
 

 

 
  

Od, kicsit másképp, mint eddig 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Valószínűsítjük azonban, hogy 
valójában ezzel inkább manipulálta a 
Mana-háló egy rétegét, akár a mi 
hálónkat az Adron papok. Szerintünk, 
az od csak egy név, a mágikus 
energiák egy fajtájára. Hiszen az 
alapja azonos lehet. Mindjárt rátérek a 
miértekre is, ne türelmetlenkedj.  

Mivel az aquir tárgyak kifejtik 
hatásukat a sötét határokon kívül is, 
feltehetőleg akkor azon tárgyak ott is 
kinyerik az odot. De hogy nyerhetnék 
ki másként, minthogy ott is 
megtalálható az éterben a 
koncentráltabb erő.  

Szóval. Az od nem más, mint a 
mana – háló legfelsőbb rétege, amely 
sokkal sűrűbb volt egykoron, de a 
nagyöreg és a sárkányháborúkban 
elvékonyodott. Jelenleg csak jóformán 
sajtolással lehet kinyerni. Ezért 
mondják, hogy az aquirok teste termel 
odot, mert saját vérük fókuszálja azt. 
A kegytárgyak és ereklyék feltehetőleg 
ezért szipolyozzák felhasználóikat, 
pontosabban azok életerejét. Ebből 
következik, hogy az aquirok teste 
átitatódott mágiával, s folyamatosan 
életerőt termel, amelyet a mágikus 
anyag kinyerésére automatikusan 
kiszipolyoz – s bár lehet hogy ez így 
elsőre elég furcsán hangzik, azért 
gondold újra át. Emlékezzünk az 
ordani varázshasználókra! A mana-
háló vékony fátylai alatt is igen 
komoly mágikus energiákhoz tudnak 
hozzájutni, csupán a tűz mana-
fókuszáló voltának köszönhetően.  

Már olvashattuk, hogy od-ot 
termelő lények, csak az ófa gyökereinél 
(Krán és Ediomad) élhetnek. Viszont a 
aquir talizmánok igencsak jól működnek 
ezek zónáin kívül is. Ráadásul az elf ó-
mágia is szintén od alapú. De hát ezek 
az elfek nem laknak ezeken a 
területeken több ismert okból. Felmerül 
akkor a kérdés, hogy akkor hogy is lehet 
ez? 

Valamint érdekes tény, hogy 
ranagol gyermekei szintén ismerik a 
sötét nyelvet, noha testük alapból nem 
termelt sosem od-ot.  

Ráadásul az od zavarja a 
klasszikus mágia fogásait, így elvileg 
egy test nem képes klasszikus és od 
alapú mágia használatra.  

Tehát a kérdés akkor egyszerű: 
hogy a nyavalyában voltak képesek a 
13-ak odot használni, ha testük nem 
termel ilyet, valamint a talizmánok miért 
működnek Krán és Ediomad határain 
kívül is? 

Ez egy erősen teológiai 
gondolatmenetben megpróbálom 
megmagyarázni… 

Az már bizonyított tény, hogy 
Ynev kontinense felett egy mágikus 
anyagú hálózat kering, amit közös néven 
Mana-hálónak neveztünk el. 
Ugyanakkor sokan tudjuk még, 
különböző történetekből és történelmi 
feljegyzésekből, hogy egykoron egy 
ősaquir, egy a nagyok közül borzasztó 
mágiájával eltüntette a zöld holdat. 
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Valamint a Gododni varázslóbirodalom, 
amelyben mindenre mágiát használtak. Nem tehették 
volna meg csupán a háló energiáiból, hiszen az egy 
két nap alatt teljesen kimerül volna a nagy 
felhasználástól. Valószínűleg mindenen át fókuszált 
manához jutottak, így voltak képesek óriási mágiák 
megmozgatására, valamint több száz éven át dacolni 
Krán hatalmával ( s itt nem csak az orkokra, de a 
Kráni varázslókra és aquirokra gondolok). Tény 
még, hogy elfek legendáiban említenek egy várost 
Oilant, ami számukra a szent főváros, amit mágikus 
úton rejtettek el, de akárhogy is fürkésztük a Mana-
hálót nem találtunk semmi komolyabb rezzenést. Itt 
most igen, arra gondoltunk, hogy ha egy egész 
várost védenek mágikusan, az biztos óriási 
energiákat nyelne el, de ilyet nem tapasztaltunk.  

