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Boszorkányok 

Ynev különböző 
boszorkányrendjei mind járatosak a 
mágikus tárgyak létrehozásának ilyen 
vagy olyan formájában. Az ezzel 
kapcsolatos ismeretek nagy részét a 
rendek évszázadok, évezredek alatt 
szerezték meg, nem egykönnyen és 
ritkán véletlenül, áldozatok nélkül. 
Ennek tudható be, hogy megosztani sem 
készek ezeket a tapasztalatokat, 
féltékenyen őrzik mágikus tudásuk 
minden morzsáját a kívülállók és más 
szekták, szervezetek beavatottjai elől. A 
boszorkánymágiában nagyon fontos 
szerepet tölt be a rend, majdnem olyan 
fontos, mint a papok esetében a 
közösség. A boszorkányok 
összeadhatják ugyanis hatalmukat a 
boszorkánykör varázslat segítségével, 
sokkal nagyobb mágikus befolyásra téve 
így szert. Ez tehát az a fontos elem, 
mely sok rendnek, szektának az igazi 
összekötő kapcsot jelenti: a 
boszorkányok együttműködve sokkal 
hatalmasabbá válhatnak, mintha saját 
útjukat járnák. Ez így igaz a papságra is, 
de tökéletes ellentétben áll a 
boszorkánymesterek függetlenebb, 
önzőbb, az egyént középpontba helyező 
útjával.  

A fent említett elvek 
érvényesülnek a mágikus tárgyak 
létrehozásának területén is. A 
boszorkányrendek mindent megtesznek, 
hogy a kezükbe került tudást csak ők  

birtokolhassák, senki más. A másik 
jellegzetesség a tárgyak készítésének 
szertartása. Csak a legegyszerűbb 
varázstárgyakat, leginkább gyógyító és 
szerelmet, ébresztő bájitalokat, vagy a 
boszorkányi szimpatikus mágia 
kellékeit, a hatalom és az asztrálmágia 
italát készítik a boszorkányok rendjük 
központjától távol, önmaguk. Ezeket is 
szívesebben keverik ki saját, otthoni 
felszereléssel, de ha kalandozás 
közben erre nincs mód, bármilyen 
körülményekhez alkalmazkodhatnak. 
A bonyolultabb szertartást, több mana-
pontot igénylő tárgyak azonban 
kizárólag a rend központjában 
készülnek, legtöbbször három-négy 
boszorkány együttműködésével.  

Maga a varázstárgy készítés 
varázslat a következőket foglalja 
magában: A boszorkánynak először 
transzba kell lépnie, csak ezután 
kezdhet hozzá a tárgy elkészítéséhez, 
legyen ez akár a legegyszerűbb 
gyógyító ital, vagy akár az élet vize. A 
varázstárgy elkészítéséhez jelen kell 
lennie minden komponensnek, 
alkotóelemnek, melyre a tárgy 
létrehozáshoz szükség van. Ezeket a 
formulákat rejtik azok az értékes 
feljegyzések, melyekre a rendek 
kincsként vigyáznak. Az anyagi 
összetevők pontos ismerete nélkül 
hiába a befektetett energia – mana -, a 
tárgy nem készíthető el. A 
M.A.G.U.S.-ban és az eddigi rúnákban 
megjelent italok, főzetek, medálok 
leírása szinte minden nagyobb  
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boszorkányrend birtokában megvan, de az igazán 
hatalmas tárgyak elkészítésének részletes leírása 
csak egy-két példányban létezik az egész 
kontinensen. A boszorkány tehát összeállítja a kellő 
komponenseket: például gyógyital elkészítéséhez a 
következő instrukciókat kell követnie:  

