
 
 

A Fagyvidék1 élete 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Történeti előzmények 
A terület jelenkorának 

megértéséhez mindenképpen szükséges 
az előzményeket felvázolni az eddig 
megjelent regények, szabálykönyvek, 
kiegészítők alapján. 

A Démonikus Óbirodalom előtti 
időszak 

A Fagyvidék Démonikus 
Óbirodalom megjelenése előtti 
időszakairól meglehetősen kevés 
információval rendelkezünk. Annyit 
biztosan tudunk, hogy a teremtés után 
közvetlenül jövő legkorábbi– az első 
kort is jócskán megelőző – 
időszakokban az emberi nemet felemelő 
Egy (Oltalmazó) nevezetű ősisten 
kultuszában2 (a Déli-Határhegység) 
(bizonyos forrásokban Kromarra) 
kiemelkedő szakrális szereppel bírt. (Ősi 
titkok… 15. old.)  

A későbbiekben a hegyvonulatra 
az Eggyel (Oltalmazóval) rivalizáló 
ősistenek – a kilencek – háborújuk során 
gigászi erővel sújtottak le, aminek 
eredményeképpen a kontinens déli része 
szétszabdalttá lett, szigetekkel övezetté 
vált. (Ezért az ősidőkben lezúduló 
pusztító erejű csapásért nevezik a 
hegységet olykor Holt-Kromarrának is.) 

A hosszú korokon át húzódó küzdelem 
során az Oltalmazó alulmaradt, a 
Kilencek legyőzték őt. Ennek a 
kívülről a későbbi szférákon is túlról 
behatoló isteni entitásnak önálló 
tudattal bíró szilánkokra tépődése 
egyfelől azért volt jelentős, mert Ynev 
vallási életét jelentősen befolyásoló 
entitások jöttek létre,3 másrészről 
pedig ez hozta létre Ynev egyetlen 
összefüggő jégtakaróját egy olyan 
helyen, ahol a klimatikus viszonyok 
ezt amúgy nem tették volna lehetővé, 
átformálva ezzel Ynev legdélebbi 
részének éghajlatát. Ezzel az 
eseménnyel kapcsolatban 
mindenképpen szót kell ejtenünk a 
jégmezőkön található bizonytalan 
mibenlétű, egyesek által ősi városnak 
vagy sajátos természeti képződmények 
tartott Fehér Éjszaka Tükréről, amely 
szintén jelentős szakrális szereppel bírt 
az Egy kultuszában. (Ősi titkok… 17. 
old.) Ezen a helyen a dühüket némileg 
csillapító kilencek gyűltek össze 
ellenfelük legyőzését követően, abból 
a célból, hogy megmentsék a még 
éppen menthetőt az Oltalmazó 
alkotásaiból. 

1Fagyvidék alatt a Déli-Határhegységet és az attól délre elterülő földrajzi területet értem. 
2 A kultusz követői (legalább is valószínűleg részben) Ynev első emberszerű lényei voltak, akiket az 
Oltalmazó teremtett vagy formált át. (Lásd: Ősi titkok… 17. old.) 
3 Többek között Ranagol (bár az ő eredetéről ettől eltérő dolgokat lehet olvasni), és Domvik 
előzményének számító istenségek, illetve meg kell említeni, hogy ő hozta létre Avida Dolort 
(Orwellát) is a Kilencek elleni pusztító háború során. Egyelőre ezekről tudunk. 
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A Démonikus Óbirodalom államszerkezete, a 
birodalom berendezkedése 

Az időrend fennállásának hosszúságáról 
nincs egyetértés, különböző időhosszak ismertek. 
Míg az Első törvénykönyv csupán száz esztendőre 
tette a fennállását, a Fogadalom című regényben 
(293. old.) évezredes fennállásról olvashatunk. 
Wayne Chapman könyvében mindössze annyit 
olvashatunk, hogy a birodalom negyedkor elején 
kezdte meg terjeszkedését Yneven. (Ősi titkok… 
26. old.) 
Elhelyezkedése szerint 

Az óbirodalom története csúcspontján egy 
több külső síkon párhuzamosan létező birodalom 
volt (Syburr csillaga, 257. old.), melynek vezetői 
saját államukat Úrbirodalomnak nevezték. Két 
részből állt – legalábbis mi kettőről tudunk. Az 
egyik az ún. Úrvilág, amely a birodalom 
kiindulópontja volt, a másik pedig a Szolgavilág, 
melynek Ynev bizonyos területei (is?) részét 
képezték. (Egyezség 29–30. old.) Ynevi 
kiterjedésének méreteivel kapcsolatban csak 
találgatni tudunk, mindazonáltal bizonyos, hogy a 
birodalom kiterjedése észak-nyugaton legalább 
Lar-Dorig, de nagyon valószínű, hogy Syburr 
északi részéig is kiterjedt. (Egyezség 161. old. és 
192. old., illetve a Szerafizmus, 5. old.) Ha 
figyelembe vesszük a fentebb már említett godoni 
kutatócsoport eltűnését, amely a nyugat-yllinori 
Fekete-Satriolban próbált fellelni óbirodalmi 
ereklyéket, többé-kevésbé biztos képet kaphatunk 
a Démonikus Óbirodalom keleti-észak-nyugati 
határainak hollétéről. A több síkon jelenlevő állam 
nagy ynevi területi kiterjedésének ellenére a 
birodalomnak csupán töredéknyi része volt lakott: 
tucatnyi, térkapukkal összekötött, a Császári 
Palotához kapcsolódó szétszórtan elhelyezkedő 
város létezett csupán4, jóllehet némelyik egészen 
elképesztő méretű volt. (Fogadalom, 210. old.) A 
hálózatszerűen összekapcsolódó települések 
között olyan is akadt, amelyik folyamatosan 
mozgásban volt. (Egyezség, 162. old.) 
Az államszervezet felépítése  

                                                 
4 Ami közel sem jelenti, hogy a birodalom csak a Síró 
Palotában és az ynevi kapuvárosokban volt jelen, 
valószínűleg ezen kívül is voltak kisebb településeik, de 
ezek feltehetően nem lehettek számosak és igazán 
nagyméretűek. 

Az államszervezet felépítése természetesen 
központosított volt annyiban, hogy az állam 
csúcsán egy főfejedelem állt. Mindazonáltal 
decentralizált jegyeket is hordozott magán, a 
főfejedelem mellett több kisebb, de komolyabb 
jelentőséggel bíró hatalmi tényező is fennállt: a 
kapuvárosok valamiféle önállósággal bírtak és 
léteztek alfejedelmek is. (Egyezség, 98. old.) A 
császári palota – melyet Lélegző Árnynak is 
neveztek (Syburr csillaga, 215. old.) – egyik 
funkciója az volt, hogy az erősen heterogén 
összetételű ‘ezeracú birodalom’ hatalomgyakorló 
elitje számára valamiféle tanácskozásra alkalmas 
központként szolgáljon. (Fogadalom 247. old.) 
Biztosan tudjuk, hogy ennek az elitnek egy része 
aquirokból állt (Fogadalom 97. old.), és nem 
kizárt, hogy – legalább kis részben – emberek 
(Fogadalom 267. old.) és khálok (Második 
törvénykönyv) is bekerülhettek. Mindazonáltal az 
uralkodó osztály javarészét nem a terjeszkedés 
során integrált fajok szűk csoportjai tehették ki, 
hanem az Úrvilág különös, a Satralison 
gazdatestet igénylő szellemszerű lényei. (Erre 
majd lejjebb térek ki.) Természetesen hatalmas 
erejű démonok is helyet kaptak a birodalom 
vezetésében. (Syburr csillaga, 225–226. old.) 
Velük valószínűleg többé-kevésbé azonos 
csoportot képeztek az ún. bathay-szeráfok, „akik 
hadvezérek hatalmával vetekedtek” és a 
„szolgavilág szülöttei” voltak. (Syburr csillaga, 
227. old.) Megkockáztatom, hogy Saul 
könyvének velük kapcsolatos homályos utalásai 
Raul Renier szerafizmusról szóló írásában 
nyernek értelmet: a bathay-szeráfok valószínűleg 
kényszerítő erejű szerafista egyezség, un. 
„parancsalkuval” által kerültek birodalomba, ahol 
testi valójukban az anyagi síkra kényszerült 
avatárokként éltek tovább. (Bővebben: 
Szerafizmus, a rejtőző hagyomány, 31. old.) 

A birodalmi hierachiában jelentős tisztséget 
viseltek az ún. arakhorok és az uthanok. Sajnos 
teljesen egyértelműen sehol derül ki, hogy 
pontosan milyen feladatokat láttak el, Ian Russel 
ugyanis elég szűkszavú, Saul gondolatmenetei 
pedig időnként teljesen követhetetlenek. Annyit 
biztosan tudunk, hogy az uthanok bizonyos 
hierachikus rendbe szerveződve egy-egy terület 
birtokosaiként, talán valami fajta hűbéri adomány 
gyanánt birtokolták a birodalom bizonyos részeit 
(Egyezség, 98–99. old.), az arakhorok pedig igen 
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kiváltságos helyzetű hadurak voltak, 
akiknek lehetősége volt betölteni a 
császári palota őreiként megbecsült, 
dicsőséggel járó szerepét.  (Syburr 
csillaga, 225–227. old.) 

  Feltételezni lehet, hogy nagy erejű 
élőholtak is a vezetés részét képezték. 
(Fogadalom és/vagy Egyezség ismeretlen 
oldala, amit – sajnos – nem tudtam 
feljegyezni és felidéznem sem sikerült.) 
Ezenkívül szerintem erre utalhat 
ellenkező, de ugyanakkor talán némileg 
mégis igazoló előjellel – a Kísértetek 
Szentélye nevű hely megléte is  a Sötét 
Taréj nevű kapuvárosban, ahol a holt 
lelkeket a város energiaellátásának 
érdekében állították használatba. (Syburr 
csillaga, 233. old.) 
Faji heterogenitás 

A legmagasabb szintű faji 
heterogenitás nem csak az elitet hanem a 
teljes társadalmi berendezkedést 
jellemezte: a birodalom azoknak a 
ősidőbeli államoknak az utolsó 
hírmondója volt amely nem egy faj 
homogén uralmán, hanem különböző 
fajok szimbiózisszerű együttműködésén 
alapult. Az óbirodalom hódított és 
integrálta az aquirokat, a különféle 
emberősöket, ugyanúgy, ahogy 
szolgaságba taszított elementálokat és az 
állatszellemeket. (Fogadalom, 192. old.) 
A birodalom vezetése kiemelt 
prioritásként kezelte egy Shakar nevű 
entitás, (Yneven a birodalom 
fennállásának idején már elfelejtett 
istenség) tekintélyének visszaállítást. 
(Fogadalom, 99. old.) 
Aratóhadjáratok 

A birodalom – vélhetően főleg 
területi kiterjedésének növelése céljából – 
ún. aratóhadjáratokat folytatott. Pontos 
mibenlétük nem egészen világos, 
ugyanakkor tudjuk, hogy ezeket követően 
megtörténhetett a hadjáratok során 
szerzett zsákmány kis hányadának 
birodalom köznépe közötti újraeolosztása 
(Egyezség, 97–98. old.), illetve azt is, 
hogy a küzdelem során elesett (vagy 

foglyul ejtett) élőlények darabjaiból ún. 
ghattorokat, sötét praktika által létrehozott 
zsigerszolgákat teremtettek. (Syburr csillaga, 227–
228. old.)  

 Az emberek és emberszerű ősök szerepe 
a birodalomban  

Némileg ellentmondanak egymásnak a 
szabálykönyvek és a regények. Eszerint az emberi 
(vagy ahhoz közeli fajoknak) öt csoportját 
különíthetjük el a birodalom alattvalói között:  
Xaquanok 

Az emberekhez teljesen hasonló aquirok, 
jellemző fizikai vonásuk a kék szemek. Eredetileg 
a jégmezők lakói voltak már az Úrbirodalom 
megjelenése előtt is. Őket – és más nem emberi 
aquirokat, akikkel érdekes módon jó viszonyt 
ápoltak – az Úrbirodalom szolgasorba hajtotta és 
harcosként alkalmazta. (Fogadalom, 310. old. és 
180. old.) A későbbiek során majd ők alapítják 
meg az első démonvadász kolostorokat a Déli-
Határhegységben, ahogy ezt a lentebbiekben 
olvashatjuk. A gdonokhoz hasonlóan, a későbbiek 
során ők is felkelést indítottak elnyomóik ellen, 
amikor a birodalom helyzete ingataggá vált. 
(Syburr csillaga, 76. old.) Megkockáztatom a 
feltevést, hogy a két lázadás között összefüggés 
állhat fenn, talán az előbbi ágyazott meg az 
utóbbinak. Az biztos, hogy a gdon felkelés 
valamiképp destabilizálta a birodalmat. (Ősi 
titkok… 508. old.) Elképzelhető, hogy a khálok is 
kirobbantottak egy felkelést. (Fogadalom, 293. 
old.) 
Gdonok 

Godon megalapítóinak ősei, eredetileg nem 
Ynev őslakói voltak (Ősi titkok... 85. old.) 

A „normális” emberekhez képest kimagasló 
mágikus potenciál jellemezte őket (a teljes 
populáció negyede volt mágiaérzékeny, (Ősi 
titkok… 85. old,) illetve – hasonlóan a 
xaquanokhoz – képesek voltak gazdatestként 
szolgálni az Úrvilág lakóinak számára.  Az 
embereknek ezt a csoportját sarjadás-démonok 
segítségével ún. shakaritákká, Shakarr erejét 
szimbolizáló szárnyas, démoni kinézetű 
harcosokká alakították át, vagy – és minden 
bizonnyal ez lehetett gyakoribb – bezárták őket 
egy Shiol nevű zárványsíkra, abból a célból, hogy 
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gazdatestekként tenyésszék őket. Itt a többségük a 
természetes életkor felét sem érte meg. (Ősi 
titkok… 81. old.) Eredetükről eltérően ír Chapman 
és Russel: az előbbi világosan leszögezi, hogy 
gdonokat eredetileg egy másik síkról hurcolták be 
lettek Satralisra (Ősi titkok… 85. old.), Russel 
regényéből pedig úgy tűnik, hogy kezdettől fogva 
Ynev lakói voltak. Az egykori fogvatartóiktól való 
megszabadulásuk egy isteni kapcsolatfelvételnek 
köszönhető, ami végül elvezet Godon 
megalapításához. (Bővebben: Ősi titkok… 79–85. 
old) A Démonikus Óbirodalom és Godon 
párhuzamos fennállásának idején állandó 
feszültség állt fenn, Godon a birodalom általi 
állandó fenyegetettségben létezett, un. seyraf 
betörések miatt. (Ősi titkok... 77 és 93. old.)  
Emberi csoportok 

Egyéb tisztán emberi – tehát kimagasló 
mágikus potenciállal nem rendelkező – más 
zárványíkokon fogvatartott emberi csoportok. Ők 
a Démonikus Óbirodalom összeomlása után az ún. 
drakvenai vándorlás során kerülnek Ynevre. (Ősi 
titkok… 509. old.)  

 
Jelentősebb mágikus potenciállal bíró 

ismeretlen eredetű embercsoport, akik 
barlanglakóként éltek a birodalom történetének 
vége fele. Egy részüket shakaritává alakították. 
(Egyezség, 33. old.) 
Nomádok 

Érdekes módon semmilyen közeli rokonság 
nem áll fenn köztük és a fentebb megemlített 
emberi lények fajtái között, ők külön csoportot 
alkottak. (Egyezség, 31. old. és kevésbé 
egyértelműen Ősi titkok... 88. old.) Nem voltak 
alkalmasak gazdatestnek, de kiváló felderítőknek 
és hírszerzőknek bizonyultak, illetve, mivel nem 
ijedtek meg tőlük az állatok, így talán a birodalom 
élelmiszerellátásban is szerepük lehetett. 
(Egyezség, 30. old.) Az óbirodalom fennállásának 
idején félelemmel vegyes tisztelettel tekintettek a 
birodalom uraira. 

Az Úrvilág mibenléte 

Mennyiben tekinthető a Démonikus 
Óbirodalom démonikusnak? Véleményem szerint 
nem sok szempontból, eltekintve persze attól, 
hogy a démoni lények irányítása jóval fejlettebben 
zajlott, mint más sötét hatalmasságok uralma alatt. 

(Tehát: az Úrvilágból jövő, birodalmat irányító, 
valamiképp démoninak tűnő lények 
hatékonyabban, magasabb hatásfokkal uralták a 
démonokat a szerafizmus által, mint más sötét 
birodalmakban. Természetesen az is logikusnak 
tűnik, hogy az államirányításba bevont tényleges 
démonfejedelmek a fejlett szeráfi gyakorlat miatt 
valószínűleg könnyebben irányíthatták 
fajtájukbeli alattvalóikat, mint a saját síkjukon.) 
Russel és Chapman művei abban megegyeznek, 
hogy mindkettő leszögezi: az Úrvilág lakói nem 
tudnak fizikai valójukban jelen lenni a Satralison. 
Ez azonban nem jellemező a démonokra, ahogy 
okvetlenül az sem, hogy gazdatestre lenne 
szükség a külső síkokhoz való jelenlét esetén, 
illetve hogy más fajokkal intenzív együttműködés 
keretei között élnének. Az meg aztán pláne nem 
jellemző, hogy démonok istenek hatalmát 
próbálják növelni (!), azok felé hódolattal 
forduljanak, elismerjék őket. (Ezen az a gyanúm 
sem változtat, hogy Shakart, ezt a lehanyatlott 
isteni entitást valószínűleg szeráfi paktumhoz 
hasonló egyezséggel akarták ynevi avatárrá tenni, 
ezzel szerafokratikus jelleget kölcsönözve a 
birodalomnak. A szerafokráciáról bővebben: 
Szerafizmus a rejtőző hagyomány, 14. old.) 
Meglátásom szerint gondolat és érzelemviláguk 
sem hasonlít túlzottan külső síkok sötét lakóiéhoz. 
(Egyezség, 98–99. old.)  Mindezek miatt az 
Úrvilág lakói nem lehettek démonok.   Az 
Egyezségből úgy tűnik, hogy az Úrvilág olyan 
hely volt ahol a valóságot viszonylag könnyen 
lehetett mágikusan befolyásolni, a létezés 
törvényei alapvetően tértek el a Satralison 
tapasztalhatóaktól. A könyv szerint Krán ezt a 
síkot elpusztította és ebből az elpusztult világból 
lett a későbbiek során a Szellemvilág, amelynek a 
nomádok mágiájában annyira nagy szerepe van. 
Ez a rommá lett világ, ahol már eddig is könnyen 
volt befolyásolható a valóság némileg hasonlóvá 
vált az Álomsíkhoz. (Ez utóbbit nem Russel 
fogalmazta meg, ez saját meglátásom a regényben 
leírtakról. (Lásd pl.: Egyezség, 104–106. old.) Ez 
véleményem szerint értelmetlen, ráadásul a 
Második törvénykönyv kisebb-nagyobb 
bizonyossággal már kijelenti, hogy a 
Szellemvilág azonos az Asztrál- és 
Mentálsíkokkal, amely szerintem sokkal 
értelmesebb elképzelés. (Illetve szerintem még 
sok mással is, például a már említett álomsíkkal, a 



 MAGUS                                                   Bevezetés a Fagyvidék életébe                                                     Kalandozok.hu 

5 
 

különféle természetszellemekkel, holt 
lelkekkel, pozitív síkok lakóival stb. A 
felsorolást még lehetne bővíteni.) 
Szerintem Russelnek a szellemvilággal 
kapcsolatos koncepcióját érdemes volna 
zárójelbe tenni, vagy legalábbis szerintem 
mindenképpen más dolgokkal együtt 
kellene figyelembe vennünk.  

A birodalom hagyatékai 

A Démonikus Óbirodalom 
hagyatékainak tekinthetők a kolostorok és 
a Déli-jégmezők nomád törzsei. 
A démonvadász szerzetesek kolostorai 

Ezeknek három fajtája létezik.  
A xaquanok által létrehozott kolostorok  

A Démonikus Óbirodalom 
bukásának idején egy részük Kránba 
távozott, másik részük pedig kolostorokat 
létesített a Déli-Határhegységben. Az itt 
élő szerzetesek célja az volt, hogy 
felkutassák és elpusztítsák az elszabadult 
állatszellemeket és démoni lényeket. A 
kráni hadak az általuk lerombolt városok 
kapuit lezárták, majd némi idő múltával 
szentélyeket és kolostorokat emeltek 
mellettük és hozzáláttak az érintett 
területek kísértetektől való 
megtisztításának is. (Fogadalom, 192–
193. old.) Mint a későbbiek során 
láthatjuk, a hegyi sámánok pusztai 
társaikétól eltérő mágiagyakorlásának 
létrejöttében nagy szerepe volt a 
kolostorok jelenlétének. Sajátos 
harcművészettel bírtak, mely lehetővé 
tette, hogy a test bizonyos pontjainak 
támadásával ne a gazdatestet, hanem 
annak bitorlóját sebezzék meg a harc 
során. (Fogadalom, 192. old.) Ez azonban 
csak elűzte, de nem semmisítette meg a 
démont. A démon megsemmisítéséhez 
arra volt szükség, hogy a szerzetes 
befogadja azt magába és hosszú 
küzdelem után eleméssze azt magában. 
Ebben a küzdelemben a démon is esélyes 
volt a győzelemre. (Fogadalom, 195. old.) 
Az eredetileg xaquan szerzetesek nem 
csak egymagukban folytatták 
küzdelmüket, nomád kiválasztottakat is 

maguk közé emeltek. (Fogadalom, 260. old.) A 
MAGUS jelenében – hetedkor vége közvetlenül a 
manifesztációs háború környékén – a kolostorok 
helyzetéről eltérő dolgokat olvashatunk. Chapman 
(Ősi titkok... 68. old.) és Russel (Fogadalom, 260. 
old.) könyveiben a kolostorok nem többek, mint 
kihalt romok, elszállt felettük az idő. Mindennek 
ellenére azonban a jelentősebb szabálykönyvek, 
hivatalos és nem hivatalos szószedetek, illetve az 
egyik regény (Syburr csillaga, 76. old.) függeléke 
a jelenkorban is fennállónak említi meg őket. 
Véleményem szerint a még fennálló kolostorok 
értelmesen színesíthetik Ynev világát és jó 
lehetőségeket teremtenek a KM számára, ezért 
szerintem van helyük a játékban.  

 
Valamiért a xaquanok („jégszeműek”) és a 

khálok közötti kapcsolat a birodalom bukását 
követően nem volt jó. (Syburr csillaga, 76. old.) A 
birodalomnak akadtak „döglődő morzsái is,” (ez a 
Luis Saul könyvében szereplő démonúr 
szóhasználata) melyeket Krán nem tekintett 
figyelemre érdemesnek. Ezek közül az egyik a 
Sötét Taréj nevű kapuváros volt, amelyben az 
irányítást egy démonúr végezte. A szerzetesek őt 
és városát elpusztították. (Azaz pontosabban: egy 
darabokra tépett emlékvesztett entitás lett, akit 
visszalöktek a saját síkjára.) A város épületeit nem 
döntötték teljesen romba, azok Ynev jelenkoráig 
viszonylag épek maradtak. (Syburr csillaga, 228–
230. old.) Az én Ynev-képemben a Sötét Taraj 
hosszú távon nem bizonyult életképes hatalmi 
tényezőnek, mert vezetőinek ambíciói miatt nem 
volt képes együttműködésre törekedni egy másik, 
ekkoriban megszerveződő sötét államalakulattal. 
(lásd lejjebb) A szerzetesek ki tudták használni az 
egykori kapuváros hatalmi különállását és az 
Úrbirodalom bukását követő pár száz esztendő 
során elpusztították a várost és a gazdatesteket 
igénylő, a birodalom pusztulását túlélő urait. 
A khálok sogronita kolostor(ai?)  

A Khagban, esetleg azon kívül is. Ez olyan 
dolog, ami talán túlságosan is meghökkentően 
hangzik. Mindazonáltal szerintem még éppen 
benne van abban a kategóriában ami elfogadható 
lehet, bár meglehetősen rezeg a léc. Ugyanakkor a 
Russel által ennek kapcsán leírt dolgok (pl.: a 
toroni kapcsolat) annyira abszurdak, hogy azokat 
talán figyelmen kívül hagyhatjuk. (Egyezség, 
272–282. és 286–287. oldalak alapján) 
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Tisztán emberi lények kolostorai a birodalom 
bukása után 

A tisztán emberi lények is emeltek 
kolostorokat a xaquanok és a kháloktól átörökölt 
tudás segítségével. (Syburr csillaga, 77. old.) Az 
én értelmezésem szerint ezek nem bizonyultak 
igazán életképesnek, viszonylag hamar 
felszámolták magukat, beolvadtak a nomádok 
törzseibe, esetleg a xaquanokhoz csatlakoztak. 

