
 

 

 
 

Shadoni fekete könyvek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Shadon Birodalom, Domwick, 
az Egyetlen Igaz Isten országa látszólag 
teljesen mentes a mágiától, hiszen ha 
valaki mágiát találna használni, azonnal 
az inkvizíció elé hurcolják és minden 
valószínűség szerint máglyán végzi. 
Mágiát - papi mágiát - csak és kizárólag 
a papság űzhet, akik hatalmukat 
Domwicktól kapták. Amiről azonban 
mindenki hallgat: Shadonban számos 
fekete mágus és boszorkány 
tevékenykedik - vagy illegálisan, vagy 
éppen az egyház keretein belül. Először 
is néhány fogalmat kell tisztázni, hiszen 
a forrásmunkák a Shadoni Teológiai 
Egyetem elnevezéseit használják, 
amelyek itt-ott kissé különböznek a 
Necrográfiából és a M.A.G.U.S.-ból 
megszokottaktól.  

A Shalionai klastrom 
könyvtárában őrzik CANUS 
CARDINALIS CLARITAS nagybecsu 
munkáját, a SUMMA THEOLOGIAE-t, 
amely így ír a mágiáról:  

 
„Márpedig mágia, avagy a köznép 

nyelvén a varázslás tudománya nem 
létezik. Az ember, aki maga is Isten 
teremtménye nem bírhat hatalommal 
Isten egyéb teremtményei felett. Ha 
valaki mégis állítaná magáról, hogy ért 
a varázslás mesterségéhez, az vagy 
szemfényvesztő vagy az ördögökkel 
paktál!”  
 

Ezek után a mű két csoportra 
osztja azokat, akik az ördögi 
szertartásokat űzik - boszorkányok és 
fekete mágusok. Fontos 
megjegyeznünk, hogy ezek a fogalmak 
nem azonosak a M.A.G.U.S. két 
karakterkasztjával! Boszorkány avagy 
boszorkánymester mindaz, aki az 
ördögnek ajánlotta lelkét és feneketlen 
gonoszságában a sátánt szolgálja, míg 
a fekete mágusok titkos könyveikből, a 
grimoire-kből merített tudásukkal az 
ördögöt a hatalmukba kényszerítik. 
Ezenkívül a shadoni papság ördögnek 
titulál minden olyan alvilági létsíkról 
származó lényt, amit a Necrográfia 
démonként tart számon, míg 
szemükben Ranagol, a Kosfejű a Sátán 
maga.  

HIERŐNYMUS MENGUS bár 
nem volt felszentelt pap, írásait mégis 
őrzik a könyvtárak. Híres ördögökkel 
és démonokkal foglalkozó 
munkájában, a FLAGELLUM 
DAEMONUM-ban (AZ DÉMONOK 
KORBÁCSA) részletesen foglalkozik 
tisztító és ördögűző, ördöggyötrő 
szertartásokkal és litániákkal. Noha 
csak a világi tudományokban volt 
jártas az öreg mester, ám űző és tiltó 
litániáit (értsd varázslatait) ma is 
Shadon-szerte használják Domwick 
papjai, minden nagyobb kolostorban és 
templomban található belőle egy 
példány. 
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Csakhogy ezek a példányok hiányosak, mivel 
csak az inkvizíciónak tetsző részeket másolhatták 
tovább a szerzetesek. Van viszont a könyvnek egy, 
csak nagyon kevesek által ismert, a fekete 
mágusokról szóló fejezete. MENGUS itt említést 
tesz egy bizonyos NAGY GRIMOIRE-ról, egy 
inkább legendaszerű, mintsem valós könyvről, 
minden fekete mágus leghőbb vágyáról, a fekete 
könyvről, amit Ranagol maga írt és juttatott le 
fondorlatos úton erre a világra. Valószínűleg a tudós 
birtokában is lehetett, hiszen idézi belőle az 
útmutatást:  

 
„Ó, ember, gyenge halandó, reszkess tulajdon 

vakmerőségedtől, midőn e sötét tudomány űzésébe 
fogsz. Ne fogadd el vakon e mélységes bölcsességet. 
Emeld szellemedet magad fölé, és tanuld meg tőlem, 
hogy az embernek - mielőtt bármibe kezdene - 
minden döntésében szilárdnak kell lennie.”  

 
Hogy ez a könyv valaha is létezett-e, efelől 

csak találgathatunk, létezik azonban egy másik 
könyv, a SANCTUM REGUM, ami a források 
szerint a Nagy Grimoire átirata. Ennek egyetlen 
ismert példányát a főváros székesegyházának 
kazamatáiban őrzik. HIERŐNYMUS MENGUS a 
könyvében azonban határozottan több példányról ír. 
Hogy ezek hova lettek, arról senki sem tud, de 
Domwick legyen irgalmas mindenkihez, ha 
szakavatott kezekbe kerülne!  

