
 

 

 
  

Termékenységmágia 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A lyrhyssenek keresettsége és 
értéke akkor nőtt meg igazán, amikor a 
Negyedkor alkonyán a kyrek 
vérfertőző házasságaik következtében 
örökletes betegségeket tapasztaltak 
vérvonalukban. Néhány dinasztia 
idővel ki is halt, számos másik 
fennmaradása 
pedig végveszélybe került a gyenge, 
hosszú tavon életképtelen gyermekek 
miatt. A Belső Művészetek 
beavatottjai ekkor fordítottak 
figyelmük szinte teljes hányadat az 
utódnemzés és utódnemesítés 
módszereinek tökéletesítésére.  

A Káoszkor zavaros 
évszázadaiban, évezredeiben azonban 
az ő számuk is jelentősen 
megcsappant, ahogy hatalmuk jó része 
is. A Hetedkor hajnalara mar csak 
különféle boszorkányszekták 
befolyása és ellenőrzése alatt működő 
néhány beavatottról illetve néhány 
toroni dámáról van tudomásunk. A 
Pyarron szerinti. XXXVIII. évezred 
első éveire már csupán alig néhány 
nemesasszony ismeri az ősi 
módszereket. 

Hivatalosan. 
A boszorkányrendek szárnya 

alatt tevékenykedő lyrhyssenek 
ugyanis gyakorta csak titkaik és 
módszereik felfedésével, átadásával 
maradhattak vedelem alatt (azaz 
életben), így Toron több szektája 
továbbvitte és eszköztárába építette e 
különös mágiaforma ismeretet és 
használatát. 

Az ynevi mágiatudósok előtt 
Termékenységmágia néven ismertté vált 
varázslatcsoport különös részét képezi a 
Szexuálmágia tárgykörének. Különös, 
mert az ezzel foglalkozó tudósok a 
papok és a beavatottak tudástárába 
egyaránt be tudnák illeszteni bizonyos 
részleteit, az egészet azonban egyikbe 
sem igazán. Ez leginkább azért lehet, 
mert ezek a varázslatok a 
termékenységgel, az utódnemzéssel, a 
gyermekszüléssel foglalkoznak, amit a 
bölcsek nehezen tudnak összeegyeztetni 
a beavatottakról kialakult – jelentősen 
torzult és sok helyen téves – képpel... 

A Termékenységmágia eredete a 
negyedkori Kyria területére és idejére 
nyúlik vissza. A hatalmas birodalomban 
úgynevezett Belső Művészetek néven 
vált ismertté néhány jól értesült szamara 
azon mágiacsoport, mely feltehetőleg a 
gyógyászati iskolák tudományának és a 
mágiának nászából született meg. 
Beavatottjai, a lyrhyssenek csakis a nők 
közül kerültek ki, és amellett, hogy 
képesek voltak a férfiak és nők belső 
áramlatainak irányítására, a születendő 
magzatok egészségére is ügyeltek – sőt, 
a gyenge férfimag transzmutációját is 
végre tudtak hajtani. 
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Az idők során ez a tudás a magányos tanítók és a 
szekták közötti kapcsolattartás és információcsere 
folyamatában kifolyt a toroniak markából, így mára 
többen is ismerik, Északon és Délen egyaránt. 
Biztosra vehetjük ezt akkor is, ha nyíltan egyikük 
sem fogja ezt hirdetni. 

Leggyakrabban javasasszonyok, bábák, 
vajákosok képében szerepelnek es egyszerű 
embereket nyernek meg céljaiknak, amelyek 
némelyikük esetében csupán a szerencsétlenek és 
elhagyatottak segítésében foghatók meg. Némelyek 
nagy egyházak képviseletében tetszelegnek, aminek 
gyakran valóban papnői (Morgena, Ellana), mások 
azonban igen hosszú távú és nagyratörő terveket 
szőnek... 

Játékos Karakterek kizárólag 25 Képzetség-
pont es 2 év ráfordításával juthatnak hozza az alább 
közölt varázslatokhoz miután rátaláltak egy 
megfelelő tanítóra – nem is beszelve arról, hogy 
semmi sincs ingyen, s a buzgó tanítvány még 
örülhet, ha csak csengő aranyakat kérnek el tőle... 
Néhányan a boszorkány kasztból szerencsésebb 
helyzetben vannak, s megfelelő előtörténettel 
felszerelve mar induláskor bírják a 
Termékenységmágia módszereit – nekik azonban le 
kell mondaniuk 1k3 varázslattípusról, amelyeket 
számuk függvényében a Kalandmester határoz meg. 
Ellana papnői harmadik Tapasztalati szintjükön 
költségek nélkül beavatást nyerhetnek, amennyiben 
addigi életük alapján rászolgáltak a kegyre. 

