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 Ősi nyelvek és 
hatalomszavak 

 A hatalomszavak elsajátításához 
először az adott ősi nyelvet kell 
mesterfokon elsajátítani. Ekkor még 
nem képes a hatalomszavakat 
használni, de a szükséges alapokat már 
elsajátítja ezzel. Az egyes 
hatalomszavak megtanulása nem 
igényel külön képzettség pontot, csak 
egy kis gyakorlást és időt, és persze 
tanárt. 

Amennyiben valaki a nyelvet 
akarja elsajátítani az adott dialektussal, 
megteheti, ekkor képessé válik 
bármilyen hatalomszó kimondására. 
Fontos azonban, hogy bizonyos típusú 
szavak nem minden nyelven 
működnek (pl. aquir mentálszavak, 
dzsenn elementálszavak, óelf 
nekromancia), a hatást a KM határozza 
meg (ez az igazán kemény feladat, 
nem is javaslom a spontán ötleteket, 
inkább dolgozza ki a játékos, mielőtt 
használni akarná!): 

Ősi nyelv (aquir, Korcs 
dialektus) 120 KP, 10 év (tehát a sima 
Mf után még 60 KP és 5 év) 

Ősi nyelv (aquir, Szolga 
dialektus) 180 KP, 18 év (tehát a 
Korcs dialektus után még 60 KP és 8 
év) 

A Szolga, és annál magasabb 
dialektust csak az aquirok tudják 
beszélni, a többieknek nem megfelelő 
a hangképző szervük ehhez.  

Előszó: ismeretlen vizekre evezek 
ezzel a témával. A Summarium a kevert 
ősfajok közé sorolja az ammundot, a 
dzsennt és az elfet, ám Od pontjaikról 
semmit sem említ meg. Amiket a 
következőkben leírok, szerintem számos 
KM máshogy látja, de ezzel szerintem 
semmi gond sincs, hiszen minden 
mesélőnek megvan a maga Yneve. 
Inkább azoknak a mesélőknek próbálok 
segíteni, akiknek még ötletük sincs, 
hogy mit válaszoljanak a játékosaik 
kérdéseire, vagy nem akarnak 
lemondani az ősi fajok és a 
hatalomszavak egzotikumáról, de még 
nem kezdték el kidolgozni a részleteket. 
A számadatok, amiket megadok teljesen 
saját ötletek, az aquirokat használtam 
viszonyítási alapként. Az amundok és a 
dzsennek Od pontjai soknak tűnhetnek, 
ám véleményem szerint e két faj még 
képes versenyre kelni az aquirokkal, 
hiszen a vérük tisztasága az óidők óta 
nem változott, az elfek viszont már 
szinte teljesen elvesztették ómágikus 
erejüket, hiszen (saját elképzelésem 
szerint) az Első Uscayha pusztulásával 
meggyengült az ómágiához kötődő 
kapcsolatuk, és ezáltal lettek az óelfek 
napjainkra elfekké. 
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Mágiával átalakított hangképző szerveket az 
aquir hatalomszó szétroncsolja. Amennyiben 
megfelelő aquir hangszálakat használnak fel, akkor 
még a Szolga nyelvű hatalomszavak kimondása is 
elérhető (persze miután elsajátította a Szolga 
dialektust), de ez a szervezetben iszonyatos, 
gyógyíthatatlan károkat okoz, maga az Élet 
Princípiuma torzul el. A szervek eldeformálódnak, 
az egész testen daganatok jelennek meg, állandó 
rosszullét nyomasztja a használót. Játéktechnikailag: 
-8 minden fizikai tulajdonságból, maradandó 
Rosszullét, 50 évvel csökken a maximális életkor. 
Magasabb dialektusú hatalomszót már SEMILYEN 
körülmények között, beavatkozások után sem 
használható! 

Ősi nyelv (óelf, mély dialektus) 150 KP, 14 év 
(a Mf után még 90 KP és 9 év) 

Alakváltással elért elf vagy félelf test nem 
teszi lehetővé a hatalomszavak használatát, és 
kimondásuk még Od felhasználásával sem hoz létre 
semmilyen hatást. Nem a test, hanem a lélek számít, 
és ezt semmilyen mágiával - legyen bármely 
hatalmas is – befolyásolni nem lehet. A legendák 
szerint az óelfek képesek maradandóan növelni 
elfvérűek Od pontjait (sajátjuk kárára), és felruházni 
őket hatalomszavak használatának képességével 
(lásd óelf hatalomszavak), ám erre elfemlékezet óta 
nem volt példa.  

JK-k esetében azonban ajánlom a mesélőnek, 
hogy dialektus elsajátítását ne engedje, csak ha 
nagyon kevés, 1 Od pontja (a 2 már sok) van a 
karakternek, mivel rendesen felboríthatja az amúgy 
is kényes egyensúlyt. 