 
Népek 

A jégmezőkön jelentős részben vagy teljes 
mértékben démonimádó törzsek, néptörzsek élnek. 
(Rúna I/6, Ynev földrajza 2 és Ősi titkok... 45. 
old.)  

Ha ehhez hozzátesszük, hogy az Második 
törvénykönyv szerint a sztyeppéről délre fekvő 
hideg területre nagyarányú, a sztyeppéről kiinduló 
népmozgás történt, mert az éhség 
visszakényszerítette (kiemelés tőlem – Greol, 2TK, 
101. old.) a gyengébb nemzetségeket a godoni 
kóborlovagok feltűnése idején, akkor már 
hivatalos forrásokkal is alátámasztható, hogy a 
sztyeppéktől délre több területen is emberi 
népcsoportok élnek. Ennek a lentebbiek során lesz 
majd jelentősége. (Ez mellesleg a Bestiárium 
leírásából is sejthető volt, de ott nem adtak 
konkrétumokat, csak általában beszéltek pl.: hideg 
fenyvesekről, halászfalvakról, helybéli lakosokról 
stb.) 

Iteyek és rokonaik 

Az iteyek (jégóriások) már akkor is a 
Fagyvidéken éltek amikor a Úrbirodalom 
megjelent Yneven és elkezdte volna egy részüket 
rabszolgasorba taszítani. (Syburr csillaga, 214. 
old.) A jégóriások azonban birodalom elleni 
küzdelem helyett, a Déli-Hatáhegységbe való 
menekülést választották, mivel ezen kívül nem 
maradt más hely számukra, ahol háboríthatatlanul 
tudtak volna élni. Nem voltak ilyen szerencsések 
az iteyek rokonai, a köd- és a viharóriások, őket 
szolgává tették. (Syburr csillaga, 215. old. és 
Egyezség, 96. old.) A birodalom összeomlását 
követően ez megváltozott, a Sötét Taréj nevű 
túlélő kapuváros urai felmerészkedtek a hegység 

bércei közé, hogy gazdatestként használhassák az 
ott elfogott iteyeket. (uo. 215. old.) 

Ynev jelenkorában az iteyek az örök 
hómezőknek azt a számukra élhetetlen részét, 
ahol az óbirodalom bizonytalan mibenlétű 
'aratómezői' találhatóak meg, „Halálföldeknek” 
nevezik.  (Syburr csillaga, 176. old.) 

 

A Birodalom bukása után 
(Tézisszerű leírás) 

1.  

A mindkét oldal részéről titáni erőket 
felvonultató küzdelem gyors véget ért.  A kráni 
hadak villanásnyi idő alatt végzetes csapást 
mértek szeráfi állam haderejére és gyorsan elérték 
az óbirodalom kiindulópontjául szolgáló köztes 
(külső?) síkot, az Úrvilágot is. Napok múltán már 
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az utolsó kapuváros is romokban hevert 
és mindkét síkon kaotikus viszonyok 
uralkodtak el. A győztes sereg amilyen 
gyorsan jött, olyan gyorsan is távozott. 
Ranagol országa nem tartott igényt egy 
Godon megjelenése és a szolganépek 
felkelései miatt fokozódó belső 
feszültségeit vakmerő módon, külső 
irányban levezetni akaró dimenziók 
közötti fejedelemség anyagi erőforrásaira 
vagy területére. Nem, erről szó sem volt. 
A Kosfejes Úr legidősebb gyermeke – a 
hadjáratot személyesen irányító 
Shackallor – megelégedett az 
államrendszer szétrombolásával és a 
romokban heverő állam ősnépeinek és 
szolgafajok bizonyos csoportjainak 
fekete-határon túlra való átcsábításával. 
Így kerültek az eddigiek mellé új aquirok 
Kránba. Ez az időszak az ember-aquir 
xaquanok és a drakvenai vándorlás során 
Kránt választó embertömegek 
szempontjából tekinthető jelentősnek, 
hiszen a Kráni-Gyűrűhegység állama az 
emberi népek által vérfrissítésre lelt. 

 

2. 

Mindazonáltal Krán nem tudta – és 
nem is akarta – ősi etnikumok teljes 
egészeit a határai közé vonzani. Több 
aquir faj kisebb-nagyobb csoportja – 
elsősorban az emberi xaquanok, de 
hozzájuk érzelmileg kötődő nem 
humanoid aquirok is, az un. 

messzitestvérek5 – úgy érezték, erkölcsi 
kötelességük az egykori birodalom kaotikus és 
sötét hagyatékának eltakarítása, mely feladatot 
utódiak számára is kötelességgé kell tenni, lévén 
egy halandó élete – legyen is az akár aránylag 
hosszú, nem elégséges egy ilyen gigászi feladat 
elvégzésére. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a 
xaquanok (vagy legalábbis bizonyos csoportjaik) 
valamiképpen alávetésüket követően, idővel a 
birodalom megbecsült, valamiképp előjogokkal 
rendelkező részévé váltak, akik azonban nem 
voltak képesek teljes mértékben azonosulni javuló 
helyzetével, annak ellenére, hogy helyzetük 
aránylag jó lehetett a szolganépek hierarchiáján 
belül. (Abból a tényből kiindulva, hogy előzőleg 
felkelést robbantottak ki a birodalom urai ellen, 
nyilvánvalónak tűnik, hogy legalább egy részük a 
szeráfi államot már az összeomlást megelőzően is 
erős kritikával szemlélte, nem voltak hajlandóak 
elfogadni a tényt, hogy ősieket annak idején 
leigázták.)  

Szakítottak az észak-nyugatra vonuló 
testvéreikkel, nem csak fizikai értelemben 
határolódtak el tőlük, hanem spirituálisan is távol 
kerültek a most már a Kosfejes híveivé lett 
egykori rokonaiktól: saját vallást teremtettek 
maguknak, amely mélyen humánus volt, ám 
végletesen elitista és elzárkózó is egyben. Ennek 
lényege az ősöreg xaquan vezetőnek és az ő 
utódainak, Xil-Xaquannak vallásos tisztelete volt, 
illetve bizonyos absztrakt ideák teljes mélységig 
való befogadása. (Pl. az ideának tekintett szükség 
esetén önfeláldozást is vállaló hősiességet vagy a 
befelé forduló, megvilágosodást elősegítő 
aszketikus önmegtartóztatás felmagasztalását.) 
Létrejött tehát egy spirituális közeg, amely 
egyszerre volt mélységesen befelé forduló és 
külvilág-orientált is egyben. 

3.  

A szerzeteseknek, hogy céljuk 
megvalósítását elkezdhessék, először is a feladat 
nagyságához mérten megfelelő katonai-szervezeti 
háttérre kellett szert tenniük. Erre a legjobb 
földrajzi környezet a nehezen megközelíthető és 
könnyen védhető Déli-Határhegység bizonyult, 

                                                 
5 A xaquanokhoz közel levő, nem humanoid, aquirok 
későbbi sorsáról semmi biztosat nem tudunk. 
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amely a későbbiek során a Démonikus 
Óbirodalom maradványainak felszámolására tett 
erőfeszítések kiindulópontjává vált. Itt jöttek létre 
az un. Xaquan-kolostorok. Az égbe magasodó, 
igen nehezen és kevés helyen átjárható Déli- 
Határhegység szükségszerűen ráerősített arra az 
elkülönült működési keretre, amely megszabta a 
kolostorok földrajzi elhelyezkedését és az általuk 
figyelemmel tartott földrajzi területet. A 
kolostorok rendszere ily módon két részre oszlott. 
Egyre, amely a határhegység északi részén 
helyezkedett el, és egy másikra a déli oldalon. Az 
északi rész feladata volt jelentősebb, a birodalom 
kiterjedésének nagyobbik részét kitevő, a 
hegyvonulattól északra fekvő részen tomboló 
elszabadult erőket kellett semlegesíteniük.6 Ez 
hatalmas feladatot jelentett, a kolostorok jóval 
több, mint fele ezen a részen épült fel. A déli 
ágnak a jégmezők és az attól északra fekvő fagyos 
területek maradtak. A két ág között a 
kommunikáció folyamatos volt, de közvetlen 
együttműködés aránylag mérsékelt maradt,7 Mint 
később látni fogjuk a jelentős földrajzi 
elkülönültség különböző eszmei-spirituális 
irányvonalak kialakulását eredményezte. 

 
 Az elszabadult erők (kóborló síklények, 

bezáratlan kapuk stb.) megfékezése mellett, a 
kolostorok vezetői elsőrangú feladatként 
határozták meg a Démonikus Óbirodalom 
összeomlása után kezdődött, a fentebb már 
említett un. drakvenai vándorlás során 
                                                 
6 Mint a fentebbiek során már láthattuk a Birodalom 
kiterjedése észak-keleten legalább Lar-Dorig ért, de igen 
valószínű, hogy Syburr északi részét is magába foglalta. 
7 Ebből a szempontból a Déli-Határhegység bizonyos keleti, 
délkeleti részei ki némiképp kivételt jelentettek, itt ugyanis 
az átjárás valamivel könnyebb volt a folyóvölgyeken 
keresztül. Ezeken a területeken a két ág közötti 
együttműködés jelentősebb volt, de az elkülönülés itt is 
fennállt. 

mihamarabbi védelem reményében hozzájuk 
forduló, társaiktól elszakadt, síkzárványokból 
frissen kiszabadult népcsoportok védelmét és 
felügyeletét. Ezt nem csak erkölcsi kötelességből 
tették, hanem azért is, mert világos volt számukra, 
hogy csak ezek törzsekké szerveződő 
népcsoportok biztosíthatják a kolostorok 
utánpótlását, illetve jelentős terheket vehetnek le 
a vállukról a mindennapi munkatevékenység egy 
részének átvállalásával (pl. állattartás), ami azzal 
az előnnyel járt, hogy a szerzetesek több időt 
tudtak fordítani a spirituális belső elmélyedés 
gyakorlataira. A xaquan nőknek valamivel több, 
mint háromnegyede a Feketehatáron túlra 
távozott. Ez már önmagában is óriási problémát 
jelentett a hatalomszavak használatát lehetővé 
tevő aránylag tiszta biológiai reprodukció 
tekintetében, de a dolgot tovább súlyosbította, 
hogy a szerepkörök a legkevésbé sem  különültek 
el nemek szerint: a legveszélyesebb feladatok 
elvégzésében ugyanúgy részt vettek a nők is mint 
a férfiak, ami a nők arányának további 
csökkenésével járt. A nemek rossz arányát, a 
belterjességet és lassú szaporodást elkerülendő 
nomád származású kolostori életbe vont fiatal 
nőkkel javították gondosan ügyelve arra, hogy a 
további generációkban ne híguljon fel túlságosan 
a xaquan vér. Meglehetősen ritkán, de előfordult, 
hogy bizonyos kolostori vezetés által kiválasztott 
férfiaknak is a xaquan nők elé kellett járulniuk az 
előbbiek során ismertetett okok miatt. Érdemes 
hozzátenni, hogy dacára minden erőfeszítésnek, 
ez a törekvés hosszú távon csak mérsékelt 
eredménnyel járt: Ynev jelenkorában a 
szerzeteseknek körülbelül a fele-ötöde képes 
beszélni az ónyelveket, és ez is csak szolga, 
illetve nagyon ritkán, igen tiszta vérvonalak 
esetén a korcsnyelv használatára korlátozódik. A 
szerzetesek közvetlenül csak kevéssé avatkoztak 
bele mindennapi életükbe, úgy vélték, hogy saját 
misztériumaik nehezen befogadhatóak volnának 
védenceik számára, illetve nem is érezték 
feladatuknak sajátos vallásuk terjesztését. 
Megelégedtek az esetlegesen spontán felbukkanó 
idővel talán vallásszerű rítusokhoz vezető 
szokások (tehát a későbbi pusztai sámánok 
mágiájához hasonló gyakorlatok) csíráiban való 
elfojtásával. Ezek a védelemmel ellátott, közepes 
önállósággal bíró, védelemért cserébe a 
kolostorok számára mezőgazdasági terményeket, 



 MAGUS                                                   Bevezetés a Fagyvidék életébe                                                     Kalandozok.hu 

9 
 

kisegítő munkát és szerzetessé nevelt 
gyermekeket, szülőképessé vált fiatal 
nőket, ritkábban kimagasló képességű, 
idővel szerzetessé avatott harcosokat 
biztosító emberi csoportok voltak a hegyi 
nomádok egykori ősei. 

 
Mindenképpen meg kell említeni, 

hogy rajtuk kívül is léteztek a hegység 
területén, illetve annak közeli környékein 
más nomadizáló, szerzetesektől többé-
kevésbé független törzsi csoportok, de ők 
rendszerint csak alacsony szintű védelmet 
várhattak, ami miatt sok törzs nem élte 
meg a Fagyvidék egyre jelentősebb 
mértékben békesebbé váló korszakát. 
(Igaz, a szerzetesek esetlegesen 
megjelenő sötét néphagyományok 
létrejötte és gyakorlata miatt indított 
szerzetesi megtorlásokat nekik is el 
kellett szenvedniük, ami bizonyos 
esetekben súlyos vérveszteséggel járt.) 
Jelentős arányban ők alkották sztyeppei 
nomádok későbbi őseit. Ezek a nomád 
törzsek voltak azok amelyek az 
óbirodalom sötét maradványainak 
eltűnése után elindultak benépesíteni a 
Déli-Határhegységtől északra levő 
sztyeppéket. 

4. 

Kitűzött feladatuk teljesítésében 
egészen más utat jártak be az északi és a 
déli oldal szerzetesei. Az északi oldal 
évezredes erőfeszítéseit a hatodkor első 
negyedének végére teljes siker koronázta: 
a síkurak hagyatékát teljes mértékben 
semlegesítették, az északi oldal hegyi 
nomádjai véglegesen elutasítóvá váltak a 
szeráfi jellegű hagyományokkal szemben. 
Ha ilyesmi felbukkant soraik között akkor 
azt önmaguktól elutasították, az ilyen 
praktikáktól való távolságtartás – 
úgymond – a „vérükké vált.”8 Amikor ez 

                                                 
8 Ezen nem változtat semmit, hogy ezen téren 
bizonyos árnyalatnyi különbségek állnak fenn a 
törzsek között. A yashakürök például igen 
gyakran sarjadásszellemeket fogadnak magukba 
mellyel igen magasra növelik életerejüket és 

a folyamat kiterjedtté és elmélyültté vált, az északi 
kolostorok szerzetesei tudták: mostanra már 
beteljesítették történelmi küldetésüket, létük 
okafogyottá vált. Elkezdődött az északi 
kolostorrendszer lassú hanyatlása, a szerzetesek 
hosszú évszázadok után beolvadnak a mellettük 
maradt hegyi nomádok törzseibe. A hatodkor 
második felének elején már egyik kolostor sem 
áll, egykori lakóik ekkorra már majdnem teljesen 
beolvadtak a hegyi nomádok törzseibe. 
(Legnagyobb részük az aygurok nemzetségeibe 
olvadt be.) Délen azonban egészen más fajta 
folyamatok zajlottak.  

 
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy 

mennyiben tekinthették az északi oldal szerzetesei 
sikeresnek működésüket miközben a sztyeppék 
népe – jóllehet meglehetősen eltorzulva és 
alacsony hatásfokkal – de továbbra is azokat a 
sötét hagyományokat folytatta tovább, amit ők a 
múlttal akartak egyenlővé tenni. Itt azonban nem 
árt szem előtt tartanunk, hogy a sztyeppék és az 
attól északra levő területek óriási kiterjedésűek. 
Ezeken területeken a szerzeteseknek volt 
lehetősége kapukat bezárni, elszabadult vagy 
rejtőzködő veszélyes teremtményeket felkutatni, 
de egy ekkora területet lakóira nyomást 
gyakorolni és felügyelni őket már egészen 
biztosan lehetetlen lett volna. Más a helyzet Déli-
Határhegységtől délre ahol egy kisebb területen 
ahol lényegesen alacsonyabb a népsűrűség. Itt az 
ilyen távlati célok már lényegesen nagyobb 
realitással bírtak. Emellett meg kell említeni, egy 
Syburr északi részén kiásott falmaradvány 
                                                                                   
 természetfeletti képességeiket. Mindazonáltal a hegyi 
törzsek között ez a szerafisztikus gyakorlat kirívónak számit 
a démoni lényekkel való kapcsolattartásban és rendszerint a 
legmerészebb yashakür sámán se megy túl ezen a szinten. 
(Mellesleg ennek eredményeképpen egy szarv is nő a 
homlokukon.) (Némileg bővebben: Fogadalom: 194–195 és 
317. old.) 
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feliratát, amely a jövőlátó szentemberek vízióról 
szól, akiknek látomásaikban megpillantottak egy 
nagy birodalmat amely elhódítja a nomádok által 
lakott sztyeppe északi részén levő területeket, és 
hittérítést hajt végre. A jóslatoknak spirituális 
közösségekben betöltött szerepét felesleges külön 
hangsúlyozni. Az északi és déli kolostorok közötti 
eltérésekbe és az együttműködés alacsony 
szintjébe a fentebb említett földrajzi tényezők 
mellett a kezdettől fogva tartó, tudatosan 
fenntartott decentralizáció is közrejátszott. 

 

5.  

A legjelentősebb óbirodalom összeomlása 
utáni fejlemény, ami a Déli-Határhegységtől délre 
levő területek életét évezredek hosszú során át  
meghatározta a birodalom összeomlását követő 
zavaros évtizedek során a jégmezőkön, Zhe-
Mintiera (leginkább Éjszínűen Lüktető 
Zsigerekként fordítható) nevű kapuváros romjai 
között9 megszerveződő, az önmagát az egykori 
gdon felkelők leverésére küldött armadiájáról10 
elnevező Kétfejű Kígyó Fejedelemségének 
létrejötte volt. Ez az igen kicsiny kiterjedésű, de 
idővel igen jelentős befolyásra szert tevő 
államalakulat az egykori birodalom 
                                                 
9 Eredetileg a Síró Palotában, a birodalom egykori 
központjában akartak megtelepedni, ami szimbolikus 
hatalomgyakorlás szempontjából jelentős előnyt jelenthetett 
volna, de ez lehetetlen volt a város sajátos, önjáróvá vált 
félig-meddig még működő védelmi rendszere miatt, illetve 
félő volt, hogy egy ilyen lépés kiváltja a wargarok túlzott 
ellenszenvét amit a fejedelemség vezetői el akartak kerülni. 
10 A Kétfejű Kígyó gdonokkal szembeni vereségéről. 
(bővebben: Ősi titkok... 87-88. old.) 

hagyományait11 akarta tovább ápolni és 
kiterjeszteni, ami természetesen minden izében 
ellentétes volt a kolostorok törekvéseivel. 
Mondanunk sem kell, hogy a két egymással 
szemben álló fél már kezdettől fogva mélységes 
gyűlölettel viseltetett egymás iránt és jól tudták, 
hogy idővel elkerülhetetlen lesz az összecsapás, 
jól lehet a Kolostorok vezetői egy darabig 
kérdésesnek látták, mennyire bizonyul 
életképesnek a későbbiek során az újonnan 
létrejött szeráfi mágiát használó államkezdemény. 
A romok között fejlődésnek indult államalakulat 
tagjainak összetétele meglehetősen vegyes volt. 
Vezetői elsősorban olyan egykori aquir nemesi 
családok tagjai voltak, akik magas pozíciót 
töltöttek be az óbirodalom ynevi 
államirányításában és továbbiakban nem kívánták 
alávetni magukat a Kosfejes törvényeinek, így 
jobb híján maradni voltak kénytelenek 
jégpusztaság fagyos végtelenében. Mellettük 
jelentős szerepet töltöttek be olyan khálok is akik 
elutasították a Khagba való bevonulást és nem 
tagadták meg egykori uraikat, hűségesek 
maradtak hozzájuk és az egykori birodalom 
ideáihoz. (A későbbiek során jellemző módon ők 
irányították az államalakulat fegyveres erőit is.) A 
birodalmat követő államalakulatban alattuk 
szolgafajú aquirok és emberek voltak találhatóak. 
Az utóbbiak három csoportból tevődtek össze: 

a) a zárványsíkokban felügyelői szerepet 
betöltő emberek (és családjaik) akiket drakvenai 
vándorlás kezdetekor az egykori szolganép tagjai 
kitagadtak maguk közül a zárványsíkon betöltött 
elnyomó szerepük miatt. 

b) A birodalom idején felderítésre és 
bizonyos mértékű mezőgazdasági termelésre 
használt nomádok egy része, akik nem voltak 
hajlandóak alávetni magukat a szerzetesek 
közvetett vagy közvetlenül érvényesülő 
tekintélyének 

c) Olyan emberek csoportjai, akiket 
erőszakkal vagy elmére ható varázslat 
segítségével választottak le a síkokról frissen 
kiszabadulók csoportjairól. 
                                                 
11 Szó sincs arról, hogy valamilyen módon restaurálni 
akarták volna az eltűnt birodalmat. Ez az Úrvilág 
elpusztításával teljesen lehetetlenné vált. Céljuknak 
elsősorban a birodalom két régi istenének Sha'karrnak és 
Yt’haknak hitét, másodlagos céljuk pedig a szerafista 
gyakorlat folytatása és bizonyos mértékű terjesztése volt. 



 MAGUS                                                   Bevezetés a Fagyvidék életébe                                                     Kalandozok.hu 

11 
 

 
A terület teljes lakossága kezdetben 

meglehetősen kicsi volt, alig néhány ezret 
tett ki. Ez nem csoda, hiszen a bukott 
birodalom emlékét őrző államalakulatra a 
jégvidék környékén lakók többsége 
félelemmel vegyes utálattal tekintett, nem 
sokan akartak csatlakozni hozzájuk. 
Mindazonáltal gyorsan növelni kezdték 
tekintélyüket, tisztában voltak vele hogy 
a szerzetesek vitorlájából a szelet csak 
olyan módon foghatják ki, hogyha maguk 
is részt vesznek valamilyen mértékben az 
egykori birodalom maradványait 
eltakarító megbékéltetési folyamatban. 
(Ez utóbbi személyes biztonságuk 
érdekében is ajánlatos volt, hiszen a 
szerafizmus csak kis részben jelentett 
elégséges eszközt fagyos vidékeket járó 
elszabadult erők megzabolázására.) 
Megkezdődött a versenyfutás a 
kolostorokkal: a Fejedelemség tagjai 
egyre több nagy erejű elszabadult 
teremtényt hajtottak igába vagy vadásztak 

le, esetenként maguk is bezártak 
síkkapukat. (Vagy esetenként pont 
ellenkezőleg, a szerzetesek által lezárt 
kapukat nyitottak fel, csökkentve ezzel 
ellenfeleik tekintélyét.) Az összeomlást 
követő évszázadokra már meglehetősen 
megerősödtek: tekintélyük 

nagymértékben megnőtt, egyre nagyobb hatással 
voltak a démonvadász szerzetesektől független 
vagy félig független törzsekre amelyek egyre 
inkább hajlottak sötét praktikákra. Az ország 
lélekszáma tízezer fölé emelkedett, a közvetlenül 
vagy közvetetten befolyásuk alá vontak száma 
(ebbe nemcsak emberek, hanem más értelmes 
lények is beletartoztak) ennek többszöröse volt. 
Egyre gyakoribb volt a közvetlen összetűzés a 
kolostorok és a sötét fejedelemség fegyveres erői 
között, azonban ezek kisebb összecsapásokból 
sosem lettek nagyobbak. Átfogó, összehangolt 
csapást mérni a másikra egyik sem akart, részben 
azért mert túl kockázatos lett volna, másrészt 
pedig mert a Fagyvidék békésebbé tétele hosszú 
távon mindkét félnek érdeke volt.  

  
A második, a terület szempontjából jelentős 

esemény, az ötödkor második felében zajlott, két, 
a hegység déli oldalán és egy a Khálok világtól 
elzárt lakhelyén a Khagban történt sogronita 
kolostor-alapítással. A kráni invázió óta ez volt az 
első eset, hogy külső hatalom avatkozott be a 
határhegységtől délre elterülő területek életébe. A 
Tűzisten egyházának valódi motivációi nem 
egészen világosak, annyit biztosan lehet azonban 
lehet tudni, hogy valamilyen módon az ekkora 
már megszűnt Ryeki Démoncsászársághoz 
kötődik, de a kolostorok megalapításának pontos 
céljairól csak találgatni lehet. A xaquanok 
kezdetben nem igazán tudtak mit kezdeni a 
helyzettel, egyfelől örültek, hogy új erő lépett fel a 
fejedelemség elleni küzdelemben, másrészt 
távolságtartónak voltak, mert fölöttébb 
érthetetlennek tűnt számukra Sogron vallása, mind 
pedig a fagyos vidéken való jelenlétük valódi 
indítéka. Mindazonáltal az együttműködésre való 
hajlam mindkettejükben meg volt és ésszerűnek is 
tűnt, A két különböző vallású kolostorok lakói 
mind gyakrabban együtt harcoltak. Ugyanakkor 
mindkét fél igyekezett tartani a távolságot a 
másiktól: összességében elmondhatjuk, hogy egy-
egy rövidebb fejezet erejétől eltekintve az 
együttműködés mindig felszínes maradt, a 
közeledést lefékezték alapvető szemléletbeli és 
kulturális különbségek. 