Tehát a konzekvencia a következő: a mana-
háló sokkal összetettebb, sem mint azt valaha valaki 
is végiggondolta volna. Mivel az aquirok sokkal 
régebben élnek e földön, bizonyosan régen ismerték 
az egész hálót, azonban az még akkoriban egyáltalán 
nem így nézett ki. Rájöttek, hogy vannak más 
rétegei is, amelyeket ki lehetne használni, hiszen 
azok sokkal sűrűbbek, és varázslataik sokkal 
erősebben jöttek létre. Azonban az idők folyamán a 
legtöbbjük beleőrült a létbe, s jóformán csak a 
gonosz lények maradtak fenn. Tudom, tudom, a 
gonoszság erősen nézőpont kérdése, de hát mi 
emberek szinte mindannyian azt gondoljuk, hogy 
őrült gonoszok valamennyien.  

Több tényre rájöttünk az elmúlt négyezer 
esztendőben. Kutatásokat végeztük Ediomadban és 
Kránban egyaránt, öltünk embert és aquirt egyaránt. 
Hogy miként majd arra is kitérek hamarosan.  

Régen az egész kontinensen bárhol fel lehetett 
használni az ó mágiát. Ez nem gondolati séma, 
hanem tény, hiszen az elfek mágiája jóformán csak 
az utóbbi időkben korcsosult el ennyire, s tény, hogy 
az amundok és jannok megérkezésekor ők is 
kihasználták az od-ot, bár valószínűleg mindkét nép 
az idő múlásával elvesztette e tudást, vagy 
olyannyira megkopott, hogy csak a végszükség 
óráiban fogják újra használni. Mi magunk 
reménykedünk az első lehetőségben.  

Az elfek és aquirok ténykedései ha térképen 
ábrázolnánk a mai időkben erősen Ediomadra, 
Kránra és a shadoni elátkozott területekre (ronna-
gella vagy hogy hívják ők maguk) tehető. Azonban 
ha összevetjük a régi területekre akkor, bizony 
láthatjuk, hogy szinte egész Ynev területén képesek 

voltak mozogni még az ősök is. Amikor az 
Elátkozott, vagy hogy hívják bebörtönzésénél 
eltüntette a legenda szerint a zöld holdat, 
bizony, felbolydult a világ. A régi mágia 
formák nem voltak megbízhatóak a fekete 
határokon kívül, s kénytelenek voltak 
visszahúzódni az ősök.  

A hosszúéltek népe azonban még mindig 
alkalmazza az ómágiát, nem is 
eredménytelenül. Bár tény, hogy erejük 
megcsappant, de tudásuk még megvan többé-
kevésbé. Egyes feljegyzések, regék, versek, 
legendák különleges – mára elveszett fajokat – 
emlegettek, a bőreváltókat, vagy medve 
testvéreket. Ezeket a legenda szerint a 
legnagyobb elf ó-mágia tudók alkották meg 
őket, s a hold elvesztével – no meg az ó-elfek 
elvesztével – ezek a lények eltűntek.  

Nos lássuk a tényeken alapuló 
feltételezéseinket. A mana-háló egy tíz rétegből 
álló energia folyam, amelyről a normál 
élőlények soha sem tudnak meg semmit, még a 
létezésének tényét sem. A klasszikus mana-háló 
rétegeit ismerjük, ezek a: koncentrált, sűrű, 
közepes, vékony és a híg.  

Az aquirok azonban nyers manát 
koncentrálnak a testükben. S amint használnak 
belőle, testük azonnal megkezdi annak 
újratermelését.  