Mágiával nem lehet olyan szervet vagy testet 
létrehozni, amely képes Od termelésére. Ezt csak ősi 
fajok szerveinek, vérének felhasználásával lehet 
elérni, de ez számos mellékhatással, és irgalmatlan 
magas halálozási aránnyal jár együtt (lásd 
Summarium). 

Od pontokkal rendelkező utódok általában a 
két szülő Od pontjainak átlagával (lefelé kerekítve) 
rendelkeznek, kivéve a félvér utódokat, az ő Od 
pontjaik száma maximálisan 6 lehet. Tehát nem kell 
minden esetben a véletlenre bízni a kidobást, de a 
JK-k esetében ajánlott. A vérvonalak minden ősi faj 
esetében jelentős szerepet játszanak. 

A legfontosabb azonban az – és ez minden 
ősfajra igaz! – hogy más fajok ősi nyelvén 
hatalomszavakat nem használhatnak! Ez mindig 
valamilyen végzetes hatással jár, pl. aquir 

hatalomszavak esetén daganatos kinövések 
jelennek meg a testen, elszarusodik a bőr, a 
belső szervek elkorcsosulnak. Játéktechnikailag 
minden kimondott aquir hatalomszó 1-gyel 
csökkenti maradandóan (semmilyen mágiával, 
még ómágiával sem gyógyítható!) az amund, 
elf és dzsenn használó Szépségét és Egészségét. 

Ammundok 

Az amundok Od pontjainak 
mennyiségéről a leghalványabb elképzelésem 
sem volt a hivatalos források, főleg a 
Summarium elolvasása után. A pontatlan 
fogalmazások, és a zavaros leírások csak 
nehezítik szerintem a mesélők dolgát. Mivel a 
Második Törvénykönyv a dzsennel együtt a JK 
fajok közé sorolja, fontosnak éreztem, hogy ez 
tisztázva legyen. 

Az amundok a Negyed- és Ötödkorban 
pusztító háborúkat vívtak a dzsennekkel és az 
akkor már fogyatkozó számú óelfekkel. A 
Themes papok kiirtásával az amund ősi nyelv 
feledésbe merült, ám az Od ettől még az 
amundok öröksége. Véleményem szerint az 
amundok Od pontjai 6 és 60 pont (6k10) között 
mozog. JK esetén szigorúan kidobandó, vagy a 
KM dönt! Mivel ősi faj, védekezésre 
felhasználhatja az Od pontjait, ekkor 
ösztönösen megérzi, hogy mekkora 
mennyiséget kell felhasználnia a 
hatástalanításhoz. Védőtalizmánok nélkül 
óránként 1 Od pontot termel a szervezetük. 

A manifesztációs háború során éppen az 
amundok ómágikus védelme miatt nem tudtak a 
krániak csapatainak aquirvérű tagjai 
hatalomszavakkal pusztítást véghezvinni a 
Kékarcú hívei között, hiszen saját Od készleteik 
eltörpültek az ősi népéhez képest. 

Dzsennek 

A dzsennekről annyi kiderült a 
forrásokból hogy nemcsak Od ponttal 
rendelkeznek (persze itt sincs információ a 
mennyiségről), de hatalomszavakat is 
használnak (amikről egy darab példatörténet 
van összesen). A hatalomszavak használatához 
leírt követelmények egy kicsit zavarosak, 
hiszen miért felejtené el az ősi anyanyelvét, ha 
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lefekszik egy olyan dzsenn nővel, aki már 
mással is lefeküdt? Ha ez valami mentális 
dolog, mi van ha nem tud erről a tényről? 
Vagy ez a szüleire vonatkozik? 

Az én változatom szerint két 
tisztavérű dzsenn gyermeke is tisztavérű. 
Viszont csak azok képesek a 
hatalomszavakat használni, akiknek 
valamennyi (!) szellemi tulajdonsága 
(asztrál, mentál, akaraterő) 16 vagy annál 
magasabb, és Rend (Draco) jellemmel 
rendelkeznek. Az ilyen dzsennek minden 
esetben a társadalom vezetői, irányítói, 
kalandozó SEMILYEN körülmények között 
nem lesz belőlük, tehát szigorúan csak 
NJK-k lehetnek. Még ha a karakter meg is 
felel a követelményeknek, akkor a KM 
mondja meg, hogy miért nem tanítják meg 
neki. A JK dzsennek védekezésen kívül 
másra nem képesek felhasználni az Od 
pontjait. Ilyenkor ösztönösen megérzik, 
hogy mekkora mennyiséget kell 
felhasználniuk a hatástalanításhoz. 
Védőtalizmánok nélkül óránként 1 Od 
pontot termel a szervezetük. A szervezetük 
Od készlete 10 és 60 (10k6) között mozog. 