Vérgyermek 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 48 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 3 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

A beavatott a varázslatot szeretkezés közben 
alkalmazza. Sikeres alkalmazásához szükség van 
egy cseppre (1 Fp) a partner véréből, amelyet le kell 
nyelnie. Ezzel a varázshasználó egy Vérszimpátián 
alapuló kapcsolatot alakit ki, amely a mágia 
segítségével lehetővé teszi a nő petéinek biztos 
megtermékenyülését. Játéktechnikailag ez azt 
jelenti, hogy a beavatott 100%-ban teherbe esik, 
amennyiben ölelésük beteljesedik. Minden 
ráfordított +10 Mp lehetővé teszi a karakter számára, 

hogy a vért 24 órával később vagy korábban 
szerezze meg (tehát 88 Mp-ért már 4 nappal is 
eltolhatja azt). 

Állapot íze 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat alkalmazója az alany hasának 
megérintése mellett képes megállapítani, hogy 
az állapotos-e, vagy sem. A varázslat a vizsgált 
személy legutóbbi aktusát követő fél napon 
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belül nem alkalmazható sikeresen, leven 
addig nem termékenyül meg a petesejt. 

 

Tisztaság 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: speciális 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: lásd a leírást 
Időtartam: speciális 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: egészség-próba  

Az alkalmazás segítségével a karakter 
képessé válik egy bizonyos ideig 
nemzőképességétől megfosztania egy, általa 
megérintett célpontot (szükség eseten 
sikeres pusztakezes támadást igényel). A 
varázslat csak akkor hatékony, ha az aktus 
előtt legrégebben egy fel nappal 
alkalmazzak. A varázslat további 10 Mana-
pont felhasználásával 1 Erősségpontnyival 
erősíthető, amivel szemben Egészség-próba 
tehető, ahol a méreg szintje helyére a 
varázslat Erőssége helyettesítendő be. Az 
ellenállás az alany szabad akaratán alapuló 
beleegyezés eseten elmarad. A varázslat 
minden esetben annyi szoba kerül, ahány 
Mana-pontot igényel – a varázslási idő tehát 
(Mp)szegmens. 

 
Időtartam Mp 

1 aktus 4 
Naponként 6 
Hetenként 20 
Hónaponként 60 
Évenként 100 
Végleges 120 

 

 

Ártatlanság 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat alkalmazója egy nő érintése 
mellett tévedhetetlenül meg tudja állapítani, hogy a 
vizsgált személy őrzi-e meg az ártatlanságát. 

Meddőség észlelése 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 5 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Kezet a nő hasára illetve a férfi heréire téve a 
beavatott földerítheti a gyermektelenség pontos okát, 
okait. Ha a meddőséget varázslat okozta, az is 
világossá válik számára, hogy mennyi a 
megszüntetéshez szükséges mágikus energia 
mennyisége. 

Meddőség kezelése 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 40 illetve speciális 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslatnak két alkalmazási módja 
ismeretes. Az egyik felhasználási mód 40 Mana-
pontot igényel, és segítségével a beavatott 
kigyógyíthat egy megérintett embert természet vagy 
fizikai sérülés okozta meddőségből, ha pontosan 
ismeri a terméketlenséget kiváltó körülményeket 
(ehhez a Meddőség észlelése nevű varázslatot 
célszerű alkalmaznia). 

A másik alkalmazás a mágia okozta meddőség 
gyógyítását teszi lehetővé. Ehhez a beavatottnak 
annyi Mana-pontot kell feláldoznia, amennyi a 



MAGUS                                                                          Termékenységmágia                                                     Kalandozok.hu 

4 
 

rontáshoz felhasznált Mana-pontok mennyisége, 
plusz még 10-et.  

Szülés 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: speciális 
Erősség: 15  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat segítségével egy várandós anya 
szülése indítható meg, melyhez az alany hasának 
megérintése szükséges. Az alkalmazás zökkenő-, és 
fájdalommentesebbé teszi a szülést, illetve 
gyakorlatilag kiküszöböli a gyermek és az anya 
halálának lehetőségét. 8 hónapos gyermek esetében 
az élveszületés esélye csupán 80%, ennél fiatalabb 
gyermek esetében naponta 5%-kal csökken az 
élveszületés esélye (vagyis 8 hónap előtt egy nappal 
már csak 75%, két nappal 70%, és így tovább). 

