
 
 

A teremtés titkos története 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

a Riva apokrif dorani átirata 
nyomán 

A múlt beláthatatlan távolában 
kilenc utazó, megannyi névtelen, ősöreg 
úmat1 nyilvánult meg Satralis anyagi 
síkján. 

Egy felfoghatatlan messzeségben 
dúló háborúból menekültek, és 
mindenek felett nyugalomra vágytak: 
választott menedéküket világnyi 
kristályszférák burkába zárták, hogy 
elrejtsék a mindenség figyelő szemei 
elől. A mennybolt megalkotása 
Teremtésnek, a Teremtés utáni idő 
korok előtti kornak neveztetik; 
csillagfénnyel átszőtt homályában 
fogantak Satralis első mítoszai. 

Az úmatok nem csak nevükben 
voltak nagyok. Anyagi vetületük égig 
érő kristálypillérei gyökérzetükkel 
egymásba és a világ szívébe fogódzva 
hordozták a szférák súlyát. Nem voltak 
csontjaik és nem volt húsuk, de voltak 
álmaik — s mert testvérként osztoztak 
rajtuk, tagok nélkül is megérinthették, 
szavak nélkül is megértették egymást. 

Sosem feledték, honnan jöttek és 
mi hozta őket e világra: az eónok során 
számos üldözöttet fogadtak be és 
egyesítettek életközösségük örökkévaló 
nyugalmában.  

 
 

1 Eleven szikla; halált nem ismerő (isteni) 
létforma. 

Nem ismertek mást, csak békességet; 
az Ófa legendája, Aquí, Mung és 
Mvah2 hatalma mind tőlük és általuk 
való. 

Ők voltak Satralis első urai, a 
kapuk és a törvények alkotói — a 
Kilencek, akiktől e világ minden 
szépsége és iszonyata ered. 

A nyomukat kutató ellenség - az 
Egy - az örök éjen át érkezett. Úgy 
tartják, a nyitott kapukra figyelt fel, de 
nem próbált áttörni rajtuk. Az anyagi 
világban támadott inkább: csapása rést 
ütött a szférák kristályburkán, és a 
külső fagy áradatát zúdította Satralis 
eleven erdejére. 

A Kilencek fájdalomra 
eszméltek időtlen álmukból. Látták 
maguk körül a pusztulást, és tudták, 
hogy elérkezett az idejük. Gyökereiket 
hátrahagyva, a világ pilléreiből 
soklapú pengékké változva lódultak a 
sebzett mennybolt felé, hogy 
kínzójukon bosszút vegyenek. 

Így kezdődött az úmadarr, a 
Nagyok háborúja, mely csaknem 
elpusztította és a felismerhetetlenségig 
megváltoztatta a világot; a küzdelem, 
melynek két csúcspontja között tizenöt 
ezredév telt el. 

Az Egyet elbizakodottá tette a 
siker. Ahelyett, hogy kivárta vagy 
siettette volna a kristályburok 
széthullását, a belsejébe nyomult, 

 
2 Tisztázatlan eredetű entitások, a hagyomány 
a Csillagkert pusztulását átvészelt fajok kisebb 
isteneit sejtik bennük. 
 



MAGUS                                                                   A teremtés titkos története                                                  Kalandozok.hu 

2 
 

hogy a szférák törmelékének örvénylő fellegei 
közt ütközzön meg ellenfeleivel. 

Az úmatok harca rendszerint magányos, a 
Kilencek azonban más utat jártak: hatalmukat 
megsokszorozták a közös létezés állandósult 
keresztáramai. Mire a törmelékből született holdak 
felfedték arcukat, győzelmet arattak; lebírták és 
ízekre szaggatták támadójukat halódó édenük 
felett. Erejük maradékával a szférákon tátongó 
sebet is sikerült összezárniuk mielőtt rövid — 
halandók mércéjén örökkévalóságnyi — pihenőre 
késztette őket a kimerültség. 

Első avatárjaikat eszmélésükkor, az eleven 
erdőség létformáinak hasonlatosságára alkották 
meg. Alig várták, hogy enyhíthessenek 
szenvedésükön… az ébren álmodó 
kristályrengetegnek azonban nyomát sem lelték 
ott, ahová várakozással eltelve aláereszkedtek. 

A földrészen, amit ma Ynevként ismerünk, 
apró és mulandó lények bonyolult társadalma 
virágzott. A csillagvilág démonainak, külső síkok 
szörnyeinek vélték az avatárokat, és oltalmazójuk 
segítségéért folyamodtak. A Kilencek 
meghökkentek – értetlenségük csak akkor 
változott vad indulattá, mikor az Oltalmazóban 
legyőzött ellenfelükre, az életközösség pusztulását 
okozó Egyre ismertek. 

Azonnal átlátták, hogy későn érkeztek: a 
szétszaggatott úmatnak elég ideje volt szétszórt 
vetületeit új mintává rendezni. Sajátjának 
tekintette a világot, mely életben tartotta, és 
védencei, a csillagkert romjain nyüzsgő parányok 
is a magukénak vallották őt; szilárd hitük tovább 
növelte amúgy sem lebecsülendő erejét. 

