe bocsátkozni, aki teheti, 
olvassa el ott! 

Mindaz, ami a M.A.G.U.S.-ban a 
Mozaik Mágiával kapcsolatban 
szerepel, a mágia általánosam ismert, 
legnyilvánvalóbb törvényeit ismerteti. 
Ezeken felül számtalan kevéssé 
köztudott, különféle mágikus 
együttállásoktól és helyzetektől 
befolyásolt, első ránézésre korántsem 
ilyen logikus törvényszerűség uralko-
dik a mágiában - ezt röviden úgy 
ültethetjük át a M.A.G.U.S. 
szabályrendszerébe, hogy a KM 
akarata. Semmi nem működik, amivel 
a KM nem ért egyet, még akkor sem, 
ha az adott varázslatot a M.A.G.U.S. 
kifejezetten engedélyezi. A 
Kalandmesternek még 
magyarázkodnia sem kell - habár, ha 
érez hozzá erőt, megteheti. Egyet 
azonban még neki is be kell tartania, 
előre közölnie illik játékosával, ha a  
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varázslat az ő mesélésekor, avagy az adott 
helyzetben nem jön létre, így a varázsló- aki jól 
ismeri a mágia törvényeit - nem sül fel és nem 
veszíti el feleslegesen a Mana-pontjait. Hogy a játék 
ne torkoljon szüntelen vitába, egyeztesd a KM-mel 
előre a varázslat ötleteidet, miként azt a M.A.G.U.S. 
201. oldalán. Tanácsoljuk. 

Titkos Művészet 

A mágia titkos tudomány, melyet nem 
sajátíthat el bárki. Az igaz varázslók a mágiában 
nem a hatalom eszközét, hanem a világ meg-
ismerésének, az előrébb jutásnak az útját látják - 
hasonlóan a harcművészek tökéletesség kereséséhez. 
Aki nem ekként tekint a mágiára, soha nem képes 
tiszta formájában elsajátítani, ezért a hatalom és 
gazdagság keresői sosem jutnak el a mágia teljes 
megismeréséig, annak legfeljebb alacsonyabb szintű 
alkalmazását sajátíthatják el. Ők a boszorkányok, 
boszorkánymesterek és egyéb tapasztalati mágiát 
használó kasztok tagjai. 

A varázslói mágia megtanulása, a letisztult 
varázslat-formák alkalmazása olyan 
átszellemültséget, elvont gondolkodásmódot igényel, 
mely mindenképpen távol áll az Anyagi Világ 
hívságaitól, a hétköznapi hatalomvágytól, az 
anyagiasságtól. A mágia tana művészet; nem 
fegyver, sokkal inkább szerszám. Aki nem ekként 
viszonyul a titkos tanokhoz, nem nyer felvételt a 
varázsló iskolákba, vagy ha mégis bejut, sosem válik 
belőle varázsló. 

A varázslók - Ynev bármely rendjében 
sajátították is el tudományukat – büszkék. Büszkék 
tudásukra, titkos ismereteikre, mely a halandók 
többségének nem adatik meg. Ezen büszkeségük 
csak a sötétnek nevezhető kultúrákban (Krán, 
Gorvik, Toron) nyilvánul meg hétköznapi módon, 
sokkal inkább "szakmai" büszkeséget jelent. A 
varázsló úgy tekinti a mágiát, miként a pap istene 
oltárát vagy a kardművész a kardját. Méltóságán 
alulinak, bizonyos szemszögből szentségtörésnek 
érzi alantas tevékenységre használni. Nem váltja 
tudását apró pénzre, nem teremt aranyat, 
drágaságokat vagyonszerzés céljából. Ahogyan nem 
szívesen fordítja hétköznap célok elérésére és 
viszolyog olyasmire használni, ami mágia nélkül is: 
elérhető, megalkotható lenne. A mágiát büszkén és 
fennkölten használja, még akkor is, ha történetesen 
pusztít általa. Ezen íratlan törvényeket minden 

varázsló betartja, a fekete mágiát gyakorló - 
fennhéjazó önteltségnek köszönhetően - talán 
még inkább. 

Feketemágia 

Az okkult tanok szerint a mágia 
egyetemes, hogy fekete-e vagy fehér, csak 
felhasználásának módja, a mögöttes .szándék 
határozza meg. A mágia elmélet legmélyebb 
bölcselete szerint - miként a pyarroni Fehér 
Páholy mágus mesterei vallják - a mágiát építő 
célzattal alkotásra, javító és segítő szándékkal 
kell alkalmazni; a pusztítás, rombolás, ártalom 
a fekete út ismérvei. A kevésbé szigorú tanok 
csak a természet egyetemes torvényeinek 
megszegését vélik tilalmasnak, elfogadva, hogy 
a harc, a kiválasztódás, a jobb és erősebb 
győzelme a természet szerint való. Mivel a 
játék szereplőkarakterek varázslók, s nem 
mágus mesterek - hatalmukat is csak ennek 
megfelelően kapják- megítélésükkor a kevésbé 
szigorú nézeteket ildomos alkalmazni. 