Arról, hogy ennek a könyvnek milyen hatalma 
van, alkosson képek a következő kis ízelítő. Álljon 
itt most a SANCTUM REGUM egyik szertartása: 

 
„Ha szerződést akarsz kötni a Pokollal, 

először el kell döntened, kit akarsz hívni. Ne 
háborgasd hiába Ranagolt, a Sátánt magát!  

Két nappal a megidézés előtt ágat kell vágnod 
egy vadmogyoró bokorról új késsel, amelyet még 
soha sem használtak. Ennek olyan ágnak kell lennie, 
amely még soha sem hozott gyümölcsöt és abban a 
pillanatban kell levágnod, hogy a nap fölemelkedik a 
látóhatár mögül.  

Ezután végy egy vérkövet * és két megszentelt 
viaszgyertyát **, majd válassz ki egy magányos 
helyet, ahol az idézést háborítatlanul 
végrehajthatod. Kitűnőek az öreg romos várak, mert 
a szellemek kedvelik a romba dőlt épületeket; házad 
egy félreeső szobája is hasonlóképp jó lehet. 
Vérköveddel most rajzolj egy háromszöget a 

padlóra, és helyezd el a gyertyákat a 
háromszög oldalainál. A háromszög alapjánál 
írd oda a szent DRR *** betűket, két kard 
rajzolat kíséretében.  

Helyezkedj el a háromszögön belül 
mogyorófa vessződdel, majd reménykedve és 
szilárdan idézd meg a szellemet a következő 
szavakkal: 'Ranagol, lázadó szellemek ura, 
könyörgök, légy kegyes hozzám most, amikor 
papodat hívom, a nagy Ligeroe Rofuchale-t, 
mert azt akarom, hogy szolgálatomra legyen. 
Könyörgök azért is, hogy Beraqun herceg 
támogassa kérésemet! Ó, Asdarom, nagy gróf, 
hasonlóképpen légy kegyes és tedd lehetővé a 
nagy Ligeroe-nak, hogy emberi alakban és 
erőben, rossz szagoktól mentesen megjelenjék 
nekem és végrehajtsa nekem azt a szolgálatot, 
amelyre kérem! Ó, nagy Ligeroe, esedezem, 
hagyd el lakhelyed, akárhol is légyen, hogy 
idejöhess és beszélhess velem. Ha nem akarsz 
eljönni, kényszerítelek arra, hogy így tégy a 
nagy élő Isten Domwick hatalmával! Gyere 
haladéktalanul, máskülönben örökké kínozni 
foglak a hatalmas igék erejével és Madlagan 
Nagy Kulcsával, amelyet akkor használt, mikor 
a lázadó szellemeket az uralma alá hajtotta! 
Ezért jelenj meg olyan gyorsan, ahogy csak 
tudsz, különben állandóan gyötörni foglak a 
Kulcs hatalmas igéivel!!  

Aglon Tetagram Vaycheon 
Stimulamathon erőhares Retragsammathon 
Clyoran Icion Esition Existien Eryona Onera 
Erasyn Moyn Meffias Soter Emmanuel Sabaoth 
Adomai! Hívlak benneteket, amun!'”  

 
Veszélyessége abban rejlik, hogy a 

szertartás költségei igen alacsonyak és 
mindössze 50 Mp-ba kerül, ami lényegesen 
kevesebb, mint ha mozaikokból lenne 
összerakva. (Idéző pentagramma 40 Mp, 
kirekesztő varázskör - démonúr 70 Mp, 
Démonidéző litánia 90 Mp.) A hiányzó 
Manapontokat a könyv mágikus ereje és a 
Kulcs hatalmas igéi pótolják. Ezenkívül az 
idézőnek nem kell jártasnak lennie a 
nekromanciában, elég, ha rendelkezik a kellő 
Manapontokkal.  

A megidézett ördög gyűlöli a szolgálatot 
és mindent elkövet, hogy óvatlanságon kapja az 
idézőt és lekét elragadva elpusztítsa. Ha ez nem 
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megy, megpróbál a szolgálatainak árat 
szabni. Persze mindenképpen kényszerítve 
van arra, hogy végrehajtsa, akár kap 
fizetséget, akár nem. A végrehajtandó 
feladatot is úgy kell megfogalmazni, hogy 
ne találjon alóla kibúvót.  

Végül álljon itt még egy ördögidéző 
szertartás a FEKETE JÉRCE című 
grimoire-ból:  

 
„Végy egy olyan fekete tyúkot, amely 

még sohasem tojt, vidd ki a keresztúthoz. 
Ott azután bevárva az éjközépet, mikor 
teljes sötétség borul a világra, egyetlen 
mozdulattal vágd ketté a madarat és közben 
mondd e szavakat: 'Eloim, Essaim, 
Frugativi et Appellavi!'. Azután fordulj 
orcáddal keletnek és ciprusággal a 
kezedben, térdreereszkedve mondd el a 
Nagy Folyamodványt és Ő bizton 
megjelenik.” 