Mikor az Oltalmazó a békesség nevében 
távozásra szólította őket, a Kilencek nem 
szegültek ellene. Visszatértek szféráik magasába, 
hogy tanácsot tartsanak; égtek a vágytól, hogy 
visszavehessék, ami az övék. Új, harcra és 
pusztításra alkotott avatárjaik messze északon 
szálltak alá, és roppant sáncot gyűrtek fel a világ 
tengelyében — így született a hegység, melyet a 
hetedkor népei Sheralnak neveznek. 

Miután birtokuk határát kijelölték, a 
Kilencek szövetségesek után néztek. Távoli 
síkokra nyitottak kapukat, idegen világok hírből 
sem ismert fajzatait szólították és kötötték 
magukhoz, a rémségek által pedig, amikre 
szolgáikat és azok szolgáit tanították, maguk is 
szörnyetegekké lettek. 

Elközelgett az úmadarr második felvonása: 
az övéit oltalmazó Egy küzdelme a menedéküktől 
megfosztott Kilencekkel. 

A Kilencek az ellenség szent hegyére, a 
Kromarrára mérték első csapásukat, hogy 
kultuszának is gerincét törjék. Olyan erővel 
sújtottak le, hogy a kontinens partvonala 
széttöredezett — a vetődés nyomán falként 
ágaskodott fel és zúdult nyugatnak a sötéten 
tajtékzó tengerár. A szférákig gomolygó por 
elsötétítette az eget; a kontinens vonagló testén 
újra és újra végigvert a Nagyok dühének hamu- és 
kőzápora. 

Az Oltalmazó új irányt szabott az alant 
hömpölygő vizeknek, hogy a Világgerinc résein 
átözönlő ármádiákat, Aquí, Mung és Mvah 
gyermekeit, hullámsírba temesse. Sokukat 
megtörte és homályba taszította3, uraikat azonban 
nem tudta féken tartani. Seregei lábon sorvadtak 
el, városait és szent helyeit sorra emésztették el a 
Kilencek támasztotta tűzviharok. 

Rádöbbent, hogy nem győzhet; hogy 
százszor is elsirathatja összes teremtményét, 
mielőtt ellenfelei egyetlen szövetségesüket 
hiányolni kezdik. Megértette, hogy jelenlegi 
mintázatában nem versenghetett a Kilencek 
gátlástalanságával, békéért folyamodott hát... de 
csak újabb földindulást, újabb sikolyokat és 
félbemaradt imákat kapott válaszul. 

Szorultságában olyasmit tett, aminek 
következményeit máig nyögi a szférák alatti 
világ. Megbontotta a létezés kárpitját, szálaiból 
rontást szőtt az úmatok képére, és akarat gyanánt 
emésztő indulattal, a pusztítás és bomlasztás 
sosem szűnő vágyával ruházta fel. Azt remélte, 
kikezdheti vele a Kilencek egységét — hogy időt 
nyerhet, míg megváltást talál övéi számára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Vitatott értelmű kifejezések; az ősi nyelvek legtöbbjén nem 
a testi, hanem a szellemi vetület sorsára vonatkoznak. 



 MAGUS                                                A teremtés titkos története                                                      Kalandozok.hu 

3 
 

Átka éjszín forgatagként cikázott a 
Világgerinc felé, mikor megébredt, és a 
csúcsok közti ritkás légbe rikoltotta 
gyűlöletét. Hangjától ormok inogtak meg, 
csillagfény dermesztette jégfolyamok 
porlottak szét… célját azonban sosem 
érte el, és mikor a Kilencek csapása az 
északi lejtők felett a világok közti űrbe4 
taszította, a majdani Tinoloktól a lassan 
növekvő Quironeiáig beterítette 
kontinenst emléke mérget párálló 
szilánkjaival. 

Avida Dolor megérkezett. 
Mérge szétáradt a kontinens 

ereiben, kacaja a szférák magasától a 
Satralis szívéig érő gyökerekig 
megreszkettette a Teremtés művét. 
Mohón töltekezett az úmatok dühével és 
a halandók kínjaival — részévé lett a 
halódó világnak, ahonnan csak az élet 
utolsó szikráival együtt lehet kipurgálni. 

Az úmadarr tovább tombolt. A 
parányok városai porrá lettek, csodásan 
bonyolult társadalmuk hírmondói 
barlangok mélyén szűköltek a megváltó 
halálért. Tizennégy évezred vívmányai 
enyésztek semmivé egyetlen évszázadnyi 
őrületben. 