Hosszú évezredek teltek el a kolostorok és a 
Fejedelemség viaskodásával, hol az egyik, hol 
pedig a másik fél került előnybe a másikhoz 
képest: csak a Pyarron megalapítása körüli 
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időszak hozott változást a folyamatosan ismétlődő 
összetűzések jellemezte helyzetbe. A hadi 
szerencse, a kolostorok számára előnyösen 
átrendeződő, nem hegyi törzsek közötti politikai 
viszonyok, valamint a wargarok és a Fejedelemség 
között kiéleződött, fegyveres összecsapásokká 
fajult vallási konfliktusok kedvező alkalmat 
teremtett arra, hogy a kolostorok (és 
szövetségeseik) erőik összevonásával megindítsák 
az Fejedelemség elleni végső csapást, ami véget 
vet az eredeti céljukat már puszta létével 
ellehetetlenítő sötét állam meglétének. (Ekkorra a 
Fagyvidéken kóborló elszabadult entitások, 
felügyelet nélkül önműködő védelmi 
mechanizmusok, pusztító mágikus viharok már 
rég nincsenek többé. Az Úrbirodalom ilyesfajta 
maradványait ekkora már teljesen eltüntették. A 
közös cél, ami némileg mérsékelte a két fél közötti 
konfliktust már rég a múlté.) Évekig tartó háború 
robbant ki, talán a legvéresebb konfliktus hosszú 
évezredek óta, amit szervezett erők vívtak 
egymással a másik hatalmának megdöntéséért a 
Fagyvidék területén. Végül a Psz. 411. 
esztendőben egy csata során történt sikertelen 
kapunyitási kísérlet után (mely próbálkozásnak az 
vetett véget, hogy a sogroniták elolvasztottak egy 
hatalmas méretű jéghegyet, amely maga alá 
temette a szerafista idézőket) a Fejedelemség 
megtépázott seregei véglegesen összeomlanak. A 
Fejedelemség központja Zhe-Mintiera évezredek 
után újból romokban áll, romjaira a szerzetesek, 
nomád törzsek és wargarok tűzik ki lobogóikat. A 
nagy ellenfél végre nincs többé, az egykori sötét 
államalakulat kisszámú és gyenge serege és a 
hozzájuk lojális elemek (többnyire emberekből 
álló) túlélői a Shadontól délre levő szigetekre 
menekülnek ahol a félig-meddig beolvadnak a 
helyi természeti népek közé, csökevényesen 
őrizve tovább a szerafista hagyományok egy 
részét, melynek gyakorlása időnként majd 
felkavarja a manaháló szálait.  

 
„…Domvik többi tartományához hasonlóan 

a Felföld is önellátó – már közigazgatásilag is 
elszakadt a többi tartománytól. Egyedül áll a 
Birodalom délfokán: elválasztja Ynevet a délkeleti 
szigetektől, (kiemelés tőlem - Greol) ahol egyesek 
szerint különös, ősi tanokat ápoló népek élnek. 
Mint egy lyuk a sajtban, úgy maradhatott meg ez a 
ködös sötét őrző populáció a Démonikus 

Óbirodalom pusztulása óta eltelt évezredek során 
távol a kontinenstől. Nehezen megközelíthető 
szigetek ezek (a Viharvizek jól őrzik), kiesnek a 
kontinens vérkeringéséből, közvetlen veszélyt nem 
jelentenek és túl sokba kerülni feltérképezni őket - 
ezek az okok amiért valóban igazi fehérfoltok 
Ynev térképén. Igazából nem tudni kultúrájukról 
semmi biztosat: csak sejtésekre hagyatkozhatunk, 
amikor démonikus jellegű „vallásukat”, 
mágiájukat és szokásaikat fürkésszük. Hipotézisek 
és becslések útvesztője ez a föld – szunnyadó 
vidék, amely csak arra vár, hogy 
visszaszerezhesse régi dicsőségét. Maguk a 
felföldiek sem beszélnek soha a titokzatos –ahogy 
ők nevezik – „Sötét Szigetekről”. A Rend szerint 
alkalmanként erős mágikus tevékenység rendezi 
át a Hálót a délvidék felett...” (Forrás: Papok, 
paplovagok kézikönyve, Egyistenhitek és a kyr 
vallás. 2. köt., 1999, 142. old. – Shadon népeiről). 

 
Úgy tűnt, új korszak kezdődik a terület 

életében: nemsokára a Hegység északi részén 
lezajlott folyamatok délen is megállíthatatlanul 
elindulnak majd, a sötét hagyaték késve, de 
véglegesen eltűnik a Fagyvidékről. Azonban ez 
nem így történt, a sztyeppéken kiindult 
folyamatok közbeszóltak, újból megtörve ezzel a 
terület évezredek óta tartó különállását.  

A kezdeti ünneplést, a jövőbe vetett északi 
példán alapuló derűs bizonyosságot a Psz. 562. 
évben váratlan esemény törte meg.  Ennek 
előzménye Pyarront megalapító godoni lovagok 
megjelenéséig nyúlik vissza: a talpig vasba 
öltözött lovagok megjelenése olyan tényezőnek 
bizonyult puszták életében, amely felforgatta a 
déli sztyeppék hatalmi viszonyait, konfliktusok 
véres sorát indítván meg ezzel. Ennek során a 
leggyengébb törzsek és a törzsi hierarchia aljára 
került nemzetségek választás elé kerültek: vagy 
maradnak a sztyeppén és kiteszik magukat a 
megsemmisülés fenyegető veszélyének, vagy 
megpróbálnak utat találni a fagyos déli területek 
irányába, vállalva a környezetváltással járó súlyos 
nehézségeket és az esetleges konfliktusokat a 
helyi lakossággal. A veszélyeztetett, rossz 
helyzetbe jutott törzseknek, nemzetségeknek fele 
tett próbát az új lakóhellyel. Szerencséjükre 
aránylag kis áldozat révén vehették birtokba új 
otthonukat. Ennek oka abban keresendő, hogy a 
terület népessége aránylag kicsi volt. Jóllehet az 
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évezredes, Úrbirodalom tomboló 
maradványait semlegesítő folyamat 
során, a jégmezőken és az attól északra 
levő területeken lakó törzsek száma és 
azok nagysága megtöbbszöröződött, az 
alkalmazkodóképes nomádok számára 
még így is óriási szabad területek 
maradtak a további szabad benépesítésre. 
Az egykori pusztákról menekülő 
néptömegek néhány évszázad múltán a 
kulturális azonosságukra támaszkodva 
megalapítják a Kilenc Nyíl törzseinek 
fejedelemségét, ez pedig a legerősebb 
törzsi szövetséggé válik az elkövetkező 
évezredek során, mely meghatározza a 
Déli-Határhegység csúcsai és a jégmezők 
között elterülő földrajzi tér, a Fagyvidék 
életét. 

 A számbelileg hirtelen 
megszaporodó pusztai népek vallása a 
démoni erőknek való alárendelődésen 
alapult és igen nagy katonai potenciállal 
bírtak, ez pedig jelentős mértékben 
lecsökkentette a kolostorok eddig elért 
eredményeit, lenullázta az eddigi 
évezredek minden áldozatvállalását, ami 
súlyos belső konfliktusok elmélyülését 
indította el a szerzetesek között. 

A kolostorok hanyatlásával 
kapcsolatosan mindenképpen meg kell 
említenünk azoknak a hatodkor első 
negyedének felé már jelentősebbé váló – 
északi kolostorokban is megjelenő, de 
hamar kifulladó – élesedő dogmatikai-
teológiai vitákat a nomád törzsekbe való 
távlati beolvadást ellentétesnek 
tekintették a kolostorok eredeti 
célkitűzéseivel. (Ezeknek a hitvitákban 
komoly szereppel bírt az is, hogy Xhil-
xaquan – vagy a legalábbis neki 
tulajdonított kolostorbeli hit 
sarokkövének számító ősi szövegek – 
bizonyos dolgokat a kérdéssel 
kapcsolatban homályosan, nehezen 
értelmezhetően fogalmazott meg.) Ezek 
az eredetileg jobbára spirituális kérdések 
terén kirobbant disputák hamar a 
Fagyvidék jövőjével kapcsolatos politikai 
célkitűzésekkel kapcsolatos 
nézeteltérések irányába mentek el, 

megágyazva ezzel Sheena-Xaquan által képviselt 
teokratikus aspirációknak. 

Megkezdődött a démonvadász kolostorok 
déli szerzetesrendjeinek lassú hanyatlása.   

 
A hanyatlás első nyitánya a xaquanok 

közötti, távlati célokkal kapcsolatos nézeteltérések 
kiéleződése volt. A kolostorok női lakóinak egy 
kiemelkedő, dogmatikai kérdések tisztázásában és 
harctéri tapasztalatok összegzésében jelentős 
szerepet elnyerő tagja, a későbbiek során óriási 
szerepet vállaló Sheenah-Xaquan (Xil-Xaquan 
egyik nem egyenes ágú leszármazottja) Fagyvidék 
egészére kiterjedő szerzetesek által irányított 
teokratikus állam12 koncepciójával lépett fel, 
amely mintának az ekkorra elpusztult Godont 
tekintve, mi több némileg annak örököseként 
szeretne fellépni. A terv kimondja a Xil-Xaquan 
kultuszával való szakítás szükségességét, az általa 
kívánt birodalmat Godonhoz hasonlóan, 
hagyományos szentségek (istenek) nélkülözésének 
lehetőségét is.(Emellett lehetőségnek látta volna a 
sogronita vallásra való teljes áttérést is, mely 
végletekig fokozta a már eddig is óriásira nőtt 
feszültségeket.) Fellépését követően (Psz. 1331.) 
                                                 
12 A szentségeket tagadó teokrácia államának koncepciója 
már megjelenésekor is ellentmondásokkal terhelt volt, de az 
ellentmondásos mivolt nem akadályozta meg későbbi 
népszerűsödését. A dogmatikai ellentmondás azonban 
későbbiek során biztosan hozzájárult Sheena’h korai és 
későbbi követőinek kudarcához. 
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nagy népszerűségre tett szert a kolostorok tagjai 
között, belső konfliktusok kirobbanását 
eredményezve ezzel a kolostorokon belül. 

Igrain Reval, vándorló szerzetes bejárta 
egész Ynevet. Életcéljának tekintette, hogy az 
elképzelhető legteljesebb földrajzi értekezést 
hozza létre a kontinensről. A Psz. 2412-ben indult 
útnak, és nem egészen egy évtized alatt 
feltérképezte az egész Dorlan-medencét, a 
környező pusztaságokkal egyetemben. A 2421-es 
esztendő már a Déli Jégmező kolostorainak 
egyikében találja, ahol egy rég letűnt kultúra 
emlékei között megleli az ún. Crewoini Őstárat. A 
kilenckötetes mű teljes feldolgozására már nem 
jutott ideje: a kolostor-rendszerben kirobbant 
lázadás miatt menekülnie kellett. (Sum,434/2/2 és 
Ynev szószedete 5.0) Ez az esemény a főleg 
Sheenah Xaquan által elindított, évezredeken át 
tartó hanyatlás egyik fontos láncszeme volt. 

Évezredes folyamat indul meg, melynek 
során a déli kolostorok közötti együttműködés 
megakad és fokozatos elkülönülés majd ezt 
követően lassú, de fokozatosan súlyosabbá váló 
egymás közötti konfliktusok alakulnak ki, 
melynek legsúlyosabb pontja a Psz. 1423.-évben 
történt Álmodó Hegyeknél lezajlott csata, aminek 
során két xaquan-kolsotor ütközött meg melyek 
közül az egyiknek sogronita khálok is segítettek. 
Ez a küzdelem eddig soha nem látott mélypontot 
jelentett a szerzetesek megítélésében, a kolostorok 
tekintélyét eddig soha nem látott mélységekbe 
taszította. 

 
Az ezt követően a MAGUS jelenéig tartó 

időszakot a kolostorok közötti igencsak meglazult 
kapcsolatokat szétforgácsoló, mindinkább 
eldurvuló konfliktusok és a tőlük független nomád 
törzsek gyarapodása, illetve új törzsek létrejötte 
jellemzi. A Sheenah-Xaquan által megfogalmazott 
és halála után követői által a kolostorok vezetése 
ellenére is harsányan hirdetett tanai fokozatosan 
romba döntötték a kolostorok között lazán 
fennálló, de szilárdon összetartó rendszert, 
melynek eredményeképpen a délen levő nyolc 
xaquan kolostorok közül három megsemmisült, 
másik három pedig a teljes bezárkózás útjára 
lépett. Ennek a két egymáshoz aránylag közel 
fekvő, kizárólag belső megvilágosodást célul 
kitűző kolostornak az esetében a külvilággal való 
felszínes kapcsolattartás kizárólag az számukra 

ellátást biztosító hegyi törzsekre korlátozódik, 
akik számára cserébe ők alkalomadtán fegyveres 
segítséget, és a nomádok által el nem készíthető 
varázstárgyakat nyújtanak. A sheenahi vonalat 
követő maradék két kolostor, a kolostorok 
háborúját (Psz. 1578–1591) túlélő két khál 
kolostorral (ebből egyik a Khagban van) továbbra 
is próbálja folytatni az évezredek óta zajló 
szerafizmus elleni küzdelmet, meglehetősen 
legyengülve, fojtogató agóniába hajlóan. A 
kolostorok végletekig fokozódó belső 
feszültségeiket, a szerzetesek számának 
csökkenését és az ezzel párosuló 
tehetetlenségüket egyre brutálisabb és egyre 
inkább öncélú, a Fagyvidék egészén visszatetszést 
keltő terrorisztikus akciókkal próbálják 
kompenzálni, melyek az általuk túlságosan szeráfi 
irányultságúnak tekintett törzseket veszik célba. 
Bár elég sokan tartanak tőlük, a Fagyvidék 
hatalmi viszonyait formáló tényezők között az 
elmúlt fél évezred során már másodlagos 
szereppel sem bírnak. Összességében 
elmondhatjuk, hogy a manifesztációs háborút 
megelőző évtizedekben az önmagukat xaquani 
elvekhez tartó kolostorok a hanyatlás és 
összevissza (de sokak számára meglehetősen 
véres és fájdalmas) kapkodás dekadens, 
megsemmisülés felé tartó állapotába jutottak.  

A végkimúlás előtti állapotból kivezető utat 
egyenlőre senki sem látja biztosan… 
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A Határhegység és az attól 
délre elterülő fenyvesek és 

hómezők emberi világa 
Általános jellemzők, megjegyzések 

a szöveggel kapcsolatban. 
 
1. Eltekintek a hegység északi 

oldalán levő törzsek életének főbb 
jellemzőinek bemutatásától, ugyanis 
ennek lényegesebb elemeit Ian Russel a 
Fogadalom c. regényében (illetve az 
ehhez mellékelt Függelékben) már 
megtette.13 Csak annyiban foglalkozok 
velük, amennyiben a többi terület 
bemutatásához feltétlenül szükséges.  

2. Szintén nem térek ki részletesen 
az éghajlati-növényzeti viszonyokra, 
ugyanis erről már eddig is remek leírások 
születtek.14   

 

Általános jellemzők 

1. 

                                                 
13 Akit ezek érdekelnek az vagy szerezze meg 
magának egy könyvesboltban vagy esetleg 
tekintse meg online. 
14 Mindenekelőtt: 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f
%C3%B6ldrajz/ynev/vil%C3%A1g/ynev-
f%C3%B6ldrajza-r474/ és 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f
%C3%B6ldrajz/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1
s/amit-ynev-
id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1r%C3
%B3l-tudni-kell-r393/ 

A Déli Pusztákhoz hasonlóan a Fagyvidék 
népei is egyfajta, a pusztaival szoros kapcsolatban 
álló, az Úrbirodalom idejébe visszanyúló 
gyökereken alapuló közös nyelvet beszélnek, 
melyet viszont a földrajzilag távol levő, 
kulturálisan eltérő népek tagjai olykor jelentős 
nehézségek árán tudnak csak megérteni. Ez 
előbbiek az írásra is igazak, a nomádok rovásírása 
ugyanilyen arányban érthető. (Persze csak abban 
az esetben, ha valaki rendelkezik betűvetés 
tudományával, ami viszont már nem számít túl 
elterjedtnek errefele.)  
2. 

Ynev jelenkorában a Fagyvidék törzseinek 
mágiahasználata nagyjából fele-fele arányban 
alapszik a pusztaiakra jellemző démoni 
alárendelődésen és a hegyi nomádokra jellemző 
állat- és természetszellemek erejének 
felhasználásán. (Akadnak a kettő közti átmenetek 
is.) Egy-egy adott területen belül a pontos arány 
erősen függ az egykori vagy jelenleg is meglévő 
kolostorok közelségétől, melyeknek környékén 
inkább a hegyiekre jellemző sajátosságok 
meghatározóak, tőlük távolodva, különösen a 
jégmezők környékén inkább a pusztai jelleg kerül 
előtérbe, és egyes népcsoportoknál a Kétfejű 
Kígyó Fejedelemségének egykori megléte is 
erősen érezteti a hatását. Kivételek azonban – mint 
a későbbiekben látni fogjuk – minden régióban 
szép számmal akadnak. 

Végezetül meg kell említeni a sötét 
hatalmakat tisztelő törzsekkel kapcsolatban, hogy 
esetükben egyáltalán nem feltétlenül egy 
démonhiten alapuló hiedelemrendszerről van szó – 
bár vannak ilyenek is, sőt ahogy ez már fentebb 
meg lett említve, olyanok is jópáran akadnak, 
amelyek semmiben nem térnek el a sztyeppék 
nomádjaitól – hiszen imádatuk tárgyát tekintve 
ezek nyugodtan alapulhatnak véráldozatot 
követelő élőholtak, élőáldozatot kívánó 
felmagasztosult ősök, rosszindulatú szellemek stb. 
tiszteletén is.15 

                                                 
15 A szellemvarázsok különbözőségeiről itt olvashatsz: 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-
m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/n%C
3%A9h%C3%A1ny-megjegyz%C3%A9s-a-
nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1nok-
szellemvar%C3%A1zs%C3%A1val-kapcsolatban-r2087/ 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/ynev/vil%C3%A1g/ynev-f%C3%B6ldrajza-r474/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/ynev/vil%C3%A1g/ynev-f%C3%B6ldrajza-r474/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/ynev/vil%C3%A1g/ynev-f%C3%B6ldrajza-r474/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/ynev/vil%C3%A1g/ynev-f%C3%B6ldrajza-r474/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/amit-ynev-id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-tudni-kell-r393/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/amit-ynev-id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-tudni-kell-r393/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/amit-ynev-id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-tudni-kell-r393/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/amit-ynev-id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-tudni-kell-r393/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/amit-ynev-id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-tudni-kell-r393/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3%B6ldrajz/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/amit-ynev-id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l-tudni-kell-r393/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/n%C3%A9h%C3%A1ny-megjegyz%C3%A9s-a-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1nok-szellemvar%C3%A1zs%C3%A1val-kapcsolatban-r2087/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/n%C3%A9h%C3%A1ny-megjegyz%C3%A9s-a-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1nok-szellemvar%C3%A1zs%C3%A1val-kapcsolatban-r2087/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/n%C3%A9h%C3%A1ny-megjegyz%C3%A9s-a-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1nok-szellemvar%C3%A1zs%C3%A1val-kapcsolatban-r2087/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/n%C3%A9h%C3%A1ny-megjegyz%C3%A9s-a-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1nok-szellemvar%C3%A1zs%C3%A1val-kapcsolatban-r2087/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/n%C3%A9h%C3%A1ny-megjegyz%C3%A9s-a-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1nok-szellemvar%C3%A1zs%C3%A1val-kapcsolatban-r2087/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/alap-m%C3%A1gia/s%C3%A1m%C3%A1nm%C3%A1gia/n%C3%A9h%C3%A1ny-megjegyz%C3%A9s-a-nom%C3%A1d-s%C3%A1m%C3%A1nok-szellemvar%C3%A1zs%C3%A1val-kapcsolatban-r2087/
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További általános jellemzők 

1. 

A Fagyvidéken legelterjedtebb társadalmi 
szerveződési formát kétségkívül a törzsi 
szerveződés jelenti. A törzsek tagjait valamilyen –
igen sok esetben, de közel sem mindig16– a fiktív 
vérségi kötelék képzete köti össze, ez képezi a 
törzs önazonosságának szellemi alapját, ez alapján 
határozzák meg helyüket a világban. Ez a 
szerveződési forma kisebb egységekre bomlik, 
akárcsak más nomád társadalmakban: 
nemzetségek, családok jelentik a törzsi élet alsóbb 
szerveződési fokozatait. Bár a Fagyvidék 
népessége jobbára ilyen keretek között él, szép 
számmal akadnak önmagukban való, ennél kisebb 
emberi – és nem emberi – társulások: önálló, 
egymáshoz jobbára csak nagyon gyenge szálakkal 
kötődő nemzetségek, másoktól távolságot tartó, 
bizonytalan hovatartozású klánok,17 egészen 
kisméretű, bizonyos esetekben akár csak 
alkalmilag összeálló kóborló bandák és 
nagycsaládok, szűken vett földrajzi terek 
közösségei18 színesítik a Fagyvidék társadalmi 
viszonyait. Technológiai fejlettség terén a 
Fagyvidék nomád társadalmai közel sem állnak 
azonos szinten, például akadnak köztük olyanok, 
amelyek közepesen fejlett földművelést 
folytatnak, míg mások a legkezdetlegesebb 
viszonyok között tengődnek, kőeszközöket 
használnak és nem lépték túl a vadászó-gyűjtögető 
életmódot.  

2. 

A Fagyvidék – a földrajzi viszonyokból 
fakadó nagymértékű elszigeteltsége ellenére – 
nem teljesen elzárt Ynev civilizációitól, azokkal, 

                                                 
16 Vannak olyan törzsek vagy ennél kisebb alacsonyabb 
társadalmi szervezettségi szinten élő közösségek 
amelyekben az identitás alapját a ténylegesen is létező 
felmagasztosult ősök imádata jelenti, míg máshol a kettő 
nem esik egybe, és az sem példátlan, hogy az őskultusz nem 
létezik vagy éppenséggel nincs komolyabb jelentősége. 
17 A ‘klán’ szót ebben az esetben olyan nemzetségekre 
használom, amelyek nem illeszkednek nagyobb törzsi 
keretek közé, esetleg etnikai-kulturális értelemben véve is 
csak lazán kapcsolódnak másokhoz. 
18 Pl.: „a völgylakók” vagy „a sziget déli nyúlványának 
népe”’. 

ha csak időszakosan is, de többé-kevésbé állandó 
érintkezésben van. Ez az érintkezés elsősorban a 
kétirányú kereskedelem révén történik, 
szárazföldi és vízi úton. Az előbbit igen gyakran, 
de közel sem mindig a déli nomádok folytatják, 
míg az utóbbi kivétel nélkül más földrajzi 
területek felől irányul a nyugati partvidékek fele, 
túlnyomórészt Yllinorból indulva pár alkalommal, 
rendszerint félévtizedenként, olykor északabbra 
lévő területekről (pl.: Erionból) pedig még ennél 
is ritkábban. A térség lakói előtt nem 
ismeretlenek az aranyásók19 és a nem bennszülött 
vadászok sem.20 Ennél kevésbé lényeges, de 
mégis fontos a vidékre behatoló egyházak 
szerepe: a terület nyugati és középső részeinek 
felderítésében Krad papjai jeleskednek, keleti 
partokon és környék szigetein pedig Domvik 
szerzetesei próbálnak teret nyerni a Hétarcú 
vallása számára, de ez ilyen próbálkozások 
legutóbbi időkig kivétel nélkül teljes kudarccal 
zárultak. Mi sem mutatja az ilyen próbálkozások 
kudarcát jobban, mint az a kirívó eset, melynek 
során az egyik expedíció tagjai véglegesen 
megtagadták hitüket és egytől-egyig csatlakoztak 
a helybéliekhez, majd pár esztendő leforgása alatt 
teljesen beolvadtak közéjük. (Pontosan nem tudni, 
melyik hogy a nomádok melyik törzséről lehet 
szó, de a legvalószínűbbnek a Déli-Határhegység 
keleti ágának folyóvölgyeit lakó yasakhürök, 
vagy esetleg a Hét Felhő tűnik.) Az eset Shadon 
jelenkori botrányai közül az egyik 
legjelentősebbnek számit. Az egyház vezetői 
komoly erőfeszítéseket tettek az ügy eltussolása 
érdekében, de a történtek minden igyekezet 
ellenére napvilágot láttak, ami királyság szerte 
óriási döbbenetet és felháborodást keltett. (Az 
már csak hab a tortán, hogy a másfélszáz fős 
expedíció tagjai között többtucatnyi, a Hétarcú 
ügyéért csillogó szemmel, – látszólag legalábbis – 
őszintén lelkesedő fiatal, éppen hogy felnőtté vált, 
szigorú kritériumok alapján kiválogatott 
szerzetesnő is helyet kapott, akik szintén kivétel 
nélkül követték ellenkező nemű hittagadó társaik 
példáját, sőt mi több egyes pletykák szerint élen 
jártak a szentségtelen tettek kezdeményezésében. 
A kedélyeket csak tovább borzolják olyan 

                                                 
19 Fogadalom 276. old. Igaz, itt csak „a zord hegyvidék 
ismeretlen mélyéről” írnak. 
20  Erre utal: Bestiárium 1994 13-14. old. 
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szóbeszédek is, miszerint némelyikükből 
a későbbiek során sarjadásszellemet 
magába fogadó yashakür sámánnő vált.) 