Amint hatalomszó aktivizálódik, a 
klasszikus mágia a zónán belül bizonyosan 
megsemmisül, vagy már létre sem jön. A 
legtöbb – s vélemény szerint minden – 
varázshasználó megérzi ezt, hiszen majd 
mindannyian függünk a mana-hálótól.  

Nos tehát a mana-háló valószínűleg 
egyetlen nagy rétegből áll. Ez két nagy rétegből 
áll. Az egyik amit a klasszikus mágiát 
alkalmazók, s főként itt a pyar vonatkozására 
gondolok, számukra a már pszivel szűrt mágia 
fonalak jelentik a hálót, de e fölött létezik a 
második szál, ami a nyers erőfolyamot jelenti. 
Ennek is vannak rétegei, és gócpontjai, azonban 
ezek eltérnek az alsóbb rétegektől. E miatt van, 
hogy amikor hatalomszót használnak, akkor az 
alkalmazó a jelenlevő nyers mana – mivel, 
hogy ez az od – távozik, s a termelő test – vagy 
maga az éter – megpróbálja visszapótolni azt. 
Ekkor a fölsőbb mana-háló rétegekből kell 
hogy visszaáramoljon az erő, ehhez azonban 
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először át kell, hogy jusson az alsóbb 
rétegeken. Ekkor a jelenlevő szűrt manát 
megszakítja a nyers változat, és helyet 
csinál magának, ezzel kiszorítja a közvetlen 
területből a szűrt manát, tehát azon a 
területen a mana-háló rétegei egy kategóriát 
zuhannak, így a sűrű szövedékből – amíg a 
nyers vissza nem nyerődik teljes mértékben, 
vagy a koncentráló személy vagy tárgy 
tovább nem áll – közepes lesz. Viszont ez 
erős zavart okoz, így a varázslatok, amelyek 
az adott szövedék mellett létrejön, bizony a 
megváltozott környezet miatt szertefoszlik, 
hiszen a hálónak hirtelen szüksége lesz 
komoly vesztesége és felbolydulása miatt 
pótolni kénytelen. Ezért a létrehozott 
varázslat elemeire hullik és a hatása nem 
érvényesül.  

A nyers mana-rétegeknek is vannak 
neveik, amelyek megegyeznek ugyan a 
szűrt háló neveivel, de nem azonosak vele, 
ráadásul vannak kisebb rétegnevek is, de ezt 
majd később vetem papírra… 

A nyers mana rétegek nevei így már 
ismert: koncentrált, sűrű, közepes, vékony 
és híg. Azonban itt ezek mást jelentenek 
immár, hiszen a zöld hold eltűnésével a 
nyers mana rétegeket megszakították, s a 
köztük lévő utakat széjjel szórták, így nincs 
köztük már régóta kapcsolat, nem úgy, mint 
a szűrt manánál már ismert. A nyers mana 
inkább hullámokban, körökben vagy 
spirálokban van jelen, és nem láncolt 
szövedékben. A koncentrált od hálórészek 
mára csupán Krán legbelsőbb 
tartományaiban és Ediomadban van jelen. E 
mellett kisebb központok, illetve kisebb 
spirális központok léteznek. Ezek a 
következők: Beriquel északi pontja, 
Shulur város régebbi romjai, az Anur 
fennsík, Shadoni felvidék, Elfendeli 
toronyváros, Oilan városa, Krán belső 
tartománya, Ediomad belsőbb bugyrai, 
Sirenar egy központi része és Yllinorban 
Ru-Shenon is. Ynev legnagyobb részén 
azonban híg nyers mana van. Tudom, hogy 
ez furcsán hangzik, mint a legtöbb dolog 
amit eddig hallhattál tőlem, de várd meg a 
végét. Ez a híg nyers mana azt jelenti, hogy 
szinte egyáltalán nincs, sőt ténylegesen 

