
 

 

 
  

A rúnamágia elmélete 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Kártusok 
Ha megfigyeljük, azok a 

közismert varázstárgyak, melyek 
rúnamágián alapulnak, három 
csoportba sorolhatók be. 

Az első csoportba tartoznak a 
varázstekercsek, és azok a 
varázstárgyak, melyek hatásukat a 
megsemmisülésük pillanatában fejtik 
ki. A második csoportba azok a 
tárgyak tartoznak, melyek hatásukat 
automatikusan mindaddig kifejtik, 
amíg rendeltetésszerűen használják 
őket. A harmadik csoportba tartoznak 
azok a varázstárgyak, melyek egy 
varázsszóval aktiválhatóak. Ezek 
működési ideje korlátozott, és két 
használat között bizonyos időnek kell 
eltelnie. 

A csoportosítás magyarázata, 
hogy mindhárom tárgytípus eltérő 
kártust visel magán. A kártusok 
tulajdonképpen nem mások, mint a 
rúnákat teljesen vagy részben 
körbezáró keretek. Szigorú értelemben 
nem is tekinthetők önálló varázsjelnek, 
manapont igényük egyáltalán nincs, 
mágiaelméleti szempontból pedig 
leginkább az elemi mágia formázásaira 
hasonlítanak. 

A nagyobb varázslóiskolákban 
három különböző kártust, illetve ezek 
kombinációját tanítják: a Tekercsek 
kártusát, a Folytonosság kártusát, és az 
Igék kártusát. 
 

A rúnamágia a varázstárgyak 
alkotásának egyik legegyszerűbb, és 
legrugalmasabb módja, mely sajnálatos 
módon mégis sokak előtt ismeretlen, 
akik – bár másolják a jól bevált 
formulákat – mégsem értik 
összefüggéseit. 

Míg a jelmágia szerepe pusztán 
annyi, hogy horgonyként hozzáláncoljon 
egy működő varázslatot az elsődleges 
anyagi sík valamely darabkájához, ezzel 
megnyújtva annak időtartamát, és 
bizonyos esetekben megnövelve 
erősítését, addig a rúnamágia ennél jóval 
több: A rúnamágiával készült tárgyak 
anyagukban és lényegükben 
eggyéválnak a rájuk bízott mágikus 
hatással, és parancsolnak annak. 

Amennyiben a jelmágiát a 
varázsló inasának tekintjük, úgy a 
rúnamágiára, mint a varázsló tanoncára 
kell gondolnunk. 

A varázstárgyak zónája 
A varázstárgyak alkotójuktól 

függetlenül is képesek mágikus hatások 
megidézésére, éppen úgy, mintha maguk 
is varázshasználók lennének. Ennek 
megfelelően önálló zónájuk van, más 
szóval a beléjük foglalt mágikus 
hatásokat húsz méter sugarú körben 
képesek létrehozni. 
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Tekercsek kártusa 

Erősség: mint a Mágikus Aura varázsjelé  
Mana pont: - 
Időtartam: - 
Rajzolás ideje: -  

A kártusok közül a legegyszerűbb. Az így 
készült varázstárgy csak tárolja a rá bízott hatást, 
melynek felszabadításához a rúnák megtörése 
szükséges. 

Előnye, hogy elkészítése nem igényel a 
hordozóval kapcsolatos szakmai tudást, vagy 
különleges nyersanyagokat – ebben a tekintetben 
leginkább a jelmágiára hasonlít. Ezzel a kártussal 
akár pergamenre vagy vászonra is felfesthető 
bármilyen varázslat rúnamágikus megfelelője. 
Hátránya, hogy az így alkotható tárgyak minden 
esetben egyszer használatosak. 

Folytonosság kártusa 

Erősség: mint a Mágikus Aura varázsjelé  
Mana pont: - 
Időtartam: - 
Rajzolás ideje: 5 perc  

Az így készült varázstárgy aktiválásához nem 
szükséges varázsszó, a tárgyat azonban 
rendeltetésszerűen kell használni. Kard vagy egyéb 
fegyver esetén kivonva kell tartani, ruhadarab, 
páncél, netán ékszer esetén viselni kell azt, stb. (ha a 
ruhához csukja is tartozik, mint például a 
Láthatatlanság köpenyének esetében, azt a fejre kell 
húzni). A mágikus hatás kivétel nélkül vagy a tárgy 
használóján, vagy magán a tárgyon jelentkezik. 

A legtöbb anyagra felrajzolható, azonban 
megköveteli a tárgy és varázslat misztikus kötelékét 
– ha ez nincs meg, egyáltalán nem alkalmazható. (A 
misztikus kötelékről bővebben A hordozóról című 
fejezetben lehet olvasni.) 

