
 

 

 
 

Szemelvény a fajokról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„Mint mindnyájan tudjuk 
Ynevetet sok faj lakja Emberek, Elfek, 
stb. De vajon minden fajt nevezhetünk-e 
különálló fajnak? Ugyebár tudjuk, hogy 
Ember és Elf házasságából születnek a 
Félelfek, kik ötvözik a két faj 
tulajdonságait, de nem sorolhatóak be 
egyik fajba sem, így tehát külön fajt 
képeznek. Az előbbiekkel ellentétben a 
Félorkok sem sorolhatók az Emberek 
vagy Elfek és az Orkok közé sem, de 
vajon nevezhetünk-e olyan „fajt” fajnak 
akik nem bírnak szaporodni? Itt 
elérkeztünk a kulcskérdéshez egy faj-e 
az Orkok, az Emberek és az Elfek? Ezt a 
kérdést közelítsük meg egy kicsit más 
szemszögből a kutyáékból, ugyanis 
mindenki egyetért abban, hogy a kutyák 
egy fajhoz tartoznak, legyen az Hastin 
vagy egy Farkaskutya, de máshogy 
nevezzük őket ezek a kutyafajták, akik 
lényegében ugyanúgy néznek ki belülről 
vagy kívülről, és képesek szaporodni, 
sőt az utódaik is képesek szaporodni. 
Nos az Elfek és az Emberek is képesek 
szaporodni, sőt a Félelfek is (a 
hasonlóságot ugye nem kell 
elmondanom). De mi a helyzet a 
Félorkokkal akiknek a magjuk 
terméketlen, vagyis nem képesek 
szaporodni? Egy fajba tartoznak az 
Orkok az Emberekkel, vagy az 
Elfekkel? Erre a kérdésre a válasz 
egyöntetűen nem, és mindenki rávágja 
ezt a választ akitől csak megkérdezzük. 
És ugyanez a válasz ha ezt a kérdést az 
Elfekkel, Emberekkel, félelfekkel vagy  

a Dzsennekekkel illetve Dzsadokkal 
kapcsolatban tesszük fel. De csak 
gondoljunk bele az előbbi kutyás 
példába! Képesek szaporodni 
egymással az előbbi fajok utódai? 
Igen! Ezeknek a fényében feltenném 
ismét a kérdés egy fajba tartoznak-e az 
előbbi fajok? Nos így a válasz már 
igen, és az előbb felsoroltak nem fajok 
csak fajták. A továbbiakban ezt a fajt 
az egyszerűség kedvéért Humán fajnak 
nevezném. Kérem nem összekeverni a 
humanoid kifejezéssel. 

Folytatnám az okfejtést ott, hogy 
a Humánok képesek-e szaporodni az 
Orkokkal, Törpékkel, Khálokkal, vagy 
az Ammundokkal. Fajonként 
elemezném a kérdést. 

Az Orkról már bebizonyosodott, 
hogy tudnak szaporodni az előbbi 
fajokkal, de a helyzet más az 
utódaiakkal. Ezen tényekből azt a 
következtetést vonom le, hogy nem 
tartoznak az Orkok nem egy fajtája a 
Humánoknak, csak közel állnak, 
hozzájuk származásilag. Orwella 
minden bizonnyal felhasznált 
Humánokat is a létrehozásukhoz. A 
Félorkok pedig hasonlatosak az 
öszvérekhez, ráfogjuk, hogy faj de 
nem képesek szaporodni. 

Én személy szerint átolvastam 
sok iratot és feljegyzést, de egyikben 
sem esett szó Féltörpökről, ezzel 
kapcsolatban megkérdeztem idősebb 
tudóstársaimat, és ők sem hallottak 
ilyen „fajról”. Gondoljunk csak bele, 
született már házasság Törpe és  
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Humán között, ilyenekről már hallottam, de a 
házasságuk nem volt termékeny annak ellenére, 
hogy minden bizonnyal szerettek volna, ki nem. Ez 
csak azt bizonyítja, hogy a Törpök is egy különálló 
faj. 

Nos a Khálokkal nem nagyon foglalkoznék, 
hiszen mint tudjuk a khál is gyűjtőnév, mert nekik is 
több alfajuk van, annak ellenére, hogy mi háromról 
tudunk (ezek: Thom, Scorg, Reep) minden 
bizonnyal több is van, és elképzelhetetlen a két faj 
keresztezése. 

Sajnos az Ammundokkal kapcsolatban nem 
sokat tudok nyilatkozni, de valószínűnek tartom, 
hogy nem tagja a Humán fajnak, ez annál is 
valószínűbb, hogy távol éltek sok ezer évig még a 
Dzsennektől és Dzsadoktól is, az emberekről nem is 
beszélve, és hallottunk már olyanról, hogy 
valamikor egy tóban éltek a halak és mikor valami 
természeti esemény miatt különváltak átalakultak és 
pár ezer év múlva mikor ismét egy tóba kerültek már 
nem voltak képesek egymással szaporodni. Szóval 
ha valaha is beletartozott a Humán fajba az 
Ammund ma már nagy valószínűséggel ez már nem 
így van. Így én külön veszem őket. 

A Gnómoktól, a Goblinokról és más eldugott, 
kihalásfélben lévő, és elbújt fajról szót sem ejtek. 

A fentiekkel ellentétben szót kell ejtenem a 
Gho-ragg nevű Aquir fajról, melynek tagjai csak 
férfiakból állnak és szaporodásukat Ember és Elf 
nők elrablásával oldják meg kik minden esetben 

belehalnak a szülésbe, vagy a faj tagjai 
végeznek velük. De ami a lényeg, hogy nem 
csak a Gho-raggok képesesek szaporodni a 
Humánokkal , hanem utódaik is képesek erre, 
annak ellenére, hogy nem egy keverék lesz 
hanem egy új Aquir. Erre a jelenségre csak az 
lehet a magyarázat, hogy valaha egy fajba 
tartoztak az Emberekkel de azóta mutáción 
mentek keresztül és arra ahogy manapság 
szaporodnak ma még nem találok 
magyarázatot, ma még nem.” 

 
Saun Lamar, a Sigranomói egyetem 

fajokkal foglalkozó tudósa 
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