
 

 

 
  

A mergoni kék könyv 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Minden és mindenki csak bábja, 
alkatrésze eme gigantikus hatalomnak. 

A lapok minden síkon 
halványan, de mágiát sugároznak. 
Nem kizárható, hogy a lapoknak van 
egy harmadik oldaluk is. 

Néhány olyan mágikus eljárás is 
le van írva, amit élő ember képtelen 
lenne végrehajtani úgy, hogy eszét ne 
vegye! 

 
A Pe. XII. században bukkan fel 

a „Mner Ghon amne ho Dorra-quwa”, 
mint a Dorra-quwa kivonata. Kék 
lapjait tulajdonosa térkapuk nyitásához 
használja fel, így a könyv már akkor 
sem volt teljes. Pár évtizeden belül 
igen keresett könyvvé válik, s így 
többször cserél gazdát. Nevek nem 
maradnak fenn tulajdonosaik után. 
Feltételezhető, hogy a lapok sokkal 
biztosabb eredményhez juttatják az 
idéző mágiát használót, mintha az 
csupán saját erejére támaszkodna. 

A Pe. XI. és VIII. sz. fordulóján 
egy Emnai-ol Fanval Semian, vagy 
O’fanum nevű elf nő birtokolta a 
könyvet. A Démonikus Birodalom 
csatlósait küldte el a könyvért, s a 
Viharvetők sikerrel is jártak. A könyv 
új borítást is kapott, Emnai-ol bőre 
által. 

A Pe. VIII. században a 
birodalom bukását megelőző években 
lázas kutatás folyt Toron területén az 
eredeti Dorra-quwa felkutatására. 
Ennek egyrészt a birodalom bukása, 
másrész a könyv elrablása vetett véget. 

Kékszínű lapjairól kapta nevét. 
Három részből áll: Kezdet, Fénykor, 
Végzet. 

Három nyelven íródott: ó-kyr, ó-
elf, aquir. 

Lefordítani szinte lehetetlen, mivel 
a nyelvezetben rengeteg a szimbolikus 
utalás, illetve az ismeretlen értelmű szó 
és kifejezés. Leghosszabb terjedelműek 
az ó-kyr nyelvű részek, főleg a 
Fénykornál és a Végzetnél. Az ó-elfet a 
Kezdet leírásánál használták, de 
előfordul az ó-kyr szövegekben, mint 
idézetek. Az aquir nyelven a mágikus 
eljárások íródtak. Érdekessége, hogy 
ismeretlen nyelvű prológussal kezdődik, 
amihez 17 különböző tintát és írásképet 
használtak. 

Maga a mű egy ennél is régebbi 
könyv kivonata, melynek neve: 
Emlékezet (Dorra-quwa; ó-kyr: Kayda-
ro, ó-elf: Fal sennen hon has, aquir: 
Hwq). 4 Lapja van: Jelen, Múlt, Jövő, és 
Ismeret néven emlegetett. 

A Mergoni kék könyv behetóan 
foglalkozik az elemi mágiával és a világ 
térszerkezetével. Szó esik benne a világ 
keletkezéséről, a fajok eredetéről és 
tartalmaz néhány utalást a jövőre 
vonatkozólag is. A világ dolgaival 
kapcsolatban egy az eddigieknél is 
eretnekebb tézist állít, miszerint a 
világmindenséget nem az istenek, 
hanem az elemek alkották. A világ 
elemei olyan hatalmasok, hogy sem az 
emberi, de még az isteni létformák is 
csak parányok hozzá képest. Szelleme 
és logikája felfoghatatlan.  
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Ettől kezdve a könyv holléte ismeretlen. 
 
A világ olyan, mintha részekből állna. Olyan, 

mint egy szerv egy testben. Tekinthető-e a szerv 
különlevőnek a testtől? Tekinthető-e egy csepp vér 
nem azonosnak a származását tekintett testtel? 
Választ nem lehet rá adni, csak újabb kérdést 
feltenni. „Vér a vérből, hús a húsból…” A vér 
szimpátiát mutat a testtel, akárcsak Ynev Chalowin-
nal, vagy a bolygó más bolygókkal. Különbözőek, 
de mégis ugyanazok. Részei egy gigantikus műnek. 
Ezt az egységet kutatják már évezredek óta, s tudják 
is, hogy a világ 4 őselemből épül fel. Vajon milyen 
mélységig? Vajon ki alkotta meg az elemeket? 
Vajon ki volt az első gondolkodó? Vajon hogyan 
működik a világ? 