nincs. A vékony rétegekben már tényleg szinte 
észrevehetetlen már. A híg szálakban már annyira 
kevés az od visszaáramlás, hogy csak a legkisebb 
odot termelő élőlények képesek életben maradni. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a híg rétegű 
területen ne térnének vissza az odpontok csak sokkal 
lassabban, és feltűnőbben, ráadásul a termelő 
szervezete igencsak megsínyli a dolgot, hiszen a 
mágikus erőkre szüksége van, de feltenném a 
kérdést, hogyan tud lélegezni egy ember a víz alatt? 
Bizony ahogy levegőért kap, bizony vizet nyel, s 
megfullad, persze nem azonnal de rövidesen. 
Ugyanez történik az aquirokkal és az aquir 
fattyakkal is. Testük igényelné a nyers manát, de az 
nincs, így lebontja a körülölelő hús szöveteket, 
önmagát elpusztítva. Ez az oka, amiért már az 
aquirok nem hagyják el Krán bérceit… szerencsére. 

Külön kategóriát jelentenek az odot 
felhasználók. Ők azon aquir fattyak, elf 
leszármazottak és gnómok ivadékai akiket kivet 
magából az ősök társadalma, tehát bárhol szabadon 
járhatnak. Azonban ahhoz, hogy odot 
használhassanak, ugyanúgy mint a nagyok, a vérüket 
használják fel, illetve azzal koncentrálják a nyers 
manát. Igen jól sejted. Mivel a testük már nem képes 
önmagától gyűjteni az erőt, így a fókuszálás bizony 
erősen igénybe veszi azt. Ezen egyedek nem 
képesek túl nagy erő kifejtésére, inkább védekezni 
használják azt. Ez a védelem azonban nem tökéletes. 
Egy erősebb csapásnál is sérülnek a védekezők, csak 
nem olyan mértékben. Ehhez az erőhöz azonban a 
nyers mana-hálót kell megcsapolni, így a híg nyers 
mana hálónál ezek az egyedek bizony nagy bajba 
kerülhetnek, hiszen nem rendelkeznek tartalékokkal, 
emiatt nem képesek használni a mágiát.  

A tárgyak újra különleges esetet képviselnek. 
Hiszen ezek tartalmaznak odot, de mint a klasszikus 
mágia által képviselt fegyverek bizony szintén 
tartalmaznak manát, de használatuk során 
folyamatosan szipolyozzák a hálót, ráadásul ha nem 
használják őket, akkor is minimálisan használják, 
így egy varázshasználó érzi, ha mágikus fegyver van 
a zónájában. Ugyan ez igaz azon tárgyakra – így a 
fegyverekre is – hogy használják a nyers mana 
fonalait, s ha használják a tárgyat, bizony az sokkal 
jobban igénybe veszi a mágikus energiákat. 
Azonban ezúttal, mivel nyers energiára van szüksége 
a fegyvernek, bizony a nyers mana átszakítja a szűrt 
mana fonalait egy időre, így a zónában levő 
varázslatoknak komoly esélyük van rá, hogy létre 
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sem jönnek. Ráadásul a mágikus tárgyak nem fejtik 
ki hatásukat az ilyen tárgyak ellen, hiszen számukra 
a háló alacsonyabb rétegeiből kellene energia, de azt 
nehezen képesek elérni, hiszen a nyers mana bizony 
megszakítja azt. E miatt az od mágikus tárgyak 
mindig erősebbek egy klasszikus mágiával készített 
tárgynál. Vegyük példának két kardot, még a régi 
korokból, amikor a klasszikus mágia éppen 
megjelent. Egy od rúna kard és egy klasszikus 
rúnamágiával kezelt hosszúkard esetén, ha 
mindkettőnek ugyanakkora az ereje, elvileg nem 
lehet eltörni a klasszikus mágiával elkészített 
karddal az aquir fegyvert.  