Fontos tudni, hogy egyes rúnákat, mint például 
a képességekhez, vagy képzettségekhez köthetőket 
csak ilyen kártusban lehet elhelyezni, míg másokat, 
például az őselemekhez, és elemi erőhöz 
köthetőeket, illetve mindazokat, melyek időtartam 
nélküliek, egyáltalán nem lehet ezzel a kártustípussal 
együtt alkalmazni. 

Igék kártusa 

Erősség: mint a Mágikus Aura varázsjelé  
Mana pont: - 
Időtartam: - 
Rajzolás ideje: 5 perc / varázsszó  

Egy díszes, egymásba fonódó dupla, 
tripla, vagy néha ennél is több vonalból álló 
keret. Az így készült tárgy aktiválásához 
varázsszó szükséges, melyet a két keret közé 
írnak, ami egyúttal azt is jelenti, hogy aki 
legalább alapfokon jártas rúnamágiában, az ezt 
el tudja olvasni. A varázsszó kimondásakor a 
tárgynak benne kell lennie tulajdonosának 
személyes aurájában, ami egyúttal azt is 
megakadályozza, hogy a varázstárgy 
mindenegyes alkalommal aktiválódjon, amikor 
valaki hallótávolságon belül kimondja az adott 
szót. 

Ez a kártus az anyagokra meglehetősen 
kényes, így szövetre, papírra, vagy más 
hajlékony felületre nem lehet felírni, azonban a 
tárgy és varázslat misztikus kötelékére csak 
közepesen: lehetséges ugyan a kötelék nélkül is 
alkalmazni, de ebben az esetben a tárgy csak 
néhány alkalommal használható. Hogy 
pontosan hányszor, azt a KM jogköre 
meghatározni, szélsőséges esetekben ez akár 
egy-két alkalom is lehet.  

 
Az itt felsoroltakon kívül létezhetnek még 

egyéb, többé-kevésbé ide tartozó kiegészítő 
szimbólumok, például az újratölthető kyr 
mágikus kulcs (lásd Rúna magazin VI./2 - 
Grimóriumok), ezekkel azonban itt most nem 
foglalkozunk. 

A kártusok közül a Folytonosság és Igék 
kártusait akár kombinálni is lehet egymással, 
ezeket nevezzük Beágyazott kártusoknak. 

 

A mágikus nyelv határozói 
A rúnamágiában több ezer varázsjelet 

tartanak számon, azonban ezek nagy része nem 
magát a mágiát írja le, inkább a hétköznapi 
nyelvek határozóira és jelzőire hasonlít: azt 
adja meg, hogy a varázslat hol, mikor és 
hogyan jöjjön létre. 
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A szokványos varázslás során az ilyen 
finom részletek részben a 
kézmozdulatokon, részben a varázshasználó 
hangsúlyain és gondolati parancsain 
keresztül érvényesülnek. 

Például egy időzített tűzkitörés esetén 
az adott varázslat mibenlétét, nevezetesen 
az elemi tűz megidézését, kitörésbe való 
formázását, és az időzítés mozaikot a 
varázsszavak hordozzák, azonban az egyes 
mozaikok erősítését, azt, hogy a kitörés 
pontosan hol és mikor jöjjön létre, már a  
mágia határozói írják le. Természetesen 
valaki, aki olyan mélyen ismeri a mágia 
összefüggéseit, mint egy varázsló, a 
határozókat is kimondhatja élő szóban, ha 
úgy látja jónak. 

Rúnamágia esetében azonban nincs 
lehetőség sem gondolati parancsok, sem 
kézmozdulatok használatára, ezek 
mindegyikét rúnákkal kell leírni. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy ne lehetne egy 
varázstárgyat használni anélkül, hogy az 
áldozat nevét előre beleírnánk a mágikus 
rajzolatba. Helyette a varázshatalmú szöveg 
szólhat úgy: a mágia hasson arra, aki a 
kardot a kezében tartja, vagy: hasson arra, 
akire a pálcával mutatnak. 

A Tekercsek és Igék kártusa esetén 
arra is van lehetőség, hogy a varázslatot 
határozatlanul hagyjuk. Varázstekercsek 
esetén például az összes mozaikot így 
szokás leírni. Ekkor a tárgy használójának 
ismernie kell a mágia összefüggéseit, és a 
hiányzó határozókat szóbeli parancsokkal 
kell pótolnia. 

Fontos megjegyezni, hogy egy 
mozaik erősítése is lehet határozatlan, 
ebben az esetben az adott varázslat 
megidézhető kisebb erősítéssel, mint 
amekkorának a rúna leírásakor felhasznált 
manapontok alapján lennie kellene, 
nagyobbal azonban soha. 

 
 
 

Használatok száma, és az 
újratöltődéshez szükséges idő  
Az Igék kártusának esetében felmerülhet a 

kérdés, hogy az adott tárgy hányszor használható, és 
mennyi idő alatt töltődik újra. Erre nézve nincsenek 
határozott szabályok, azonban van néhány irányelv, 
mely segíthet a KM-nek a kérdés eldöntésében. 

