
 

 

 
 

Tabula Magica 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A most megjelenő Tabula Magica 
cikk – s ez így lesz még egy jó darabig – 
felemás formában lát napvilágot. A 
mágiával foglalkozó szabályok, új 
varázslatok és módszerek kissé bővebb 
magyarázattal jelennek meg. Egyfelől a 
SUMMARIUM II. – a Számok Könyvei 
megjelenéséig, olyan információkat 
hordoznak, melyek egyelőre talán 
értelmezhetetlennek tűnhetnek, ezért 
szíves elnézést kérünk. A Számok 
Könyvei olvasása után az efféle 
kitételek azonnal magyarázatot nyernek 
s így a cikkben közöltek azonnal 
beilleszthetővé válnak az új 
mágiarendszerbe. Másfelől a 
SUMMARIUM II. eljövetelével nem 
szándékozunk felhagyni az alapkiadás 
támogatásával – legalább is addig nem, 
míg kiderül, mutatkozik-e igény erre -, 
ezért továbbra is hozzáfűzzük a 
magyarázatokhoz azokat az 
információkat, amelyek szükségesek 
lehetnek a régi mágiarendszerbéli 
használatukhoz, akkor is, ha az új 
szabályok alapján már nincs értelmük.  

Reméljük, ezzel nem olvasóinkat 
bőszítjük feleslegesen, hanem a szabad 
választás lehetőségét nyújtjuk. 

A Pyarroni Fehér Páholy tiltott 
termeibe, a Tűtorony legfelső emeletére 
még a Páholy tagjai közül is csak a 
beavatottak nyernek bebocsátást. 
Pyarron legféltettebb titkait őrzik itt, 
melyek megismerésére csak azok 
nyernek jogot, akik túlléptek az anyagi 
lét hívságain, akiket már nem vonz sem 
hatalom, sem hírnév. A mágussá válás 

utolsó grádicsán csak az eszmei 
tökéletesség számít, a tudás mindenek 
feletti tisztelete. Ekkor, és csak ekkor 
ismerheti meg egy varázsló a mágikus 
tanok azon tiltott gyűjteményét, 
melyek a mágia alaptörvényeiben 
gyökereznek, s módot adnak a mágia 
szabályainak kijátszására. Vaskos 
fóliánsok, aranyszalaggal átkötött 
tekercsek rejtik az évezredes 
bölcsességeket, melyek közül nem egy 
még a mágia aranykorából származik. 
Ezek közé engedünk most bepillantást, 
de óva intünk mindenkit: esztelen 
használatuk kárhozatot és bukást idéz 
meggondolatlanul alkalmazójuk fejére.  

Az alább következő mágiák, az 
úgynevezett mágikus procedúrák 
sorába tartoznak. Az efféle varázslatok 
sem nem mozaikok, sem nem 
mozaikokból összerakott kész 
varázslatok, és még csak nem 
illeszthetők egyetlen eddigi 
kategóriába sem. A mágia 
törvényeinek olyan rejtett 
összefüggésein alapulnak, melyeket 
nem lehet egyértelműen 
megfogalmazni sem az Egyetemes 
Törvényekkel, sem részekből összeálló 
egész (mikrokozmosz hatásai a 
makrokozmoszra) szabályaival. A 
mágikus procedúráknak persze 
megvan a saját belső logikájuk, 
törvényszerűségeik, átláthatóak és 
érthetőek, ám önmagukban álló 
egységes formulák, melyek hatásuk 
felidézéséhez nem igénylik (és nem is 
engedik) további mágia-tagok fűzését.  
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Éppen ezért a mozaik elv sajátosságai sem 
érvényesek rájuk, külön, kész varázslatként 
kezelhetőek és kezelendőek. Általánosságban 
elmondható e mágia típusról, hogy nagy hatalmú, 
nagy Mp igényű varázslatok tartoznak közéjük, 
ugyanakkor ritkák, s csak kevés beavatott (általában 
magas szintű) varázsló számára hozzáférhetőek. 
Különös veszélyt hordoznak magukban azzal is, 
hogy végrehajtásuk látványa (pl.: nincs végjel), 
nyomuk és észlelhetőségük sokban különbözik a 
mágia más formáitól, s így az ellenük való 
védekezést is megnehezítik. Emellett ezerfélék 
lehetnek, hatásaikat figyelembe véve az 
anyagmágiától kezdve a szimpatikus mágiáig 
minden megtalálható köztük.  