Feketemágiának számít minden varázslat 
és mágikus praktika: 
• mely a legcsekélyebb mértékben is 

megbolygat ja a lélekvándorlás törvényeit. 
• mely erőszakkal kiszakítja a lelket a 

testéből, avagy más-lelket, lényt plántál 
bele a test igazi tulajdonosának akarata 
ellenére. 

• mely közvetve vagy közvetlenül 
öngyilkosságba, vagy gyilkosságba 
hajszolja az áldozatot, annak saját akarata 
ellenére. 

• mely romboló, ártalmas hatást hoz létre 
közvetlenül a testen belül. 

• mely közvetlenül kivonja az életerőt (ÉP) a 
testből. 

• mely az élőlények tömeges (vagy 
felesleges) pusztulását vonja maga után 

• melynek leírásában ez külön megemlíttetik 
(pl.: Kisajtolás diszciplína) 

A feketemágia visszahat 

Ősi igazság a titkos művészetekben, hogy 
a feketemágia visszahat alkalmazójára. Ez 
persze nem egyik pillanatról a másikra követke-
zik be, és nem is befolyásolja a varázslatok 
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sikerességét. A feketemágia rendszeres 
használata módszeresen rombolja a varázsló 
személyiségét, nyomot hagy auráján, 
asztráltestén, idővel a Zónáján és végül 
fizikai testén is.  

Minden egyes alkalommal, mikor 
feketemágiának minősülő varázslatot 
használ, k6-till csökken Asztrál Képessége; 
minden eltelt óra végén egy elveszített pont 
tér vissza. Ha több efféle praktikát is folyat, 
a levonások összeadódnak, ami 12 alá 
csökkenő Képességnél a Pszi időleges- 
elveszítését (ezzel együtt a Dinamikus 
pajzsok lebomlását), szélsőséges esetben (1 
alatt) pedig halált is okozhat. Az 
alacsonyabb Asztrál a csökkenő érzelmi, 
indulati kiegyensúlyozottságot jelenti, azaz 
a varázsló ingerültebbé, idegesebbé, 
asztrálisan sebezhetőbbé válik. A 6 alatti 
Asztrál már dührohamokkal, az 5 alatti 
viharos hangulatváltozásokkal jár, míg a 3 
alatti a megrögzött, közveszélyes dühöngők 
és pszichopata gyilkosok sajátja. Hogy a Já-
tékos Karakter érezze a feketemágia 
használatának hátrányait, minden KM-nek 
javaslom, hogy teremtsen helyzeteket, 
melyben a karakter állandóan Asztrál-
próbára kényszerül. Ennék elvétés a 
játékosnak nem tetsző cselekedethez 
vezethet (dühroham, eltúlzott vagy 
megfontolatlan reakciók; pl.: a varázsló 
ösztönösen rátámad a sarok mögül 
előtoppanó társára, vagy vérlázító sértésnek 
tart egy szurká1ódó megjegyzést is). 

Ha egy varázsló (avagy más 
varázstudó) nem csak időnként enged a 
feketemágia könnyű sikert ígérő 
csábításának, hanem rendszeresen 
folyamodik használatához (a rendszeresség 
meghatározása nehéz, minden esetben a 
KM feladata, de tegyük fel évente egy alka-
lomnál többször), asztráltestén nyomot hagy 
a sötét út. Ez Asztrál Szemmel vagy 
Auraérzékeléssel nyomban felfedezhető, ha 
a varázsló elvéti Asztrális Mágia 
ellenállását a diszciplína ellen. Az efféle 
leleplezés Ynev számtalan országában 
(pyarroni Államközösség, Shadon, Északi 
Szövetség) kellemetlenségekkel, 
zaklatással, kitoloncolással jár. Ha 

megrögzötten használja a feketemágiát (évente öt-tíz 
alkalommal), az a Jellemét Halálra változtatja, s a 
Zónát is megmérgezi, amit minden varázsló, 
valamint saját istene templomában minden pap 
rögvest megérez. Az efféle fekélyes Zóna már 
komoly riadalmat kelt; tulajdonosát nagy erőkkel 
igyekszenek megölni vagy jobb híján elűzni. Azon 
varázsló pedig, aki áttért a sötét útra (nap-nap után 
használ feketemágiát), feketemágusnak számít, a 
sötét út már fizikai testén is nyomot hagy: 
Állóképessége, Egészsége és Szépsége k6-tal 
csökken (egyszer, egyben dobandó!), ellenben 
Asztrálja úgymond „megedződik”, azaz 
ugyanennyivel nő (legtöbb 20-ig). Ettől fogva nem 
is veszít az Asztráljából, amikor feketemágiához 
nyúl. Természetesen a változás nem zajlik le néhány 
nap alatt, annyi esztendeig tart, amennyivel a 
Képességek csökkentek. Az ilyen feketemáguson 
már a gyakorlott szem is felismeri a jeleket: aszott 
bőr, vézna testalkat, kegyetlen vonások, tűzben égő 
szempár. 