Egy eddig ismeretlen varázstárgy esetén jó 
becslés, ha azt mondjuk, hogy két használat között 
annyi időnek kell eltelnie, amennyi a varázslat 
hatóidejének és erősítésének szorzata (erősítés alatt 
itt az egyes mozaikok közül a legnagyobb erősítését 
kell érteni). Ettől az egyszerű ökölszabálytól 
természetesen lehetnek eltérések pozitív és negatív 
irányban is, de ez egy jó átlagérték számít.  

Az olyan tárgyak esetén, melyek a mágiával 
nincsenek misztikus kapcsolatban, felmerül a kérdés, 
hogy hány alkalommal lehet őket használni. Ez már 
kidolgozott varázstárgyak másolatainak esetén egy 
jól ismert szám, általában néhányszor öt vagy tíz 
alkalom, azonban újonnan megalkotott tárgyak 
esetén teljesen kiszámíthatatlan. A varázsló 
gyakorlatilag vakon kezd neki a munkának, a 
varázstárgy befejezésének pillanatban pedig, amikor 
átpattan lelkének egy szikrája a tárgyba, mely életre 
kelti azt, megvilágosodik előtte a tárgy valódi 
hatalma. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tárgy 
használatának maximális számát pusztán a véletlen 
határozná meg, csupán a mögöttes folyamatok 
kevésbé nyilvánvalóak. Általánosságban 
elmondható, hogy az olyan tárgy, mely nagyobb 
hatalmat biztosít gazdájának, kevesebbszer 
használható, az azonban, hogy ez hogyan és mi 
alapján dől el, még a legnagyobb bölcsek előtt is 
rejtély. 

Játéktechnikailag ez azt jelenti, hogy a KM 
szabadon meghatározhat egy adott értéket, azonban 
azt köteles szem előtt tartani, hogy ne adjon túl nagy 
hatalmat a játékosok kezébe: az olyan tárgyakat, 
melyek közönséges, varázshatalommal nem 
rendelkező megfelelőiktől nem sokban különbek, 
akár 50 alkalommal is lehet használni, míg ha nagy 
pusztítást lehet velük végezni, ez a szám akár 5-nél 
is kevesebb lehet.  
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Jelmágikus rajzolatok a 
Rúnamágiában  

Bizonyos jelmágikus varázsjeleket be lehet 
illeszteni a rúnamágikus szövegekbe is, ezek hatása 
és rajzolási ideje pedig mindenben megegyezik a 
jelmágiában leírtakkal, bár manapont igényük 
különbözhet attól (lásd Változás varázsjel). 

Bár ezek közismertek, van néhány egyedi 
hatás, melyet csak a rúnamágia kölcsönözhet nekik, 
éppen ezért talán nem árt ebből a szemszögből még 
egyszer áttekinteni ezeket a rajzolatokat. A leírásban 
a kártusok rovat tájékoztat arról, hogy az adott 
rajzolat milyen kártusban helyezhető el. 

Zóna varázsjel 

Erősség: 1  
Mana pont: 25 
Időtartam: folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: igék, folytonosság  

A varázsló elhelyezheti saját Zóna varázsjelét 
az általa készített varázstárgyon, azonban van egy 
sokkal érdekesebb alkalmazása is az ilyen jeleknek: 
Korábban már szóltunk róla, hogy a 
varázstárgyaknak saját zónájuk van, más szóval a 
beléjük foglalt hatásokat húsz méter sugarú 
képzeletbeli gömbön belül képesek létrehozni. 
Amennyiben valaki olyan varázságyat kíván 
készíteni, melynek hatalma ennél messzebbre is 
kiterjed (például ami térkaput képes nyitni két távoli 
pont között), az írhat Zóna varázsjelet külön a 
varázstárgy részére is, épp úgy, mintha az maga is 
varázstudó lenne. 

Ebben az esetben egyedi Zóna varázsjel kerül 
a tárgyra, amiről a továbbiakban akárhány másolat 
készíthető. Fontos megjegyezni, hogy ezek a jelek a 
tárgy zónáját, és nem a varázsló zónáját fogják 
kiterjeszteni. 

Személyes aura varázsjel 

Erősség: 1  
Mana pont: 40 
Időtartam: folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: igék, folytonosság  

Szintén egy igen érdekes jel, melynek 
különleges szerepe van a rúnamágiában. Az 
Igék kártusának esetében a varázstárgynak az 
aktiválás pillanatában benne kell lennie 
tulajdonosának személyes aurájában. Ez 
lehetőséget ad néhány különleges alkalmazásra, 
hiszen a személyes aura akár varázsjelek 
segítségével is kiterjeszthető.  