„Vétessék egy arasznyi hosszúságú, 
kristálytiszta rézcső. Töltessék az színültig hat 
percig forrásban hagyott forrásvízzel, majd öntessék 
le két ujjnyi annak színéből. Mártassék az csőbe 
mertőzsálya virágának szirma mindaddig, míg a 
folyadék színe hasonlóvá nem lesz a könnyű 
vörösboréhoz. Vétessék ki az virágnak szirma, majd 
az így kapott vörös folyadék pihentessék addig, míg 
a rézcső már megfoghatóvá lesz kesztyű vagy 
csipesz nélkül is. A következőkben szórassék az 
elegybe egy uncia az legtisztább szárított kárióka-
levél őrleményéből. Kevertessék ez el a lehető 
legnagyobb alapossággal az csőben. Ennekutána 
Laurana-gyökérrel kevertessék az rézcsőnek 
tartalma mindaddig, míg a gyökér maga is kékessé 
nem lesz, akárcsak a folyadék. Nincs már más hátra, 
mint az megfelelő ráolvasás litániájának kántálása, 
míg a folyadék fel nem tisztul, s hasonlatossá nem 
lesz az frissen préselt mustnak színéhez és 
állagához...” 

Más jellegű varázstárgyak készítése is ilyen 
jelegű feljegyzésekben szerepel, bár vannak köztük 
ennél lényegesen összetettebbek is. A fent leírt 
cselekvéseket természetesen a varázstárgy készítése 
varázslat alatt kell végrehajtani. Ha minden a leírtak 
szerint történt, és a boszorkány koncentrációja is 
töretlen marad, a tárgy – ital, amulett – elkészül. 

Bonyolultabb a helyzet, ha a boszorkány nem 
egyedül végzi a szertartást, hanem társnőivel 
boszorkánykört alkot. Ekkor a mana-pontok 
összeadódnak, és csupán a kör közepén állónak kell 
végrehajtania a leírtakat, míg segítői folyamatos 
koncentrációval biztosítják számára a varázslat 
szövetének fenntartásához szükséges manát. Először 
tehát a boszorkánykör jön létre, majd kezdetét veheti 
a tárgy elkészítése. Ilyenkor már külön transz nem 
szükséges, hiszen ennek a kör létrehozásánál is jelen 
kell lennie. A boszorkányok is nagyon fontosnak 
érzik a létrehozott tárggyal való szimpátia-viszony 
kérdését. Tudják jól, annak veszélye, hogy a tárgy és 
létrehozója között kialakult kapcsolat mágia számára 
is felhasználhatóvá válik, csak akkor ál fenn, ha az 
adott ital, medál stb. megalkotása nagyon nagy 
energiát igényel. Nem tudják azonban pontosan, hol 

ez a határ, ezért medálokból csak a 
leggyengébbeket, italokból csak a 
közönségesnek számítókat adják el 
ismeretlennek. Így is kerülnek ki a rendekből 
értékesebb, nagyobb hatalmú tárgyak, de ezek 
kizárólag megrendelésre készülnek, és jövendő 
tulajdonosának szintén a boszorkányoknál kell 
hagynia valamit, ami vele oly szoros szimpátia 
viszonyban áll, hogy a rend tagjai azt mágia 
létrehozására is fel tudják használni. Ez lehet 
hajtincs vagy levágott köröm, de akár vér is. Ez 
a fajta egymástól függés viszonylag jól 
korlátozza mindkét fél esetlegesen ártó 
szándékú lehetőségeit; kevesen vállalják a 
kockázatot, hogy így próbáljanak meg kárt 
okozni egy boszorkánynak – háromszor akkora 
csapást kaphatnak cserébe.  