A mágikus procedúrákat kiismerni – hisz 
minden iskola, rend és mester féltve őrzi a 
birtokában lévő néhányat, mint hatalmának csúcsát – 
ritkaságuk és titkosságuk okán igen nehéz: a 
procedúrákkal szemben sikerrel alkalmazni a mágia 
ismeret vagy a mágiaelmélet képzettséget csak 5. 
fokú jártassággal lehetséges.  

A mágikus procedúrákat destrukció 
segítségével nem lehet megsemmisíteni, és hatásuk 
sem fedhető el leplezéssel. Ugyancsak nem 
lehetséges kagylóba rejteni, vagy más varázslatokkal 
együtt alkalmazni, vagy bármiféle jelmágikus 
módszerhez felhasználni. (E szabályok alól egyes 
procedúrák felmentést adnak, ám ilyenkor az a 
varázslat szövegében mindig pontos leírásra kerül!) 

Nincs olyan varázslóközpont vagy rend 
Yneven, amely az összes mágikus procedúra 
birtokában lenne. Gyaníthatóan Pyarron és Doran 
büszkélkedhet a legtöbbel; mindkét fél több mint 
félszáz procedúra ismeretével rendelkezik, s tizenöt-
húsz olyan lehet közöttük, amely itt is, ott is 
megtalálható. A kisebb hatalmú iskolák legfeljebb 
tucatnyi efféle varázslatot őrizhetnek, míg a nagyobb 
hírű magányos mesterek ennek fele is komoly 
eredménynek számít.  

Erősen javasoljuk a KM-nek, hogy játékos 
varázslók számára ne tegyék lehetővé 7-8 Tsz alatt 
mágikus procedúra ismeretét és használatát, s a JK 
fejlődésével arányban engedélyezzenek előbb egy, 
majd két procedúrát, de négynél többet sosem.  

A Típus rovatban – Zárójelek között – 
feltüntettük, hogy a varázslat, hatása alapján, mely 
mágiaformát alkalmazó iskolába tartozik. 

Szimpatikus béklyó feltörése 

Típus: mágikus procedúra (szimpatikus mágia) 
Mana pont: 66 
Erősség: 100  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 1 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A varázsló minden általa létrehozott 
varázstárggyal szimpatikus kapcsolatban áll, a 
mágia törvényei szerint. A szimpatikus béklyó 
feltörése ezt a szimpatikus kapcsolatot szakítja 
meg egyszer és mindenkorra – a viszonyt 
visszaállítani e mágikus procedúra után 
lehetetlen. A varázsló csak a saját maga által 
létrehozott tárgyakhoz fűződő béklyót képes 
feltörni úgy, hogy a tárgyban munkáló mágia 
továbbra is működőképes maradjon. Más 
mágiahasználók szimpatikus kapcsolatára ezzel 
a procedúrával nem lehet befolyást gyakorolni, 
ott továbbra is csak a destrukció segít.  

A fentiekből már kitűnhet: csak a 
jelmágikus rajzolatokkal mágikussá tett tárgyak 
esetében alkalmazható a szimpatikus béklyó 
feltörése, mivel a jelmágia önmagában is képes 
mágiát koncentrálni, amíg a vonalak töretlenek.  

Ha a procedúra segítségével egy olyan 
szimpatikus béklyót próbál eltávolítani a 
varázsló, melyet nem jelmágia hozott létre, a 
varázslat (amelyik a szimpatikus viszonyt 
kiváltotta) azonnal megszűnik működni. A 
jelmágia jelei közül a zóna varázsjel, és a 
személyes aura varázsjel is használhatatlanná 
válik a szimpatikus béklyó feltörése után. 