Ez egyrészt akkor hasznos, ha a tárgyat 
távolról akarjuk aktiválni, másrészt áldásos 
mellékhatása a varázsjelnek, hogy a tárgy többé 
senki másra nem „hallgat”, leszámítva jogos 
tulajdonosát. (Hiszen hiába fogja bárki más a 
kezébe, az attól még a tulajdonosának 
személyes aurájáhozhoz tartozik, épp úgy, mint 
a karja, vagy a lába.) 

Mágikus aura varázsjel 

Erősség: 1  
Mana pont: 33 
Időtartam: folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, folytonosság  

A rúnamágia mindenki által ismert 
alapköve.  

Olyan tárgyra, melyre előzőleg Mágikus 
Aura varázsjelet helyeztek el, nem lehet további 
rúnákat vagy varázsjeleket rajzolni, hiszen az 
innentől kezdve mágikus aurát sugároz, és 
mágikus anyagnak minősül. 

Lélekcsapda varázsjel 

Erősség: 1  
Mana pont: 35 
Időtartam: folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: igék, folytonosság  

A nekromancia jól ismert varázsjele, 
melybe lelkek börtönözhetők, akik azután 
különleges tulajdonságokat adhatnak az adott 
varázstárgynak.  

Fontos tudni, hogy az ilyen varázsjel a 
Halottmozgatás bélyeggel együtt nem 
használható, hiszen ahhoz Lélekcsapda 
bélyegre lenne szükség, ami rúnamágiával nem 
kombinálható. Ebből világosan látszik, hogy 
élőholtakat és gólemeket nem lehet felrúnázni! 
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A rúnamágia alapvető rajzolatai 
Ezek a rúnák a mozaikmágia nem 

jelmágikus hatásait tárolják. Tekercsek és 
Igék kártusával együtt minden esetben lehet 
őket alkalmazni, Folytonosság kártusába 
azonban egyes rajzolatokat egyáltalán nem 
lehet beírni, amiket pedig igen, azokat az 
Időmágia rúnáival együtt kell leírni, úgy 
mintha minimum egy órán keresztül kellene 
hatniuk. Ez a szabály kizárólag a 
Rúnamágia alapvető rajzolataira érvényes, a 
Jelmágikus és Egyedi rajzolatokra nem. 

Elemek rúnái 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Sebzés: mint az adott mozaik esetén 
Mana pont: mint az adott mozaik esetén 
Időtartam: mint a mozaiknál, vagy 
folytonos (lásd a leírást) 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, lásd a leírást  

Ezek a rúnák az elemi mágia hatásait 
tárolják. Segítségükkel létrehozható 
bármilyen varázslat, ami mozaikmágiával 
is. Folytonosság kártusába kizárólag a 
paraelemek rúnáit lehet beírni, Őselemekkel 
és Elemi erővel kapcsolatos varázslatokat 
nem, és a paraelemek közül is csak azokat, 
melyek formázása nem időtartam nélküli.  

A rúnák rajzolásához mozaikonként 5 
percre van szükség, folytonosság 
kártusában időtartamuk mindaddig tart, 
amíg a tárgyat rendeltetésszerűen 
használják, egyéb kártusokban az időtartam 
a mozaikmágiában meghatározottal egyezik 
meg. 

Változás rúnái 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: mint az adott mozaik esetén 
Időtartam: mint a mozaiknál, vagy 
folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, lásd a leírást  

Minden a természetes anyagok 
mágiája fejezetben megfogalmazott hatás 

leírható a Változás rúnáival. Ezek többek, mint a 
változás varázsjel, hiszen míg az csak arra a tárgyra 
hathat, amire rajzolták, addig a változás rúnái húsz 
méter sugarú körben bárhol kifejthetik hatásukat, és 
manapont igényük is alacsonyabb: a 
varázslatmozaikéval egyezik meg, nem pedig annak 
háromszorosával. A teremtés és dezintegráció rúnáit 
nem lehet folytonosság kártusába írni. 

Asztálmágia rúnái 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: mint az adott mozaik esetén 
Időtartam: mint a mozaiknál, vagy folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, folytonosság  

Bármely az asztrálmágia fejezetébe tartozó 
varázslat megfogalmazható ezekkel a rúnákkal. 

Mentálmágia rúnái 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: mint az adott mozaik esetén 
Időtartam: mint a mozaiknál, vagy folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, folytonosság 

Bármely mentálmágia fejezetébe tartozó 
varázslat megfogalmazható ezekkel a rúnákkal, 
Folytonosság kártusába azonban nem lehet beírni 
azokat az operációkat, melyek használatához 
mentálfonál szükséges. 