 
Hawa sem teleín, sud el han sem sénim. Kaltár 

seldüm ed el den handál. Vólt sem dévad vidlag, ol 
az fenny nin, de vann. Így son már csakk az el vann 
marad nektük, mik az Fal sennen hon has de írt 
vagyon! Hívom azt vol denn vagyon élő, s el vagyon 
késztetvelé az olvasban értve, az vagyon csak nektek 
értelembe küld. Szánásom néktek vagyok, s néktek 
feladt vann általám, miszent küld ez tudás jövendő, s 
múlt jelene felébe! Olvass és értess általam! 

Itt írom nektek az volt igazság történésit, mit 
az múlt homálya fedé el szemtünk előtt, hisz az volt a 
van előtt leledzve! Nem volt az múlt, hol emlék írója 
élt volt, csak volt az emlék, hol írás megy az maga 
akaratából vissza, s majd újra vissz az jövő 
múltjából. 

Kezdetekrűl írod az könyv, melyben vagyon az 
Emlékezet plántálva! Ímhunn az mondata, s láss 
velem az múltrúl jövendő jelenbe! 

Kezdetben volna a nincs. Majd őt követé az 
van, s vele az létezik. Tesz az múlt jövővé válásban 
teljesség, í lőn az első az idő, mely a múlt és jövendő 
árnyékában lesz az jelen, mit Te vagyol az értés 
idejében forgatni miénk írás, az múltjövő Emlékét! 
Az idő volt az Kezdet, hol a létezés értelme eljövé, s 
alkotá a Valót! Való csak időben volt, de az idő nem 
van meg az kiterjedés magányában, s önnmagát lelé 
fel az végtelen végén! Így lőn az tér, mely az idő 
fijalása az jelen számára. Vagyon az idő, s az tér, 
mely adál nekünk valók végtelen sora! Elsőként levé 
az idő, s tér, majdan szerelmetük az erő, mi a tudat 
erejét, s a gondolat mozgását hívja az elme nemlevő 
valójába, s alkotja meg az mozdulatlant, mit az ő 
valójában leledző lényege tesz változóvá! Az Három 

Négyet filat, s ezek lettek az valók alkotói, s 
maga az elme! Ősök voltak, s az eredendő 
alkotók is! Őstűz, Ősvűz, Ősfűny, Ősfűd. 
Valának a kezdetek után az Hét, mint az 
periódus az napok szánkáján vagyon most is! 
Valá valódott az hét a kötés száma, s maga a 
Kötés! Lelé az értelem az hetet, s valója lett az 
értés, s az önnön temetés szerkezete! Hét alkot 
függő kapcsot az össz teremtetté válóval! Elme, 
mi a Hét. Anyag, mi a Négy, kik együtt 
születtek. Múlás és Eljövés, mi a kezdő volt. 
Tér, hol az Idő önmagába ért. Erő, mi az 
mozdulatlant mozgásba hajtotta. Az Elemek 
leledzenek az Hétben! Hiába vala csak az négy 
nevezése azzá, valót elhallgatni csak balgaság, 
s látni kelljen az egészt, hogy értessék az 
működés, s az DGHRRT! Ő lelé önnönmagában 
az alkotó elmét, s az teremtést magát! Ő az Hét, 
s maga az véget nem lelő Értelem, s az Logika! 

Sokan valák, kik az emlékezet ősét 
keresve … 

 
Minden létező bontásának során végül az 

őselemekhez jutunk. Ezek az elemek Ynev 
síkján a róluk elnevezett anyagokra 
hasonlítanak anyagi szerveződésükben. Más 
síkokon más is lehet az anyagi szintű 
megjelenésük. Őselemet elemi szinten idézni 
nem lehet, mert azonnal összeáll anyagi 
szerkezetűvé, s ha nem is mindenben, de 
hasonlítani fog a természeteshez.  