Papok 

A papok, mivel isteni eredetű mágiát 
használnak, sokkal kevésbé kötődnek az Ynev 
világán működő mágikus törvényekhez, nem 
szükséges számukra kiskapuk állandó keresése 
és megnyitása, mint a boszorkányok és 
boszorkánymesterek esetében. Így tárgy-
készítéssel kapcsolatos mágiájukban sokkal 
kevesebb szerep jut az anyagi 
komponenseknek, azoknak a különös, sokszor 
megmagyarázhatatlan működésű és erejű 
vázelemeknek, fókuszoknak, melyeknek 
tapasztalati mágiát használók varázslatiban oly 
komoly szerep jut. Számukra a gyógyitalok 
elkészítéséhez nem szükségesek ritka 
növények, bonyolult eljárások – csak tiszta víz 
és erős hit. Az isteni energiák valóságba 
szövéséhez feleslegesek a különös füvek, 
hiszen az isteni mágia magát a valóságot 
formázza át – nem szükséges együttműködni 
vele, ha uralhatja is. Egy pap mágikus tárgyat 
csak istenének jóváhagyásával készíthet el, még 
a legegyszerűbbeket is. Ez a jóváhagyás nem 
egyéb, mint hogy a tárgyat létrehozó mágia 
sikeres – ha a pap istene valamely oknál fogva 
nem értene egyet a tárgy megalkotásának 
szükségességével, az ital vagy medál sohasem 
készülne el. A papok által létrehozott mágikus 
tárgy ugyanis nem más, mint egy darabka 
„megkövült”, elraktározott isteni hatalom. Ha 
az isten úgy látja, az általa létrehozott tárgy 
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hívei ellen is felhasználásra kerülhet, nem 
adja beleegyezését a tárgy létrejöttébe. Ezt a 
pap csupán a mágia sikertelensége esetén 
érezheti. Ennek tudható be, hogy papok 
sosem készítenek mágikus tárgyakat 
eladásra, csak szövetségeseik és híveik 
számára. „A szándék magában hordozza a 
mágia sikerességét” – mondta Emano el 
Daryenor, a neves Dreina főpap, s szavai 
tökéletesen tükrözték az igazságot.  

A papok is megkönnyíthetik a 
mágikus tárgyak létrejöttéhez szükséges 
energiák összegyűjtését, méghozzá 
együttállás vagy rituálmágia 
alkalmazásával. Az elsőn olyan 
szertartásokat értünk, melyek kizárólag 
bizonyos kedvező csillag, hold vagy bolygó 
együttállások létrejöttekor lehetségesek. A 
második olyan szertartásokat jelöl, ahol 
nem egy, hanem több, alkalmanként több 
tucat pap együtt hajtja végre a mágia 
megidézését. Ekkor oly mennyiségű energia 
gyűlhet össze, mely akár több száz 
mérföldről is magára vonja a mágiában 
járatos beavatottak tekintetét. Ezekről a 
mágiaformákról ehelyütt nem, de a 
közeljövőben napvilágot látó Második 
Törvénykönyvben és a Papok, paplovagok 
kiegészítőben részletesen szót ejtünk.  

Boszorkánymesterek 

A boszorkánymesterek módszerei a 
varázstárgyak készítésére szinte gyökeresen 
ellenkeznek a papoknál vagy a 
boszorkánymestereknél megismertekkel. 
Ezek a fekete mágiában jártas, szinte 
minden esetben maguknak való, önző 
emberek nem lennének képesek oly fokú 
együttműködésre, mint a fentiek, talán csak 
a legritkább esetben. Ezért a nagy 
mennyiségű mana fókuszálását is nekik 
maguknak kell megoldaniuk. A 
boszorkánymesterek sokáig csak a sötétben 
tapogatóztak; csak a leghatalmasabbak 
tudtak mágikus tárgyakat létrehozni, akik 
elméjük egyszeri feltöltésével képesek 
voltak hatássá formázni a kellő mennyiségű 
energiát. Majd’ ezer év kellett a 
felismerésig, mely szerint a tárgy 