A legbelső gömbhéj már olvadozott 
a lángviharok hevétől, anyaga mérföldes 
cseppekben hullott alá, hogy friss 
lávagejzíreket fakasszon az Oltalmazó 
világának romjain, mire a Kilencek dühe 
csillapulni kezdett. Hogy miért, nem 
tudjuk, és aligha tudjuk meg valaha is. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Azt remélték, szubsztanciájával együtt hatalma 
is elenyészik. Nem számoltak vele, hogy a létezés 
szövedékéből vétetett: önnön semmibe foszló 
testén át nyitott kaput arra a síkra, melyet fajtánk 
az Ötödkor óta a Kárhozat Sivatagának nevez, és 
oda tér meg újra és újra, valahányszor kiűzetik e 
világ tereiből. 

Az avatárok hatalmasak voltak és irtóztatók, 
Aquí, Mung és Mvah népének maradéka rettegve 
hódolt nekik. De volt testük, szemük és szájuk, 
sőt, talán szívük is: mikor a bukottak népének5 
barlangok mélyéről felszálló sóhajában önnön 
fájdalmukra és reménytelenségükre ismertek, 
felhagytak a pusztítással, és a világra szakadt 
csendben meghallották az Oltalmazó üzenetét. A 
bukott úmatét, aki saját halálát kínálta a hitét valló 
százmilliókból maradt ezrek életéért. 

Az alku létrejöttekor maga metélte el a 
szálakat, amik a létezéshez kötötték. Mire a 
Kilencek megálljt parancsoltak övéiknek, és 
szavuknak állva megjelentek a Fehér Éjszaka 
Tükre6 körül, ellenfelük mintázata már 
széthullóban volt. Több száz aspektusra hasadt, 
melyek dühödt igyekezettel fúrták magukat Ynev 
rögei közé, hogy mielőbb szabadulhassanak a 
közös létezés nyűgétől. 

Az Oltalmazó anélkül távozott a világból, 
hogy biztosítékot követelt vagy kegyelemért 
esengett volna; a győztesekre bízta, teljesítik-e az 
alku rájuk eső részét, mielőtt tettük 
következményeivel szembenéznek. 

A Kilencek menteni próbálták a menthetőt. 
Együttes erővel megfékezték csatlósaikat, és 
halálnak adták mindazokat, akik Aquí, Mung és 
Mvah népéből ellenük szegültek. Felkutatták az 
Oltalmazó teremtményeinek maradékát, és tőlük 
telhetően enyhítettek szenvedésükön… a 
bűntudattól azonban hiába próbáltak szabadulni. 

Kísérletet tettek az eltiport kultúra 
újraélesztésére, de legjobb igyekezetük ellenére 
annak mind szánandóbb torzképét kapták 
eredményül. A mulandó lények csak kényszerből 
engedelmeskedtek akaratuknak, és iszonyattal 
vegyes gyűlölettel tekintettek rájuk. 

Látván, hogy immár egymás ellen is 
fenekednek, a Kilencek megértették, hogy nem 
maradhatnak tovább az anyag világában. Hogy 
távozniuk s rejtezniük kell mindaddig, míg a 

                                                 
5 Ynev első emberszerű, az Oltalmazó által teremtett vagy 
átformált lényei. Kultúrájuk nyomokban sem maradt fenn, 
arcukat azonban ismerni véli a hetedkori tudomány:a 
Shadon keleti partvidékén, a Sikoltó Szele barlangjában 
fellelt lenyomat, az úgynevezett Raveari maszk, alighanem 
egyikük vonását őrizte meg. 
6 Az Oltalmazó kultuszának utolsó szentélye, vélhetőleg a 
déli jégsivatag elveszett városai közül való. 
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mulandók cselekedeteinek törvényszerűségeit, 
lelkük végső titkaival együtt, ki nem ismerik. 

Titkos menedéket alkottak hát a szférákon 
belüli tér egy távoli pontján, melyet Satralis lakói 
elől mindenkor elrejt a harmadik hold vándorló 
árnya. Lényegük ott szunnyad azóta is, avatárjaik 
azonban vissza-vissszatérnek; koronként kilencen, 
más-más alakban és néven, lényegükben mégis 
változatlanul. 

Ők a jellel születettek, akikről a legendák 
beszélnek; ők, akik hosszú életükben több harcot 
és halált látnak, többet nyernek és veszítnek 
bármely anya szülte lénynél. Sehol nem lelnek 
nyugalmat, mert a szférák súlyát hordják mulandó 
vállukon… és szenvedésük által, úgy lehet, a 
Nagyok is megvilágosodnak, mire vétkeik emlékét 
végképp elmossa az idő.7 
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7 A vég és a kezdet általuk meghatározott pillanatai közt 
szabad folyást engedtek az eseményeknek. Az egyes 
ciklusok sorsfordulóiról szóló jóslatok – jelenlegi 
ismereteink szerint – igazálmaik tudatlan kivetülései 
csupán, melyeket avatárjaik, a mulandó lét összes 
kínjának és örömének megízlelésére hivatott 
Jelhordozók közvetítenek sorstársaik felé abban a 
reményben, hogy a bennük rejlő tudást annak javára 
fordíthatják. 