Kisajtolás 

A mágikus energiák erőszakos kinyerését a 
természetből és az élőlényékből a mágiabölcselet a 
legsötétebb feketemágiák közé sorolja. Ha egy 
varázsló ekként szerzi vissza elhasznált Mana-
pontjait, a fent leírtak szerint időlegesen k6-ot veszít 
az Asztráljából, ha pedig rendszeresen folyamodik 
eme praktikához, rálép a sötét útra, a már említettek 
szerint. Ráadásul minden alkalommal áldozatul esik 
saját kíméletlenségének, hiszen ő maga is a Zónáján 
belül tartózkodik: éppúgy veszít FP-iből, mint 
minden más teremtmény 20 m sugarú körön belül. 

A feketemágia szabálya a másik két közismert 
energiagyűjtő módszerre, a Meditációs formulára és 
a kivonásra természetesen nem vonatkozik. 

Szimpatikus Béklyó 

A varázsló mágiájának egyik legsarkalatosabb 
pontja a Szimpatikus Mágia. Ez a mágia forma a 
rokon tárgyak és lények közt kialakuló és feszülő 
misztikus szálakat használja fel, javarész más 
varázslatok „célba juttatására”. Amikor a 
M.A.G.U.S.-ban leírt szimpatikus mozaikokhoz a 
varázsló varázslatot fűz, .annak hatása nem az adott 
lényen illetve tárgyon jön létre, hanem a vele 
szimpatikus kapcsolatban álló másikon. Azonban a 
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Szimpatikus Mágia nem egyezik meg a 
Távolbahatással; azaz nem a varázslat jön létre 
másutt, kizárólag a hatása, az is csak a szimpatikus 
függőségben álló másik tárgyra (ill. személyre) 
vonatkozóan. Szemléletes példa a Szimpatikus 
mágiával egybefűzött Tűzkitörés. Ekkor a robbanás 
nem a távolban, hanem ott (és annak a környékén) 
történik, ahol a varázslat létrejön; de a jelenlévő 
tárgy (ill. személy) helyett a vele szimpatikus 
kapcsolatban álló másik gyullad, szenesedik meg 
(ill. sebződik). A robbanás eredeti helyszínén 
minden (és mindenki) más megég, kivéve a 
szimpatikus kapcsolat ez oldali párját, mely sértetlen 
marad, mivel helyette a távoli másik szenvedi el az 
égési sérüléseket. Materialista szemlélettel ez 
nehezen fogható fel (de a mágia nem fizika), a 
legcélszerűbb úgy elképzelni, mintha a szimpatikus 
párok helyet cseréltek volna. 

Szimpatikus Béklyónak nevezi a mágia 
tudomány azt a szimpatikus kapcsolatot, mely, a 
varázslót (és minden más varázstudót) működő 
varázslataival, ill. azok áldozataival összefűzi, Efféle 
kapcsolat láncolja minden olyan tárgyhoz (Tárgy-
személy Szimpátia) és tényhez (Társszimpátia), 
melyre egy - bármikor létrehozott - varázslata éppen 
hat, egészen addig, míg az időtartam lejártával a va-
rázslat véget nem ér. Ekkor avarázsió felszabadul az 
adott Szimpatikus Béklyó alól. Különleges esetet 
képez minden jelmágikus rajzolat, mely vonalainak 
megtöréséig szintén Szimpatikus Béklyóval kötődik 
létrehozójához.  

A Szimpatikus Béklyó komoly veszedelmet 
jelent a Varázslóra nézve, mivel ezen keresztül 
Szimpatikus Mágiával varázsolhatnak rá anélkül, 
hogy ezt időben észlelné és védekezhetne. Ráadásul 
a Béklyó különleges, egyirányú szimpatikus 
kapcsolat, mert visszafelé a varázslótól az áldozatig 
sehogyan nem használható fel. Mindez indokolja a 
varázslók viszolygását az Időmágiával hosszúra 
elnyújtott varázslatokkal szemben, ill. magyarázza 
fokozott óvatosságukat, hogy kire avagy mire 
alkalmazzanak tartós hatású mágiát. Habár a 
legnagyobbak ismerik a módját, miként használják 
fel a Béklyót nem csak az áldozatokon, hanem 
magán a varázslaton keresztül is, a Szimpatikus 
Mágia ezen módszere nem köztudott. Ahogyan 
féltve őrzött titok az is, miként lehetséges 
megbontani a Szimpatikus Béklyót. Az egyetlen 
ismert védekezés a Szimpatikus Mágiától védő 
varázskör. 