Időmágia rúnái 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: mint az adott mozaik esetén 
Időtartam: mint a mozaiknál 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék 

Az időmágia mozaikjait lehet e rúnák 
segítségével leírni. A folytonosság kártusában az 
Alapvető rajzolatok mellé egy Óra mozaikot kell 
helyezni. 
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Térmágia rúnái 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: mint az adott mozaik esetén 
Időtartam: mint a mozaiknál, vagy folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, lásd a leírást  

Minden térmágia fejezetben megfogalmazott 
varázslat leírható ezekkel a rúnákkal. Ezek 
Tekercsek és Igék kártusában a mozaikmágiában 
megszokott módon működnek, azonban térkapu 
esetén van egy különleges alkalmazásuk: 
Folytonosság vagy Igék kártusába elhelyezve két 
egyforma, kétszer két méternél nem nagyobb ajtót 
köthetünk össze, ha a rúnákat körben a keretre írjuk. 
Ebben az esetben az ajtónak nem kell feltétlenül 
átjárhatónak lennie, lehet vakajtó, sőt akár szabadon 
álló diadalív is. 

Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy 
amennyiben a két kapu egymástól több mint húsz 
méter távolságban található, a zóna varázsjel 
alkalmazására van szükség. 

Szimpátia rúnái 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: mint az adott mozaik esetén 
Időtartam: mint a mozaiknál, vagy folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, folytonosság  

A szimpatikus mágia hatásait foglalják 
rajzolatokba. A Fürkész elengedhetetlen 
alkotóeleme. 

Destrukció rúnája 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: lásd a leírást 
Időtartam: 1 perc (6 kör) vagy végleges 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék 

Egy igen érdekes rúna, melynek kétféle 
felhasználása ismeretes: az elsőnél a Tekercsek 
kártusába írva a megsemmisülés pillanatában, vagy 
Igék kártusába írva a varázsszó kimondásakor fejti 
ki hatását, mely végleges. A második esetben az 
Igék kártusába írva valamely másik mozaik hatását 
oldja fel ideiglenesen a mágikus szövegben. Ez 

utóbbi esetben a hatás alapesetben egyetlen 
percig tart, mely az időmágia rúnáival 
meghosszabbítható. 

Ezen a ponton meg kell említeni, hogy a 
mozaikmágia közönséges destrukciójával a 
rúnák erejét nem lehet megszűntetni, azonban 
az általuk létrehozott hatást igen – legalábbis a 
Tekercsek és Igék kártusa esetén, azonban a 
Folytonosság kártusa által létrehozott hatások 
mozaikmágiával nem destruálhatóak. 

Leplezés rúnája 

Erősség: mint az adott mozaik esetén  
Mana pont: lásd a leírást 
Időtartam: mint a mozaiknál, vagy folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercsek, igék, folytonosság  

Szintén egy igen izgalmas rúna, mely 
egyedi hatások elérésére lehet alkalmas. Az 
egyik felhasználási módja, hogy a létrejövő 
hatást leplezzük vele, azonban ennél 
izgalmasabb, hogy leplezhetjük magukat a 
varázsjeleket is. Korábban már volt szó róla, 
hogy egy rúnamágiában jártas varázsló el tudja 
olvasni a varázstárgyak feliratait, és ez alapján 
meg tudja állapítani, hogyan működnek. Ez 
elkerülhető azáltal, hogy egyes rúnákat (vagy 
akár az összest) leplezzük. A leplezett rúnák 
nem egyszerűen láthatatlanná válnak, hanem 
ténylegesen eltűnnek a tárgy felszínéről, mintha 
csak átformázással hatottak volna rá, és 
innentől kezdve csak a megfelelő erősítésű 
fürkészéssel fedezhetők fel. (Természetesen a 
rúnák eltüntetése puszta átformázással nem 
lehetséges: azok az átformázott tárgyon is 
megmaradnak.) A rúna különös érdekessége, 
hogy ő maga mindig leplezett, így nem lehet 
pontosan kideríteni, milyen mozaikra is hat. 

Egy rúna leplezése mindig annyi 
manapontba kerül, amennyibe maga a rúna, 
tehát ha leplezve kívánunk leírni egy rúnát, az 
dupla annyi manapontba kerül, mint egyébként. 
A leggyakoribb, és egyben legérdekesebb 
alkalmazása ennek a rúnának, amikor magát a 
kártust leplezik, ami erősítésenként 1 Mp-ba 
kerül. Ebben az esetben ugyanis az Igék 
kártusába foglalt varázsszavak láthatatlanná és 
ezzel olvashatatlanná válnak. Ezen a ponton 
meg kell jegyeznünk azt az érdekességet, hogy 
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a tekercsek kártusában a rúnák nem 
leplezhetők, a létrehozott mágikus hatás 
azonban igen. 

Amennyiben a mágikus aura 
varázsjelet leplezik, annak védelme 
lefoszlik a tárgyról, mely a továbbiakban 
természetes anyagként viselkedik, ennek 
minden előnyével és hátrányával 
egyetemben. 

