
 

 

 
 

A dzsad vallás 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az Ynevet benépesítő embernépek 
vallásai közül talán az egyik 
legkülönösebb az inhumán gyökerekkel 
rendelkező dzsad hitvilág. A dzsad 
panteon – ha beszélhetünk egyáltalán 
ilyesmiről a dzsadok istenei esetében – 
csupán három istenből áll, ezek közül is 
kettőnek erősen megfogyatkozott a 
hatalma Második Manifesztációs 
Háború során a népüket ért csapások 
miatt. Azonban épp ez, a Nyolcadkor 
Hajnalát jelentő esemény fordította a 
kontinens népeinek figyelmét a Taba el 
Ibara lakóira, illetve azok kultúrájára és 
vallására. A sivatagból az amundok 
tombolása elől kimenekített iratokból, 
tekercsekből nyilvánvalóvá vált, hogy 
nem csak Doldzsah és Dzsah, illetve 
Galradzsa, de más kisebb hatalmú 
entitások is befolyással bírnak a dzsadok 
népek hitére, sorsára. Láthatóvá vált az 
egyházi és a világi hatalom 
összefonódása, a harcos és gyógyító 
rendek, s az ítélkező papok munkássága, 
mely híján már rég a káoszba veszett 
volna az erősen tagolt, törzsi alapokon 
szerveződő dzsad birodalmak sokasága. 

Az alábbiakban a Hagyományos 
Út (Dzsiah-gat) néven ismert vallási 
irányzat, illetve a Manifesztátum bukása 
után felemelkedő Hradzs megteremtette 
birodalmi vallás és az ennek 
ellenképeként felbukkanó Örökség 
(Thurlef) tanításait mutatja be 
értekezésünk. Nem célunk ítéletet 
mondani a különféle frakciók tanításai, 
vagy hittételei felett, csupán felkészíteni  

igyekszünk a sivatagba tévedő utazót a 
reá váró veszedelmekre, hisz a hit a 
legerősebb fegyver. 

A dzsad vallás eredete és 
vázlatos története 

A dzsad népek eredetéről szóló 
értekezések szinte kivétel nélkül a P.e. 
3490-es esztendőkre datálják az első 
forrásokat, amelyek a Taba el Ibara 
területén élő embernépekkel 
foglalkoznak. Ezek az iratok az adott 
időszakban utolsó évszázadait megélő 
Kyr Birodalom fennmaradt 
levéltáraiból származnak, s jól 
mutatják a birodalom bukása után több 
mint hatezer évvel még mindig 
fennálló dominanciáját a kyr 
történetírásnak. 