Magvizsgálat 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 5 (+5) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A beavatott a varázslat alkalmazása mellett 
egy férfi hasára téve a kezét meg tudja mondani, 
hogy minden rendben van-e annak magjával. Ha a 
karakter problémát észlel, úgy további 5 Manapont 
ráfordításával a baj mibenlétét is kiderítheti 
(természetes vagy mágikus), továbbá 
megállapíthatja, hogy milyen eséllyel öröklődik, 
illetve miként lehet (vagy lehet-e egyáltalán) 
gyógyítani. 

Ha a mag problémáját mágia okozta, úgy 
további Mana-pontok ráfordításával fény derül az 
ahhoz felhasznált Mana-pontok számára illetve a 
varázslat Erősségére is. 

 
 

Magtisztítás 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 20 vagy speciális 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslatnak két alkalmazási módja 
ismeretes. Az első a természet okozta illetve az 
örökölt magproblémákat semlegesíti 
véglegesen. Ehhez a felhasználónak pontosan 
ismernie kell a mag problémájának mibenlétét, 
jellemzőit, ami miatt célszerű a varázslatot egy 
Magvizsgálattal megalapozni. 

A második alkalmazási mód a mágia 
okozta magproblémák kezelésére nyújt 
lehetőséget. Ebben az esetben a varázslat annyi 
Mana-pont felhasználását igényli, mint a bajt 
okozó varázslat, plusz még 10-et. 

Magzatvizsgálat 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 5 (+5) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 1 kör 
Időtartam: egyszeri 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A beavatott a varázslat alkalmazása 
mellett a várandós anya hasára téve a kezet meg 
tudja mondani, hogy minden rendben van-e a 
magzattal. Ha a karakter problémát észlel, úgy 
további 5 Mp ráfordításával a baj mibenlétét is 
kiderítheti. Szinten 5 Mp ráfordítást igényel, 
hogy a varázslat használója megállapíthassa a 
magzat faját, nemét es a születéskor várható 
súlyát. 
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Fertőtlenítés 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 10 + percenkét 1+10/20 (+10) 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: lásd a leírást 
Időtartam: 1 óra 
Hatótáv: 5 láb sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A többlépcsős varázslat első 
elemének hatására az alkalmazó egyfajta 
különleges transzba esik, amelynek 
időtartama alatt egy sajátos belső látásra 
tesz szert. Ez az őt körülvevő 5 láb sugarú 
körben minden élőlényt felnagyít és sárgás 
derengéssel „körülrajzol”, így a 
mágiahasználó azokat környezetükből 
kiemelve vizsgálhatja meg, legyenek azok 
bármilyen aprók. Ez a művelet mindössze 
egyetlen kör varázslást igényel – ezalatt az 
alkalmazó elréved, a mágia pedig 
működésbe lép. 

Ezután, a varázslat második 
lépcsőjében a varázshasználó gyakorlatilag 
egyenként végigfuttatja tekintetet a terület 
minden élőlényen, és a pillanat töredéke 
alatt megvizsgálja őket. Mindazon 
teremtmények, melyekről a beavatott tudja, 
hogy ártalmasak a vajúdó asszonyra vagy 
születendő gyermekére, a többi kézül 
sötétvörös színnel kiemelten virítanak 
ezentúl látóterében. Ezzel a lépcsővel az 

alkalmazó kiszűri a vírusokat, gombákat és 
baktériumokat egyaránt. A varázslatot ez idő alatt 
végig fenn kell tartani, amelynek hosszát azonban 
előre nem lehet meghatározni; ez ugyanis attól függ, 
hogy mennyi élőlényt kell a beavatottnak 
megvizsgálnia, s hogy ezt mennyire gyorsan tudja 
megtenni (Intelligencia képesség). Egy, a kor 
viszonyai között kristálytisztának mondott területén 
legfeljebb öt perc alatt végezhet az alkalmazó, egy 
bűzlő mocsárban ez azonban akar órákat is igénybe 
vehet. Hogy a varázshasználó honnan tudja, hogy 
melyik parány ártalmas s melyik nem? A következő 
képzettségek ismerete alapján: Sebgyógyítás, 
Herbalizmus, Mágiaismeret (boszorkánymester, 
Rontások); ezek mellett bizonyos esetekben a 
Erdőjárás, a Kínzás és az Alkímia képzettség 
ismerete is segíthet. A végső szó joga a vizsgálódás 
időtartamát és sikerét illetően természetesen a 
Kalandmestert illeti meg. 