2. Érdemleges eredményt ezek az 
expedíciók csak terület geofrámiai 
viszonyainak feltérképezésében tudtak 
elérni. Mindezen közösségek mellett 
természetesen jelen vannak a sogronita 
khálok, akikről már az előző részben is 
szó esett. Ők azonban meglehetősen 
zárkózottak, keveset tudni róluk, az sem 
teljesen világos mennyire intenzíven 
tartják a kapcsolatot az egyház ordani 
központjával, néha úgy tűnik mintha 
kolostoraik teljesen önállósultak volna, de 
ez egyelőre nem nyert hiteles 
megerősítést.  Végül, de nem 
utolsósorban, mint Yneven mindenütt, 
olykor itt felbukkannak a külvilági 
kalandozók csapatai is. 

 
3. A testi felépítését és a tárgyi 

kultúrát tekintve a térség emberi 
lakosainak nagyobbik része a pusztai 
nomádokkal mutat hasonlóságokat, de ez 
közel sem igaz a humán népesség 
egészére, számtalan olyan emberi 
közösség létezik, amelynek tagjai tőlük 
eltérő fizikai- és kulturális jegyekkel 
bírnak, ők némileg jobban hasonlítanak a 

kontinens többi emberi népének tagjaira, pl.: 
világosabb bőrrel vagy hajjal rendelkeznek. (A 
Yokh-rillákról már szóltunk, de rajtuk kívül is 
még számosan bírnak a pusztaiaktól jelentősen 
eltérő fizikai vonásokkal.)  
 

4. A közlekedés a fagyvidéken egyáltalán 
nem a legegyszerűbb, még Ynev más civilizálatlan 
vidékeihez képest sem, ugyanis: 

a) A hideg éghajlattal járó rossz 
terepviszonyok (pl.: a hómezők és a hideg 
fenyvesek tavaszi olvadása) és az úthálózat hiánya 
jelentős hátráltató tényezőt jelent a terület 
lakosainak, a helyi viszonyokat kevéssé ismerő 
külvilágiak számára pedig sokszor életveszélyes 
körülményeket teremt. Ennek ellenére létezik 
némi infrastruktúra, ugyanis a Déli-Határhegység 
kolostorai kötelezik az ellenőrzésük alatt tartott 
törzseket az úthálózat21 karbantartására, ők pedig 
a képességeik szerint lehető legjobban igyekeznek 
ennek a feladatnak megfelelni. (A sogronita 
khálok rendszerint maguk végzik a felújításokat.) 
Más, szerzetesektől független törzsek körében 
pedig népszokások köteleznek az utak rendben 
tartására, de ezt a legtöbbször korántsem végzik 
akkora odafigyeléssel és olyan alapossággal, mint 
a hegyvidéki törzsek. (Természetesen ebben az 
esetben nem kőutakról, hanem pl.: nyaranta 
kitaposott ősvényekről van szó.)  A közlekedés 
eszközei közül a tajgán és tundrán igen elterjedtek 
a lovak, ezek ritkábban sztyeppei fajták, 
gyakrabban pedig a Fagyvidéken és Shadoni-öböl 
szigetiről származó ún. vihar-póni, illetve 
bizonyos kifejezetten  fagyvidéken kifejődött, 
áltagos lovaktól külsőre némileg különböző 
lófajták.  
Vihar-póni  

Ezt a fajtát kizárólag a Shadoni-öböl és a 
Déli Vihar-vizek szigetein találhatjuk. A zord 
klíma és a sanyarú terepviszonyok igen 
ellenállóvá tették, így a helyiek nagyra értékelik 
hátasként és málhás lóként is. Marmagassága 12-
13 tenyér, súlya 380-410 font közé esik. Lába 
erős, nyaka rövid, izmos, feje egyenes, homloka 
széles, állkapcsa karakterisztikus. Füle kicsiny, 
sűrű szőrzete a téli időszakban tekintélyes 
hosszúságúra nő. Mindenféle színben 
                                                 
21 Ez sok más egyéb dolgot is magában foglal, pl.: 
függőhidak építését és javítását is. 
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megtalálható. Biztos léptű, nyugodt, szelíd 
természetű, s egyben a létező legigénytelenebb 
fajta. Más pónikhoz képest negyedével kevesebb 
táplálékon is elél, s az istállózást még hírből sem 
ismeri, még a legzordabb télben is kint lehet 
hagyni, akkor sem fagy meg. A Déli Jégmezőkre, 
vagy egyéb hideg helyekre tartók gyakran ilyen 
lovakat szereznek be szánjaik húzására. A helyiek 
– sokak szerint barbár módon – időnként levágnak 
egyet, hogy megegyék, hiszen az összes állat 
közül a kemény, délvidéki fagyokat csak a Vihar-
pónik élik túl.  (Mármint a nem őshonos állatok 
közül – Greol) Vé-3 Ép+1 Fp+5 Tp+1 Napi 
táv+10% Ár×1,522  

Ahol a lovak már használhatatlanná válnak, 
ott az állati erő általi szállítás változatos formái 
kerülnek előtérbe: a lakosság igénybe veszi a 
szánhúzó kutyák, mamutok, fehértigrisek23, jávor- 
és rénszarvasok erejét is. (A jávorszarvasokat 
gond nélkül meg tudja ülni aki elég ügyes hozzá.) 
Érdekes színfoltot jelentenek a közlekedés terén 
az iteyek: ők – mint a későbbiek során majd látni 
fogjuk – jegesmedvéket használnak szánhúzásra, 
akiket jóformán közösségeik egyenrangú 
tagjaiként kezelnek. A szárazföldi közlekedés 
kapcsán meg kell említeni a tevéket is: ezek csak 
némileg melegebb északi területeken vannak 
felhasználva, többnyire teherhordóként.   

b) A vízi közlekedés természetesen nem 
korlátozódik a külvilágból érkező kereskedő 
hajókra, a víz közelében élő fagyvidékiek is 
használnak csónakokat, kisebb hajónak beillő 
kenukat, tutajokat, ennél fejlettebb eszközeik 
azonban már nem igen vannak. Ez alól két kivétel 
létezik: a Hét Fehérsas törzsének néhány part 
menti nemzetsége, amely igen kezdetleges, 
kicsiny hajókat tud ácsolni, és – mint alább majd 
látni fogjuk – a wargarok egészen fejlett jégtörő 
hajói. (Lásd lejjebb.)                                                                       

5. Köztudott, hogy a déli nomádok 
törzseiben a sámán mellett más varázshasználók is 
tevékenykednek: javasemberek, füvesasszonyok, 
boszorkánydoktorok24, esőcsinálók25. Ez a 

                                                 
22 Forrás: Ynev lovai:  
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/ynev-lovai-r45/ 
23 Nagyobb termetű példányaikat olykor farkasmanók 
használják hátasként.  
24 Fogadalom 287. old. 

Fagyvidéken sincs másként. Bár írásos források 
nem támasztják alá, szerintem feltételezhetjük, 
hogy közülük a sámán bír a legnagyobb 
varázserővel és emellett minden bizonnyal ő 
rendelkezik nagyobb tekintéllyel. 

6. A pénz használata nem túl elterjedt a 
Fagyvidéken. Természetesen ez a terület nem 
rendelkezik semmilyen saját, csak ezen a 
területen használt egyedi fizetőeszközzel, ami 
viszont nem jelenti, hogy a pénz fogalma teljesen 
ismeretlen lenne a térség lakói előtt. A forgalom 
eszközei lehetnek más területekről származó 
arany és ezüsttartalmú pénzek (főleg Shadonból 
és Yllinorból) vagy – ez számít gyakoribbnak- 
egyéb változatos csereeszközök (pl.: kagylók, 
drágakövek, ritkaságnak számító szárított 
növények), de természetesen a cserekereskedelem 
sem ismeretlen. 

 

 
 

7. Dacára a közösségek közötti számtalan 
feszültségnek, a sok véres torzsalkodásnak a 
Fagyvidéken óriási szerepe a kölcsönös 
segítségnyújtásnak. Ennek legalább akkora 
szerepe van, mint a konfliktusok erőszakkal 
történő rendezésének. Ez részben minden 
bizonnyal a szélsőségesen rossz időjárási 
viszonyokra vezethető vissza:a kietlen vidék 
megtanította az itt élőket, hogy az 
egymásrautaltság és a bizalom sokat jelenthetnek 
                                                                                   
25https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%
C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/szo
k%C3%A1sok/meteorol%C3%B3giai-hadvisel%C3%A9s-
a-d%C3%A9li-nom%C3%A1dokn%C3%A1l-r538/   
A Fagyvidéken az éghajlati viszonyok miatt számuk 
elenyésző, nincs nagy szükség rájuk, jobbára csak a terület 
északi részén tevékenykedik néhány.  

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/ynev-lovai-r45/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/ynev-lovai-r45/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/szok%C3%A1sok/meteorol%C3%B3giai-hadvisel%C3%A9s-a-d%C3%A9li-nom%C3%A1dokn%C3%A1l-r538/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/szok%C3%A1sok/meteorol%C3%B3giai-hadvisel%C3%A9s-a-d%C3%A9li-nom%C3%A1dokn%C3%A1l-r538/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/szok%C3%A1sok/meteorol%C3%B3giai-hadvisel%C3%A9s-a-d%C3%A9li-nom%C3%A1dokn%C3%A1l-r538/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/szok%C3%A1sok/meteorol%C3%B3giai-hadvisel%C3%A9s-a-d%C3%A9li-nom%C3%A1dokn%C3%A1l-r538/
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a túlélés szempontjából. Különösen 
jelentős ebből a szempontból az a tény, 
hogy olykor az összetartás és a másik 
megsegítésére való hajlam néha a szűken 
vett közösségek határait is túllépheti. Mi 
sem illusztrálja jobban ezt, mint egy eset 
amikor egyszer a nyári olvadás idején az 
egyik hóhatártól kevéssé északra levő 
területen egy mocsárban elakadt Krad-
papokból álló kutatócsoportot 
farkasmanók mentették ki a szorult 
helyzetből: az egyébként kaotikus, nem 
éppen önzetlenségükről híres farkasszerű 
humanoidok a nehéz helyzetet látva 
együttérzést tanúsítottak és segítettek 
kijutni a szorult helyzetből  Krad-
kegyeltjeinek. A Káosz önmagában nem 
pusztán negatív, kavargása olykor pozitív 
tartalmat is felszínre hozhat. A 
Fagyvidéken ez pedig még inkább igaz, 
mint bárhol máshol Yneven. 

 
Lentebb csak a Fagyvidéken honos, 

hideg környezethez alkalmazkodott 
lófajták példányai láthatóak. 

 

 
 

 
 

A Fagyvidék nagyobb 
jelentőséggel26 bíró törzsei 

A hegyvidéki szerzetesek befolyás által 
meghatározott, kolostorokat kiszolgáló törzsek.27 

(Lásd még: térkép a dokumentum végén.) 

Hat Mennykő Nemzetségei 

A legnyugatibb, Akra-Xil Sheenah (a 
szerzetesek óbirodalmi eredetű nyelvén: Xil 
Sheenah Ökle) nevű kolostor kötelékébe tartozó 
törzs, kiket a Déli-Határhegységtől délre erős 
ellenszenv övez a szerzetesek büntető akcióinak, 
megfélemlítő rajtaütéseiben való alkalmi 
részvételek miatt. Eredetileg talán a pusztákon 
vezető szerepet betöltő Kara-Gak vagy  Kara-Shin 
törzsek Pyarron alapítása környéki godoni kóbor 
lovagok előretörésekor alávetett helyzetbe jutó 
nemzetségei vagy ezekből kitaszított elemek 
lehettek, akik a fagyos területekre való kényszerű 
bevonulások után sem tudtak szert tenni 
igényeknek megfelelő pozícióra a törzsek közötti 
hierarchiában. Minden bizonnyal a Kilenc Nyíl 
törzsei közül léphettek ki, hogy Xil-Sheenah 
követői által irányított kolostorok felügyelete alá 
kerüljenek, vállalva a szerzeteseknek való 
engedelmességet, amely valamivel jobbnak 
tűnhetett számukra, mint a törzsszövetségen belüli 
jelentős veszélyeztetettséggel járó alávetett 
helyzet.28 Emiatt sötét praktikáknak körükben 
természetesen nyoma sincs. Elképzelhető, hogy a 
szerzetesekhez való csatlakozásuk egy 

                                                 
26 A térképen feltüntetett törzsek, népcsoportok mellett is 
léteznek más törzsek, etnikumok is, de ezek szerepe nem 
jelentős és számbelileg sem nagyok. (Tehát nagyságuk 
viszonylag ritkán haladja meg a pár ezret, szállásterületük 
rendkívül kicsi, könnyen lehet, hogy valamelyik másik törzs 
vagy fejedelemség fennhatósága alatt élnek.) 
27 A sogronita khálok nem tartanak igényt semmilyen törzsi 
szolgálatra vagy ellátásra, teljesen önállóak és önellátóak. 
Ha valamit mégsem tudnak maguk számára előállítani azt 
kereskedelem révén szerzik meg. 
28 A törzsek, nemzetségek közötti alávetettség 
legszélsőségesebb formáját az jelenti, hogy a legalul 
levőknek kell a legveszélyesebb feladatokat ellátni (pl.: 
csatában elől haladni vagy a túlságosan elszaporodott 
fagykajmánokat, patkányharcosokat kiirtani) illetve ők 
kapják a legrosszabb földeket a szállásvidéken belül, 
amelyek rossz időjárás, állatállományt sújtó járvány esetén 
biztos éhínséget jelent. 
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kolostoroktól függő törzs függetlenedése után 
következett be.  

A Két Jak Törzse 

A legnagyobb a hegyi törzsek között, 
nemzetségeik a Holdfény Ősvénye nevű világtól 
elzárkózó kolostort szolgálják. Lakhelyük a kar-
yshmerek szállásvidékével határos, tőlük keletre 
található. A legbékésebb népcsoportok egyike az 
egész a Déli Határhegységben, vendég és 
békeszeretetük már-már az iteyekékel vetekszik.   

Három Szürkemedve Törzsei 

Két egymáshoz aránylag közel levő (100-
150 ynevi mérföldnyi távolságra levő) többihez 
képest kisméretű, világtól a lehető legteljesebb 
távolságot tartó, kizárólag spirituális célokat 
kitűző kolostort szolgálnak ki, melyek a Déli-
Határhegység keleti oldalának legdélebbi 
folyásnak nyugati oldalán élnek.  

 
Különös kapcsolat áll fenn köztük és 

környék egészen kicsiny fenyveseiben, meleg vizű 
barlangjaiban élő symen-denevérek között. (Lásd: 
Bestiárium, Első törvénykönyv és Új 
törvénykönyv) A törzs tagjai előszeretettel 
mutatnak be étel-és italáldozatokat a helybéli 
symen-denevérek állatszellemeinek, miáltal a faj 

tagjaival az átlagosnál jobb viszonyban vannak. A 
symen-denevérek nem lopnak tőlük, olykor apró 
segítségnyújtásra is hajlandóak, egy-egy sámán 
általi áldozatbemutatást követően. (pl.: felderítés, 
kismennyiségű terménygyűjtés, egy-egy 
alkalommal apróbb szállítások.) Sőt mi több, az 
újesztendőt megnyitó olvadásünnepek éjszakái 
során a csúcspontot rendszerint az jelenti – 
amikor ünneplésben részt vevők nagyobbik része 
már különféle tudatmódosítók és tobozpálinka 
hatása alatt áll – mikor öt-hat nagyobb termetű 
symen-denevár száll alá az éjszaka sötétjéből és 
tábori örömtüzek körül a rövid táncokat jár a 
törzsbeliekkel. (A symen-denevérek részéről ez 
inkább pár alkalommal ismétlődő, többé-kevésbé 
ritmikus, elcsökevényesedett lábakon történő, 
igen nehézkes tipegés, semmint valódi tánc. A 
nagyra nőtt denevérek kevesebb, mint egy óra 
leforgását követően biztosan távoznak.) 

Hét Felhő népe 

Törzsük (bár esetükben inkább jobb lenne 
kicsiny nemzetségek másokhoz képest viszonylag 
lazán összetartó közösségéről beszélni) a 
Kuuhún-tóból kiinduló Numhaag-folyó végének 
két folyása között levő a „Xil-Xaquan 
Obeliszkje” nevű  kolostor függésében él, kiknek 
tagjai az Akra-Xil-Sheenah és a hozzájuk tartozó 
Hat Mennykő (Kar-Yshmer) tagjaihoz hasonlóan 
időről-időre támadásokat intéznek olyan 
közösségek ellen, amelyekről úgy vélik, hogy 
kezdenek túlságosan gyakorta kapcsolatot 
létesíteni sötét entitásokkal. (Többnyire kicsiny 
hordákról, vándorló nagycsaládokról, bizonytalan 
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helyzetbe került klánokról van szó. A 
nagyobb törzseket, törzsszövetségeket, az 
Akra-Xil Sheenahoz hasonlóan többnyire 
igyekeznek elkerülni, félvén a nagy erejű 
ellencsapástól, kivéve, ha az adott törzs 
éppen valami miatt – pl.: harctéri 
kudarcok, különféle belső feszültségek – 
éppen meggyengült.)   

A kolostoroktól független 
törzsek  

Karagünök erdei nemzetségei 

A karagünök erdei nemzettségei a 
kráni befolyás alatt álló pusztai 
karagünök Elfendeltől keletre élő, erdei 
nemzetségeivel való kapcsolata a Ynev 
jelenkorában igen sok szempontból 
fellazult, ugyanakkor formálissá vált 
összetartozásról túlzás volna beszélni. 
Északabbra levő rokonaikkal az 
érintkezés folyamatos, a konvenciókon 
alapuló szoros gazdasági 
cserekapcsolatok igen intenzívek és nagy 
jelentőséggel bírnak, és bizonyos 
helyzetekben az erdei nemzetségek is 
kötelesek harcba vonulni, amennyiben a 
pusztán valamilyen súlyos konfliktus ütné 
fel a fejét. Ugyanakkor viszont mindkét 
ág (tehát az erdei és a pusztai) részvétele 
korlátolt a másik felet érintő törzsi 
gyűlések során történő 
döntéshozatalokban. 

Ellentétben az itt tárgyalt területek 
többi nomád törzsével ők kulturálisan 
(eltekintve persze az eltérő környezetből 
fakadó életmódbeli különbségtől) nem 
sokban térnek pusztai társaiktól, ami 
elsősorban a mágiahasználat 
szempontjából fontos: sámánjainak 
mágiája szinte mindenben azonos a 
pusztán folytatott varázslással. Dacára a 
démoni alárendelődés praktikáinak, a 
szerzetesek elkerülik őket, mivel 
reménytelennek látják, hogy 
nyomásgyakorlás által akár szemernyit is 
változtassanak a szokásaikon. (És persze 
a szerzetesek is tartanak egy esetleges 

sztyeppéről kiinduló karagün választól, ami még 
számukra is jelentős kihívást jelentene.) 

Yokh-rillák 

Rövid bemutatásuk előtt érdemes pár szót 
szólni a Déli-Határhegység környékének és 
Elfendel közötti  kapcsolatról. A könnyűléptű nép 
déli királysága annak ellenére, hogy nem olyan 
mértékig távolságtartó, mint Sirenar elf állama 
északon, mégis a világ többi részétől 
meglehetősen elzárkózó államnak tekinthető. 
Elfendel keleti részén azonban a helyzet ehhez 
képest némileg sajátosnak mondható, itt ugyanis a 
Pakkoram-hegység nem zárja le teljesen a 
szárazföldi határokat, jóllehet arról szó sincs, hogy 
ebben az irányban szabadon és bármerre 
háborítatlanul lehetne és közlekedni, vagy vég 
nélkül időt eltölteni. A királyság csak igen kevéssé 
lakott legkeletibb csücskében déli-északi irányban 
szabad az átjárás a tenger és az északon kezdődő 
puszta mocsaras területei között, de ha valaki 
beljebb indul az elfek által lakott belső területek 
irányába hamar rájön, hogy nem ajánlatos maradni 
vagy folytatni az utat. Már egy hónapnyi egy 
helyben maradás után is egyre rémisztőbb 
mágikus illúziók kezdik kísérteni az ott 
tartózkodókat, amelyek egy-két hét leforgása alatt 
a legerősebb akaraterővel bíró egyéneket is a jeges 
rémületbe rántják! Ha ez sem lenne elég, az illúzió 
mágia által rejtett őrök adják az óvatlan kalandor 
értésére, hogy nincs itt semmi keresnivalója. Ha a 
jövevény az őrök nyílt fellépése ellenére is 
maradni akar, esetleg beljebb kerülni, a tovább 
haladni igyekvőnek igen csúnya meglepetésben 
lehet része, az őrök ugyanis ilyenkor már 
rendszerint nem ismernek kegyelmet.  

A nomádokkal való bármilyen kapcsolatot 
az elfek igyekeznek elkerülni, mert alapvetően 
kegyetlennek és barbárnak tartják őket, akik 
érzelmek nélkül meggyalázzák a természetet 
mindennapi életük során. Kivételt egyedül az elf-
nomád keverék Yokh-rillák jelentenek, de velük is 
csak néma kereskedelem útján hajlandóak 
érintkezni, melynek során többnyire még a 
szemkontaktust is igyekeznek elkerülni.            

 
A Yokh-rillák eredete meglehetősen 

rejtélyesnek tűnik, származásukkal kapcsolatban 
az összes elmélet meglehetősen ingatag lábakon 
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áll a kérdéssel kapcsolatban szinte teljesnek tűnik 
a megbízható információk hiánya. Saját 
eredetmítoszaik szerint eredetileg Elfendel lakói 
voltak, akiket egy isteni erejű lény (ami egyesek 
szerint leginkább talán valamelyik kalahora 
lehetett) dölyfös dacból való megsértése miatt 
mindörökre száműztek eredeti otthonukból és arra 
ítéltek, hogy a nomádokkal való keveredéssel 
fizessenek egykori arcátlanságukért. Néhány lar-
dori historikus elképzelhetőnek tartja, hogy 
mítosznak lehet némi igazságalapja, ugyanis a 
királyság történetében nem példanélküliek a 
kisebb-nagyobb családok, közösségek végleges és 
egyszerre történő kiutasításai valamilyen igen 
súlyos szabályszegést követően. Ugyanakkor 
viszont nem világos, hogy mi vette volna rá őket a 
tőlük minden tekintetben idegen nomádokkal való 
egyesülésre, illetve hogy egy ilyen nagyarányú 
keveredéshez szükséges néptömeg honnan és 
miképpen került a királyság határain túlra.  