elkészítése szempontjából nem fontos, hogy 
egyszerre juttassák bele az összes energiát, a lényeg 
a folyamatosságban rejlik. A tárgy felé áramló mana 
nem apadhat el, de nem szükséges annak formázása 
minden percben. Pererrio de Garraro a 
következőképp igyekezett megvilágítani egyik 
adeptusa számára: „képzeljük el a tárgy létrehozását 
úgy, mint egy nagyközönségnek előadott beszédet. 
Megállhatunk egy pillanatra levegőt venni, tehát 
megszüntethetjük a szavak áramlását anélkül, hogy a 
beszéd hatása elenyészne – vigyáznunk kell 
azonban, hogy a számunkra kimért pihenés alatt se 
veszítsük el a hallgatóság figyelmét...” Az elmélet 
szolgálatába állított mágikus módszer az életerő 
felhasználásával van összefüggésben. A tárgy 
elkészítésének elkezdéséhez elég, ha a szükséges 
manának egyharmada jelen van. Ezzel megkezdve a 
létrehozáshoz szükséges szertartást, a tárgy már 
rövid szünetekkel is elkészíthető. Az energia 
áramlásának folyamatossága azonban az életerő 
felhasználását igényli. A boszorkánymesternek létre 
kell hoznia a kapcsolatot a készülő tárgy és 
életerővel bíró lények, állatok vagy emberek között. 
A jobb sorsra érdemes áldozatnak eszméletlennek 
kell lennie, és helyhez kötöttnek – fekvőhelyre 
kötözés, vagy más ilyesmi tökéletesen megteszi. Ezt 
követően létre kell hozni a kapcsolatot, mely 21 Mp-
ért épülhet fel. A kapcsolatba tetszőleges számú 
élőlény vonható be, a mana-igény ettől nem változik. 
A boszorkánymester a kapcsolat megalkotása után 
elkezdte a varázstárgy elkészítéséhez szükséges 
mágiát, de akár fel is töltheti elméjét hatalom itala 
segítségével. Ezek után mindenképp a tárgy 
készítésére kerül a sor. Ha a leírt mennyiségű mana 
legalább egyharmadát a boszorkánymester már 
elhelyezte a tárgyban, szünetet tarthat. Ez idő alatt a 
tárgy – energiaáramlásának fenntartása végett - 
életerőt rabol az áldozattól – méghozzá annyi Sp-t 
körönként, amennyi a tárgy-készítés Mp igényének 
egytizede. A boszorkánymester bármikor újra 
bekapcsolódhat a szertartásba, csupán arra kell 
ügyelnie, hogy az áldozatok eközben el ne 
távozzanak az élők sorából – hiszen akkor a mágia 
fonala megszakad, a tárgyalkotás kudarcot vall. A 
boszorkánymester tehát újra töltheti elméjének 
energiáit, míg a tárgy a manát az eszméletlen 
testekből nyeri. Ezek után folytatódhat a szertartás 
mindaddig, míg a boszorkánymester képes 
felszabadítani elméjéből az energiát. A szertartás 
alatt tetszőleges számú megszakítás lehetséges, a 
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fontos az, hogy ezalatt legyen megfelelő életerő-
forrás a mágia fenntartására. Így a boszorkánymester 
már akkor is készíthet mágikus tárgyakat, ha 
egyszerre nem tudná biztosítani a szükséges mana 
mennyiségét egy medál vagy ital létrehozásához. A 
receptekre vonatkozó tények, melyek a 
boszorkányoknál kerültek ismertetésre, 
hatványozottan igazak a boszorkánymesterekre. 
Ezek alkalmasint még saját rendjükkel, iskolájukkal 
is ódzkodnak megosztani az újonnan felfedezett 
tudást, így sok mágikus formula valóban egyedinek 
számít Yneven. Persze kémek és tolvajok mindig 
lesznek, akik százszor hatékonyabban működnek 
közre a tiltott tudás terjesztésében, mint egynéhány 
papi iskola alkotó szellemű konferenciái.  