Elemi szerkezet, mikor az őselem 
legkisebb szerveződési szintjén van. Ekkor 
hatalmas energiát tárol, alakítása szintén nagy 
energia befektetést igényel. Ez az állapota a 
manahoz legközelebbi állapot. Más 
megközelítésből az ősenergiához áll közel, 
mely mindennek a származtatási szintjét jelenti. 
A nemléttel azonos, de a változás lehetőségét 
magában foglaló dolog. Az Archae (arhé) az 
őselemek együttese, s mint egyetlen, mindenek 
őse értelemben használandó fogalom. A négy 
őselem együttesen tekinthető Archae-nak. Ezek 
között nincs ott az őserő, mely a világ mozgat 
ereje. Látszik, hogy az Archae nem azonos sem 
az anyaggal, sem az elemmel. Még nem 
strukturálódott, de alapja a teremtésnek, mely 
az őselemekből a teremtésen keresztül alkotja 
meg a természetes anyagokat. 
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Anyagi szerkezet, mikor az elemi 
részek rendszert alkotnak. Ebben a 
formában kevesebb energia szükséges a 
formálásukhoz, vagy előhívásukhoz. 

A természetes anyagok tartalmazzák 
az Archae-t a teremtés rájuk vonatkozó 
részét, tehát törvényeket. 

Az őselemek minden létező alkotói, s 
részei. Hányaduk és elrendeződésük szabja 
meg a természetes anyag, vagy elem 
milyenségét. Halmazállapotuk a 
környezettől független. Csak mágikus, vagy 
teremtés szintű hatások képesek 
megváltoztatni. Formázásukhoz alak és 
halmazállapoti formázás tartozik. A 
mágikus formázás a természetes felett áll, 
így annak megnyilvánulása kizárt, ha a 
mágikus érvényben van. Ezt a két 
formázástípus befolyásolja. Míg a 
Dinamikus forma természetes behatásokkal 
is felülbírálható, addig a Statikus forma 
csak mágikus hatásra bontható. 

Az őselemek idézett elemek, 
melyeket az őselemi síkokról idéz meg 
varázslójuk, s idejük kiteltekor, s végső 
soron kioltásukkor is. 

Kioltásuk csak ellentétpárjukkal 
lehetséges, melynek során újra ősenergiává 
alakulnak, s ismét felhasználódnak 
valamely létező dolog létrejöttéhez, s nagy 
valószínűséggel ismét őselem lesz belőlük, 
s visszatérnek az eredeti síkjukra. 

Az Őslég 

Elem. Színtelen, szagtalan gáz. 
Belélegezhető, s mindenben a levegő 
tulajdonságait mutatja, de 
gázkomponensekre nem lehet felbontani. 
Égést segíti ugyan, de a hamuból újra 
felszabadul. Megszűnni az idejének 
kiteltéig nem fog. Zárt térben a megjelenő 
mennyiség fokozza a nyomást, míg eltűnte 
vákuumot hoz létre. Szervezetbe kerülve, 
abban ellátja szükséges funkcióját, de 
eltűnése hiányt okoz, következménye 
ájulás, esetleg halál, mértéktől függően. 
Paraeleme az Ősfény. Kioltópárja az Ősföld 

Az Ősföld 

Elem. Barnás színű por, szemcsés. Benne 
növény nevelhető, viselkedése, mint a legjobb 
minőségű termőtalajoké. Megjelenése során a térrész 
anyagait lehetőség szerint széttolja, eltűntekor az űr 
helyére a környezet anyaga áramlik. Paraeleme az 
Őssötét. Kioltópárja az Őslég 

Az Ősvíz 

Elem. Kristálytiszta, áttetsző, nagy 
mennyiségben kékes színű, íztelen, szagtalan 
folyadék. Megjelenése a környezet anyagait 
lehetőség szerint eltolja, míg eltűnése ürességet hoz 
létre, melyet a környezetből visszaáramló dolgok 
töltenek fel. Ivásra alkalmas, szomjat oltja, s a 
szervezet számára sem káros. Katalizálja a felépítő 
folyamatokat. Belőle való eltűnése viszont hiányt 
okoz, következménye rosszullét, vagy mennyiségtől 
függően akár halál.  