A veszélyes élőlények kiemelése után 
következhet az utolsó stádium, meghozza a 
fertőtlenítés szakasza. Ebben nem történik más, mint 
az, hogy a beavatott a mana szövedékének 
feltépésével nyers mágiát süt ki (akar a boszorkány a 
Pusztítás varázslat esetében is), aminek destruáló 
hatását az imént kiemelt s megjelölt kórokozók ellen 
fordítja az alkalmazó. Az ebbe a szakaszba 
befektetett energia egyik része a manát tépi fel, a 
másik része pedig mederbe tereli és irányítja a 
kisülni készülő mágikus erőt. A varázslat ezen, csak 
és kizárólag természetes kórokozókat kiölő szakasza 
10 Mana-pontot igényel, és ebben az esetben a 
Személyes Aura ellenszegül a varázshasználónak 
(tehát a vajúdó régi ingén levő temérdek kórokozó 
túléli a pusztítást), s 20 Mana-pontba, ha az 
alkalmazó ezt a gátat is le kívánja bontani. További 
10 Mana-pont ráfordításával a mágikus eredetű 
kórokozók is elpusztíthatók. 

A varázslat tehát ideális körülmények között is 
(lehető legtisztább szoba, kiváló tudással bíro 
beavatott) legalább 25 Mana-pontba kerül, de az 
igényesebbek (és hatalmasabbak) 45 Mana-pontot 
költenek rá. 
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Rablócsók 

Típus: termékenységmágia, csókmágia 
Mana pont: 18 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: csók 
Mágiaellenállás: mentális  

A varázslattal támogatott csók elrabolja a férfi 
áldozat nemi teljesítőképességét. További 10 Mana-
pont befektetésével a karakternek lehetősége nyílik 
arra, hogy a hatás az ő esetében ne érvényesüljön. A 
varázslat az időtartam lejárta előtt is tetszőlegesen 
feloldható. 

Magzatalakítás 

Típus: termékenységmágia 
Mana pont: 10 + speciális 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázslat a Termékenységmágia csúcsa. 
Minden változata a magzat végleges átalakítására, 
formálására szolgál. Segítségével, és az alany 
beleegyezésével lehetőség nyílik befolyásolni a 
szem-, és a haj (szőrzet) színét, a nemet és számos 
egyéb tulajdonságot – lásd a táblázatot alább. A 
varázslat minden formája a has megérintését igényli 
és meglehetősen költséges – rengeteg mágikus 
energiába kerül, melynek mértékéről az alábbi 
táblázat tudósít. 

 
Befolyásolt tulajdonság Mp igény 

Faj* 80 
Immunitás** 70 
Tehetség*** 60 
Képesség (12-es átlag)**** 50 
Minden további +1 átlag +10 
Nem 40 
Alkat 30 
Magasság (véglegesen elérhető) 30 
Bőrszín 15 
Szem (alak, szín, stb.) 15 
Haj, szőrzet (szín, forma, mennyiség 
stb.) 

15 

 
* humanoid szülőknek csak humanoid 

gyermeke lehet és fordítva! A beavatottnak 
kiválóan kell ismernie az új faj jellemzőit 
(Élettan Mf vagy az adott faj tagja);  

** az immunitás őselemekkel (tűz, víz, 
levegő, föld) és azok paraelemeivel (meleg, 
fagy, fény, sötét), illetve mérgekkel szembeni 
immunitást jelent (tehát nem lehet pszire, 
mágiára vagy Od-ra immunissá tenni!);  

*** lásd lentebb!;  
****ezek elosztása már a varázslat 

befejeztekor megtörténik. 
 
A fenti táblázatban foglalt Mp-értékeket 

azonban több tényező is befolyásolja. Ha a 
beavatott rendelkezik az Élettan képzettség Mf-
ával, úgy minden alkalmazás Mp-igénye 10-zel 
csökken, kivéve a fajmódosításét. Sokkal 
fontosabb azonban az, hogy a magzat mennyi 
idős, amikor a varázslatot végrehajtják. 

 
 
 

Kor Mp 
1 nap 0,5  
1 hétig -10 
1 hónapig -5 
3 hónapig nincs változás 
9 hónapig +2 hetente 
9. hónapban még +10 

 
A tehetség módosításával, 

adományozásával, ahogy a táblázat lábjegyzete 
is írta, különféle képzettségkörök határozhatók 
meg a majdan megszülető számára, 
amelyekben kifejezetten tehetségesnek 
bizonyul. Az ezekbe tartozó képzettségeket 
születésétől fogva Af-on bírja, míg Mf-on való 
elsajátításuk fele annyi Képzettség-pontba 
kerül; százalékos képzettségek esetében 30%-
os induló érteket jelent, amit 1 Kp=5% 
aranyban fejleszthetnek. 