A fentiek alapján az is kiderül, hogy a 
teljes rúnamágikus szöveg leplezéséhez 
legalább az egyébként használt manapontok 
duplája, plusz a kártus leplezéséhez még 
egy manapont kell. 

A rúnamágia egyedi rajzolatai 
Előfordulnak olyan rajzolatok is, 

melyeknek a rúnamágián kívül sem 
jelmágiában, sem a mozaikmágia egyéb 
területein nincs megfelelőjük. Az egyedi 
rajzolatok érdekessége, hogy bármilyen 
tárggyal állhatnak misztikus kötelékben – 
ez alól kivételt csak a tudás rúnái képeznek. 

Kyr harci rúna 

Erősség: 1  
Mana pont: 30 
Időtartam: folytonos 
Rajzolás ideje: 15 perc 
Kártusok: folytonosság  

A rúnamágia legalapvetőbb egyedi 
rajzolata. Valószínű, hogy több különböző 
rúnából áll, azonban azt, hogy ezek 
pontosan micsodák, és külön-külön hogy 
kell őket felrajzolni, ma már  

senki sem tudja. A céljuk ennek 
ellenére egyértelmű: a tárgy, amire írják, 
jobbá válik a harcmezőn. Arról, hogy a 
rajzolat milyen tulajdonságokkal ruházhat 
fel egy tárgyat, a következő táblázat tudósít: 

 
Mp Té Vé Ké Sebzés SFÉ MGT 
30 +5 +5 +2 +1 +1 -1 

 
Azt, hogy ezek közül a lehetséges 

hatások közül pontosan melyik érvényesül, 
a hordozó határozza meg. Fegyverek esetén 

a TÉ, VÉ, KÉ, és sebzés növekszik, páncéloknál az 
SFÉ és MGT változik, pajzsok és alkarvédők esetén 
a VÉ, a test nagy részét borító ruhadarabok (például 
köpenyek) esetén pedig az SFÉ nő úgy, mintha csak 
páncélt hordana viselőjük. Egyéb tárgyakon a 
rajzolat csak a tárgy számára biztosít SFÉ-t, így 
megnövelve azok ellenállását. 

A rajzolat 30 Mp-ért erősíthető, hatása pedig 
az erősítés függvényében sokszorozódik. (Például 
1E erősítés egy pajzs VÉ-jét +5-el növeli, míg egy 
2E erősítésű rajzolat a VÉ-t +10-el emeli meg.) 

Képességnövelés rúnái 

Erősség: lásd a leírást  
Mana pont: lásd a leírást 
Időtartam: folytonos 
Rajzolás ideje: 5 perc/1E 
Kártusok: folytonosság  

Ezek a rúnák használójuk egy adott 
Képességét növelik meg a pszí Képességnövelés 
diszciplínájához hasonlóan – a hatás azonban itt 
teljes egészében mágikus. A varázstárgy 1 E-nként 
plusz 1 pontot ad az adott Képességre, a rajzolat 
manapont igénye viszont az erősítéssel szokatlan 
módon növekszik: 1E-hez 5 Mp-ra van szükség, 
minden további +1E pedig az előző manapont igény 
kétszeresét jelenti. (Pl.: 1E: 5 Mp, 2E: 2x5=10Mp, 
3E: 2x10=20 Mp, stb.) 

 
Erősség Képesség Mp Rajzolás ideje 

1 +1 5 5 perc 
2 +2 10 10 perc 
3 +2 20 15 perc 
4 +4 40 20 perc 
5 +5 80 25 perc 
6 +6 160 30 perc 

 
Aki egynél több ilyen varázstárgyat használ, 

arra mindig csak a legnagyobb erősítésű hat. 
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Útmutatás rúnái 

Erősség: 1  
Mana pont: 30 
Időtartam: 5 perc vagy folyamatos 
Rajzolás ideje: 10 perc 
Kártusok: folytonosság  

A Vándorbot és a Fürkész alapvető rajzolata. 
A rúnák közül a célhoz legközelebb lévő ragyog fel, 
így mutatva az utat. Igék kártusában a rajzolat a 
varázsszó kimondása után 5 percig működik. 

Távolság rúnái 

Erősség: 1  
Mana pont: 20 
Időtartam: 5 perc vagy folyamatos 
Rajzolás ideje: 10 perc 
Kártusok: igék, folytonosság  

Az útmutatás rúnáihoz igen hasonló rajzolat, 
mely a Fürkész alapvető része. Az egyes rúnák 
kombinációinak felragyogása elárulja, hogy milyen 
messze van a keresett tárgy, vagy személy. 