Elfek és óelfek 

A Summarium egyértelműen egy (a 
deinn, de inkább kettő, a sereneya is) JK 
által is indítható elf kasztot mutat be, 
aminek a tagjai rendelkezhetnek Od 
pontokkal és hatalomszavakkal, ám ezekről 
sincs semmi információ. Valamint 
megemlíti a kráni elfeket is, azonban itt 
szintén hatalmas információözön zúdul ránk 
(a semmi). 

Yneven körülbelül egy tucat óelf él 
még napjainkban, a hat rehynn Sirenarban, 
négyen Elfendelben és kettő Kránban, 
illetve talán még néhányan visszavonulva. 
Az ő Od pontjaik 80 és 120 között mozog, 
és folyékonyan beszélik az óelf magas 
dialektusát. Már az ősi időkben is voltak, 
úgynevezett közrendű elfek - ez a 
regényekből egyértelműen kiderül – akik 
képtelenek voltak az elf hatalomszavak 
használatára. Hogy ez miként is lehetséges, 
az valószínűleg az első- és másodkori aquir-

elf háborúk idejére nyúlik vissza, de pontosan nem 
lehet tudni. A saját elképzelésem szerint az Első 
Uscayha fa pusztulásával kezdődött meg az óelfek 
hanyatlása, a faj ómágikus erejének elapadása. Erre 
az amund-dzsenn-elf háború csak rátett még egy 
lapáttal. Napjainkban az elfek között kevésnek, talán 
ezerből egynek van még Od a szervezetében, ám 
már csak nagyon csekély mértékben, pontjaik száma 
2 és 12 (2k6) között mozog. Az óelf nyelv mély-
dialektusának hatalomszavait csak Elfendelben és 
Sirenarban lehet elsajátítani, de csak az ősi nyelv 
(óelf) képzettség mesterfokon történő elsajátítása 
után. 

A Summarium megemlíti, hogy az óelfek és az 
obszidián elfek között rokonság áll fent. 
Véleményem szerint valamikor az Első vagy 
Másodkorban, még a háborúk előtt (lehet hogy ez 
volt az egyik oka azoknak) egy ősaquir csellel és 
fondorlattal rávett néhány óelfet, hogy elsajátítsák az 
aquir nyelvet, és e hatalomszavak használata 
torzította el az óelfek testét és lelkét, és váltak 
obszidián elfekké. 

Uscayha fa: amikor Urria szélviharával 
elkergette az óelfek az Uscha lombja alól, a 
szélvihar magával vitt néhány ágat is. Az egyik ilyen 
ágból jött létre Yneven az Első Uscayha, az Ófa, az 
Új Árnyat Adó. Az óelfek ez alatt telepedtek le, és 
minden újonnan született óelfet áthatotta rajta 
keresztül az Uscha életereje, és hatalma. 
Pusztulásával az ősi mágikus erők már nem hatották 
át a későbbiekben születettek testét, csak a szüleiktől 
öröklött, egyre gyengülő ómágikus energiákkal 
rendelkeztek. 

Utódfajok 

Az aquirok és a többi ősfajnak csak az 
emberekkel (vagy velük sem) lehetnek közös, 
keverék utódaik (pl. félelf, dzsenn szülővel 
rendelkező dzsad, aquir Korcsok egy része). Ennek 
okait senki sem ismeri. Egyes elméletek szerint az 
istenek keze van a dologban, mások azonban (főleg 
kráni vérfilozófusok) azon a véleményen vannak, 
hogy aquir mágusok egy csoportja hozta létre az 
emberi fajt ilyennek, hogy megújítsák a fajukat, és 
elkerüljék, de legalábbis elhalasszák a kihalást. Az 
utódok Od készlete minden esetben 1 és 6 között 
(1k6) mozog. Védőtalizmánok nélkül 12 óránként 
kapnak vissza 1 Od pontot. Nem érzik ösztönösen a 
védekezéshez szükséges Od pontok számát, csak 
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vakon próbálkozhatnak. Azonban a mágiaismeret 
(aquir, óelf, dzsenn, egyéb ómágia, kivéve a már 
elfeledett amund) mesterfoka pótolja ezt a 
hiányosságot (függetlenül a nyelvtől), ennek 
segítségével már pontosan tudják a védekezéshez 
szükséges mennyiséget, azonban a képzettség e 
változatát kevés helyen oktatják. Nagyon fontos 
azonban, hogy az utódok bármely faj ősi nyelvének 
hatalomszavait használhatják (ha megfelelnek a 
követelményeket), pl. félelf az aquirt vagy az óelfet, 
ember aquirt, de óelfet nem. Habár bizonyos 
esetekben elég nehéz (ha nem lehetetlen) a 
megfelelő tanár megnyerése, aki általában maga is 
valamely ősi nép tagja. Minden utód gyermekének 
Od pontja a két szülőének az átlaga (lefelé 
kerekítve), de maximum 6 
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