Mindenképpen tudni kell velük 
kapcsolatban, hogy ők a Fagyvidék egyik 
legsajátosabb népcsoportja, és mind biológiailag 
mind kulturálisan erősen különböznek az őket 
körülvevő törzsektől. A legfeltűnőbb különbség 
biológiai, testük igen erőteljesen eltér közelebbi és 
távolabbi szomszédaikétól, jóval karcsúbbak, és 
magasabbak náluk, és hajuk is valamivel 
világosabb, szemeik pedig kékek vagy zöldek, 
füleik is némileg emlékeztetnek az elfekére. 
Megjelenésük külvilági, civilizációból jövő 
emberek (pl. kereskedők vagy fókavadászok) 
számára más helyi népekhez képest valamivel 
szebben, esztétikusabbnak hat. Egészen elképesztő 
mértékű a hideg eltűrésére való képességük, a 
legnagyobb hidegben is csak kevéssé vastag 
prémeket viselnek, a rövid ideig tartó nyári 
időszakokban melyeknek során mikor a 
hőmérséklet némileg megemelkedik igen gyakori, 
hogy – nők és férfiak egyaránt – mindössze egy 
ágyékkötőt és valamilyen lábbelit viselnek 
magukon.29 Hajlékaik is igen eltérőek az 
átlagostól, viszonylag kevesen laknak jurtákban, 
                                                 
29 Ez a hideg környezetben élő népekhez viszonyítva is 
jelentős mértékű fagytűrés egyeseket arra feltételezésre 
vezetett, hogy a Yokh-rillák, valójában nem az elfekkel, 
hanem a wargarokkal állnak kapcsolatban. Ennek az 
elképzelésnek viszont az mond ellent, hogy wargarokról 
biztosan tudjuk, hogy képtelenek az emberrel való 
keveredésre. 

tipikben vagy földből tapasztott házakban. A 
yokh-rillák ha tehetik inkább a fából épített 
egyszerű kunyhókat részesítik előnyben amik a 
hideg ellen az előbbiekhez képest csak a kevéssé 
tudnak védeni. Kulturális téren se kisebbek a 
különbségek: szimbólum és formaviláguk 
meglehetősen eltér a Fagyvidék többi lakójától, 
gyakori a geometrikus formák és az enyhe 
térhatást keltő ábrák használta, mely olykor a 
testüket sűrűn borító tetoválásokon is megjelenik. 
Némileg békésebbnek mondhatóak 
szomszédaikhoz képest, igaz ez meg sem közelíti 
a fentebb említett Két Jak Törzs szívélyességét és 
béketűrését, gond nélkül harcba szállnak, ha azt 
valamiért szükségesnek érzik. Talán az egykori 
elfekkel történt keveredés hagyatékaként kerülik a 
sötét erőkkel való kapcsolattartást, 
varázshasználatuk főbb pontjaiban azonosnak 
tekinthető a hegyi nomádok mágiájával, 
elenyészőnek mondható az attól való eltérés. 
Törzseik lakóinak nagyjából egytizede 
rendelkezik infralátással. Törzsük teljesen 
független másoktól, igyekszenek távolságot 
tartani, nemzetségeik között és azokon belül nem 
jellemzőek a szélsőséges mértékű 
egyenlőtlenségek.           

Öt Fehérsas törzse 

Szállásterületük Elfendel határaitól délre és 
a Nyugati-óceán partja mellett terül el. 
Társadalmi berendezkedésük igen hierarchikus. 
Nagyjából ötödük letelepülve él, sokan tartanak 
házi rabszolgákat, a kezdetleges 
növénytermesztésen és (ez csak éppen most kezd 
terjedni körükben) legprimitívebb ásóbotos 
ültetvények fenntartásán alapul egyszerű 
mezőgazdaságuk. Népük teljesen független, a 
legnagyobb mértékig önálló. Mágiagyakorlásuk 
félúton helyezkedik el sötét erőkkel való 
kapcsolattartás és ennek elkerülése között. 

Ami megkülönbözteti őket a többi nomádtól 
azok a partvidéki nemzetségeik vízi járművei, 
amelyek nem pusztán a csónakok, tutajok 
használatára korlátozódnak, hanem újabban már 
egyszerű hajók építésével is megpróbálkoznak. 
Ezek egyszerűségek és nomádok 
legkezdetlegesebb hajóépítéssel kapcsolatos 
ismereti miatt azonban csak kisebb táv bejárására 
alkalmasak, közepes vagy nagyobb távolság 
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esetén a hajó utasai már nagyon komoly 
veszélyeknek vannak kitéve.    

Yülmazok 

Egyike azoknak a törzseknek 
amelyek a legintenzívebb kapcsolatot 
tartják démonvilággal, mágikus 
praktikáik sok szempontból közelítenek a 
pusztai nomádokhoz. Könyörgéseiket 
igen gyakran démoni külső síkok 
lakóinak legerősebb lakóihoz intézik. 
Vért kívánó patrónusaiknak és ősieknek 
előszeretettel áldoznak fel tengerben élő 
óriás állatokat. Ezek legtöbbször bálnák, 
de ha sámánok bűbájai sikeresen célt 
érnek, akkor akár a tenger legmélyéről 
mozdítanak elő áldozati állatokat: 
egészen döbbenetes méretű óriás 
tintahalakat, polipokat, tengeri kígyókat, 
akiket még éppen élő állapotban 
ajánlanak fel a tengerparton tartott 
rítusaik során, sötét éjjeleken mikor a 
Satralis valamelyik holdja telivé válik. 
Körükben az emberáldozat rítusa és a 
szerafizmus sem teljesen ismeretlen.  

Valamilyen fejlődési sajátosság 
miatt a yülmaz nők körében jóval 
gyakoribb a sámánná válást előidéző 

szellemhívás vagy a már születéskor 
észrevehető testi jegyek aránya, mint más 
törzsek között. (Körülbelül másfél-
kétszeres ez az arány.)30 Ennek 

                                                 
30 Minden valószínűség szerint ez a magas arányú 
mágiaérzékenység lehet az oka annak, hogy a 
yülmaz női lakosság egésze (leszámítva persze a 

eredményeképpen több a varázshasználó is, a 
legnagyobb sámánasszonyok túlnyomórészt 
mindig a yülmazok közül kerülnek ki. Ez 
rendkívül előnyös számukra mert más törzsekkel 
való konfliktus esetén több varázshasználó áll 
rendelkezésre, ami a függetlenség megőrzéséhez 
szükséges fontos tényezőt jelent.         

A más törzsekkel, más népcsoportokkal 
szemben folytatott fegyveres harc átlagosnál 
nagyobb arányú mágikus támogatása a házi 
rabszolgák számában is meglátszik: a gyengébb és 
szervezetlenebb ellenfelekkel – gyakran, de közel 
sem mindig atnaukokkal – vívott, túlnyomórészt 
sikerrel végződő küzdelem után rendszerint 
nagymennyiségű leigázott szolga kerül a törzs 
birtokába, arányuk egy-egy jobb hadjáratot 
követően akár két-háromszorosát is elérheti a 
többi rabszolgatartó törzsekhez viszonyítva. 
(Vagyis: minden ötödik yülmaz családnak van 
legalább egy házi rabszolgája.) Később, a 
szállásvidékük tengerpartjára hajókkal érkező 
kereskedőkkel folytatott hosszas alkudozásokat 
követően jelentős részüket, mint rabszolgaként 
értékesítik. Ők ilyen mivoltukban a Fagyvidéken 
túlra – akár Észak-Ynevre is, vagy (rabszolganők 
esetében) egy dzsad hárembe – is elkerülhetnek. 

A törzs hatalmi berendezkedését tekintve 
közepes mértékben tekinthető központosítottnak, 
van fejedelem, de meglehetősen korlátolt 
hatáskörrel bír. A társadalmi egyenlőtlenségek, 
bár Ynev jelenkorában egyre élesednek, nem 
tekinthetőek igazán nagyarányúnak. 

Eshaunok 

A legfiatalabb törzs a Fagyvidéken. Jelentős 
részben azoknak az eredetileg a mai Yllinor shaun 
nemzetségeknek a leszármazottai, akik nem voltak 
hajlandóak elfogadni Mogorva Chei királyságának 
létrejöttét (Psz. 3592.) és a pyarronni vallásra való 
áttérést, ami miatt kénytelenek voltak új 
szállásterületet találni maguknak. Mivel a 
sztyeppén nem akadt már szabad hely számukra 
hosszas és áldozatokkal teli keserves vándorlás 
után a fagyos déli fenyvesekben kötöttek ki, ahol 
                                                                                   
 nagyszámú házi rabszolgákat) a férfiakéval azonos jogállást 
élvez. Nők és férfiak viszonyainak mindkét végletéig 
menően számtalan árnyalat létezik Fagyvidék szerte, de csak 
náluk és Yokh-rilláknál fordul elő ilyesfajta nemek közötti 
egyenlőség. 
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szerencséjükre egy elhúzódó konfliktus után 
éppen akadt elég megüresedett hely és pár 
hozzájuk csatlakozni kívánó régebbi törzsükből 
kiszakadt nemzetség is, akik segítettek számukra 
az új környezethez való alkalmazkodásban. 
Jelenleg Kilenc Nyíl Törzsszövetségétől való erős 
függésben élnek. Hitvilágukat tekintve fontos 
hangsúlyozni, hogy teljes egészében megőrizték 
egykori őshazájuk sztyeppei hagyatékát.  

Kilenc Nyíl Fejedelemsége 

Ynev jelenkorában az egész Határhegységtől 
délre levő egyik legjelentősebb emberi lényekből 
álló hatalmi tényező, melynek a fagyos területeken 
való megjelenésének előzményei – mint már 
fentebb szóba került – a Pyarron alapítása körüli 
páncélozott godoni kóborlovagok fellépéséig 
vezethetőek vissza, amely bizonyos pusztai 
népeket, kisebb népcsoportokat az elvándorlás 
vagy eltűnés kényszerítő dilemmája elé állított. A 
pusztai kavarodás során a fenyegető veszélyek 
hatására többé-kevésbé már etnikailag egységesült 
és ugyanezért fokozottan hierarchikussá is 
fejlődött népcsoport hetedkor elején való feltűnése 
és a kisebb törzseket és más törzsekről leszakadt 
nemzetségeket magába olvasztó megtelepedése, a 
fagyos területek életében történelemformáló 
tényezőnek bizonyult. Bevándorlásuk és 
szálláshelyeik birtokbavétele volt az történelmi 
esemény, ami a szerzetesek számára világossá 
tette, hogy az általuk dominálni akart területre 
olyan számbeli nagyságú és katonai potenciállal 
bíró néptömeg jutott, ami alapjaiban aknázza alá a 
Fagyvidék egészére kiterjedő távlati céljaikat. 
Mindössze arra voltak képesek, hogy (kezdetben 
többnyire békés eszközökkel) nyomásgyakorlással 
elősegítsék azoknak a nem sztyeppei jellegű 
kulturális elemeknek, mágiagyakorlási formáknak 
a köreikben való terjedését, amelyek azonosak 
voltak hegyi nomádok szokásaival. Ez kezdetben 
könnyűnek tűnt, mert a beolvasztott népelemek 
kultúrája erre jó kiindulási alapot szolgáltatott, 
ezeken keresztül próbálták átlényegíteni 
társadalmukat. Mindazonáltal az idő haladásával 
világossá vált, hogy csak mérsékelt sikereket 
tudtak elérni, a Kilenc Nyíl népe továbbra is 
leginkább a démonoknak való alárendelődést 
választotta, a sokszínű szellemnép nagyjainak 
tisztelete helyett. Ez olyan kudarcnak számított, 

ami végeredményében a kolostorok 
létjogosultságának alapjait kérdőjelezte meg. 
(Nem csak a sikertelenségük miatt, hanem a 
Kilenc Nyílnak a fagyos területek többi részére 
gyakorolt hatása miatt is. Ynev jelenkorában a 
törzs összes nemzetsége pontosan ugyanazokat a 
vallási gyakorlatokat folytatja, mint pusztai 
felmenőik, a szerzetesek egykori eredményei 
mára teljesen szertefoszlottak, ez pedig csak 
hangsúlyosabbá teszi a kolostorok 
erőfeszítéseinek teljes csődjét.) Ekkor indulnak 
fejlődésnek a kolostorok falai között azok a 
szellemi irányzatok, amelyek a későbbiek során 
elvezetnek Sheena-Xaquan fellépéséhez.  

 
A fejedelemség társadalmi berendezkedését 

tekintve az egyik leghierarchikusabb, és 
gazdaságilag is a legfejlettebbnek mondható. Az 
egész Fagyvidéken ők és az eshuanok folytatják a 
legfejlettebbnek számító földművelést: a Déli-
Határhegység lábánál igénytelen szemes 
növényeket, attól délre pedig ásóbotos 
földművelés révén hagymás és gumós 
növényekkel töltik fel raktáraikat.           

 A jégmezőkről kiinduló kereskedelmi 
útvonalak ellenőrzése feletti igénye31 ágyaz meg 
annak a konfliktusnak amely már majdnem ezer 
                                                 
31 Itt jóval többről van szó, mint a Fagyvidéken belüli 
gazdasági primitív naturálgazdaságon alapuló 
cserekapcsolatokról. A jégmezők mélyére és onnan is 
jelentős mértékben áramlanak ki mágikusan eljárással 
tartósított és igen laktató, egészséges élelmiszerek, 
használati-és luxustárgyak, olykor rabszolgák is. A 
termékáramlás túllép a Fagyvidék határain, a terület 
arányaihoz képest jelentős mértékű termék áramlik a 
Yillinorba, a Shadoni öböl nyugati partján kezdődő 
erdőségekbe és a Patkó-szigeketekre. Közepes mennyiségű 
áru kerül a Pajzsállamokba és Shadon felföldjére. A 
visszafele áramló érték nagyobbrészt arany vagy ékszer 
formájában történik, aminek óriási szerepe van a 
fejedelemségek vagy erősen hierarchikus törzsek, 
törzsszövetségek életében, hiszen az elit igen jelentős 
részben ezzel tudja biztosítani magának a pozícióit a 
társadalmi piramisok csúcspontjain. 
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esztendeje tart a sarkvidéki, kis részben 
inhumán Dhag Nuath Törzsszövetséggel, 
és a terület legjelentősebb 
feszültségforrásának számít, jól lehet a 
két fél egymástól eltérő földrajzi 
környezete miatt ez viszonylag ritkán 
csap át fegyveres összetűzésbe. 
Egymással szemben a primitív törzsi 
diplomácia lépései és (nagyobbrészt 
varázshasználó és helyi származású) 
kalandorok fellépései által igyekeznek 
néha látszólag csupán apró tűszúrásnyi, 
de a valóságban gyakran a másik fél 
számra életbevágó változást előidézni a 
maguk javára a kereskedelmi vonalak 
feletti ellenőrzése és többi törzs feletti 
dominancia fenntartásának érdekében. 

A tárgyalt terület emberi 
társadalmai közül övék az egyik 
leghierarchikusabb, annak ellenére, hogy 
a nomád törzsekre jellemző katonai 
demokrácia a házi rabszolgákon kívül 
(kiknek aránya a fejedelemség 
népességének nagyjából ötödét teszi ki) 
mindenkire kiterjed és a társadalmi 
rétegek viszonylag könnyen átjárhatóak, 
illetve hogy a gazdaság elvben a közös 
állatállomány és földbirtokláson alapul.32  
A törzsi gyűlések és a nemzettségek 
küldöttein keresztül mindenki 
hozzájárulhat a Fejedelemség egészét 
érintő ügyekkel kapcsolatos 
döntéshozatalhoz, de résztvevő csoportok 
közel sem egyenlő mértékben tudnak 
érdeket érvényesíteni: a fejedelemség 
politikai életét jelentősen meghatározza a 
résztvevő felek vagyoni helyzete. 
Konkrét példákkal élve, egy vezéri 
rétegbe tartozó családnak sokkal nagyobb 
lehetősége van hatást gyakorolni egy új 
hadjárat megindításnak kérdésében vagy 
egy rossz terméstől sújtott nemzetség  
kollektív megsegítésével kapcsolatban, 
mint egy  fejedelemségbeli hierarchiában 
nagy presztízsű nemzetségnek, melynek 

                                                 
32 Akire a vitézi dicsőség fénye vetül vagy ügyesen 
házasodik, esetleg kincsrablással nagy értékre tesz 
szert az gyorsan emelkedhet a társadalmi ranglétra 
fokozatian. 

nevét már akár évszázadok óta dalokban zengik a 
fagyos vidék daloló igricei, kobzosai. Vagyis a 
többi törzsi társadalomhoz képest széttöredezett 
katonai demokrácia feszültségteljes társadalmi 
töréseket teremtett a kezdetleges államalakulaton 
belül. Ezt a fokozódó ellentmondást ismerte fel az 
előbbiek során már említett náluk jóval 
horizontálisabban szerveződő társadalmi 
szerkezetű Dhag-Nuath Törzsszövetség, amely 
egy helybéli kalandozókból álló megbízott csapat 
által (melynek tagja volt egy részben erről a 
vidékről származó városállamokbeli boszorkány 
is) megfelelő időpontban megosztotta és 
összezavarta a fejedelemség vezetését, és 
villámcsapásnyi idő alatt megteremtette és 
leválasztotta Nyolc Zürgán Fejedelemségét a 
Kilenc Nyílról.  
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Nyolc Zürgán Fejedelemsége 

A zürgán ez esetben egy nép nevét jelenti, 
amely valamikor a sztyeppei kavargás idején a 
többi törzshöz képest vezető szerephez jutott és 
átformálta az általuk vezetett törzsszövetség 
etnikai arculatát, melynek révén az kulturálisan 
majdnem tökéletesen homogénné vált. 
Gazdaságuk és társadalmi berendezkedésük 
azonos a Kilenc-Nyíllal, noha a fagyos területen a 
növénytermesztés jóval kezdetlegesebb, 
mindössze a legigénytelenebb gumós növényekre 
és néhány a fagynak ennél is ellenállóbb szúrós 
levelű gyümölcsös bokorra szorítkozik. A Dhag-
Nuath manipulációinak egyik csúcspontja volt, a 
Psz. 1355-ben történt Kilenc Nyilat érintő 
szakadás, melynek eredményeképpen a 
fejedelemségből egy másik. a társadalmi 
szervezettség velük azonos szintjén álló 
fejedelemség szakadt ki, melynek létrejötte 
szertefoszlatta a Kilenc Nyíl egész Fagyvidék 
uralma alá hajtásával kapcsolatos terveit. Az új 
fejedelemség megteremtésének gyökerei a pusztai 
időkre nyúltak vissza, ez a néptömb kezdettől 
fogva elkülönült a többitől, csak kevéssé hasonult 
a többihez, önálló, agresszív kezdeményezései sok 
feszültéséget eredményeztek a fejedelemség 
fennállásának során. A Dhag-Nuath felismerte egy 
potenciálisan leválasztható, felszín alatt egy 
mindig is saját partikuláris érdekekeit követő elem 
meglétét, és kellően rátermettnek ítélt kalandozók 
kiválasztása és jelentős entitások számra mutatott 
sámáni áldozatok után, két-három évvel már 
szoros szövetséget köthettek egy fejedelemséggel 
mely minden ízében szemben állt régi 
ellenfelükkel. A Dhag-Nuath a Fagyvidék 
legbefolyásosabb frakciójává vált a Nyolc Zürgán 
megteremtésével, rajta keresztül tud közvetlen 
nyomásgyakorlást véghezvinni a sarki hóhatártól 
északra levő területeken. Vallásszerű 
gyakorlataikat tekintve, semmiben nem térnek el 
az egykori törzsszövetségtől, amelyből 
kiszakadtak.  

Nyolc-qvakka nemzetségei 

A fagyos vidék önmagát kutyaszerű, 
falkában élő lényeiről elnevező lakóiról semmi 
érdemeset nem kell megemlítenünk, azon kívül, 
hogy  az éppen változó hatalmi viszonyok között 

folyamatosan éppen Dhag-Nuathhoz vagy a 
Kilenc Nyílhoz állnak-e közelebb, aszerint 
változtatva elköteleződésüket, hogy éppen melyik 
bizonyul erősebbnek vagy, hogy éppen melyik fél 
tesz előnyösebbnek tűnő ajánlatokat számukra. 
Helyzetük előnyös, mert  szállásterületeiken 
fontos kereskedelmi vonalak vezetnek keresztül 
amelyek jó alkupozíciót biztosítanak számukra a 
két hatalmi tényező közötti lavírozás során. 
Egyaránt tisztelnek, sötét, kevésbé sötét, vagy 
„semleges” hatalmakat. 

Négy fehértigris népe 

Hatalmas kiterjedésű területet birtokolnak, 
de nem azért mert különösebben erős törzsnek 
számítanak, hanem azért mert szálláshelyük még 
a Fagyvidéki viszonyok szerint is a 
legrosszabbnak számító területre esik. Rajtuk 
kívül a Fagyvidéknek erre a részére senki sem tart 
igényt, noha ez még a terület még éppen nem 
képezi részét a jégmezőknek. A többi területhez 
képest előnytelen helyzetét a más kopár vidékek 
között is terméketlennek számító talaj és 
szegényes állatvilág, igen aktív tűzhányók, illetve 
óriási erejű gyakori földrengések okozzák. Ezen a 
tájon gyakoriak a gejzírek, melyek olykor 30-40 
méter magasságig okádják magukból a lehető 
legforróbb, erősen vas ízű, de kristálytiszta 
vizüket. Ritkának számítanak az olyan pár hetes 
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időszakok, amikor ne fordulnának elő 
viharos széllökésekkel és fülrepesztő 
morajlással lesújtó villámcsapásokkal 
kísért tomboló viharok. Szállásterületüket 
óriási kiterjedésű és mélységű 
szakadékok tarkítják. Szerencséjükre a 
vidék valóságos drágakő paradicsomnak 
számít (főleg hegyi kristály és 
alexandrit), nem kell hozzá feltétlenül 
nagy szerencse, hogy utazás közben 
kisebb drágakő töredékekre 
bukkanhasson az erre járó. Ennek 
eredményeképpen kereskedelem révén 
viszonylag sok mindent meg tudnak 
szerezni maguknak, ami óriási előnyt 
jelent a pokoli körülmények között való 
túlélésért folytatott küzdelem során. 
Kietlen szállásterületükön az átlagosnál 
nagyobb mennyiségben találhatók wysty-
k. (Lásd: Bestiárium) 

Az eddig bemutatott törzsek közül 
egyedül ők tenyésztenek teherhordó 
állatként és táplálékforrásként használt 
mamutokat. Emberfeletti hatalmak 
tiszteletének tekintetében, semmiben nem 
különböznek a hegyvidéki törzsektől, 
nincsenek igazán érdemleges 
különbségek, pusztán annyit érdemes 
megjegyezni, hogy szállásterületük 
földrajzi sajátosságaiból kifolyólag a 
geológiai képződmények, föld, sziklák 
felett rendelkező entitások tisztelete 
valamivel nagyobb, mint a környező 
törzseknél.   A legkisebb, alig pár ezres 
népességű törzs, szoros kapcsolatban 
állnak a Dhag-Nuath-tal.    

Kilenc Hópárduc népe 

A Pakkoram-hegység lakói, a 
karagünök ősi ellenségei, velük szembeni 
kíméletlenségük Fagyvidék- és puszta 
szerte közismert. Teljesen függetlenek 
másoktól, törzsük kevéssé hierarchikus 
berendezkedésű. Sámánjaik aránylag 
keveset érintkeznek sötét, rosszindulatú 
entitásokkal, ha nem feltétlenül 
szükséges, mindenképpen igyekeznek 
elkerülni az ilyesmit. Szállásterületükön 
általuk mindig távolról elkerült romok 

találhatóak a Pakkoram magasabb csúcsain. 
Valószínűnek tűnik, hogy  a romok valamiképpen 
az óbirodalomhoz kapcsolódnak, de egy 
kutakodásai során arra rövid időre arra tévedt lar-
dori származású magiszter megállapítása szerint 
ezek a romok nem hasonlítanak a Démonikus 
Óbirodalomra  jellemző épületekre, alaprajzuk, 
elrendezésük és a csak igen töredékesen 
megmaradt díszítő elemek eltérnek minden eddigi 
ismertté vált ókultúra építészeti stílusától. Ezek 
alapján megfogalmazódott olyan elképzelés is, 
hogy ezek a romok valamiképp Ynev 
történelmének legelső korszakába, az ún. úmadarr-
háborúk előtti idejébe vezethetőek vissza, amikor 
a területen az Oltalmazó kultusza virágozott. A 
törzzsel kapcsolatos említésre méltó egyedi 
jellemzők között tarthatjuk számon a 
szállásterületük égig érő hegyormai között élő 
feenhar kolóniákkal fenntartott jó kapcsolatot, 
amely jóformán egész Yneven példátlannak 
tekinthető, hiszen ezek a tetőtől-talpig tollakkal 
fedett világtól elzárkózó madáremberek csak 
egészen ritkán kerülnek kapcsolatba a külvilággal, 
és általában akkor is csak igen rövid ideig. A 
Fagyvidék ezen törzsével aránylag ritkán történő, 
de mindkét fél számára előnyös 
cserekereskedelmet folytatnak. Amennyire a 
kommunikáció során adódó nehézségek engedik, a 
két csoport között a mindkét fél számára érdekes 
dolgokkal kapcsolatos információ megosztás 
zajlik. (Pl.: vadászható állatok csoportjainak 
mozgása, csillagok együttállása, valamilyen 
szokatlan esemény, külvilágból érkező bizonyos 
hírek stb.) 