Mágikus érzékelő 

Erősség: 1  
Mana pont: 12 
Időtartam: 5 perc vagy folyamatos 
Rajzolás ideje: 5 perc 
Kártusok: tekercs, igék, folytonosság  

Szintén egy különleges Kyr rajzolat, melynek 
többféle felhasználási módja ismeretes. Egyrészt az 
Igék kártusa esetén a helyettesítheti varázsszót. 
Ekkor a kártusba a varázsszó helyett azt a 
körülményt írják be, amelyik a tárgyat aktiválja, a 
mágikus érzékelőt pedig az Igék kártusán belül a 
folytonosság kártusába ágyazzák. 

A másik gyakori felhasználás, hogy 
folytonosság kártusában a mágikus hatás erősségét, 
vagy működését szabályozzák vele. Remek példa 
erre a Meleg kabát, vagy a Rejtőzés köpenye. Előbbi 
esetben a mágikus érzékelő az Elemi Hő Aura 
erősségét szabályozza, ezzel biztosítva az állandó 20 
fokos hőmérsékletet, míg az utóbbinál a környezet 
színét és mintázatát érzékeli a rajzolat, lehetővé téve, 
hogy az Átformázás leutánozza azt.  

Az eddigiekből kiderül, hogy egy ilyen 
érzékelő nem csak látványt, de hangot, sőt hőt is 

képes érzékelni, azonban ezek közül egyszerre 
csak egyet. A rajzolat egyszerre minden 
irányban „lát”, azonban a takarásban lévő 
dolgokat nem érzékeli, ugyan úgy, ahogy az 
erősítésénél nagyobb távolságban lévő 
tárgyakat sem.  

A rajzolat 12 Mp feláldozásával 
erősíthető, és minden E után 1 m-el növekszi a 
gömb sugara, melyben érzékelni képes. 
(Például 12 Mp feláldozásával rajzolt érzékelő 
erősítése 1E, hatósugara 1 m, 24 Mp-ért 
felrajzolt erősítése 2E, sugara 2 m, stb.) 

Tudás rúnái 

Erősség: 1  
Mana pont: lásd a leírást 
Időtartam: folyamatos 
Rajzolás ideje: 20 perc 
Kártusok: folytonosság  

A rúnamágiában van lehetőség arra, hogy 
valaki tudását a rajzolatokba foglalva 
továbbadja. Ezek a rúnák szintén a Kyr ősöktől 
maradtak ránk, és bár szoros rokonságot 
mutatnak bizonyos mentális operációkkal, 
például az emlékezet írással, 
mozgásirányítással és akaratátvitellel, mégis 
gond nélkül keresztülférkőznek a legerősebb 
mentális pajzsokon is. A tudás rúnái 
segítségével ártani nem lehetséges, a 
kölcsönzött ismeretek mindig valamilyen 
képzettségbeli jártasságot adnak a tárgy 
használójának. 

Az idők során számtalan ilyen 
varázstárgy született a Fürge ujjak kesztyűjétől 
a Lopakodó lábbelin át a Harci nyeregig, és 
mivel minden egyedi varázstárgy hatékonysága 
függ alkotójának az adott képzettségben való 
jártasságától és tapasztalatságától, a szükséges 
manapontok tekintetében hatalmas 
ingadozásokat figyelhetünk meg. 

Amennyiben egy játékos karakter nem a 
meglévő formulákat akarja lemásolni, hanem 
egy új, eddig ismeretlen tárgyat akar készíteni, 
akkor rendelkeznie kell az adott képzettség 
mesterfokával. Manapontok tekintetében jó 
ökölszabály, ha azt mondjuk, hogy a tárgy 
manapont igénye az alapfok és mesterfok 
elsajátításához szükséges képzettségpontok 
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összege lesz, azonban ez változhat, így 
ehhez minden esetben a KM jóváhagyása 
szükséges. 

Ezek után mindazok, akinek 
semmilyen képzettsége nem volt, a 
varázstárgy birtokában alapfokú 
képzettséggel fognak rendelkezni, az 
alapfokon képzettek számára pedig a rúnák 
mesterfokú képzettséget biztosítanak.  

Százalékos jártasság esetén a 
varázstárgy kétszer annyi százalékot 
biztosít használójának, ahány manapontba a 
tudás rúnája került, azonban csak akkor, ha 
az illető már eleve jártas volt az adott 
képzettségben. 

Hatalom rúnái 

Erősség: 1  
Mana pont: 45 
Időtartam: folyamatos 
Rajzolás ideje: 20 perc 
Kártusok: igék  

A hatalom rúnáit botokra vagy 
pálcákra szokás írni, és lehetővé teszik, 
hogy a tárgykörükbe tartozó jelmágikus 
bélyegeket és varázsjeleket fele annyi 
manapontért írja fel az őket használó 
varázsló. Az ismert rúnák tárgykörébe 
tartozik a Nekromancia, az Asztrál és 
Mentálmágia. A rúnákat mindig az Igék 
kártusába kell írni, és mágikus érzékelővel 
kell őket aktiválni – a rúnák működésének 
ugyanis összhangban kell lennie a jelek 
felírásával, ez pedig varázsszavakkal nem 
biztosítható. 