Szimpatikus viszony megszüntetése 

Típus: mágikus procedúra (szimpatikus mágia) 
Mana pont: 100 
Erősség: 100  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 10 perc 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Nagy hatalmú, és igen hasznos procedúra, 
melynek segítségével a varázsló bármiféle 
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(tárgy, társ, vér, stb.) szimpátiás kapcsolatot 
megszüntethet. A procedúra 
végrehajtásához elengedhetetlenül szükség 
van a szimpatikus viszony egyik tagjára – 
társszimpátia esetén az egyik lényre, 
tárgyszimpátia esetén vagy a tárgyra, vagy 
az emberre (lényre), stb. A mágia 
végrehajtása után a szimpatikus viszony 
egyszer s mindenkorra megszűnik, s újra 
kialakítására csak a szimpatikus mágia 
idevonatkozó részeiben (M.A.G.U.S. 
alapkönyv 226. oldal) meghatározott 
feltételek újra teljesítésével van mód. Ha a 
kapcsolatot megszüntették a procedúra 
segítségével, úgy a felek elvesztik a 
szimpatikus viszony nyújtotta előnyöket, de 
rögvest elmúlnak az esetleges hátrányok is.  

Ez a mágikus procedúra egyetlen 
szimpatikus kapcsolat megszüntetésével 
nem boldogul, nevezetesen a 
névszimpátiával. A valódi név és gazdája 
közötti kapcsolatot megszüntetni nem lehet, 
sem a procedúra erősítésével, sem más 
módon. 

Szimpatikus viszony átruházása 

Típus: mágikus procedúra (szimpatikus 
mágia) 
Mana pont: 110 
Erősség: 100  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: fél óra 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

A szimpatikus mágiák egyik 
legerősebbike, legveszedelmesebbje ez a 
mágikus procedúra, melyet a legritkábbak, 
legtitkosabbak között tartanak számon. 
Segítségével mód nyílik a szimpátiás 
kapcsolatok alaptörvényeinek kijátszására, 
a szimpatikus béklyók áthelyezésére. A 
procedúra hatására bármely (tárgy-, társ-, 
vér-, stb., kivételt a névszimpátia képez) 
szimpatikus kapcsolat megszakítható és 
más tárgyra vagy személyre (lényre) 
átruházható. A varázslat végrehajtásához 
szükség van az eredeti (megváltoztatandó) 
kapcsolat egyik tagjára, és az újonnan 

kialakítandó szimpatikus viszony alanyára. A 
procedúra alkalmazása során először leválik a 
szimpatikus béklyó az egyik félről – hogy melyikről, 
azt a varázsló dönti el – majd átkapcsolódik az új 
szimpatikus viszony kiválasztott alanyára. 
Különösen veszedelmes, hogy a kapcsolat 
létrejöttéhez nem feltétlenül szükséges az új alany 
személye, elég egy vele szimpátia viszonyban lévő 
tárgy vagy személy (lény) is. (például: egy ereni 
harcos és kedves kardja szimpatikus viszonyban 
állnak egymással. A kard azonban eltűnik egy 
napon, és a harcos feltételezi, régi haragosa lopta el 
tőle, hogy egy boszorkánymester kezébe adva 
árthasson neki. Végtelen (és szinte elképzelhetetlen) 
szerencséje folyamán ismer egy varázslómestert, aki 
képes a szimpatikus viszony átruházása mágikus 
procedúra végrehajtására. A harcos felkeresi a 
varázslót, és a helyzet ismertetése után átnyújt egy 
tárgyat, amely a haragosával van szimpatikus 
kapcsolatban. A varázslat hatására a szimpatikus 
kötés – mely a harcost a kardjához fűzte – lebomlik 
a harcosról, majd a haragosára kapcsolódik, azon 
tárgy közvetítésével, mely eredetileg is a haragosé 
volt. Tehát az új szimpatikus viszony a haragos és a 
harcos ellopott karja között áll fenn. Így, ha tényleg 
ártó szándékú mágiahasználó kezébe került a kard, a 
rontó mágia nem a harcost, hanem a haragost sújtja. 
Persze egyszerűbb, hétköznapibb oka is lehet a 
szimpatikus viszony átruházásának, amikor minden 
érdekelt fél tudtával és akaratával történik a dolog: a 
már vénülő uralkodó adományozza hatalmának 
jelképét (mondjuk egy jogart) utódjának, s azt 
akarja, az rögvest szimpatikus viszonyba kerüljön új 
gazdájával, stb. A szimpátia viszony megváltozását 
egyik érintett fél sem érzékeli magától, ennek 
felfedezésére olyan asztráltest vizsgálat szükséges, 
mely legalább az 5. rétegig feltérképezi az alany 
asztráltestét, és az auraelemzés képzettség legalább 
harmadik fokú alkalmazása. Az új szimpátiás 
kapcsolat egyébként mindenben tökéletesen egyezik 
a megfelelő típusú szimpátia viszonnyal, 
megszüntetésére és manipulálására is ugyanazon 
szabályok érvényesek.  
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Halál lehelete 