  

Tanács a KM-nek 

A fent leírt könyvek igen veszélyesek, 
hatalmuk - ördögi kapcsolódásaik révén - 
nagyobb, mint ránézésre tűnne. Aki 
óvatlanul idézi meg a pokol erőit, annak 
súlyosan lakolnia kell! Ezenkívül a 
grimoire-ok igen nagy varázshatalommal 
ruházzák fel tulajdonosukat, és bár ez a 
hatalom nagyon is kétélű fegyver, alacsony 
szinten nem javasoljuk az efféle mágikus 
tárgyak kiosztását.  

* közismertebb nevén hematit, nem 
azonos a Shackallor által készített 
Vérkövével!  

** mágikus gyertya - az azonos nevű 
varázslattal előre elkészítendő  

*** Domwick Rex Regum - azaz 
Domwick a Királyok Királya  

A Shalionai Klastrom 
Könyvtára 

A klastrom könyvtárát P.sz. 1503-ban 
alapította CANUS ABBAS BENINGNUS 
apát, és a gyűjtemény azóta világhírre tett 
szert.  

A kötetek: 

Canus Abbas Beningnus: De Anima (A 
lélekről) 

Első kötetében teológiai filozófiával 
foglalkozó munka; fürkészi a lélek származását, 
mibenlétét. A második kötetben gyakorlati 
tanácsokat ad a lélek megtisztítására és 
tisztántartására. Érintőlegesen foglalkozik az ún. 
beköltöző démonokkal is.  

Canus Abbas Beningnus: Lectio Divina 
(Isteni felolvasás) 

Meditációs formulák, léleknevelő imák 
gyűjteménye. Mindennapi használatra készült papok 
számára, a Charta Pura fokozattól egészen a Canus-
ig.  

Canus Abbas Beningnus: Ars Expolitio I-
II. (Nevelés tudomány)  

Leírja és elmagyarázza az „ars expolitio” 
elméletét. Bemutatja a segédtudományokat: az „ars 
imaginatio-t” és az „ars transalatio-t”. Feltárja az 
elkövethető hibákat, a fordulópontokat és közli a 
megoldásokat.  

Candidatus Archiepiscopus Balbus: 
Anima Candida (Tiszta lélek) 

Beningnus De Animájának átirata; részletesen 
kifejti a bonyolultabb részleteket, és az összetett 
utalásokat az általános egyházi műveltség szintjére 
redukálja. A filozofikus részleteket egyszerűen 
kihagyja, csak a gyakorlatra és a magyarázatokra 
szorítkozik.  

Canus Sacerdos Aegnus: Servientium 
Animae (Szolgalelkek) 

A pap kötelességeiről, a hivatástudatról 
értekező munka. Megtörtént események tucatjain 
keresztül mutatja be a helyes cselekvés mikéntjét.  
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Canus Candidatus Cardinalis Claritas: 
Summa Theologiae (Teológia 
összefoglalva) 

Vallástörténeti és filozófiai munka, ami 
emellett teológia-történettel is foglalkozik.  

Candidatus Cardinalis Caleus: De 
Ceremoni (A szertartásokról) 

Cél, időtartam és eszközigény szerinti 
csoportosításban közöl több mint háromszáz szent 
szertartást. Teljes részletességgel írja le ezek 
menetét, mi több, rövid leírást is ad a szertartás 
kidolgozójának személyéről is.  

Canus Caliginosus: Via Anime (A lélek 
útja) 

A caliginosusi teológia összefoglalása. 
Ismerteti a lélek fejlődésének két elképzelhető útját. 
A Via Purgativa során a lélek a test szenvedései által 
nemesül és tisztul meg. A Via Illuminativa útján a 
lélek az Isten megértése feletti elmélkedésekben 
tisztul meg.  

Albus Caelatus: Via Purgativa (A 
szenvedés útja) 

A szerző caliginosusi elvek alapján állva a 
szenvedést tartja a lélek megtisztítójának. 
Szélsőségesnek nevezhető tanítását számtalan 

fanatikus és sátáni szekta értelmezte félre, 
minek következményeként Caelatust az egyház 
meggondolatlanságára hivatkozva kitaszította 
kebeléből.  

Candidatus Cardinalis Calleo: De 
Theologiae (A teológiáról)  

A teológia és a világi filozófia 
kapcsolatáról írott értekezés, melyben a szerző 
kifejti, hogy a két tudományág valójában 
egyazon utat jár be, csak éppen fordított 
irányban. A filozófia célja nem más, mint az 
embernek és környezetének megfigyelése 
alapján nevelő célzatú következtetések 
levonása, minek segítségével az embert Isten 
tökéletességéhez hasonlatossá igyekszik 
formázni. Míg a teológia ugyanezen szándékkal 
Isten tökéletességét kísérli megérteni, 
leegyszerűsítvén azt az ember szintjére.  

 
 

?.  
Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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