Az év meghatározott napjain szimbolikus 
csereaktusokra, ajándékozásokra kerül sor, 
melyeknek során mindkét fél ajándékokkal lepi 
meg a másikat: ezeknek inkább a jó kapcsolatot 
megőrző szerepe fontos, sem mint anyagi értékük. 
A jó kapcsolatot szemlélteti egy Krad-papok által 
megbízhatónak ítélt aranyásó beszámolója aki 
egyszer szemtanúja volt annak, hogy egy 
hegymászás közben elkövetett szerencsétlen 
mozdulat után mélybe zuhanó törzsbélit a 
hozzárepülő feenharok mentettek meg attól, hogy 
földet érve azonnal szörnyet haljon.  

Az előbbiek fényében mondhatjuk a két fél 
kapcsolatára remekül áll a híres mondás: madarat 
a tolláról, embert a barátjáról. A kölcsönös 
segítségnyújtás egyéb egyszerűbb formákban is 
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megnyilvánulhat, mint például kisebb 
építkezésekben (pl.: apróbb földvár) való 
közreműködés, gyógyítás, vagy terményekkel, 
használati eszközökkel történő hiánypótlás 
valamilyen hirtelen fellépő természeti katasztrófa 
esetén. 

A Hóbaglyok népe  

A Négy Fehértigris után övék ők a legkisebb 
népcsoport. Számuk mindössze talán néhány 
ezerben mérhető. A hóhatár környékén élő 
nemzetségeik – melyek egyébként a törzs aránylag 
kis hányadát teszi ki – lakhatás céljából óriási 
iglukat építenek amelyeket jégből készített 
alagutak kötnek össze egymással. Kizárólag nem 
rosszindulatú szellemeket, ősöket tisztelnek. 
Kifejezetten békésnek tekinthetőek, Krad 
papjainak beszámolói szerint örömmel fogadják az 
idegeneket és tisztelettel bánnak velük, olyannyira 
hogy olykor még ajándékokkal is ellátják őket. (A 
velük való első találkozás után, később az 
ajándékul kapott tárgyak a tudásisten papjainak 
egyik legbecsesebb, rendházakban őrzött 
gyűjteményeibe kerültek be.) Gasztronómiailag 
jóval a többi a törzs felett állnak: az életükbe rövid 
időre bepillantást nyerő papok külön-külön 
megemlékeztek a zseniális pingvinsültekről 
amivel megkínálták őket. (Más törzsekkel 
kapcsolatban nem emeltek ki ilyesmit.)  

A Hóbaglyok népe a leggyengébb katonai 
potenciállal bíró törzs a Fagyvidéken, mindössze 
néhány, igencsak kicsiny nemzetségük van, amely 
valamelyest járatos fegyverforgatásban, de még az 
ő harcosaik sem mondhatóak különösebben 

rátermettnek. Ezt ellensúlyozandó igyekeznek a 
lehető legjobb kapcsolatot fenntartani a 
szállásterületükön igen nagy számban jelenlevő 
magányos klánnal, kóborló bandával, harcias 
nagycsaláddal. Tőlük várnak katonai segítséget, 
vagy inkább kisegítést, ha valamiféle konfliktusba 
kerülnének másokkal, amelyet önmaguktól nem 
képesek megoldani. A segítségért cserébe az 
állatállomány egy részét, ínségesebb 
időszakokban csinosabb, kiházasítandó lányokat, 
vagy a sámánjaik bűbáját nyújtják segítőik 
számára. (A kisebb közösségek aránylag ritkán 
rendelkeznek sámánokkal, varázslói teendőket, 
sok esetben vajákosok vagy boszorkánydoktorok 
látják el, akinek varázshatalma rendszerint 
meglehetősen kicsi, eltörpül még egy átlagosnak 
mondható sámán mellett is. (Kivételek – mint 
mindig – természetesen ez esetben is akadnak.) 
Emiatt a Hóbaglyok népe mindig nagy figyelmet 
fordít arra, hogy sámánjaik nagy 
varázshatalommal rendelkezzenek. Ha kell, – ami 
meglehetősen gyakori – „tanulóútra” küldik az 
ifjúsámánt, fiatal sámánnőt, kinek élete némileg – 
vagy olykor akár teljesen – egy kalandozóéhoz 
válik hasonlóvá néhány esztendő erejéig, és sokuk 
akár a Fagyvidék területét is elhagyja tanulóévei 
során. Igaz, ennek a vándorútnak a vége igen 
ritkán van északabbra a Déli-Határhegység északi 
lábának környékén levő két kicsiny városnál, 
Harkunnál vagy Batböldinnél. 

Röviden a Dhag-Nuath 
Törzsszövetségről 

Mint ahogy az előző részben már szó volt 
róla a Dhag-Nuath (ami közös nyelvre leginkább, 
mint ‘Szabad Törzsek’-ként fordítható), a Kilenc 
Nyíl Törzsszövetség általi kereskedelmi vonalak 
kisajátításával szembeni erőfeszítések 
hozadékaként jött létre, jobbára egyenrangú 
félként összekapcsolódó résztvevők 
közösségeként.  A kisebb mértékben az örök hó 
birodalmának határán, nagyobb részt a nem 
folyamatosan hóval borított területeken jelenlevő 
törzsek számára a kereskedelmi viszonyok 
romlásával (amelyek a Fagyvidék rossz 
körülményei között óriási jelentőséggel bírnak) 
parancsoló szükségszerűségként lépett elő az 
eddig egymással csak lazán szövetségek által 
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kapcsolatokban levő törzseket összekötő 
szálak mihamarabbi szorosabbra fűzése, 
az összefogás minél nagyobb mértékben 
való elmélyítése. Ez idővel (a Kilenc Nyíl 
létrejöttét követő nagyjából 300 esztendő 
során, Psz. 905-ben) egyre fokozódó 
mértékű kulturális-gazdasági egyesítés és 
politikai központosulás létrejöttében 
csúcsosodik ki, amikor a törzsek 
megválasztják az első uralkodónőjüket, a 
Jéghegyek és Hómezők Népeinek 
Örzőasszonyát, kinek utódai mindig a női 
nembe fognak tartozni. (Ennek oka abban 
keresendő, hogy a politikai 
berendezkedés szerkezeti felépítésének 
kifforását jelentős mértékben 
meghatározták olyan törzsek, törzsi 
elemek, amelyekben a nőknek valamivel 
jobb helyzete volt a férfiaknál a 
közösségen belül, vagy – ami jóval 
ritkább volt – matriarchátusban éltek.) 
Ezzel létrejött egy olyan törzsszövetség, 
amelynek résztvevői egyenrangúak, 
választott uralkodójuk vérvonalának 
kihalása esetén (ami eddig három 
alkalommal történt meg) pedig maguk 
jogosultak új fejedelemasszonyt 
választani maguknak. A szövetséget 
alkotó törzseken (amely Ynev 
jelenkorában már egyre inkább egyetlen 
törzs, semmint különálló törzsek 
szövetsége) belül többnyire aránylag 
mérsékeltek az egyenlőtlenségek, bár a 
szolgai alávetettség bizonyos formái 
(elsősorban a házi rabszolgaság) közel 
sem ismeretlenek köztük. 
Tulajdonképpen mind nomádok, jóllehet 
a hóhatáron található fejedelmi 
központjuk – Njirru – valamiképp egy 
kisebb erődítményre emlékeztet, 
amelyben egy egészen kezdetleges 
államalakulat primitív kormányzati 
szerveihez hasonló intézmények kapnak 
helyet az uralkodónő udvartartása mellett.  

A Dhag-Nuath leginkább egy laza 
törzsszövetség és fejedelemség közötti 
átmenetként írható le, amelyben a 
kulturálisan egyre inkább összeolvadó 
törzsek, rendkívül széles körű 
önállósággal bírnak a szilárdan 

körülhatárolt uralkodói szerepkör ellenére. A 
fejedelemasszony jogköre nem korlátozódik a 
primitív közjogi viszonyok szabályzására, a törzsi 
diplomácia szűk kereteire, hanem egyre 
kiterjedtebben igyekszik folytatni az anyagi javak 
újraelosztását a wargar kolóniák által folytatott kis 
mennyiségű talajművelésből, a kereskedelem 
révén, és persze a vadászat-halászatból 
megszerzett javak által. Ezzel mélyülő belső 
feszültség jön létre: a hatalmát féltő törzsi 
arisztokrácia egyre nagyobb mértékben kerül 
szembe a befolyását szélesebb körre kiterjesztő 
uralkodónővel és körülötte összefonódó kisebb 
érdekközösségekkel, ez pedig megadja a primitív 
államalakulat jelenkori belső feszültségeinek 
alapjait. 

 
Az előbbiek mellett fontos megemlíteni, 

hogy a törzsszövetséget alkotó elemek nem mind 
emberiek, akadnak benne olyan törzsek is, 
amelyek nem emberi lényekből állnak. Ezek 
meglehetősen kis részét teszik a Dhag Nuath-nak, 
és elkülönülő zárványt alkotnak a kulturálisan 
egyre homogénebbé váló törzsi közösségek 
sokaságában.33  

 
Nemzetségeik között jó pár akad, amelynek 

hitvilága némileg a sztyeppei nomádokéhoz 
közelít, de összességében inkább ennek az 
ellenkezője jellemző:a törzsszövetségbe tartozó 
nemzetségek nagyobbik hányada felsőbb hatalom 
gyanánt kizárólag a szellemvilágnak a fentebbiek 
során már említett „inkább jóindulatú” részét 
tiszteli. 

                                                 
33 Konkrétabban: hat itey klánról, és három wargar 
kolóniáról, és egy egészen apró nomád wargar törzsről van 
szó. 
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A többi humán népcsoportról 

Ünagok 

Igen kevéssé fejlett népcsoport, amelynek 
teljesen különálló apró klánjai technológiai 
színvonalukat tekintve kőkorszaki körülmények 
között tengetik napjaikat. Keleti águk 
démonimádó, nem ritkán a Démonikus 
Óbirodalomból megmaradt romoknál mutatják be 
áldozataikat, nyugati águkra viszont a sötét 
hatalmak tisztelete csak nagyon kevéssé jellemző, 
igen sok olyan klánjuk akad, amely teljesen 
mentes tőle. Klánjaik között csak egy mondabeli 
közös ős fiktív vérségi köteléke teremt 
rokonságot, kicsiny csoportjaik teljesen 
elkülönülnek egymástól, nem ritka az évekig 
húzódó véres torzsalkodás, noha ez a nyugati-ágra 
valamivel kevésbé jellemző, köztük valamivel 
nagyobb az összetartás, az együttműködésre és 
konfliktusok békés megoldására való hajlam. Ezt a 
nyugodtan betudhatjuk annak, hogy a nyugati ág 
közösségeiben jóval erősebb az összetartozás 
tudata, ami azzal jár, hogy az esetleges külső 
fenyegetésekkel szemben is könnyebben lépnek 
fel nagyobb méretű alkalmi szövetségekbe 
rendeződve. Ezek közül némelyek olykor 
tartósabbakká válnak, egészen apró törzsek, 
klánok létrejöttét alapozva meg ezzel.  

 

 
 

Tizenkét Karom Törzsei 

Igen laza és nem túl nagy törzsszövetség, 
kezdetleges vagyoni különbségekkel, alacsony 
szervezettségi szinten. Technológiai fejlettségük 
azonban a legkezdetlegesebbnél valamivel 
nagyobb, pl.: a legtöbb nemzetségben már tudnak 
használni egyszerű írásjeleket. Viszonylag 
mérsékeltnek mondható a sötét hatalmak 
tisztelete, nemzetségeik túlnyomó többsége 
teljesen mentes tőle és ellenszenvesen tekint 
azokra a nemzetségekre ahol az ilyesmi 
valamilyen formában jelen van. Aránylag jó a 
kapcsolatuk az orugárokkal: míg máshol – jó 
esetben – inkább passzív távolságtartás jellemző, 
közösségeik az orugár kolóniákkal előnyös 
cserekapcsolatokat tartanak fenn és olykor közös 
vadászokat is folytatnak. (A jó kapcsolat azzal 
magyarázható, hogy a törzsszövetség igen 
dörzsölt és sok szerencsével megáldott vezetői a 
Ynev jelenkorát megelőző évszázadokban – 
páratlan módon – valahogyan képesek 
bizonyultak az orugár kolóniákat rákényszeríteni 
a tartósabb békére, ami az erőszak elkerülésén 
túllépve lépésről-lépésre baráti kapcsolattá 
fejlődött.) 

Atnauk 

Társadalmi és technológiai fejlettség 
szempontjából nem sokban térnek el az 
ünnagoktól, annyi különbség áll fenn közöttük, 
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hogy a közös vérségi kötelékek tudata 
még az ünaagoknál is homályosabb és 
hogy a csakis sötét entitásoknat tisztelő 
klánok száma lényegesen kisebb, igen 
könnyen találhatunk olyan nemzetségeket 
ahol ennek nyoma sincs (döntő 
hányadukra részükre ez jellemző) 
némelyik klánjuk meg egyéb 
hatalmasságok mellett tisztel ilyen 
lényeket. Krad papajainak feljegyzései 
szerint varázstudóik számára nem 
ismeretlen a nekroszerafista gyakorlat.34 
Klánjaik szállásterületén levő nyugati 
szigeteken különös romok mállanak, 
amelyek minden valószínűség szerint egy 
igen ősi kor elfeledettnek számítanak, 
melyeket talán a fentebb már említett 
Pakkoram környéki romokkal lehet 
párhuzamba állítani. Ezek közül említésre 
méltóak azok az építmények amelyek 
olyan mintákat alkotnak, amik csak a 
magasból ismerthetők fel, de találhatunk 
egészen óriási, vízszintesen fekvő az ég 
felé tekintő emberinek (?) tűnő arcokat is. 
Errefele nagyszámban lelhetőek fel olyan 
természeti képződmények (pl.: gúla vagy 
piramisszerű dombok) amelyeket nézve 
olyan érzése támadhat a szemlélőnek, 
mintha értelmes lények alkotásai 
lennének, nem pedig a természeté.35 
Ezeket a szigeteket gyakran sarki fény 
világítja meg. 

                                                 
34 A nekroszerafista gyakorlatról bővebben Rauol 
Renier Szerafizmus a rejtőző hagyomány c. 
írásának 5. oldalán lehet olvasni. 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szeraf
izmus/szerafizmus-r873/ 
35 Ezzel szemben viszont mások elf 
legendáriumokra hivatkozva biztosan állítják, 
hogy a szóban forgó épületmaradványok (?) az 
Úrbirodalom fennállásának idején jöttek létre, 
amit megerősítenek fókavadászok részéről 
származó beszámolók a különös szigetek körül 
feltűnő szárnyas humanoidokról, akik talán a már 
fentebb említett shakariták lehetnek – amennyiben 
persze nem hagymázos képzelgésről van szó 
csupán.  

A Hóbaglyok Népe 

A Négy Fehértigris után övék a legkisebb 
népcsoport. Számuk mindössze talán néhány 
ezerben mérhető. A hóhatár közelében élő 
nemzetségeik – melyek népüknek nagyjából 
négytizedét teszik ki – lakhatás céljából óriási 
iglukat építenek amelyeket jégből épített alagutak 
kötnek össze egymással. Kizárólag nem 
rosszindulatú szellemeket, ősöket tisztelnek. 
Aránylag békésnek mondhatóak, Krad papjainak 
beszámolói szerint örömmel fogadják az 
idegeneket és tisztelettel bánnak velük, olyannyira 
hogy olykor még ajándékokkal is ellátják őket. (A 
velük való első találkozás után, később az 
ajándékul kapott tárgyak a tudásisten papjainak 
egyik legbecsesebb, rendházakban őrzött 
gyűjteményéibe kerültek be.) Gasztronómiailag 
jóval a többi a törzs felett állnak: az életükbe rövid 
időre bepillantást nyerő papok külön-külön 
megemlékeztek a pingvinsültekről amivel 
megkínálták őket. (Más törzsekkel kapcsolatban 
nem emeltek ki ilyesmit.) 

Négy Jégsárkány Népe 

Voltaképpen nem sokban különböznek a 
Kilenc Nyíltól, talán csak annyiban, hogy a 
hatalomgyakorlás terén döntéshozatal jóval 
kevésbé van központosítva, a nemzetségek 
önállósága jóval nagyobb, mint a szomszédos 
törzsszövetségnél. Agresszív, harcias nép, a harci 
erények brutalitással történő megcsillogtatása 
jóval nagyobb szereppel bír közösségeik életében 
mint a környező törzseknél. Emiatt gyakran 
tudatosan keresik a konfliktust a környező 
törzsekkel, a khalatorokkal, a nomád wargarokkal, 
az orugárokkal és mindenekelőtt a Kilenc Nyíllal, 
mely már több sikertelen kísérletet tett 
leigázásukra. Imádják a pusztakezes harcot, az 
ilyen küzdelemben való győzelem számukra nagy 
értékkel bír.36 Köreikben óriási kultusza van a 
legkülönfélébb trófeáknak – komoly 
státuszimbólumnak számítnak - amelyek egyaránt 
lehetnek ellenséges kitömött vadállatok fejei vagy 
éppen ellenséges törzsek harcosainak csontjaiból 
készített több lábnyi szobrok.   

                                                 
 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/szerafizmus-r873/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/szerafizmus-r873/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/szerafizmus-r873/
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Nemzetségeik javarésze a Khag átjárhatatlan 
hegyormainak déli, délnyugati lábainál él, és csak 
igen elenyésző hányaduk szállásterülete található a 
hóhatár környékén. Legnagyobb harcosaik között 
a női nem képviselői is szép számmal 
megtalálhatóak.  

Hét Narvál Törzsszövetség 

A helyi viszonyokhoz képest fejlett hatalmi 
berendezkedésük ellenére nem mondható túlzottan 
erős törzsnek, viszont köztudott róluk, hogy 
kiválóan tudnak kenukat építeni. Hitviláguk a 
sztyeppei nomádokéval azonos, akik 
legjelentősebb szertartásaikat sokszor a helyi 
hagyományoknak megfelelően a legtöbbször a 
Fagyott Könnyének Öblének nyugati oldalán levő 
eljegesedett tengerparti barlangokban hajtják 
végre, melyeknek szája olykor a víztől alig nyílik. 
Ezekről úgy tartják, hogy legmélyebb járatai a 
fagyos démoni síkra, a Raggulírra lábnyira 
nyílnak. 

Tíz Démoncápa Népe 

Laza törzsszövetség hasonlóan más 
törzsekhez fele-fele arányban tisztelnek sötét és 
nem sötét entitásokat. A Hét Narvál ősi 
ellenségének számítanak. Akad néhány olyan 
nemzetségük ahol valamilyen fejlődési sajátosság 
miatt előfordulnak olyan személyek akik látszólag 
pszihez hasonló, de minőségét tekintve attól 
teljesen eltérő, viszonylag gyenge telekinetikus 
képességekkel bírnak, pl.: telekinézis vagy 
gondolatátvitel. 

A Húsz Fehérkígyó Klánjai Jobbára – de 
közel sem teljesen, mert a primitív fémművesség 
bizonyos formái már többé-kevésbé elterjedtek 
számítanak köreikben – kőkorszaki viszonyok 
között élő népcsoport, amely az utóbbi időben 
kezdett a szerveződés magasabb szintjeire lépni, 
nemzetségeik kisebb-nagyobb (de inkább kisebb) 
törzseket alkotnak, amelyek laza szövetségbe 
tömörülnek, de ez még nem igazán szilárd, a 
köztük levő béke pedig igen törékeny. Hitviláguk 
azonos a sztyeppei nomádokéval, a Fehérfarkasok 
Törzseihez hasonló szerafizmus olykor előfordul 

körükben, azonban összességében elenyészőnek 
mondható.37  

 Fehérfarkasok Törzsei 

Viszonylag nagyszámú népcsoport, 
aránylag rossz éghajlati viszonyok között 
viszonylag kis kiterjedésű területen. Lakóhelyük 
zord körülményei nagy feszültséget és áldozatok 
iránti állandó igényt jelentenek számukra. 
Hatalmi viszonyaik annyiban Dhag-Nuathra 
emlékeztetnek, hogy Ynev jelenkorában igen 
erőteljessé vált a törzsek közti kohézió: mára az 
egykor elkülönült törzsek jórészt összeolvadtak, 
mind kulturális, mind pedig katonai-politikai 
értelemben egységesek, a törzsek közti 
elkülönülés igen nagymértékben lecsökkent. 
Ynev jelenkorában az ő törzseiket is egyre 
erősödő vagyoni differenciálódás jellemzi. Sötét 
démonimádatuknak mélységét jelzi, hogy a 
törzsszövetség varázstudói – akik között nem 
ritkák legsötétebb a szerafista praktikák38 – 
előszeretettel idézik meg a külsősíkok lakóit 
abból a célból, hogy káoszfattyakat hozzanak 
létre. Ehhez a szükséges emberi komponenst a 
csillagok állásból kiinduló jóslatok alapján 
választják ki. Nem ritka, hogy a kiválasztott 
egyén nem az adott nemzetségből vagy törzsből 
való, hanem máshol született, őt ilyenkor 

                                                 
37 A szerafizmus ETK rendszerében való használhatóvá 
tételére eddig két nem hivatalos kiegészítő tett kísérletet: 1. 
Darabolo: A szeráfi alkuról  
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/szer%C3%A1
fi-alku-r2068/  2. Gulandro: Paktumok és szövetségek 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/paktumok-
%C3%A9s-sz%C3%B6vets%C3%A9gek-r872/ 
38 Egy ilyen szerafista sámán szerepel Raoul Renier Pokol c. 
regényében. A legelvetemültebb sámánasszonyok olykor 
seyrinekkel kötnek szeráfi paktumot, amely után olykor még 
gyermekeik is lesznek, akik magukon viselik külső síkokról 
származó patrónus személyiségbeli és testi jegyeit. (Lásd: 
Pokol) Az ilyen gyermekek a káoszfattyakhoz hasonlóan 
jelentős tiszteletben részesülnek, jó esélyük van a törzsi 
tanácsba való bekerülésre. A káoszfattyak külsősíkokról 
való komponenséül az idézők gyakorta wirgeket 
választanak, ami azt jelenti, hogy sokuk rendelkezik kisebb 
méretű szárnnyal ami rövid távú repülésre teheti képessé 
őket. Az eddigiekhez érdemes hozzátenni, hogy amennyiben 
a káoszfattyúból (vagy szerafista sámánasszonyok 
gyermekeiből) sámán válna, várható élettartamuk jócskán 
megemelkedik. 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/szer%C3%A1fi-alku-r2068/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/szer%C3%A1fi-alku-r2068/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/szer%C3%A1fi-alku-r2068/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/paktumok-%C3%A9s-sz%C3%B6vets%C3%A9gek-r872/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/paktumok-%C3%A9s-sz%C3%B6vets%C3%A9gek-r872/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/m%C3%A1gia/szerafizmus/paktumok-%C3%A9s-sz%C3%B6vets%C3%A9gek-r872/
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elrabolják és kényszerítik a szertartásra. 
(A kényszer a nemzetségbeliekre is 
vonatkozik, mert igen gyakran 
megpróbálnak elmenekülni, semmint, 
hogy egy ilyen, rájuk nézve végzetes 
dologban vegyenek részt. Könnyen 
megeshet, hogy a káoszfattyú 
megteremtése nemzetség- vagy törzsközi 
konfliktust eredményez.) Amennyiben a 
sötét igézések célt értek, a megszületett 
káoszfattyú rövid élete során egyből a 
nemzetségi hierarchia csúcsára 
emelkedik: nem ritka, hogy a 
nemzetségfők – akik szinte mindig erős 
hatalmi ambíciókkal bírnak – a 
káoszfattyak közül kerülnek ki, de a 
törzsi tanácsokban mindenképpen 
jelentős a szerepük.   

Nem ez az egyetlen külvilágiak 
számára joggal visszataszító 
sajátosságuk: varázstudóik – ez esetben is 
a csillagok állásának megfigyelése után – 
törzsbéli ifjakat – nőket és férfiakat 
egyaránt – választanak ki abból a célból, 
hogy vérfarkassá tegyék őket.39 Ilyen 
módon remélik megfélemlíteni a többi 
velük ellenséges törzset és ilyen módon 
nyilvánítják ki a tiszteletüket sötét 
patrónusiak iránt, akik számára nem 
mellesleg örömmel mutatnak be 
csoportos emberáldozatokat is, ha úgy 
ítélik meg, hogy ilyen módon tudnak 
megfelelően kedveskedni a külső síkokon 
élő pártfogóik számára.   