Botokat a pentagrammák és varázskörök 
felrajzolásához használnak, míg pálcákkal bélyegek 
és varázsjelek alkothatók. (Szimbólumokat ilyen 
módon nem lehetséges rajzolni.) 

Tértorzítás rúnája 

Erősség: 1  
Mana pont: 9 
Időtartam: 5 perc vagy folytonos 
Rajzolás ideje: 15 perc 
Kártusok: folytonosság  

A Tértorzítás rúnája egy mágiaelméleti 
szempontból egyedi és megfoghatatlan rajzolat. 
Egyesek szerint egy olyan különlegesen kiképzett 
térkapuról van szó, melynek nincs igazi kijárata, míg 
mások szerint egy apró, önmagába zárt anyagi síkra 
nyíló dimenziókapu, megint mások arra 
gyanakszanak, hogy a varázsjel az anyagi sík 
szövetének torzulását okozza. 

Akárhogy is, a rajzolat egy huszonötször 
huszonöt centiméteres négyzetet borít be, mely 
mögött egy 1 köbméteres üreg jelenik meg – mintha 
csak egy apró térkapu volna, mely ide nyílik. Az 
üreg mindig téglatest alakú, falai abból az anyagból 
vannak, amire a rúnát felrajzolták, mérete azonban 
növelhető, ha egynél többet helyezünk el egymás 
mellé a rajzolatból, vagy nagyobb erősítéssel írjuk 
fel azt (minden +1E 9 Mp-ot igényel, és további 1 
köbméter teret eredményez). 

Ez a rúna a Mély tarisznya, és a hozzá hasonló 
ládák elengedhetetlen kelléke, de a Dzsadok 
meséiben szerepelnek hasonló módon kibővített 
szultáni sátrak is. 

 

 

Kártusok 

Kártus neve Mp Erősség Időt. Rajzolás ideje Jele 
Tekercsek kártusa - Mint a mágikus aura varázsjelé - - T 
Folytonosság kártusa - Mint a mágikus aura varázsjelé - 5 perc F 
Igék kártusa - Mint a mágikus aura varázsjelé - 5 perc / varázsszó I 
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Jelmágikus rajzolatok a rúnamágiában 

Rajzolat neve Mp Erősség Időtartam Rajzolás ideje Kártusok 
Zóna varázsjel 25 1 folytonos 5 perc I, F 
Személyes Aura varázsjel 40 1 folytonos 5 perc I, F 
Mágikus aura varázsjel 33 1 folytonos 5 perc I, F 
Lélekcsapda varázsjel 35 1 folytonos 5 perc I, F 

A rúnamágia alapvető rajzolatai 

Rajzolat neve Mp Erősség Időtartam Rajzolás 
ideje Kártusok 

Elemek rúnái Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott mozaiké 
vagy folytonos* 5 perc T, I, F* 

Változás rúnái Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott mozaiké 
vagy folytonos* 5 perc T, I, F* 

Asztrálmágia rúnái Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott mozaiké 
vagy folytonos* 5 perc T, I, F* 

Mentálmágia rúnái Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott mozaiké 
vagy folytonos* 5 perc T, I, F* 

Időmágia rúnái Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké Mint az adott mozaik 5 perc T, I 

Térmágia rúnái Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott mozaiké 
vagy folytonos* 5 perc T, I, F* 

Szimpátia rúnái Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott mozaiké 
vagy folytonos 5 perc T, I, F 

Destrukció rúnája Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké Mint az adott mozaik 5 perc T, I 

Lepezés rúnája Mint az adott 
mozaiké 

Mint az adott 
mozaiké Mint az adott mozaik 5 perc T, I, F 

 
* Csak megszorításokkal, lásd leírás 

A rúnamágia egyedi rajzolatai 

Rajzolat neve Mp Erősség Időtartam Rajzolás ideje Kártusok 
Kyr harci rúna 30 1 Folytonos 15 perc F 
Képességnövelés rúnái lásd a leírást lásd a leírást Folytonos 5 perc/1E F 
Útmutatás rúnái 30 1 5 perc v. folytonos 10 perc I, F 
Távolság rúnái 20 1 5 perc v. folytonos 10 perc I, F 
Mágikus érzékelő 12 1 5 perc v. folytonos 5 perc T, I, F 
Tudás rúnái lásd a leírást 1 Folytonos 20 perc F 
Hatalom rúnái 45 1 Folytonos 20 perc I, F 
Tértozrítás rúnája 9 1 5 perc v. folytonos 15 perc I, F 
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