Az Őstűz 

Elem. Sárgás, vöröses színű, szagtalan nehéz 
keverék. Egyben hordozza több elem tulajdonságát, 
de egyikkel sem azonos. Paraeleme nélkül nem 
sebez. Égéséhez nincsen szükség tápláló anyagra. 
Lényege a láng lobogása, így ez független a 
környezettől. Igyekszik segíteni a bomlást, de maga 
nem épül be a folyamatba. Mértéke erősségtől 
függő. 

Minden őselem mágikus természetű, varázslat 
szintű jelenség. Így a varázslatokra vonatkozó 
megtörés érvényes rájuk is, illetve a kioltási szabály, 
ha más ezt nem befolyásolja. 

Mennyiségük egységnyi, ami 1E = 1 m3, ha 
egyéb formázás ezt nem befolyásolja. 1E Őselem 1 
m3 és 2 Mp, s 1E Paraelem és 2 Mp, de ezeket nem 
lehet halmazállapotra formázni, mindegyik átjárható, 
s létük csak a környezetre gyakorolt hatásuk által 
fogható fel. 

A paraelemek nem függetlenek az 
őselemektől. Mágikus megidézésükkor ugyan az 
őselem nem jelenik meg, de hatása igen, s ez a 
paraelem. Nem tekinthető elemi szerveződésűnek, 
de ettől eltekintve a fizikai síkon anyagi 
természetűvé válik hatását tekintve. 
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Ősfény 

Paraelem. Az őslég által kiváltott hatás. A 
természetes sötétség (fény hiánya) megtörését 
igyekszik elérni. Mivel nem részecskeszerkezetű, 
így részei között nincs olyan szoros kapcsolat, így a 
környezet kezdettől fogva átjárhatja. 

 
Erősség Hasonló erejű fényforrás 

1 gyufa 
2 gyertya lángja 
3 mécses fénye 
4 lámpás fénye 
5 fáklya fénye 
6 parázstartó fénye 
7 tábortűz fénye 
8 villám fénye 
9 napfény borús időben 
10 napsütés 

15+ vakító fény 
20+ vakságot okozó fény 

 

Őssötét 

Paraelem. Az ősföld által kiváltott hatás. A 
természetes fény hatását igyekszik gátolni. Mivel 
nem részecskeszerkezetű, így részei között nincs 
olyan szoros kapcsolat, így a környezet kezdettől 
fogva átjárhatja. 

 
Erősség Hasonló erejű fényforrás 

1 fátyol árnyéka 
2 marhatüdő árnyéka 
3 félhomály 
4 alkonyat 
5 újhold 
6 csillagos ég 
7 borult éjszaka 
8 bekötött szem 
9 éjszaka világítatlan szobában 
10 barlangi sötétség 

15+ vaksötét 
20+ mindenféle fényt elnyel 

 
Az ősfény és az őssötét erősség szerint 

képesek egymás kioltására. Táblázat csak a 
természetes hatásokkal szemben való 
érzékeltetés célját szolgálja, a környezet nem 
befolyásoló a kioltásnál! A környezet hatása 
kevés ahhoz, hogy egy mágikus jelenséget 
megszűntessen. 

Őshő 

Paraelem. Az őstűz által kiváltott hatás. A 
természetes hideg megtörését igyekszik elérni. 
Mivel nem részecskeszerkezetű, így részei 
között nincs olyan szoros kapcsolat, így a 
környezet kezdettől fogva átjárhatja. 

1 E 2 Mp és 10 C° hőmérsékletemelést 
jelent. Sebzése 100 C°-tól kezdődik, ami 10 
C°–onként 2 Sp-t jelent. 

Őshideg 

Paraelem. Az őstűz által kiváltott hatás. A 
természetes hideg megtörését igyekszik elérni. 
Mivel nem részecskeszerkezetű, így részei 
között nincs olyan szoros kapcsolat, így a 
környezet kezdettől fogva átjárhatja. 

1 E 2 Mp és -10 C° hőmérséklet 
csökkenést jelent. Sebzése -40 C°-tól kezdődik, 
ami 10 C°–onként 2 Sp-t jelent. 
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