A legújabbkori kutatások (ami 
alatt a Krad Nagykönyvtárának Ó-
pyarronból Új-Pyarronba történő 
költöztetése utáni újrakatalogizálást, 
illetve a selmovita index-listák 
Viadomoi Zsinat utáni felülvizsgálatát 
értjük) szerint a területet már jóval az 
amundok és dzsennek érkezése előtt 
embernépek lakták, akik az adott 
korban a vidéket uraló elfek tudtával 
vándorló, gyűjtögető, erdei életmódot 
folytattak, időnként kisebb nagyobb 
időszakos szállásokat emelve. Ugyan a 
vinariai – a Viadomo-hegységben 
található erősen természeti nép lakta 
királyság – csomóírással az ősi 
faliszőnyegeken,  
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vezéri lószerszámokon, lándzsafonatokon 
megörökített történelemírás jelenleg nem a 
leghitelesebb forrás, azonban ellenvélemény híján az 
egyetlen érdemleges beszámoló az adott korszakról, 
amelyet egyes elfendeli bölcsek is hajlamosak 
megerősíteni. Ezek szerint a történetek szerint már a 
P.e. X., XI. évezredben is éltek különféle törzsek a 
mai Ibara vidékén, akik számottevő mágia híján 
erősen ki voltak téve az aquir-elf összecsapások 
mellékhatásainak. A mítoszok szerint egy ilyen 
komolyabb, a vidéken élő embereket igen csak 
megtizedelő rövidebb összecsapás után lépett 
kapcsolatba a törzsek némelyikével az elfek egy 
csoportja. Nem tudhatjuk, hogy mi volt a tervük a 
hozzájuk képest rövidéltű, mágiában, 
fegyverkészítésben tőlük messze elmaradott 
emberekkel, azonban a túlélők megmentőként, az 
erdők életre kelt szellemeiként fogadták a közéjük 
jötteket. A vinariai történetekben csak erdei 
szellemlényekként aposztrofált elfek nem csak a 
fémmegmunkálás technikájának alapjait ismertették 
meg az emberekkel, de egyfajta természethitet is 
rájuk hagyományoztak, kultúrájuk néhány 
cseppjével együtt. Innen eredeztethető az erősen 
családalapú, nemzetségi rendszer szerint felépülő 
törzsi berendezkedés, amely minden dzsad törzs 
sajátja. Erre az időszakra tehető az első menedékek, 
erődített települések megépülése is, amelyek csak 
igen ritkán emlékeztettek az Ynev jelenkorában 
épült erősségekre, mivel leggyakrabban nem élő erő 
elleni összecsapásokban jelentettek menedéket 
lakóik számára, hanem az ómágiával vívott 
háborúskodások, aquir zsákmányszerző portyák elől 
menekültek ide. Calmon Miraton, Kard felkentje 
szerint jelenkorunkban ezek rejtekmenedékek rejtik 
a homoki elfek titkos szálláshelyeit. 

A P.e. VI-V. évezred során a saját romba 
döntött síkjukról megérkező amund és dzsenn 
seregek először ezekkel a törzsekkel, és nem a vidék 
valódi urainak számító elfekkel kerültek szembe. Az 
eddig, az aquirok ellen sikeresnek számító rejtőző, 
menedék-taktika ezúttal azonban csődöt mondott, 
mivel az újonnan jöttek igen nagy számban, és 
szervezett seregként lepték el a vidéket. A P.e. V. 
évezred végére a dzsad törzsek elődei teljesen 
kiszorultak a Sheral lábaitól, és csak az erősebb, a 
Shibara mentén, és a mai Gorvik területén, az elf 
szállásterületek belsejében élő csoportjaik maradtak 
érintetlenek. 

A háborúság azonban az elfek egyértelmű 
vereségével zárult. Így néhány kiválasztott 
törzset leszámítva, akik elhajóztak az elfekkel 
együtt a Gályák-tengerének déli partjára a 
legtöbb dzsad törzs áldozatul esett a 
hódítóknak. Az új hatalmasságok aztán 
különféle módokon rendezkedtek be. Míg az 
amundok legfeljebb rabszolgaként pocsékolták 
el a kezükbe került népeket, addig a dzsennek 
lehetőséget láttak bennük, s fajukra jellemző 
hatékonysággal munkához is láttak. 
Elkeveredtek a helybéliekkel, az élükre álltak, s 
ezredéves háborúság után friss vérrel töltötték 
fel soraikat. Az amundokhoz hasonlóan a 
dzsennek is elrejtőztek, csak nem az újonnan 
létrejött sivatag forróságtól pattogó sziklái 
közé, hanem az új embernép sokaságába. 
Ennek a folyamatnak lett az eredménye a dzsad 
emberfajta, ami sajátos kultúrájával, sivatagi 
életmódjával, vitathatatlan gazdasági 
potenciáljával nemcsak Dél-Ynev, hanem a 
kontinens nagy részének egyik meghatározó 
tényezője. A dzsad nép nem csak 
megjelenésében, bőrszínében bizonyítja a 
dzsenn vér jelenlétét, de a gondolkodásuk, 
szokásrendszerük is azt mutatja, hogy az 
ősfajjal való keveredés alapvetően 
megváltoztatta az emberi jellegeket. A vallással 
sem történt ez másképp. Sem a vinariai 
embernépekekről, sem a korai dzsennekről nem 
tudjuk biztosan, milyen isteneket is imádtak a 
két faj keveredése előtt - bár a dzsad 
teológusoknak kedvenc témája ezen kérdés 
boncolgatása. A legelterjedtebb és minden 
bizonnyal leghelytállóbb nézet szerint a mai 
(P.sz. XXXVIII. század közepén) dzsad vallás 
első formája túlnyomó részt hat-hétezer éve, a 
dzsenn isteneknek és hitvilágnak az átvételével 
jött létre, még a keveredés első évszázadaiban. 
Ennek több bizonyítékát ismerjük, álljanak itt a 
legmegbízhatóbbak: 