Sötét praktikáik miatt a szerzetesek 
első számú célpontjai között szerepelnek, 
mindazonáltal Ynev jelenkorában azok 
egyre kevésbé képesek nyomást 
gyakorolni rájuk a kolostorok gyengülése 
és nehezen átjárható földrajzi viszonyok 
miatt. Erős törzsnek számítanak, 
kapcsolatuk környező törzsekkel a lehető 
legrosszabb: gyakoriak a velük kisebb 
összecsapásokban tetőző feszült 
időszakok, amelyek során némelyik 

                                                 
39 Bővebben erről a sötét szertartásról: 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%
A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1ri
um/farkasember-kicsit-
m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/   

konfliktusban résztvevő törzs összetűzéseknek 
jobban kitett nemzetségéinek népessége erősen 
lecsökken. Ezek a szomszéd közösségek a Nyolc 
Zürgánnal, a hegyi nomádokkal, a khalatorokkal, a 
keleti ünagokkal, a Húsz Fehérkígyóval, a Tíz 
Démoncápával és, sőt olykor még kietlen 
körülmények között élő Négy Fehér Tigrissel is, 
és a nem emberi humanoidok közösségeivel, 
nagyobb törzsi kötelékbe nem tartozó csoportok. 
Ezeket a konfliktusokat igen sok esetben a házi 
rabszolgák számának növelésére indított 
hadjáratok robbantják ki, amit szinte minden 
esetben a Fehérfarkasok indítanak. 

 

 
 

Nem-emberi törzsek, közösségek 

Khalatorok törzsei 

A hómezők birodalmában él néhány 
khalator,40 egészen apró törzs és pár klán amelyek 
az Óbirodalom rövid ideig tovább élt morzsáiból 
(pl.: a Kétfejű Kígyó Fejedelemsége) maradtak 
meg. Hitviláguk mindenben egyezik a sztyeppei 
nomádokéval. életmódjuk pedig a környékbeli 
törzsekével, azzal a különbséggel, hogy a 
vadállatok rituális levadászásnak nagyobb szerepe 
van, mint máshol. A wargarok többnyire ezekkel 
az oroszlánemberekkel keresik lovagias 
konfliktusaikat. 

                                                 
40 Sötét hatalmakkal üzekedő khál. 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/farkasember-kicsit-m%C3%A1sk%C3%A9pp-r1321/
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A wargarokról41 

Eredetük meglehetősen vitatott, alig tudunk 
róla a valami biztosat, ami nem túl meglepő hiszen 
Ynev egyik legelzártabb, legtávolabbi részén élő, 
szó szoros értelemben vett elfszabású népéről van 
szó, akik nem is keresik a kapcsolatot a 
külvilággal. Bár létezésük Ynev jelenkorában a 
legműveltebb bölcsek előtt már nem ismeretlen 
(ebben oroszlánrésze van Krad papjainak 
emberfeletti erőfeszítéseinek, nem egyszer 
önfeláldozássá váló kutatómunkájának), a velük 
kapcsolatos ismeretek egyelőre meglehetősen 
hézagosak, azokban is sok a spekuláció, elég sok 
minden alapszik bizonytalan feltevéseken. 
Kutatásuk Ynev jelenkorában egyre inkább a 
tudásisten egyházának látóterébe kerül, ezt az 
érdeklődést csak a Manifesztációs Háború 
eseményei csökkentik le némiképpen.  

 
Hasonlóan a khálokhoz42 egykor felehetően 

a Démonikus Óbirodalom egykori uralkodó 
osztályához tartozhattak, vagy legalábbis egy 
bizonyos hányaduk annak részét képezhette. Erre 
utal a két faj közötti évezredek óta tartó 
szembenállás, ami nem olyan mélységű és 
kiterjedésű, mint a dzsenn-amund ellentét, de elég 
erős ahhoz, hogy alkalmanként olyan 
konfliktusokat szítson, amelyek lovagias 
párbajokban csúcsosodnak ki. (Jellemző módon 
szinte mindig a wargarok kezdeményeznek.) 
Egyes feltevések szerint ennek a szembenállásnak 
az eredete talán valamiféle óbirodalombeli 
társadalmi feszültségre vezethető vissza, pl.: egy 
eliten belüli elmélyült törésvonal meglétére, 
amelyik faji alapon húzódott meg az uralkodó 
osztály tagjai között.  

Kevésbé megalapozott elméletek szerint a 
wargarok eredetileg nem Ynev őslakói voltak, 
hanem a Démonikus Óbirodalom egyik másik 
síkon leigázott szolganépe lehettek akiket 
adottságaik miatt a birodalom irányítói a hideg 
környezetben jól tudtak használni a ynevi 

                                                 
41 A wargarok bemutatásánál egy régi, ismertebb 
kiegészítőre támaszkodom, de attól több helyen eltérek. 
[ONLINE] 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/fajok/j%C3%A1tszhat%C3%B3-
fajok/wargar-r99/ 
42 MT 13. old. 

terjeszkedésének kezdetekor, az első terjeszkedési 
pontok létrejöttének idején. 

Két csoportjukat különböztethetjük meg, 
mindkettő jóval délre él a hóhatártól él. 

1) A letelepedett, technológiailag fejlett 
törzseket43 

2) A vadászó-halászó nomádok vagy csak 
kevéssé letelepedett csoportok, apró törzseit, 
klánjait44 

Az utóbbi csoport további kettőre oszlik: 
arra akik Chromot tisztelik istenükként és azokra 
amelyek szellemhitet vallják magukénak, ez 
utóbbit tulajdonképpen semmi sem különbözteti 
meg az emberi nomádoktól.45 

 
Az első csoport tagjai életüket kőből és 

jégből épített erődszerű épületekben töltik, nem 
ritka, hogy a településen belül jéghegyekbe vájt 
alagutakon keresztül közlekednek. Egy-egy ilyen 
erődszerű építmény (melyből több tucat létezik 
Fagyvidék szerte) lakossága rendszerint pár száz 
és több ezer között mozog, de akadnak olyan 
kisebb építmények is, ahol mindössze pár tucatnyi 
wargar éli életét. Ezeknek a kolóniáknak (melyből 
több tucat létezik) a politikai berendezkedése, 
arisztrokratikus és érdemelvű: az irányítást 
bizonyos nemesi vérvonalak tagjai végzik, akiket 
a vélt vagy valós teljesítményük szerint 
válogatnak ki a megfelelő pozícióra. Közösségeik 
tagjai vagyonilag elkülönülnek, egyenlőtlenségek 
léteznek, de nem mondhatóak olyan nagynak, 
mint egy-egy Déli-Határhegység lábánál élő 
nomád törzs esetében. A wargar közösségek 
közötti hatalmi viszonyok tartós szövetségekben 
öltenek testet, ezek a törzsek többnyire 
egyenrangú felekként társulnak, bár néha-néha 
akad példa enyhe alávetettségre is, de ez sohasem 
jelent tartós állapotot.  

 
Dacára annak, hogy a jégsivatagban 

lehetetlen a talajművelés ők mágikus eszközökkel 
                                                 
43 Bár a Fagyvidék többi lakójával szembeni technológiai 
fejlettséget igyekeznek megőrizni, nem felfedni részleteket, 
fejlettségük kerülőutakon lassacskán kisugárzik másokra is: 
a Dhag Nuath fejedelmi központja jó példát nyújt erre. A 
fejlődés Ynev jelenkorában már megállíthatatlan. 
44 Egy ilyen ifjú wargar vadász történetét mutatja be az 
alábbi rövid történet: http://lfg.hu/3148/novella/wargar/ 
45 Az utóbbi csoport teljes wargar népesség apró töredékét 
teszi ki, amely talán ezrekben se mérhető. 

http://lfg.hu/3148/novella/wargar/
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és üveggel fedett épületekben,felszíni 
fényt felerősítve tükröző tükrökkel 
kirakott vájatokkal megvilágított 
földmélyi járatokban, sokféle növényt, 
gyümölcsöt termesztenek, melyek közül 
kiemelkednek gumós növények, amit 
igen nagy arányban fogyasztanak. Az 
állattartás is fejlettnek mondható, 
mágikus eszközökkel melegen tartott 
karámokban, istállókban, földalatti 
medencékben folyik az állattenyésztés. 
Ezek főként pingvin, jak, illetve fóka. 
Halászatot is folytatnak, hajóikkal olyan 
vizekre is bemerészkedhetnek, ami az év 
bizonyos szakaszaiban befagy. 

 
A Chromot tisztelő wargaroknak 

vannak papjaik, akik képesek a papi 
mágia használatára, de nincs elkülönült 
egyházuk:a papok vallási teendőik mellett 
a kolóniák életének adminisztratív 
szervezését, és egyéb hatalom-
gyakorlással kapcsolatos feladatokat is 
ellátnak, pl.: a kolóniák között fennálló a 
diplomáciai ügyek intézését. 

Röviden az iteyekről 

 

 
 

Ynev legrégebbi lakói között tarthatjuk 
számon az óriások ezen ágát amely más – egyéb 
óriásokkal együtt – már akkor is a jégmezők lakói 
voltak amikor az óbirodalom még éppen csak 
elkezdte Yneven való terjeszkedését.46 
Feleslegesnek látom tömörítve leírni a 
Bestiáriumok és az ő életüket (is) bemutató Syburr 
csillaga c. regényben foglaltakat.47 Csupán annyit 
jegyeznék meg, hogy szinte mindenhol jelen 
vannak a Fagyvidéken, jóllehet a Déli-
Határhegység lábainál elterülő hideg 
fenyvesekben és szintén ott levő lombos 
erdőségekben lényegesen  kisebb arányban 
fordulnak elő. Önállóak, az emberi nomádok 
tisztelettel tekintenek rájuk, nem próbálják őket 
uralmuk alá hajtani, éljenek bárhol is. Ha mégis 
ilyesmivel próbálkoznának, rendszerint nem az 
iteyek húzzák a rövidebbet. 

A Démonikus Óbirodalom romjairól 
„A Déli jégmezők és a Déli-hegység hófödte 

magaslatai közt máig állnak a Dél-Ynev 
történetének egyik legsötétebb korszakát hirdető, 
megközelíthetetlen romok; a fal látszólag nincsen 
messze, azonban a valós távolsága több száz 
mérföld lehet attól a ponttól, ahonnan látszik. Az 
Óbirodalom urai a távolságok manipulálására, a 
tér kicsavarására támaszkodtak védműveik 
megalkotásakor. Létrehozóik minden bizonnyal 
egy magasabbrendű geometria szabályai szerint 
alkották meg otthonaikat, egy olyan komplex 
rendszer ismeretével, mely emberi ésszel nem 
felfogható, mert ellentmondásokkal teli és 
alapvetően különböző gondolkodásmódot igényel 
– a démonokét. A falak közül rengeteg egyszerűen 
ellentmond a hetedkori építészet tudományának – 
a legtöbbnek önsúlyától kéne összedőlnie vagy 
                                                 

46 Syburr csillaga 214-215. old. 
47 Syburr csillaga 169-171. old., illetve 185. old. 
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legalábbis elhajlania. Az épületek groteszk mód 
csavarodnak ki magukból, némelyik pedig valóban 
“kicsúszik” az általunk ismert dimenziókból. 
Beszélik, aki sok időt tölt a romok között, megőrül. 
Tulajdonképp pont az ellenkezőjéről van szó – aki 
idővel felfogja, befogadja, megérti ennek a bizarr, 
idegen világnak a logikáját – illetve a működését, 
mert a logika egyszerűen nem jó szó erre -, az 
annyira gyökeresen másképp fogja látni a világot, 
olyan újszerű nézőpontból, hogy társai fognak 
hozzá képest elmaradottnak tűnni. Épp ezért 
ezekről az épületekről nem is lehet sokat beszélni 
– aki igazán ismeri őket, az ismereteit egyszerűen 
nem képes továbbadni.” – olvashatjuk egy 
különleges ynevi erődítményeket bemutató 
cikksorozat egyik részében.48  Ehhez érdekes 
adalékként lehet hozzátenni, hogy a déli-
sztyeppék49 (és környékének), illetve a Fagyvidék 
sámánjainak kelléktárából sem hiányzik egy 
nagyhatású, délibábszerű illúziót keltő varázslat 
amely feltehetőleg óbirodalmi eredetű lehet. A lar-
dori hadtörténettel foglalkozó historikusok 
spekulatív elméletei az Álmodó Hegyek50 különös 
asztrális-mentális kisugárzással párosuló gigászi 
illúzióit, amelyek olykor az álomsíkot is 
befolyásolják egy Úrbirodalom bukásakor 
működésképtelenné vált, alkalmanként spontán 
módon a mai napig rosszul működésbe lépő, 
egykori védmű spontánul fellépő kisugárzásainak 
tudják be.  

Az Álmodó hegyek és működésük 
A Déli-Határhegység legnyugatibb 

csücskének csúcsairól és azoknak távolra nyúló 
lábairól van szó. Itt néhány évi rendszerességgel a 
környéken lakók, illetve átutazók számára igen 
kellemetlen, rossz esetben akár életveszélyes 
események veszik kezdetüket amelyek akár több 
napon át is tarthatnak. Kezdetben a hegycsúcsok 
fölött, szivárvány és sarki fény-szerű jelenségek 
figyelhetőek meg, amit olykor gömbvillámok 

                                                 
48https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%
C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/%
C3%A9p%C3%BCletek/k%C5%91falak-
v%C3%A9delm%C3%A9ben-2-r489/ 
49 Az „Illúzió” nevű varázslatról van szó, Második 
Törvénykönyv 129. old. 
. 

megjelenése és a wystyk feltűnőbb, szokásosnál 
vadabb viselkedése kísér. Ezt követően gigászi 
illúziók jönnek létre: a hegyek méretei, formája, 
távolsága a valóságtól eltérően válik 
érzékelhetővé, pl.: egy harkuni kereskedők 
beszámolóit feljegyző krad-pap jegyzetei között 
arról olvashatunk, hogy a hegyek alakja néhány 
perc leforgása alatt gúlaszerűvé vált, rendkívül 
távolinak tűnt, holott a valóságban továbbra közel 
volt és az alakja sem változott. Némileg ezt 
követően, de többnyire ezekkel párhuzamosan 
asztrális, mentális hullámok terjednek: az 
emberek és állatok viselkedése megváltozik: az 
érzelmek szélsőségesen hullámzani kezdenek, 
racionálisnak tűnő, de valóságban teljességgel 
értelmetlen gondolatok merülnek fel az értelmes 
lények elméjében. Kevéssel ezt követően pedig az 
alvásból felébredők különös álmokról számolnak 
be, amelyekben gyakorta feltűnik az éteri, 
szférákon túli sötétség, és egy különös mindent 
elnyelő örvénylő fekete üreghez hasonló dolog a 
csillagok között, amelyről azt is állítják, hogy 
olyannak tűnt mintha eltévedt lelkeket 
szippantana magába. Az ébredők gyakran 
üvöltve, sírástól könnyes arccal, habzó szájjal 
ordítva ébredhetnek fel – ritkábban eszelős 
nevetés közepette – amit olykor alvajárás előzhet 
meg. Mondanunk sem kell, hogy az Álmodó 
Hegyek „működésébe lépése” esetén a környék 
vajákosai, sámánjai áldozatokat kezdenek 
bemutatni patrónusaik számára, kiknek ekkor 
varázshatalma elérhető marad számukra, nem 
úgy, mint az istenek papjaié akiknek mana-pontjai 
átmenetileg nagyobbrészt vagy olykor akár 
teljesen hozzáférhetetlenné válnak. Érdekes 
módon az előbbiek ellenére a manahálót csak 
kevéssé zavarja meg egy-egy ilyen alkalom. 

 
Mint az előbbiek során már párszor szóba 

került, az Démonikus Óbirodalom határai 
Fagyvidéknél jóval északabbra húzódtak, 
ugyanakkor viszont az egykori birodalom romos 
épületmaradványainak jelentős része a hideg 
fenyvesektől délre, illetve örökké hóval borított 
részeken – többek között az ún. Halálföldeken51 –  
található.52 (Többek között itt fekszik egy hegy 
                                                 
51 Syburr csillaga 176. old. 
52 Legalábbis számomra így tűnik a Syburr csillaga 220. 
old.-tól kezdődő részei alapján. 

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/%C3%A9p%C3%BCletek/k%C5%91falak-v%C3%A9delm%C3%A9ben-2-r489/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/%C3%A9p%C3%BCletek/k%C5%91falak-v%C3%A9delm%C3%A9ben-2-r489/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/%C3%A9p%C3%BCletek/k%C5%91falak-v%C3%A9delm%C3%A9ben-2-r489/
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/kult%C3%BAra/%C3%A9p%C3%BCletek/k%C5%91falak-v%C3%A9delm%C3%A9ben-2-r489/
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mögött az első kapuváros, a Sötét Taréj 
romja is.53) Érdemes megjegyezni, hogy a 
kapuvárosok (és vélhetően egyéb más, a 
Démonikus Óbirodalom idején létrejött 
kisebb települések) nem csak a térkapuk 
által voltak összekötve, létezett egy a 
hegyeken végigfutó úthálózat is.54 
Mendemondák terjednek egy dorani 
levéltárból igen különös módon eltűnt, 
félig szétszakadt, nehezen olvasható 
fóliánsról is, amely az egykori birodalom 
két víz alatti városának (az egyik talán 
egy óceán alján levő kapuváros) pontos 
helyét adja meg, és említést tesz egy 
Óriás Pöröly nevű - a Déli Jégmezők 
peremén az ősidőkben becsapódott 
anyagtömegről, ami bizonyos források 
szerint egy szerencsétlenül járt (aquir) égi 
hajó.55 (A fóliáns egykori meglétét és 
különös eltűnését a levéltár magiszterei 
csupán alaptalan szóbeszédnek tekintik.)  
 

Végül, de nem utolsósorban 
egykori birodalom romjai kapcsán szintén 
szót kell említenünk a már említett 
zárványsíkokból kivezető térkapukról az 
emberi ún. drakvenai vándorlással (Ősi 
titkok… 509) kapcsolatban. Az emberi 
szolganépek egykori börtönéül szolgáló 
zárványsíkok nem semmisültek meg, 
viszont a szerzetesek a Kétfejű Kígyó 
Fejedelemségének eleste után 
használhatatlanná tették az ide nyíló 
térkapukat. Azaz eddig legalábbis 
mindenki ebben a tudatban élt. Újabban 
azonban (Psz. 3689-ben) a fentebb 
említett farkasmanók által megmenekített 
Krad-papkból álló kutatócsoprt sogronita 
khálokkal találkozott, akik éppen átkelni 
készülődtek az egyik, a beszámolók 
szerint valahogyan működőképessé tett 
térkapun. A sogrontiák felszólították a 
pyarronitákat hogy semmiképpen ne 
kövessék őket a zárványsíkra és arra is, 
hogy azonnal térjenek vissza 
szülőföldjükre, a látottakról pedig csak 

                                                 
53 Homályosan uo. 220-221. old. 
54 Syburr csillaga 258. old.  

 

rendjük legszűkebb köreit értesítsék. A Krad-
felszenteltek egy pár fős csoportja azonban utánuk 
ment, majd ezt követően a térkapu bezárult. Azóta 
semmi hír nincs róluk.  
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Bestiárium 

Boshkarok 

A boshkarok a lehető legkezdetlegesebb, 
kőkorszaki fejlődés alacsony szintjén álló, kicsiny 
közösségekben élő népét elvben nem itt, a 
bestiákat bemutató kellene megemlítenünk, hanem 
a Fagyvidék népeit bemutató fejezet hasábjai 
között. Helyzetük azonban több ok miatt is 
meglehetősen különleges. Egyrészt, mert más 
fagyvidéki népekkel ellentétben nincs rendesen 
körülhatárolható szállásterületük, vándorlásaik 
során – mely nem törzsi, hanem a közvetlen 
vérségi kötelékeket éppen csak túllépő 
nagycsaládi keretek között zajlik – keresztül-kasul 
szelik a Déli-Határhegység különféle területeit, 
hatalmas károkat okozva ezzel más 
népcsoportoknak. Másrészt pedig, mert másik 
sajátosságuk az, hogy sámánjaikat állatszellemek 
szállják meg, ami miatt 7-9 napig eszelős, 
vadállathoz fizikailag és belsőleg is hasonló 
kreatúrává válnak, és a későbbiek során pedig – 
amennyiben sikerült túlélniük a megszállott 
állapotot – egyre inkább hasonlóvá lesznek az őket 

megtámadó állatszellemhez.56 Ez igen 
veszélyessé teszi őket még a hozzájuk hasonló 
fejlettségi szinten álló, mágikus úton szélsőséges 
időjárást okozó yorgokhoz képest is.) Ezek 
alapján az olvasó számára biztosan érthető, hogy 
miért nem népeket-törzsszövetségeket ismertető 
részben tettünk említést róluk. Akit a bosharokkal 
kapcsolatos további részletek érdekelnek, az a 
Fogadalomban és a regényhez fűzött mellékletben 
keresve több információt találhat róluk. 

 
 
 

 
 

                                                 
56 Fogadalom, 274, 129, 131. old. 
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Villásagyarú mamut 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: K6 
Termet: Ó 
Sebesség: 194 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 17 
Támadó érték: 95 
Védő Érték: 70 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 3K10 
Életerő pontok: 35 
Fájdalomtűrés pontok: 72 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 4 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp.: 295 

Ynev leghűvösebb területeinek (a 
Fagyvidék és az attól keletre elterülő 
civilizálatlan hűvös helyek) hatalmas 
méretű lakói a gyapjas ormányosok, 
ismertebb nevükön mamutok. Feltűnésük 
ideje a kontinensen ismeretlen, azonban 
az iteyek mondavilágából és a déli 
nomádok meséiből, illetve bizonyos 
töredékes aquir feljegyzésekből arra lehet 
következtetni, hogy Ynev állatvilágának 
régi lakóiról lehet szó, akik talán már a 
harmadkor végén is a fagyos pusztaságot 
járták, többé-kevésbé olyasféle 
testfelépítéssel, mint amilyennel ma 
rendelkeznek. (Talán lehetséges, hogy 
őseik már akkor is ezen a helyen éltek, 
amikor a Fagyvidék területe még nem 
volt eljegesedve, jelenlegi formájukat az 
hőmérséklet csökkenés hozta létre. 
Amennyiben ez így volt, ez még inkább 
ősibbé teszi ezeknek az óriási állatoknak 

az eredetét.) Azt nem tudjuk, hogy vajon az 
értelmes lények mikor kezdték őket saját céljaikra 
felhasználni (mint teherhordó állatot, és mint 
táplálékforrást), de ez feltehetőleg elég hamar 
megtörténhetett, hiszen egy gyorsan jegesedő 
földrajzi területen egy ilyesféle állat komoly 
segítséget jelenthet a túlélésért folytatott 
küzdelemben. 

A fajon belül több alfaj is létezik, változó 
méretekkel és kültakaróval, de ezek kevésbé 
számítanak elterjedtnek. A leggyakoribb ynevi 
mamut az un. villás agyarú mamut. Magasságuk 
akár 5-6 ynevi lábat is elérheti, hosszúságuk pedig 
rendszerint 7-8 ynevi láb. Testüket hosszú gyapjú 
fedi, ez többnyire barnás vagy szürkés, de léteznek 
vöröses mintázattal borított példányok is, vagy 
olyanok, amelyek teljesen hófehérek. Nevüket éles 
agyaraikról kapták melyek csavarodó végeiken 
enyhén kettéválnak.  

Növényevők, elég sokféle növényt képesek 
táplálékként fogyasztani, de legszívesebben 
többnyire apró cserjék leveleit és hó alól ki-kitort 
zuzmókat, füvet fogyasztanak. 

A fagyvidéken élnek vad és háziasított 
példányok is, illetve olyanok, amelyek biológiai 
értelemben háziasítottak, de valamiért elszakadtak 
egykori gazdáiktól. 

A Fagyvidéken túlnyomórészt emberi népek 
tartják haszonállatként őket, egészen ritkán 
wargarok, a többi fagyvidéken élő értelmes lény 
jelenlétét elég nehezen tudják elviselni. (Például 
az orugárok jelenlétét már igen távolról megérzik 
és nyugtalanítja őket.) A háziasított példányok 
kapcsolata az emberrel meglehetősen különös: 
hajlanak az emberrel való belsőséges kapcsolatra, 
egyszerű utasításokat (hasonlóan a kutyákhoz) 
rendszerint csak egy személytől fogadnak csak el, 
attól aki nevelte őket, vagy olyasvalakitől aki 
közel áll hozzá, az ilyen személyek érzelmeit 
könnyen ki tudják találni és viselkedésüket is ettől 
függően változtatják. Alapvetően játékos 
természetűek, igaz a velük való játék méreteik 
miatt közel sem mondható biztonságosnak. 