Tapasztalati úton készülő mágikus 
tárgyak 

Léleklátás gyűrűje 

Készítheti: boszorkány, pap 
Mana pont: 90 
Időtartam: maradandó 
Ár: 8 arany  

A léleklátás gyűrűjét Ynev legtöbb nagyobb 
boszorkány-rendjében el tudják készíteni, s nem is 
haboznak alkalmazni küldetéseik során. A gyűrű 
képessé teszi viselőjét, hogy megpillanthassa mások 
asztráltestét, olvasson felszínes érzelmeiben, s a 
mélyen gyökerezőkben egyaránt. A gyűrűnek 
színaranyból kell készülnie, s a boszorkányok által 
létrehozottak belső oldalán szerepelnie kell egy 
vésetnek, nevezetesen a Világokat Látó Szemnek. A 
véset leginkább egy stilizált aquir-szemre 
emlékeztet, tükröz némi állati vadságot, ugyanakkor 
hatalmat és felsőbbrendűséget is. Hogy ez a több 
ezeréves, különös mágikus hatalommal bíró 
szimbólum miképp kapcsolódik a gyűrű mágiájához, 
senki nem tudja – tény viszont, hogy a véset 
megtörésével a gyűrű hatalma is elvész, az eddig 
síkokon áttekintő szem megvakul. A gyűrűt, ha 
boszorkányok készítették, kizárólag nők képesek 
használni, a papi eredetű mágikus tárgy egyformán 
alkalmazható mindkét nem képviselői által. Másik 
megkötés, hogy a gyűrűt csak készítőjével azonos 
fajból származó használhatja – tehát törpe nem 
használhat olyat, melyet ember alkotott. Ennek 
magyarázata az eltérő érzelmi felépítésben 

keresendő: már egy árnyalatnyi különbség is 
félrevezető lehet. Ez a magyarázata annak is, 
hogy a nagyobb képességekkel bíró, 
boszorkányok által készített gyűrűt miért csak a 
nők használhatják. A gyűrű hatásában 
leginkább a pszi kyr metódusában alkalmazott 
asztrál szemre hasonlít, bár eredményét más 
módszerrel éri el.  

A tárgy használata 1 kör koncentrációt 
igényel, a mágia erőssége pedig a papok által 
készített gyűrűk esetén 40E, a 
boszorkányokénál 50E. A boszorkányok által 
viselt gyűrű azért is különleges, mert a mágia 
erősségét a felhasználó további koncentrációval 
növelheti. Ha a boszorkány a gyűrű mágiáját 
egybefűzi saját mana-pontjainak 
felhasználásával, a koncentráció nem egy, 
hanem két kör hosszúságú lesz. Így a gyűrű 
erőssége 1 Mp felhasználásával 3E-vel nő. 

Méregészlelés amulettje 

Készítheti: boszorkánymester, pap 
Mana pont: 70 
Időtartam: maradandó 
Ár: 3 arany  

A mérgek jelenlétének érzékelésére 
alkalmas amulett. Készítheti pap és 
boszorkánymester is, bár az utóbbi más, 
különleges képességekkel is felruházhatja a 
medált. Az amulettet használatakor meg kell 
érinteni, és el kell húzni a levegőben a tárgy, 
folyadék vagy étel felett, mely gyaníthatóan 
mérget tartalmaz. A medál enyhe 
felmelegedéssel jelzi, ha mérget érzékelt, de a 
melegedés foka nem lesz arányban a méreg 
erősségével. Az amulett képes felfedezni a 
mágikus mérgek jelenlétét is, mindazok 
kivételével, melyeket a banara –méregmágiával 
hoztak létre. A boszorkánymesterek nem csak a 
mérgek érzékeléséhez értenek, ők űzik 
legmagasabb fokon a mágikus mérgek 
elkészítésének tudományát is. Ezért azok a 
medálok, amelyet boszorkánymesterek 
készítenek, sokkal többre lehetnek képesek, 
mint a papok által létrehozottak. A 
boszorkánymesterek elvetemült gonoszságának 
újabb ötlete az a medáltípus, mely korlátlanul 
és hibátlanul érzékel mérget – kivéve akkor, ha 
valaki 20m sugarú körön belül tartózkodik, és 
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folyamatosan egy előre meghatározott rövid 
litánia szavait idézi fel elméjében. A litánia 
többnyire két vagy három szavas, s nem 
kell kimondani, elég gondolni rá. 
Jellegzetes litániák voltak például a „sötét 
végzetet szolgálok, sötét végzetet szolgálok, 
sötét végzetet szolgálok...” vagy az 
egyszerű „halál, halál, halál...”. Később – 
természetesen szükségből – születtek 
olyanok is, melyek kijátszották az asztrális 
és mentális érzékelést is, mint például a 
„barna haj, barna haj, barna haj...”. A litánia 
felidézésekor a medál akkor sem jelzett, ha 
valójában érzékelt mérget – a megtévesztett 
áldozat pedig csendben kilehelte a lelkét. 
Ha a méreg csak egy-két órán belül hatott, 
még az előkóstoló sem óvhatta meg a 
szerencsétlent. Ezt a módszert fejlesztették 
tovább azok a boszorkánymesterek, akik 
olyan medált készítettek, melyből 
korlátozott számban ugyan, de méregmágiát 
lehetett idézni. Ez még a legtisztább ételt is 
halálos fogássá tette, méghozzá minden 
feltűnés nélkül. A méregmágia csak akkor 
fejtette ki hatását, ha valaki tudta a 
varázslathoz szükséges litániát – 
hasonlóképpen a működés elfedéséhez. Így 
még azzal sem kellett fáradni, hogy az 
ételbe juttassák a mérget – megtette ezt 
maga a kiszűrésére használt amulett. 
Szerencsére efféle tárgyak ugyancsak ritkán 
készülnek, s akkor is inkább konkrét 
megrendelésre – mindig akad, aki így kíván 
megszabadulni vetélytársától. A két gonosz 
medál elkészítése természetesen más mana-
pont igényű, mint a csak észlelésre 
alkalmasé. Azon medál, melynek ébersége 
adott litániával elaltatható, 90 Mp-ért 
készíthető el, míg a másikhoz, melybe 
méregmágiát is foglaltak – egyszer, kétszer, 
legfeljebb háromszor alkalmazhatót – „80+ 
a méregmágia Mp igénye” mennyiségű 
energia szükségeltetik. 