A dzsad időszámítás a hagyományok 
szerint Abu Baldek-i Vörös Félhold mecset, a 
II. Manifesztációs háború utáni újjáépítését 
követően is nagy tekintéllyel bíró vallási 
központ és egyetem alapításától számítja az 
éveket. Amhe-Ramun megtestesülése az 
Alapítástól számított 7128. évben történt, azaz 
a P.e. IV. évezredben már kiforrott, hívek 
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sokaságaval bíró vallásként létezett a dzsad 
hitvilág. 

A Kyr Birodalom fennmaradt és ma 
Erenben őrzött diplomáciai feljegyzései 
között található egy levél, amit az Al 
Abadana-i kyr követ írt, valamikor az utolsó 
császárok idején. Ebben említést tesz a Kuf' 
Raad nagymecsetről, Galradzsa legnagyobb 
templomáról, amit az amundok pusztítottak 
el P. sz. 3691-ben, a II. Manifesztációs 
Háború egyik nyitó akkordjaként. 

Az Ordant alapító kyrek történetírása 
egykori birodalmukéval vetekszik. A 
Magastanács egyik levéltárában található 
egy körülbelül hatezer éves bejegyzés, ami 
az első El Hamed-i kereskedők 
letelepedéséről tudósít; ugyanez a diaszpóra 
kétszáv évre rá engedélyt kért egy Dzsah-
szentély felépítésére is. Ez a szentély ma 
már nem létezik, mint ahogy P.sz. 1217-től 
más isten temploma sem áll Ordanban, mint 
a Tűzkobráé. 

Mindent egybevetve 
megállapíthatjuk, hogy a dzsad vallás 
egyike Ynev legrégebbi, még ma is létező 
vallásainak. 

A Dzsiah-gat a II. Manifesztáció előtt 
államvallásnak volt tekinthető a Taba el-
Ibara szinte mindegyik, dzsadok lakta 
országában, de mivel a vallási türelem 
Ynev-szerte elismert erénye a dzsad 
kultúrának, így számos más szektával, 
illetve külhoni vallás kultuszával is 
találkozhatott az utazó. Ez alól egyedül 
Ranagol szolgái jelentettek kivételt, illetve 
más emberáldozó vallások hívei. A 
Hagyományos Út mellett Al Abdanában, a 
Gorvikkal való közös határ okán hamar 
nagy befolyásra tett szert a Dervisek Útja is, 
amit a hit védelmezőinek tartott, félkatonai 
szervezetben élő harcos aszkéta papok 
alapítottak az első gorviki betörés után. De 
hogy ne vágjunk rögtön a közepébe, 
tekintsük át a dzsad vallás, illetve Taba el-
Ibara papjainak történetét Tardzsumán al-
Halládzs, a Vörös Félhold mecset utolsó 
imámjának írása alapján! (Szemelvények a 
fényes homlokú Dzsiah Aghíz c. 
munkájából.) 

