
 

 

 
 

Tetoválások 
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A legtöbb ynevi boszorkánymester 
testét mágikus tetoválások, rajzolatok, 
rúnák borítják, melyek különös 
dolgokkal ruházzák fel viselőjüket. Ez 
nem más, mint a varázslói jelmágia 
boszorkánymesterek által alkalmazott 
változata, a tetoválásmágia. Itt a 
rajzolatot (jelet, rúnát) minden esetben a 
boszorkánymester élő testére tetoválják, 
de az egyszerűbbek (látás-, 
halláserősítés, macskaszem, őrzőszem) 
mások testére is rákerülhetnek. (Bár 
ilyenkor többnyire gondot okoz, hol 
találnak boszorkánymestert, aki a 
későbbiekben feltölti a bélyegeket.) 
Ezek a jelek általában ezüstérme 
nagyságúak, de például az, melynek 
segítségével a boszorkánymester 
hatékonyabban forgatja fegyverét, akár 
egész karját is beboríthatja. A 
tetoválások - eltérően a 
boszorkánymesteri varázslatoktól - nem 
annyira a pusztítást, mint inkább a 
boszorkánymester védelmét szolgálják. 
Találhatunk átoktól védő rúnát, 
anyagtalanná tevő rajzolatot, vagy akár 
olyat, amitől viselője láthatatlanná válik. 
Azonban - igaz, csak kis számban - 
akadnak támadó jellegű tetoválások is. 
Némelyek félelmet sugároznak a támadó 
felé, mások egyszerűen csak felerősítik 
a boszorkánymester mentális befolyását. 
A jeleket felhasználóik előre betanulják, 
a hozzájuk tartozó mágikus 
tulajdonságokkal együtt. Maguktól nem 
képesek tetoválást kreálni. A legtöbb 
rajzolatot Ein Endorel: Aritum tevrel 
(Mágikus rajzolatok) c. könyvében  

találhatjuk. Az igazsághoz tartozik, 
hogy kevés boszorkánymester juthat 
birtokába e ritka és drága műnek. A 
kötet példányaira szüntelen vadásznak 
az Aranykör lovagrend tagjai és más, a 
boszorkánymesterek hatalmának 
megtöréséért küzdő erők. A mű 
szerzője, Ein Endorel abasziszi 
születésű, de kétes hírű iskoláit már 
Toron fővárosának falai között 
végezte. Toron jeles 
boszorkánymesterei nehezen fogadták 
tagjaik közé a külhoni ifjút, ám Ein 
Endorel tehetsége és mágiaelméleti 
téren mutatott tudása lassan legyőzte a 
származásából adódó ellenérzéseket. 
Az abasziszi boszorkánymester sokat 
értekezett varázslókkal, mivel 
nemcsak a hatalomhoz vezető út, a 
varázslatokat mozgató erők rejtelmei 
is érdekelték. Rögtön felkeltette 
érdeklődését a varázslók jelmágiája, s 
a maga szerény lehetőségeivel és a 
boszorkánymesteri tudás segítségével 
kutatásba fogott.  

Az első rajzok meglehetősen 
esetlenek voltak, ám nem az jelentette 
a fő problémát. A tetoválások nem 
tudták megőrizni a beléjük foglalandó 
manát. Az egyre újabb sikertelen 
kísérletek eredményeképp Endorel arra 
gondolt, a rajzok megalkotásakor is 
Mana-pontokat kell felhasználnia. A 
következtetés helyesnek bizonyult, az 
így elkészített ábrák már alkalmasak 
voltak a varázslatok energiáinak 
befogadására. Ezek után már csupán 
ötletek és idő kellett az új mágiaforma  
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tökéletesítéséhez. Az ismeretek kötetbe foglalása 
majd egy évet vett igénybe. A mű eredetijét azóta is 
Shulurban őrzik, másolatai azonban eljutottak Ynev 
számos pontjára. Endorel munkáját sokan komoly 
veszélynek tartják, véleményük szerint a könyvben 
leírtak tág teret nyithatnak a további kutatásoknak, 
melyek következményeképp a boszorkánymesterek 
megsokszorozhatják eddigi hatalmukat. A fóliáns 
létét több évtizeden át sikerült titokban tartani, de 
egy, az Északi Szövetség megbízásából 
tevékenykedő kalandozó csapat nyomára jutott a 
toroni boszorkánymesterek féltve őrzött kincsének. 
A hírrel három nap ámokfutáshoz hasonlatos 
menekülés után sikerült elérni Tiadlan biztonságot 
jelentő határát. Doran varázslói azonnal felismerték 
a kötet jelentette veszélyt, s értesítették Krad és 
Dreina lovagjait is. Az inkvizíció roppant gépezete 
lassan, de határozottan lépett működésbe. Ennek 
hatására az Yneven keringő példányok száma 
megcsappant, de tájékozott boszorkánymesterek 
tudják, hogyan, honnan juthatnak hozzá. Így a tudás 
nem veszett el, birtokában a boszorkánymesterek 
valóban félelmetes dolgokra képesek. Lássuk, 
hogyan írja le Ein Endorel a tetoválás készítésének 
módját:  