 
 
 

Szentségtelen kapu medálja 

Készítheti: boszorkánymester 
Mana pont: 200 
Időtartam: egyszeri  
Ár: 25 arany  

Ez a mágikus tárgy egyike a 
leggonoszabbaknak, melyeket az ember démonok és 
más, külső síkon lakó lények közreműködése nélkül 
készíthet. A medál megjelenéséről, pontos működési 
mechanizmusáról részletesen esik szó az idei 
versenymodulban. A lényeg, hogy a tárgyat 
létrehozó boszorkánymester egy megfelelő 
karátszámú rubinba tölti a kapu létrehozásához 
szükséges energiát, majd védőkövekkel 
megakadályozza a mágia felszabadulását. A medált 
a korlátozó mágiát biztosító kövek helyzetének 
megváltoztatásával vagy a mágia destruálásával 
lehet működésbe hozni. A rubinból felszabaduló 
energia feltépi az Elsődleges Anyagi Sík szövedékét, 
és kaput nyit egy külső síkra, szinte minden esetben 
valamely démoni síkra. A kaput csak akkor lehetne 
bezárni, ha azt a megnyitó boszorkánymester 65 
Mp-ért bezárná. Egyéb lehetőség a varázslói 
destrukció és a modulban is leírt energianyaláb 
alkalmazása. A gonosz medált egyébként a XI. 
Zászlóháborúban alkalmazták először sikerrel Toron 
boszorkánymesterei. A csata forgatagában egy 
önfeláldozó harcos – esetleg egy összeszokott csapat 
– bejuttatta a medált az ellenfél soraiba, vagy még az 
összecsapás előtt a táborába, majd aktiválta a kaput. 
A kiözönlő démonhordák szörnyű pusztítást vittek 
véghez, mielőtt egy kellően nagytudású varázsló 
bezárta volna a túlvilágra nyíló átjárót. A toroniakat 
a legkevésbé sem aggasztotta a démoni hódítók 
jelentette veszély – tudták, a Vörös Hadurak 
varázslói úgyis mindent meg fognak tenni az átjáró 
és a lények elpusztítására, nem kell hát ezzel 
foglalkozniuk. A megnyíló kapu egyébként komoly 
ütközetek sorsát is megfordította – nem csupán a 
pusztító démonok, de maga a zűrzavar is súlyos 
károkat okozott.  

 
1995.11.  

Szerző: Kovács Adrián 
Forrás: Rúna magazin II.évf./4.szám 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 


	Léleklátás gyűrűje
	Méregészlelés amulettje
	Szentségtelen kapu medálja