Típus: mágikus procedúra (nekromancia, térmágia) 
Mana pont: 80 + 15/4E 
Erősség: 20  
Sebzés: 5+K3 Ép 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali 
Hatótáv: 20m, 1m sugarú kör 
Mágiaellenállás: -  

A mágikus procedúra hatására valamelyik 
negatív síkból egy kis darab zuhan a varázsló által 
megjelölt helyre. Az „anti-matária” miközben 
elolvad Ynev elsődleges anyagi síkjában, elszürkíti a 
színeket, elhomályosítja a fényeket: megpróbálja 
feloldani a valóság szövedékét. Kicsinysége okán ez 
persze nem sikerülhet, de mindenki, aki a hatás 1 
méter sugarú körében tartózkodik sebzést szenved 
el, bármilyen kevéssé érintkezik is a negatív 
anyagdarabbal. A halál lehelete ellen oltalmat 
nyújtanak térmágia ellen védő varázskörök és 
varázstárgyak, amennyiben erősségük meghaladja a 
procedúráét. A mágia hatása nem jön létre 
megszentelt helyen, hiába irányítaná úgy a varázsló, 
ám a létrehozására áldozott mana-pontok elvesznek. 
(Természetesen ezzel maguk a mágiahasználók is 
tisztában vannak.) A Fekete pajzs véd hatásától: 2E-
ként egyet csökkent a sebzésen (pl.: 6 helyett csak 5 
Ép).  

A procedúra erősítésével a sebzés és a hatótáv 
nem növekszik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valóság felfedezése 

Típus: mágikus procedúra (anyag mágia) 
Mana pont: 15 + 2/E 
Erősség: 1  
Sebzés: - 
Varázslás ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör 
Hatótáv: látótávolság 
Mágiaellenállás: -  

A mágia alkalmazója vagy akit a 
varázslat hatásával felruháztak, képes lesz 
megkülönböztetni a valóst a valótlantól, a 
hamisat az igaztól – legalábbis a látvány 
szempontjából. A procedúra ugyanis leleplez 
bármiféle illúziót, függetlenül létrehozójától: 
éppúgy felfedi a bárdok, boszorkányok 
praktikáit, mint a látás megzavarására törekvő 
varázslatot, vagy illúziókeltéssel bűvölő 
varázstárgyak trükkjeit. A varázslat ugyanakkor 
nem szünteti meg a felidézett látványt, a 
procedúra alkalmazója (vagy hatásának 
birtokosa) a maga teljességében élvezheti, amit 
elhitetni, láttatni akarnak vele, ám mindeközben 
kétségek nélkül a tudatában lesz, hogy nem a 
valóságot, hanem illúziót lát. A mágia – 
mintegy kedvező mellékhatása – megtöri a 
láthatatlanságot is, akárcsak az illúziók 
esetében, a létrehozójától függetlenül. Ez 
utóbbi esetben sajnos korlátozott az 
eredményessége: csak olyan láthatatlanságot 
fedez fel, melynek erőssége kisebb, mint 
magának a fürkészésre használt procedúrának.  
(Azaz, ha a valóság felfedezése nagyobb 
erősséggel/erősítéssel bír, mint a láthatatlanná 
tévő varázslat, akkor működik, ha azonban a 
láthatatlanságot kiváltó mágia 
erőssége/erősítése nagyobb, úgy kudarcot vall.) 
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