1. Harci képzettségek: Ökölharc, 
Birkózás, Fegyverhasználat, Fegyverdobás, 
Fegyvertörés és Lefegyverzés. 

2. Művészi képzettségek: 
Éneklés/zenélés, Hangutánzás, Tánc, Irodalom, 
Festészet, Szobrászat, Ékszereszet, Rajzolás, 
Színészet. 
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3. Empátiát igénylő képzettségek: 
Hadvezetés, Etikett, Szexuális kultúra, 
Lélektan, Politika/diplomácia, Erkölcs. 

4. Alvilági képzettségek: 
Zsebmetszés, Zárnyitás, Lopózás, Rejtőzés, 
Csapdakeresés, Hamiskártya. 

5. Egyensúlyérzékre alapozó 
képzettségek: Tánc, Mászás, Esés, Ugrás, 
Kütéltánc 

6. Állatokkal kapcsolatos 
képzettségek: Lovaglás, Idomítás, 
Erdőjárás (illetve területi változata), 
Vadászat/halászat, Nyomkeresés/eltűntetés. 

7. Tudományos képzettségek: 
Időjóslás, Építészet, Herbalizmus, 
Sebgyógyítás, Alkímia, Mechanika. 

 
A varázslat egyik másik hatása, hogy 

az átalakított magzat lelke továbbra is a 
korábbi, természetes állapotot őrzi majd, 
ami többek között befolyásolhatja a 
válsághelyzetekben tanúsított magatartást. 
Másik következménye, hogy az 
átváltoztatott gyermek és a beavatott között 

az Asztrális síkon jól látható Asztrálfonál épül ki, 
amelynek következtében a gyermek anyjaként tekint 
a varázstudora – ez egy asztrális hatás, melynek 
Erőssége megegyezik a varázslathoz felhasznált 
Mana-pontok számával. Ez jelent egy vágyódást is a 
vele való találkozásra, majd ennek bekövetkezte 
után a szétválás ellehetetlenülését is eredményezi – 
mert miért akadna elszakadni valaki attól a nőtől, 
akitől az életét kapta s akinek mindent köszönhet? 

 
KM! A Játékos szívesen fog időről időre 

előhozakodni azzal, hogy az anyja pont egy 
beavatott áldását viselte vagy maga is az volt, tehát 
embertelen hatalmat kíván megragadni már a 
karakteralkotás során. Erre valóban van esélye, 
meghozza 1%, amelyet ha megdob, engedhető az 
erősítés. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 
világ minden századik kalandozója ilyen anyától 
származik – de ennél kisebb esélyeket mar bajosan 
adhatnánk. Alternatív megoldást képez az az eset, 
amikor az egyik JK alkotja a bizonyos beavatottat, s 
„elkészíti” magának jövőbeli csapattársait. Ekkor 
sajnos sokat nincs mit tenni... 
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Varázslat neve Mp E Varázslás ideje Időtartam Hatótáv ME 
Vérgyermek 48 1 3 kör végleges önmaga - 
Állapot íze 5 1 1kör egyszeri érintés - 
Tisztaság speciális 1 1 kör egyszeri érintés Eg.pr. 
Ártatlanság 5 1 1 kör egyszeri érintés - 
Meddőség észlelése 5 1 1kör egyszeri érintés - 
Meddőség kezelése 40/spec 1 1 kör végleges érintés - 
Szülés 15 1 1kör egyszeri érintés - 
Magvizsgálat 5 1 1 kör egyszeri érintés - 
Magtisztítás 20/spec 1 1 kör végleges érintés - 
Magzatvizsgálat 5 1 1 kör egyszeri érintés - 
Fertőtlenítés spec. 1 1 kör 1 óra 5 láb sug. kör - 
Rablócsók 18 10 5 szegmens 1 nap csók mentál 
Magzatalakítás 10+spec. 1 10 perc végleges érintés - 
 
 
 Köszönettel Con Salamandernek a 

javaslatokért és észrevételekért. 
 

Képjegyzék 

1. oldal – Liliom 
3. oldal – Babuc 
5. oldal – Játékbaba 
7. oldal – Tetoválás 
2. es 8. oldal – Kismama 
A képeket Rhea készítette. 

 
 

2011.10.05.  
Szerző: Rhea és Lord RuFuS 

Forrás: Kalandozok.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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