„...A rajzoló két napig böjtöl, s a harmadik 
nap megkezdi szerszámai megtisztítását. Füstölő 
párájába helyezi a tűt, és kikeveri a festéket. Ez 
tartalmazzon csontőrleményt, hamut, tintát, s néhány 
cseppet a rajzoló véréből. A jel felrajzolását éjközép 
idején kezdje meg, s a tetoválás művelete alatt 
egyfolytában kántálja a jelhez tartozó mágikus 
litániát. Ily módon plántálhat Manát a jelbe, amely 
majdan életben tartja, s őrzi a bélyeg mágikus 
hatását. A tetoválás elkészültével a viselő immár 
birtokába jutott a csodának, de még nem képes 
felhasználni. Ehhez újabb Manát igényel a rajzolat, 
csak eztán kezdi meg működését. A hatás addig tart, 
míg fel nem őrlődik a jelnek másodjára 
adományozott Mana. Ha ez elfogyott, megszűnik a 
varázslat hatása, s csak a litániával bekerült Mana 
őrzi emlékét, egészen újabb feltöltésig...”  

Most nézzük, mit is jelent ez: Minden 
rajzolathoz tartozik egy litánia, mely minden esetben 
7 Mp-t helyez el a tetoválásban. Ez lényegében 
egyfajta kötőelem, amely az egyes használatok közt 
őrzi a jel mágikus erejét. Ahhoz, hogy a jelbe 
plántált varázslat létrejöjjön, újabb Mana-pontokat 
kell áldozni. Ezek fogják táplálni a rajzolatot a 
hatásidő alatt. A Mana elfogytával - a hatásidő 

lejártával - a varázslat megszűnik. Ezután már 
csak 7 Mp-ot tartalmaz, amely az újabb 
használatig őrzi a jel hatását. A tetoválásoknak 
azonban megvannak a veszélyei is. Ha a 
rajzolat megsérül, nem csak a mágikus hatás 
szűnik meg, de a felszabaduló Mana akár el is 
pusztíthatja a jel viselőjét. (Számszerűen 
kifejezve: 1Mp x k6/3Fp veszteség). Annak 
esélye, hogy harcban a rajzolat megsérül, a 
méretektől függően 5-20 % lehet. Néhány 
gyakoribb, elterjedtebb tetoválás:  

Látójel 

Mp: 7  
Varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc (6 kör) 
Időtartam: 6 óra 

Ezt a jelet viselője bal szeme alá szokás 
tetoválni. A rajzolat képessé teszi a 
boszorkánymestert, hogy látása kétszerte 
élesebb legyen az addiginál.  

Hallójel 

Mp: 7 
A varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc 
Időtartam: 6 óra 

A jelet rendszerint valamelyik fül mögé, a 
fejbőrre rajzolják. A tetoválás hatására a hallás 
kétszerte élesebb lesz, s a felhasználó képes 
zajban is kiszűrni a számára fontos hangokat.  

Macskaszem  

Mp: 7  
Varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc  
Időtartam: 6 óra 

A jelet a jobb szem alá tetoválják. 
Hatására a boszorkánymester az ultralátás 
képességére tesz szert (20 m távolságig), és 
képessé válik a 2E láthatatlanság érzékelésére 
is. 
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Őrző szem 

Mp: 10 
Varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc 
Időtartam: 30 perc 

Ez a mágikus rajzolat a 
boszorkánymester homlokát ékteleníti. Este, 
elalvás előtt szokás aktiválni, ugyanis alvás 
alatt a szem ébren őrködik. Ahhoz, hogy a 
boszorkánymestert ilyenkor meglephessék, 
-40%-kal kell a lopakodási esélyt dobni 
(esetleg láthatatlanná kell válni), ellenkező 
esetben a „szem” felébreszti tulajdonosát. A 
pszi Emlékfelidézés diszciplínával 
felidézhetők azok az események, melyek a 
„szem” működése alatt a helyszínen 
történtek.  

Szellemtest 

Mp: 20/35 
Varázslás (feltöltés) ideje: 1 perc 
Időtartam: 30 perc 

A mágikus rajzolat a mellkas közepén 
helyezkedik el. Feltöltve a 
boszorkánymester teste (csak a teste, 
ruházata és eszközei nem) I. vagy II. fokon 
anyagtalanná válik. Képes rá, hogy 
átmenjen kőfalakon, II. fokon áthaladnak 
testén a fémfegyverek, mágikus tárgyak 
azonban útját állják, s varázserővel 
felruházott fegyverek sebezni is képesek. 
(Lásd: varázslói mozaikmágia, természeti 
anyagok mozaikmágiája, légiesség...)  

Hatalom bélyege 

Mp: lásd a leírásban 
Varázslás (feltöltés) ideje: 5 perc 

A hatalom amulettjét helyettesíti. (Töltési, 
kinyerési módot lásd ott.) Bárhová elhelyezhető, s 
akár több is használható belőle, szem előtt tartandó 
azonban, hogy a töltéshez meg kell érinteni.) Mérete 
miatt 15% az esélye, hogy harcban eltalálhatják. 
Ilyenkor az általános 7k6 Fp-n kívül még annyi Fp-t 
veszít viselője, ahány Mp a jelben volt. 
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