Tehát ez lenne a gondolatsor vége barátom, 
remélem megértetted amit akartam… s honnan 

tudom én mindezt? Nem tudom, szép lassan 
rájöttem az elmúlt pár ezer év alatt… 

Lássuk ezt most tényszerűen is. A mana-
háló – függetlenül, hogy melyik réteg – 
visszapótolja elveszett erőforrásait, s a réteg 
vastagságától függ, hogy milyen sebességgel. 
Ugyanakkor az adott területen csak bizonyos 
mennyiségű energia nyerhető ki egy körben, 
egyszerre. Az értékek láttán gondoljuk végig, 
hogy a nyers mana, az od tízszer sűrűbb mint a 
szűrt, alsóbb rétegek, e miatt sokkal nagyobb 
mennyiség lehet egy helyben, ugyanakkor a 
visszaáramlása sokkal lassabb, hiszen kevésbé 
használják, és sokkal nagyobb tömegben kell, 
hogy mozogjon, ráadásul sokkal kevesebb 
területen van jelen.  

 

Mana sűrűség Szűrt 
mana 

Szűrt mana 
visszaáramlás Nyers mana Nyers mana 

visszaáramlás 
Koncentrált 500 Mp 40 Mp / kör 100 – 120 od 30 od / kör 
Sűrű 400 Mp 30 Mp / kör 60 – 80 od 20 od / kör 
Közepes 300 Mp 20 Mp / kör 30 – 50 od 10  od / kör 
Vékony 200 Mp 10 Mp / kör 20 od 5 od / kör 
Híg 100 Mp 1 Mp / kör 10 od 1 od / kör 

 
 
Ez volt a régi elgondolás, de a kútba zárt ős 

átkának köszönhetően bizony, módosult a 
következőre: 

 

 

Mana sűrűség Szűrt mana Szűrt mana 
visszaáramlás Nyers mana Nyers mana 

visszaáramlás 
Koncentrált 500 Mp 40 Mp / kör 50 – 60 od 20 od / kör 
Sűrű 400 Mp 30 Mp / kör 30 – 40 od 10 od / kör 
Közepes 300 Mp 20 Mp / kör 10 – 20 od 5  od / kör 
Vékony 200 Mp 10 Mp / kör 5 – 10 od 2 – 3 od / kör 
Híg 100 Mp 1 Mp / kör 0-1 od 1 od / kör 

 
 
Így látható és érthetőbb, hogy miért is nem 

kóricálnak az aquirok a sötét árnyakon kívül, bár 
igaz, hogy saját tartalékaikat használják is – mint 
tápanyag a testük valamennyit feldolgoz belőle és 
folyamatosan fókuszálja azt – de huzamosabb ideig 
egy ősaquir nem lenne életképes mondjuk a Sheral 
egy városkájában, hiszen szervezete akár 100 od 
pontot képes maximálisan. De azt a legtöbben nem 
is tudják, hogy ezeknek a lényeknek szükségük is 
van erre az energiamennyiségre. És azt is kevesen 

tudják, hogy ha már nem tartalmaz elég 
tartalékot a testük, akkor képesek saját 
magukon, pontosabban saját vérükön keresztül 
kisajtolhatják az od mennyiséget. Ez viszont 
akkor is létrejön, ha nem képesek záros időn 
belül visszapótolni az elvesztett energiát, 
bizony a teste önmagát felemésztve 
megpróbálja kisajtolni … s tudjuk, hogy ez 
mivel jár, az egyed szép lassan agonizál, majd 
mintha beteg lenne, szép lassan meghalnak, 
mintha elvéreznének.  
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Viszont ugyanez a gondolatmenet 
feltételezi, hogy léteznek olyan aquir 
fattyak, akik soha az életükben nem is 
tudják meg, hogy ők is rendelkeznek az ősi 
vérrel. És képesek lennének 
hatalomszavakra, ha valaha is tanulnának 
közülük is egyetlen egyet is. Azonban ők 
maguk egyeznek szinte kivétel nélkül 
egyetlen dologban. Amennyiben emberi vér 
folyik ereikben, úgy éltük a szokásosnál 
sokkalta rövidebb, hiszen vérük önmagát 
pusztítja.  
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