
 

 

 
 

A rúnatermekről 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az ynevi mágiahasználók tudása 
és ereje hatalmas, és csak kevés dolog 
van, amely ellenállhat nekik. A 
zónájukon belül egyeduralkodónak 
számítanak, lényegében azt tesznek, 
amit akarnak, és igen nehéz 
szembeszállni velük. A világi hatalmak 
számára ez számos kellemetlenséget és 
hátrányt okozott, ezért úgy védekeztek 
ellenük, ahogy tudtak – mágiával. 

Rúnatermek már a legősibb 
időkben is léteztek, mint a védekezés 
egyik legelterjedtebb és legismertebb 
módszere. Egy szoba az épületen belül, 
amelynek padlójára, falára a 
legkülönfélébb rúnákat írták, hogy azok 
hatásukat az egész házra kifejtve 
megóvják azt és lakóit egyes mágikus, 
és természetes hatásoktól, származzanak 
azok bár kívülről vagy belülről. A 
legismertebbek a tűztől, és egyes elemi 
erőktől védő feliratok, de ismertek 
térmágiától óvó, vagy a szimpatikus 
mágiát akadályozó hatásúak is. 

A rúnatermeknek azonban megvan 
az a kellemetlen hatása is, hogy az ott 
elhelyezett óvó rúnák hatása nem 
kivételez senkivel, így a ház 
alkalmazásában élő mágiahasználó sem 
képes olyan hatásokat 
létrehozni, amelyek ellen az épület 
védve van. Persze van módszer ennek 
kiküszöbölésére is- a mágiahasználót 
jelképező rúnát bele kell foglalni a 
rúnaterem feliratai közé, így o kivételt 
képez annak akadályozó hatásai alól.  

(Így képes rá, hogy szimpatikus 
mágiát használjon egy olyan házban, 
ahol a rúnateremben szerepel a 
szimpatikus mágiától védő formula, 
viszont kívülről vagy belülről jövő, 
ellene vagy az épületben lévők ellen 
irányuló egyéb szimpatikus hatások 
nem jönnek létre.) 

A rúnatermek legfontosabb 
eleme az úgynevezett Pecsét. Ez 
lényegében nem más, mint a 
mágiahasználók által alkalmazott 
végjel írott formája. A rúnaterem 
feliratainak elkészülése után 
készítik el, s csak miután feltöltésre 
került, aktiválódik a rúnaterem 
mágikus aurája. Ilyenkor a pecséten 
keresztül a manahálóból mana áramlik 
a jelekbe, aktiválva azokat. Amíg a 
pecsét el nem készült, addig a rúnák 
hatása nem érvényesül. A pecsét 
sérülése esetén a rúnaterem 
használaton kívül helyeződik, a 
rúnákban tárolt mana az így 
keletkezett „résen” keresztül 
elszivárog, vissza a manahálóba. 

A rúnaterem feliratait csak olyan 
mágiahasználó képes elkészíteni, aki a 
Rúnamágia és az Építészet 
(geometriai, számmisztikai 
összefüggések.) képzettség 
mesterfokával valamint a megfelelő 
mennyiségű manaponttal rendelkezik. 
A rúnatermeket az épületeken belül 
erősen őrzik, vagy akár be is falazzák, 
és csak az esetleges módosítások 
alkalmával nyitják fel újra.  
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Meghatározható, hogy egyes óvó hatások az 
épület mely részeire fejtsék ki hatásukat, de ez 
maximum akkora lehet, mint a feliratok készítésekor 
az épület. Ha új szárny épül, akkor arra nem terjed ki 
az óvó mágia. Ilyenkor az újonnan épült részben egy 
új rúnaszobát kell létrehozni, vagy pedig a régit 
felnyitva módosítani a feliratokat. 

A rúnaterem elkészítése elég nagy anyagi 
terheket ró a ház tulajdonosára, így csak az igazán 
tehetősek engedhetik meg maguknak. Nemes házak, 
gazdag kereskedők, bankházak, és természetesen az 
uralkodók. 

A rúnaterem elkészítésének ára négy dologtól 
függ: 
• milyen erősségű óvó aurát gerjeszt 
• milyen hatások ellen védje a házat 
• már létező épülethez készül, vagy olyanhoz, ami 

majd most fog 
felépülni ez „olcsóbb”) 

• mekkora területre vonatkozzon a hatása (a teljes 
házra, egyes 
helyiségekre.) 

A rúnaterem hatása 
A védett területen ha a rúnaterem adott 

feliratának E-je nagyobb a hatás E-jénél, akkor a 
hatás nem jön létre, nem érvényesül. Ha a felirat E-
je kisebb, akkor a hatásból csak annyi jut át, 
amennyivel nagyobb az E-je mint a rúnáké. 
(bővebben az Első Törvénykönyv, a Magas Mágia c. 
fejezete, Varázskörök – Védő Varázs- körök. 
vonatkozó részei. Az eltérés, hogy nem csak 
Varázsló, hanem bármilyen mágiahasználó 
elkészítheti, ha rendelkezik Rúnamágia és Építészet 
mesterfokkal. ) 

A rúnatermek nem összekeverendők az 
Yneven dívó, a rágcsálóktól, a fal vizesedésétől, a 
ház leégésétől, stb. védő egyéb praktikákkal, 
amelyek a legtöbb tehetősebb polgárházon 

megtalálhatóak, bár 
természetesen ezek a hatások is létrehozhatóak. 
(pl. az épületen belül csak max. kandallótűz 
nagyságú tűz éghet, így akadályozva meg azt a 
leégéstől. Minden ezt meghaladó méretű tüzet 
erre az erősségűre csökkent.) 

Ynev minden táján találhatunk olyan 
rendeket, amelyek a rúnatermek elkészítésére 
specializálódtak. Északon a legismertebbek 
azok a toroni magitorok, akik a Nemes Házak 
védelmét készítik, valamint a Két Hold 
országaiban Doran varázstudói, míg délen csak 
a pyarroniak végeznek ilyen munkát. 
Shadonban az Egyház kezében van szükséges 
tudás, amellyel főleg saját épületeiket védik a 
Gonosz befolyása ellen. Kránról keveset tudni. 
Az bizonyos, hogy ott is vannak rúnatermek, de 
beszélnek olyan boszorkánymesterekről is, akik 
a testükre rótt rúnák segítségével mintegy élő 
rúnateremként működnek, és bárhol képesek 
uruk köré védelmező aurát vonni. 

Természetesen mindenhol találhatunk 
kisebb rendeket, magányos mestereket, de az 
átlagember számára ok is megfizethetetlenül 
drágák. 

 
 

 
2000.05.05.  

Szerző: Anarion 
Forrás: LFG.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk megjelent az Atlantisz, valamint a 
KalandozokPontHU oldalon is. 

A cikk megjelent Rúnatermek címmel a 
Mathias-Site G-portal oldalon is, a forrás vagy 
az eredeti szerző feltüntetése nélkül. 

  
 
 

 


