
 

 

 
  

Az óelf mágiáról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Mielőtt ebbe belemennék, meg 
kell említenem, hogy volt egy rúnában 
szó az elf nyelvekről, melyek az UT 
szerint a holt nyelv - óelf kategóriába 
esnek:  

Profán: Ez a bölcsek és 
megtartók nyelve (meg mindenki 
másé, aki holt nyelv - óelfet tanult, de 
nem tud od-ot termelni)  

Magas: Ez a mély egy 
egyszerűbb változata, mindenki ezt 
használja, aki termel Od-ot de nem 
tagja a Hatoknak vagy egyéb 
hatalmasságoknak.  

Mély: A Hatok nyelve, a 
verbális kommunikáció netovábbja.  

Ezeket beírtam ám valamikor 
egytől egyig, szó szerint! Akit még 
jobban érdekel, az lapozzon vissza, 
vagy üsse fel a VI/2 Rúnát.  

Szóval, szerintem csak 
viszonyítás képpen párhuzamot lehet 
vonni az óelf és az aquir nyelv között:  

Profán - Szolga  
Magas - Nemes  
Mély - Titkos  
Akkor, következzenek a 

nagybetűs ÓELF 
HATALOMSZAVAK különböző 
forrásból merítve (a hatásaik le vannak 
írva, így nem megyek bele):  

A látogató a sötétségből c. 
modulban:  

• Kőbe börtönzés  
• Valóság megváltoztatása  
• Totális őrület  

Líthas!  
Az első, amin elgondolkodtam az 

elf mágusok kapcsán, azaz, hogy milyen 
reális alapja van már eddig is meg. 
Alapvetően szerintem az elf 
varázshasználókat 2 csoportra kell 
osztani: Megtartókra (szakrális mágia) 
és csatamágusokra (nem keverendőek 
össze a hasonló nevű kyr varázsló 
alkaszttal! Egyébként ők pedig Od-ot 
használnak). Ebből egyértelmű, hogy 
semmiféle kyr, crantai vagy bármi 
egyéb mágiához nem nyúlnak (az elf 
nem az a befogadós fajta), csupán a 
saját, egyedi varázslataikat nyomják 
(kivéve persze az emberi népek között 
nevelkedetteket: Alyr Arkhon, stb.)  

A megtartói mágia a Sumiban le 
van tárgyalva, azt nem is részletezem. 
Jelent meg itt, az rpg.hu letöltései között 
egy Mallior megtartója c. írás, ami bár 
nekem tetszett, a többség zajosan 
lehurrogta (akit érdekel, olvassa csak 
el).  

A másik, az igazi, tökös elf 
varázslási módszer az, amikor Od 
pontból nyomják az áldást. Ezt a 
romlatlan ősi tudást teljességében csak a 
Hatok és részben környezete (rokonok, 
testőrök, katonai főtisztek), illetve délen, 
Elfendelben, a Tudás Tornyai idős és 
bölcs elfjei birtokolják. Ennek a 
mágiának a kidolgozásához nem kell 
nagy fantázia: az első törvénykönyv 
papi varázslatai szinte teljesen 
megfelelnek, némi kiegészítéssel. 
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A veszélyes vizeken c. modulban:  
• Indafolyam  
• Hullám  
• Álomkisugárzás  

Az Első Törvénykönyv alapján (hatásban mint 
az azonos nevű papi varázslatok):  

1 Od pontért:  

• Vízfakasztás  
• Köd felidézése  
• Engedelmesség-növények  
• Természet megidézése  
• Vihar  
• Jégverés  
• Szélkeltés  
• Természeti lények megidézése  
• Engedelmesség-állatok  
• Vadak szólítása  
• Állati kémek  
• Láthatatlanság evilági lények előtt  
• Veszély észlelése  
• Vízlégzés  

2 Od pontért  

• Földrengés  
• Időjárás ellenőrzés  

 

 

Plussz a varázsló varázslatok:  

• Természetes anyagok mágiája  
• Időmágia (növények „öregítése”, 

azaz gyors megnövesztése)  

Plussz bárdmágia: Fénymágia  

...és a többi és a többi...  
Valójában ezeket felhasználva egy kreatív 

KM szinte mindent meg tud csinálni, ha meg 
nem, akkor uccu neki, rögtönözzön. Azaz, 
végső következtetés gyanánt az elf mágia ebben 
„merül ki”, nincs benne semmi kyr, meg egyéb 
lopás.  

 
Maradok Mallior igaz híve:  
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A cikk megjelent az Atlantisz oldalon is. 
 
 

  
 
 

 