Személyes Aura 

Mint a M.A.G.U.S.-ban kimondatik, a 
lélek megvédi az uralma alá tartozó testet a 
közvetlen mágikus rombolástól. A Személyes 
Aura megakadályozza a közvetlenül a testen 
belülre irányított mágikus pusztítást, az ilyen 
varázsiatok nem jönnek létre. 

A leggyakoribb problémát ezzel 
kapcsolatban is a légiesség veti fel: vajon 
miképpen véd a Személyes Aura a testen belül 
visszaalakuló légies tárgyak ellen. Az említett 
mágikus praktika közismert: a légiessé tett 
tárggyal könnyű sikeres támadást végrehajtani, 
de mi történik az áldozattal, ha a tárgy a testén 
belül alakul vissza szilárd halmazállapotúra? 
Ilyen esetben, a Személyes Aura még a 
visszaalakulás előtt kilöki a tárgyat a testből, 
avagy a szükséges szegmensekkel elnyújtja a 
varázslat hatóidejét. Persze bizonyos esetekben 
egyik módszer sem valósulhat meg, ilyenkor a 
varázsló sikeresen kijátszotta a Személyes 
Aurát - csakhogy varázslata FEKETEMÁGIA-
nak minősül! Fordított irányban - ha az élőlény 
légies - a Személyes Aura nem véd, a 
visszaalakuláskor fellépő veszélyektől, hiszen a 
légiesség létrehozásakor már „beleegyezett” 
(vagy bele kényszerült egyezni) a varázslatba. 

Harmadik Szem 

A mágia ismerői összefoglalóan 
Harmadik Szemként emlegetik azon különleges 
képességeket, melyek segítségével a varázsló 
ill. a mágiában jártas gyakornok észlelheti az 
anyagi világon túli dolgokat, és a szemmel 
láthatatlan mágikus hatásokat. Ide tartozik a 
mágia érzékelés, az idegen Zóna megérzése, az 
Asztrál és Mentál Szem valamint az Aura 
Érzékelés diszciplínák, a Fürkészés és minden 
érzékelő jellegű varázslat és mágikus praktika.
 . 

A Harmadik Szem használata mindig 
összpontosítást igényel a varázslótól, miként 
mondani szokás, fel kell nyitnia a Harmadik 
Szemét. Bizonyos esetekben ez varázslást 
máskor hosszabb-rövidebb Pszi meditációt, 
esetenként pedig mindössze akaratot igényel. A 
játék nyelvére lefordítva a varázsló nem 
automatikusan érzékeli Zónáján belül a 
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leplezetlen mágiát, csak ha előtte 
összpontosít. Kivételt egyedül a va-
rázskörök és egyes Jelmágikus rajzolatok 
képeznek, mert ezeket, mihelyt hatásukba 
ill. elméleti látóterületükre lép, rögtön 
érzékeli. 

Leplezés 

Leplezés mozaikkal a varázsló 
elrejtheti varázslatainak elsődleges 
megnyilvánulását (hatást) avagy mágikus 
kisugárzását. A leplezés minden esetben 
egyetlen megnyilvánulást kendőz el, míg a 
Fürkészés erőssége meg nem haladja a 
Leplezés erősségét. Több megnyilvánulás 
egyszerre több Leplezés mozaik 
használatival rejthető el. 

A Leplezés hatása legsokoldalúbban a 
tűzvarázslatokon szemléltethető. Ha egy 
Tűzszőnyeg fényét leplezi a varázsló, a tűz 
nem látszik, csak éget; ha a hőhatását 
leplezi, akkor látszik és világít, de nem 
éget. 

Ha mágikus kisugárzását kendőzi el a 
mozaik, a tűz felől nem érződik mágia. 

Annak megítélése, hogy a Leplezés pontosan mire 
vonatkozik és mire nem, minden esetben a KM 
jogköre, de előre közölnie kell a varázslóval. Ha úgy 
látja jónak, egy adott hatás további megosztását is 
engedélyezheti, ezzel különös, misztikus 
varázslatokat téve lehetővé. Például a tűz látszik, de 
nem világít, avagy a világosság látszik, de forrása, a 
tűz nem. Más esetben, a Tűzszőnyeg területén hő 
nem érződik, de a gyúlékony tárgyak mégis lángra 
kapnak, az élőlények pedig megégnek. Az efféle 
varázslatok legnagyobb veszélye, ha egy rossz szán-
dékú varázsló destruálja a Leplezést - ezáltal a 
misztikus, táncoló fényekkel megvilágított 
helységben hirtelen fellobban a tomboló tűz. 
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