Orugár57 

Előfordulás: gyakori 

                                                 
57 Az alapötlet a Kalandozok.hu egyik fórumozójától, 
„Xing”-től származik. 
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Megjelenők száma: K10 
Termet: E 
Sebesség: 115 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 44 
Támadó érték: 85 
Védő Érték: 115 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K10+4 (szöges bunkósbottal) 
Életerő pontok: 21 
Fájdalomtűrés pontok: 40 
Asztrál ME: 4 
Mentál ME: 2 
Méregellenállás: 11 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz 
Max. Tp.: 85 

Az orugár (vagy más néven bundások, 
gyapjasok) a többé-kevésbé értelmesnek 
mondható elfszabásúak közé tartozó fajok egyike, 
értelmi képességeik nagyjából a goblinokkal 
állnak azonos szinten, rendszerint annak alsó 
határán, vagy esetleg súrolják azokat. 

Igen 
erős, khálokéval vetekedő izmos testüket, tetőtől 
talpig igen sűrű, hosszú bunda fedi be mely a 
jégmezőkön hófehér, attól északra pedig néha 
barnás árnyalatú. Halászatból, vadászatból élnek 
meg, noha mindenevők, az értelmes lényekkel 

folytatott kis mennyiségű kereskedelmi 
cserekapcsolataikat jelentős részben növényi 
élelmiszerek beszerzésének céljából folytatják.  
Nem alkotnak törzseket, szervezettségi szintjük 
maximumát a legfeljebb 5-600 főt magukba 
foglaló kolóniák jelentik, melyek között a 
kapcsolat meglehetősen változatos: többnyire 
rossz, de lehet valamennyire barátságos és passzív 
is. Némileg hasonló a helyzet a belső viszonyok 
terén is: annak ellenére, hogy az orugárok között 
az ököljog jelenti az érdekérvényesítés 
leggyakoribb eszközét, szép számmal találhatunk 
példát önzetlenségre, kölcsönös segítségnyújtásra 
is. Élőhelyük túlnyomórészt a jégsivatag területe, 
de kisebb arányban az egész Fagyvidék területén 
előfordulnak kolóniáik. Eredetük ismeretlen, van, 
akik szerinti elkorcsosult faj lehetnek, mások 
szerint pedig a Démonikus Óbirodalom egyik 
szolganépe voltak, vagy talán egy idő előtt el nem 
törölt kísérlet túlélői. Érdekes, hogy nincs saját 
nyelvük, a Démonikus Óbirodalom nyelvén 
alapuló nomád egyik sajátos változatát beszélik.     

Ha harcra kerül sor többnyire egyszerű 
fegyvereket használnak, lándzsát, bunkósbotot, 
ritkán buzogányokat vagy baltákat, íjat vagy 
bármilyen más célzófegyvert soha. Vallásuk 
őskultusz, minden kolónia rendelkezik egy 
vajákossal aki szertatásokat végez, harc esetén 
pedig mágikus támogatást nyújt, varázslatai 
azonban nem  sámáni, hanem inkább a 
boszorkánymesteri kategóriába sorolhatóak.  

Viszonyuk az emberekkel (és a többi 
értelmes fajjal) meglehetősen széles skálán 
mozog ami a többé-kevésbé barátságostól az 
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állandó ellenségeskedésig terjed. A 
kolóniák vezetőinek rendszerint van 
annyi esze, hogy felismerjék: a 
környékbeliekkel való állandó 
konfliktusok előbb-utóbb a kolónia teljes 
pusztulásához vezethetnek, ezért – 
legalábbis amennyire tudják – igyekeznek 
visszafogni a céltalan tombolást, ami 
viszont legtöbbször a közösségen belüli 
fokozódó torzsalkodáshoz vezet. A 
tágabb földrajzi környezet lakóival 
szemben viszont már ilyen fenntartásaik 
nincsenek: ezzel szemben már semmi 
nem szab gátat az agressziónak a 
megtorlástól való félelmen kívül, de 
sokszor még az sem. (Ez alól csak a 
kereskedők egy része jelent kivételt, 
akiket már régóta ismernek.) 

Felmerülhet a kérdés milyen 
javakat tud ajánlani egy ilyen nem túl 
nagy intelligenciával megáldott faj, 
amelyek értékesek lehetnek más fajba 
tartozó cserepartnerek számára. Nos, ők 
elsősorban olyan dolgokkal próbálnak 
kereskedni, amivel a legtöbben általában 
a Fagyvidéken, de emellett jelentős az 
olyan áruknak az aránya is amelyekre 
mások nehezen tudnak szert tenni ugyanis 
azok megszerzése igen veszélyesnek 
bizonyul. (Ez az oka annak, hogy 
többnyire emberi fajba tartozó 
kereskedők hajlandóak vállalni a velük 
való közel sem egyszerű és veszélytelen 
kapcsolattartást.)  Itt elsősorban veszélyes 
állatok húsáról vagy belőlük készített 
tárgyakról van szó, amelyeknek vadászata 
igen nehézkes, pl.: vadon élő mamut, (a 
mamutok iránti gyűlölet valamiért az 
orugár kultúra mélyen gyökeredző részét 
képezi, ami rengeteg konfliktust 
eredményez a mamutokat használó 
nomádokkal), nayan (‘jégdémon’) vagy 
fehérkígyó, de aranyásók beszámolói 
szerint nem példátlan hogy az 
tapasztaltabb orugár vadászok olykor 
megöregedett, némileg nehezebben 
mozgó Jégsárkányokat ejtenek el. 
Emellett szintén fontos cserejavakat 
jelentenek az óbirodalom romjai között 
véletlenszerűen fellelt értékesebbnek tűnő 

használati tárgyak (ezek nem egy orugár kolónia 
vesztét okozták már), illetve olykor a Négy 
Fehértigris szállásterületének veszélyes vidékére 
is behatolnak, ahol nagy mennyiségű drágakőre 
tesznek szert, melynek tényleges értékével 
legtöbbször csak nagyon kevéssé vannak 
tisztában. (Egy-egy ilyen alkalom a kereskedők 
számára rendszerint igen búsás hasznot hoz.) (Az 
alapötletért köszönet „Xing”-nek) 

Orkok 

Orkok vagy goblinok Fagyvidéken nem 
élnek (a folyton vándorló Földönfutók sosem 
merészkednek a Déli-Határhegység északi lábánál 
tovább) de alkalmanként előfordul, hogy Déli-
Határhegység keleti folyamvölgyein egy-egy erdei 
törzs fosztogató hadjáratot indít, azonban ezek 
meglehetősen ritkán történnek meg. Az orkok 
többnyire igyekeznek elkerülni ezt a területet, 
mert aránylag kevés zsákmánnyal kecsegtet, 
viszont a veszélyek túlságosan nagyok.  

Gnoll 

Előfordulás: gyakori (lásd a leírást) 
Megjelenők száma: 2K6 
Termet: E 
Sebesség: 80 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 24 
Támadó érték: 35 
Védő Érték: 86 
Célzó Érték: 22 
Sebzés: K6 
Életerő pontok: 12 
Fájdalomtűrés pontok: 18 
Asztrál ME: 2 
Mentál ME: 1 
Méregellenállás: 3 
Pszi: - 
Intelligencia: közepes 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz 
Max. Tp.: 125 

A gnollok származásnak részletes 
ismertetésére itt nem térek ki.58 Aránylag új fajnak 

                                                 
58 Származásukra itt nem térek ki, ez talán majd egy másik 
írásban történik meg. 
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számítanak errefelé, jelenlétük kevesebb, mint 
félezer évet tesz ki Ynev jelenkorától számítva. 
Ezek a rendszerint hiénára, ritkábban sivatagi 
farkasra emlékeztető nagyjából emberméretű 
értelmes teremtmények Ynev szerte való 
elterjedtségének ellenére csak kevéssé számítanak 
ismert fajnak. A Fagyvidéken főként a Déli-
Határhegység hóhatár alatti részein vannak jelen 
nagyobb számban,59 de kisebb arányban az attól 
délre levő területeken is megtalálhatók egészen a 
Sarkvidék északi határáig.60 Rendszerint 200-300 
fős közösségekben élnek, de a (jobbára fiktív, 
mitikus alapokon nyugvó) vérségi kötelékek, 
egymástól akár több száz mérföldes távolságra 
levő közösségeket is 1000-1500 főt összefogó 
törzsekbe fűznek össze. Igen mérsékelten 
hierarchikus felépítésű közösségeik többnyire 
vadászattal és halászattal foglalkoznak, növényei 
eredetű táplálékot csak nagyon korlátozott 
mértékben fogyasztanak (gyökereket, apróbb 
gyümölcsöket, kereskedőktől beszerzett gumós 
növényeket) de a többségük ezt inkább igyekszik 
elkerülni, vagy csak nagyon ínséges időkben 
kapnak rá. Közepesen fejlettnek mondható a 
fémek általuk való megmunkálása, az egész 
Fagyvidék területén egyedül ők használnak 
számszeríjat.  

Az orugárokhoz hasonlóan vallásuk az 
őskultusz, de ebben kiemelt szerepe van (egyes 
igen tájékozott lar-dori historikusok szerint 
ténylegesen is létezett) Gorokh-nak akit az egész 
faj oltalmazójaként tisztelnek. Szintén az 
orugárokkal osztoznak abban, hogy sámánjaiknak 
semmi köze a nomádokhoz, varázshasznált terén a 
boszorkányok, boszorkánymesterek eszköztárának 
bizonyos elemeit tudják felhasználni, a 
nekromancia kivételével.  

Értelmi képességeik tekintetében félúton 
vannak az orkok és az udvari orkok között 
rendszerint az utóbbihoz állnak közel. 
Támadókedvük közepesnél valamivel nagyobbnak 
mondható, ha nem ingerlik fel őket, ok nélkül nem 
támadnak meg senkit sem, jóllehet alkalmanként 
                                                 
59 A Déli-Határhegységben előfordulása az elterjedtséget 
bemutató Bestiáriumban használt kategória szerint „ritka”, A 
Déli-Határhegységtől délre pedig „nagyon ritka”. 
60 A biológiai fejlődés egyik új szakaszába léptek a 
Fagyvidéken: egyre inkább terjednek a hófehér vagy fehéres 
foltokkal tarkított egyedek, úgy tűnik új alfaj van 
létrejövőben. 

előszeretettel fosztanak ki náluk gyengébbnek 
tűnőket, olyanokat, akikről azt sejtik, hogy 
veszélytelen megtámadni őket. Nem lehetetlen 
velük egyezkedni, amennyiben valaki számukra is 
előnyös ötletekkel járul eléjük, azt mindig 
fontolóra veszik és némi mérlegelés után 
rendszerint hajlamosnak mutatkoznak az 
együttműködésre. (Ez sokszor olyan esetben 
történik meg  amikor a Fagyvidéken kívüli 
kereskedők védelem céljából bérelik fel őket 
veszélyes, mások által kevéssé használt utakat 
használva, abból a célból hogy ne vesszen el 
portékájuk egy része nomádoktól követelt 
adóként.) Mivel nincs saját nyelvük a velük való 
kommunikáció közös nomád illetve a Ynevszerte 
elterjedt általános közös nyelven, a gnollok 
részéről ugatásszerű hangokkal, morgásokkal, 
vakkantásokkal kísért beszéd keretében történhet, 
ez utóbbi nyelvet a nem olyan régen még 
Fagyvidéken kívüli tartózkodás sorvadó 
hagyatékaként bírják páran közülük.  

A fagyvidéki gnollok fejlett 
fémfeldolgozása – amely rendszerint apró 
földvárakban a vajákos szigorú felügyelete alatt 
zajlik – Fagyvidéken és azontúl is legendásnak 
számit, mert egészen egyszerű eszközökkel 
kismennyiségben, de igen jó minőségű fémek 
előállításra képesek viszonylag rövid idő alatt. 
(Eszköztárukat azonban nem csak önellátásból 
pótolják, szívesen vásárolnak kereskedőktől 

fémeszközöket, fémeket, miáltal olyan dolgokhoz 
is hozzá tudnak jutni melyek elkészítéséhez 
tudásuk és eszközeik nem vagy nem feltétlenül 
elégségesek.) A fémkészítéssel, fémek 
megmunkálásával kapcsolatos tudásukat 
hétpecsétes titokként őrzik az idegenek elől. Ezt 
jól mutatja egy Déli-Határhegységben nomád 
sámánként élő, egykori lar-dori adeptus hiteles 
beszámolója – akinek mellesleg számtalan  
Fagyvidékkel kapcsolatos becses információ 
összegyűjtését is köszönhetjük – aki egy 
lábjegyzetben jegyzi meg, hogy szemtanúja volt 
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egy esetnek melynek során a gnollok kis 
híján kibeleztek egy arra kalandorként 
tévedő Gilron-papot akinek  a titokzatos 
gnoll metalurgia iránti heves érdeklődését 
a kutyaszerű humanoidok túlzottan 
nagynak ítélték meg. Élete megmentését 
a szerencsés módon éppen arra tévedő 
egykori varázsló-adapetusnak köszönheti, 
aki a gnoll kultúra kiváló ismerőjeként, 
csodával határos módon békésen tudta 
kimenteni a Gilron-papot a szorult 
helyzetből. 

Patkányharcos 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: K3 
Termet: Ó 
Sebesség: 87 (SZ) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 29 
Támadó érték: 60 
Védő Érték: 85 
Célzó Érték: - 
Sebzés: K6+2, 3K6 
Életerő pontok: 29 
Fájdalomtűrés pontok: 30 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 7 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp.: 990 

Ezek a csak a Déli-Határhegység 
keleti részén élő kreatúrák minden 
valószínűség szerint a patkánybárók 
távoli, vad ősei lehetnek, talán a 
homályos eredetű csatornalakók fajának 
elődeiről lehet szó. Ezek a nagytestű, két 
lábra állva (a felszínen többnyire így 
közlekednek) akár 5-6 láb magas, 
tűhegyes fogú, hosszú karmokkal 
rendelkező patkányszerű csak kevéssé 
humanoid, izmoktól dagadó lények. 
Élőhely gyanánt földmélyi üregeket 
ásnak maguknak, ritkábban 
barlangokban, sziklahasadékokban 
húzzák meg magukat.  Intelligenciájuk, 

ha csak kevéssel is, de meghaladja az állatokét 
(értve ez alatt a legértelmesebb majmokét) de 
jóval alulmúlja a patkánybárók meglehetősen 
szerénynek mondható értelmi képességeit is.61 
Ugyanakkor ez a csekély intelligencia is igen 
veszélyes vadászokká teszi őket: ugyanis 
ellentétben a négylábú rokonaikkal nomádok által 
hátrahagyott hulladékokon, terményeken, 
döghúson való élősködés mellett előszeretettel 
folytatnak vadászatot is, amire jó testi adottságaik 
és kiváló érzékeiknek köszönhetően nagy sikerrel 
tudnak folytatni.  Ez előbbiek mellett jelentősnek 
tekinthető az egyszerű eszközhasználatra való 
hajlam is: előszeretettel használnak fel alkalmilag 
egyszerű, természetben fellelhető eszközöket 
(hosszú fadarab, kövek, nádszálak) harc vagy 
valami más (pl.: evés megkönnyítése) céljából. 
Az, hogy a harc céljából vitt (vagy akár némileg 
előre is készített eszközt) használjanak nem 
példátlan, de nem is túl gyakori számító. Harapása 
rendkívül súlyos: a megharapott karakternek a 
jelentős Ép és Fp sebzés mellett mindenképpen 
egészségpróbát kell dobnia fertőzés miatt. 
Nagyobbrészt magányosan élnek, de nem 
példátlan az olyan üreg ahol akár 2-3 
patkányharcos él. Ők akár közösen is 
vadászhatnak, bár ez nem igazán jellemző. 
Kiválóan tudnak ugrani, ügyességük a legjobb 
akrobatákat is megszégyeníti, és az előlük 
menekülőknek még a mély vizek sem jelenthetnek 
biztonságot: a vízben gyorsan képesek haladni, 

                                                 
61 Tehát túlságosan fejlett a mentáltestük ahhoz, hogy 
állatszellemeik legyenek. 
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kiváló úszóknak számítanak, akik nagy mélységbe 
(akár 20-30 ynevi láb) is alámerülnek, ha nem 
akarják abbahagyni az áldozatuk üldözését.  
Egy nomádokra és állataikra nagy veszélyt jelentő 
patkányharcos életének kioltása a nomádok 
nemzetségein belül biztos megbecsülést 
eredményez: az illető számíthat rá, hogy beveszik 
a nemzetségi tanácsba és a törzs elismert tagjává 
válik. Az ifjú nomád harcos a legszebb leendőbeli 
feleségek közül választhat párt magának, 
amennyiben viszont a női nem képviselője vitte 
végbe a hősi tettet (vagy akárcsak hozzájárult 
ehhez valahogy), a közrendű férfiakkal 
egyenrangúként fogják kezelni, még akkor is ha 
azt megelőzően történetesen egy házi rabszolga 
vagy egy közmegvetés tárgyát képező, kegyeit 
megélhetésért árusító hölgy volt.62    

Fagykajmán 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 50 (SZ), 120 (V) 
Támadás/kör: 1 
Kezdeményező érték: 75 
Támadó érték: 145 
Védő Érték: 180 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 5K6 
Életerő pontok: 35 
Fájdalomtűrés pontok: 100 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 8 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp.: 650 

A folyókörnyéki lakók és halászok réme ez 
a Fagyvidék északi és középső részein élő 
krokodil félék családjába tartozó 8-10 lábnyira is 
gyakorta megnövő, fején kicsi, de éles szarvakat 
viselő óriási állat. Északra levő rokonaival 
ellentétben jól viseli hideget, a leghidegebb 
hónapok során a parti földbe beágyazódva, 
                                                 

62 A földi valóságunkban sem voltak ismeretlenek a 
prostitúció bizonyos formái a nomádok társadalmaiban. 

kotorékba húzódva alszik téli álmot, így élvén túl 
a zord, fagyvidéki telet. Azonban már a 
legenyhébb olvadásra is felébred és kínzó 
éhségtől vezetve áldozatok után néz. Ezek 
rendszerint nagyobb méretű halak, éppen 
partközelben levő állatok (az éppen ott halászó 
medvéket is gond nélkül megtámadja), és ha az 
éhség ráviszi, egész hódvárakat néptelenít el. (A 
legnagyobb hódok ezen a vidéken két lábra állva 
akár 3 méteres magasságot is elérik, váraik pedig 
már távolról is könnyen észrevehetőek.) 
Természetesen az embereket is prédának tekintik, 
a kajakot, kenut gond nélkül egyben nyelik le. 
Tüskékkel fedett vastag bőrük páncélkemény (2-
3-as sebzésfelfogó érték függően attól mennyire 
kifejlett egyedről van szó) ami kiváló alapanyagot 
biztosít bőrpáncél készítéshez, ami azonban az az 
alapanyag fellehetőségét figyelembe véve elég 
nagy ritkaságnak számít, komoly értékek 
cserélhetnek gazdát egy fagykajmán-páncélért. 
Emberfejnyi méretű tojásaikat a folyók, tavak 
növénnyel fedett részéin rakják le, ágakkal, vízi 
növényekkel fedik be. Kikelésükig a nőstény 
folyamatosan őrzi őket, rövid időre hagyja el a 
fészkét vadászat idejére. Harapása óriási, 
fekélylázat okoz.     

Dögzabáló  

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: Ó  
Sebesség: 23 (SZ)  
Kezdeményező érték: 27 
Támadó Érték: 155 
Védő Érték: 210 
Célzó Érték: - 
Sebzés: 3K10+10 (harapás), K6 (kezek) 
Támadás/kör: 1 
Életerő pontok: 62  
Asztrál ME: immunis 
Mentál ME: immunis 
Méregellenállás: 20 
Pszi: - 
Intelligencia: - 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max.Tp.: 3000 
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Ez sötét tollakkal borított, két lábon 
járó, csökevényes karokkal rendelkező 
madárszerű fenevad Ynev lakóinak 
szerencsétlenségére nevének ellenére 
aránylag csak ritkán fogyaszt dögöket és 
nem csupán a Fagyvidéken őshonos, 
hanem megtalálható a Shadoni-öböl 
nyugati partja mentén elterülő erdőkben, 
a déli sztyeppék legnyugatibb részén levő 
mocsarakban, és a kevéssé hihető 
szóbeszéd szerint Yllinor határain is 
feltűnt már pár alkalommal. Bár nem 
egész testét fedi tollazat (amihez érdemes 
hozzátenni, hogy a látszat ellenére nem 
madár, hanem leginkább egy furcsa 
tollazattal borított hüllő) aránylag jól bírja 
a hideget így melegebb időszakban 
olykor a hóhatár bizonyos részein is 
feltűnik. Eredete viták tárgyát képezi, 
abból kiindulva, hogy állati mivolta 
ellenére valamiért kiemelkedően magas a 
mágiaellenállása, és hogy üvöltése 
bizonyos mágikus eljárásokhoz hasonlóan 
kelt félelmet, illetve okoz kisebb fizikai 
károkat, egyértelműnek látszik, hogy 
mágikusan kitenyésztett lényről van szó. 
A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a 
Dögzabáló a Démonikus Óbirodalom 
(vagy annak valamelyik rövid ideig túlélő 
morzsája) mágikusan kitenyésztett 
fajainak egyike, amely az idők során 
némileg elkorcsosulhatott. (Egyesek 
szerint eredetileg a sötét birodalom 
hadseregét erősíthette, ami magyarázatot 
nyújthat a kiváló ultralátásukra.) 
Körülbelül 5-6 ynevi lábnyi magasságra 
nőnek meg. Dacára óriási és izmos 
lábaiknak közel sem számítanak jó 
futónak, 28-29 km/h-nál sosem mennek 
gyorsabban, ami azt jelenti, hogy 
teherszállító állatok jó részével el lehet 
menekülni előlük. A kutyaszánon utazók 
viszont elég nagy bajban vannak a vele 
való találkozás esetén, és a jávorszarvast 
hátasként használók sincsenek feltétlenül 
a legjobb helyzetben. (Különösen igaz ez, 
ha nehezen járható a talaj és sok az 
akadály.) Mamutra csak akkor jelenthet 
veszélyt, amikor csoportosan vadászik, de 
ez felettébb ritkán fordul elő, lévén a 

Dögzabálók inkább magányosan lesnek prédára. 
Ugyanakkor a gyorsaság önmagában nem jelent 
menekülő utat előlük, ugyanis, néhány pillanat 
alatt fel tudnak gyorsulni, ami óriási előnyt jelent 
üldözés kezdetén. Elbújni előlük nem a 
legegyszerűbb, de nem is lehetetlen: a 
tájékozódásban sokat segítenek nekik a más 
ragadozókhoz képest is kifinomult érzékeik. 
Gondjai egyedül a látással akadnak: némileg 
homályosan látnak és inkább a mozgást tudják jól 
érzékelni, ezt viszont némileg ellensúlyozza a 
rendkívül jó ultralátás (50 láb). Akadályok sem 
feltétlenül állják útját, ugyanis képes akár 5-6 
ynevi lábnyira felugrani, és nehézkesen ugyan, de 
még úszni is tud. 

 
Speciális üvöltésének hatása azonos 

szörnyűséges, aki hallja annak akaraterő próbát 
kell dobni melyet elvétve 3K6 Sp-t sebződik K3 
percre megsüketül. Ezt naponta csak egyszer tudja 
használni. 

 

Farkasmanó63 

Ez a civilizációtól távol élő, eredetileg 
Elátkozott vidékről származó faj közepes 
gyakorisággal fordul elő a Déli-Határhegység 
környékén. Elvben szinte mindenhol lehet 
találkozni velük, azonban örök hó birodalmába 
sosem merészkednek le. (Igaz, a kalandorkorság 
időnként még őket se kíméli.)  
                                                 
63 Leírása, képpel együtt: 
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3
%ADt%C5%91k/fajok/besti%C3%A1rium/besti%C3%A1k-
a-r%C3%BAn%C3%A1kb%C3%B3l-r14/ 
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A Bestiáriumban már ismertetett lények 
közül ezek előfordulnak a Fagyvidéken: 

• Fehér farkas; 
• Fehér sas; 
• Fehér tigris; 
• Fehér párduc; 
• Qvakka; 
• Szürke medve;   
• Wysty; 

• Rhagultaikky; 
• Jégsárkány; 
• Hómanó; 
• Jégvarázsló; 
• Fehérkígyó; 
• Nayan (jégdémon); 
• Fehér-kígyó (Bestiárium-kieg.). 

 
 

Felhasznált irodalom: 

• Ian Russel: Egyezség, 2011;  
• Wayne Chapman: Ősi titkok láza, acélnak 

vihara, 2018;  
• Ian Russel: Fogadalom, 2003. 

• Bestiarium 3, (BlackRawen) HotdogMAGUS 
(Gnoll) 
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