Pyarron előtt 4000-5000 évvel 

A dzsad néptörzsek elkeveredése a dzsennek 
ősmágiát birtokló fajának maradványaival. A mai 
emírségek helyén, az egykori törzsi szállásterületek 
és menedékek közelében kialakulnak az első, a jelen 
korban is ismert erődített települések, melyeknek 
célja az amundok, homoki elfek és a rablótörzsek 
elleni védekezés. 

P.e. 3436 

Felépítik az Abu Baldek-i Vörös Félhold 
mecsetet, amit Galradzsának szentelnek. Ekkor már 
állt az Al Abadana-i Kuf’ Raad, de alapításának 
időpontjáról nincsenek pontos adatok. Valószínűleg 
kisebb mecsetekből is több fogadta már a híveket, de 
ezek az idők folyamán valamiképpen eltűntek, vagy 
átépítették őket, eredeti formájukból semmi sem 
maradt meg. A mecsetek legfőbb feladata az 
istenségek imádatára nevelés mellett az oktatás, a 
gazdagabb hívek alamizsnálkodásának 
megszervezése, és ispotályok felállítása. Egyes kyr 
iratok szerint a Vörös Félhold mecset gyógyítói a 
kyr menesházak gyógymágiában járatos 
asszonyainak tetteihez képest is csodaszámba menő 
dolgokat hajtottak végre. 

P.e. 2100 körül 

A hit tanainak írásba foglalása. Bizonyosan 
nem egy személy műve, de a hagyomány szerint 
Abd ibn Mirzá prófétának, a Hagyományos Út 
meghirdetőjének tulajdonítják. A Tartópilléreket 
tartalmazó aranylemezeket a Kuf' Raad-ban őrizték. 
A Manifesztációs Háború idején féltucat Arubot 
idéztek meg védelmükre, de az Abadanára törő 
amundoktól a hatalmas mesterdzsinnek sem tudták 
megvédeni a szent iratokat, így el kellett őket 
menekíteni az erioni Ghulám nagymecsetbe. 

P.e. 1989 

Huszejn Rumirá próféta dzsenn ellenes 
mozgalma. A feljegyzések szerint a Dzsah-papból 
lett próféta fél év alatt bejárta a sivatag déli részét, 
szenvedélyes prédikációival hatalmas tömegeket 
állított maga mellé, amikor is a dzsenn 
uralkodóházak még azelőtt vérbe fojtották a 
mozgalmat, hogy Rumirá követői fegyvert 
ragadhattak volna. A próféta azt állította, hogy maga 
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Dzsah nyilatkoztatta ki neki az igazságot: a 
dzsennek az igaz hitet elferdítve adták át a dzsad 
népnek, hogy uralkodhassanak felette. Azt állította, 
hogy nincs három isten, csak egy, akinek több neve 
van; ugyanígy a dzsadok kasztjai is mesterséges 
kreálmányok, és ez is csak az uralkodók mögött és 
közöttük megbúvó dzsennek praktikáit szolgálja. 

A mozgalom ugyan nem vált felkeléssé, de a 
dzsenn hatalmi elit ezt nem is várta meg: a követők 
hadát szétkergették, a próféta tanítványait börtönbe 
zárták, magát Huszejn Rumirát pedig ruhátlanul, víz 
nélkül a sivatagba űzték. Természetesen legendák 
sora szól arról, hogy a próféta nem pusztult el, sőt… 

P.e. 1400 

A legendás Doldzsah-pap, Dzselál al-Muavija 
paptársaival szent fogadalmat tesz, hogy az Oron-
váditól délre fekvő Mélysivatagban felkutatja és újra 
felszenteli istene szent oázisát, amiről a Haszra törzs 
tevekereskedői századok óta regéltek. Küldetésük 
sikerült, bár csak néhányuk élte túl az összecsapást 
az oázist körülvevő romváros kazamatáiban tanyázó 
amundokkal. Dicsőséges tettéért Doldzsah 
megajándékozta Dzselál al-Muaviját: hatalmas erőt 
adott neki, és végtelen pártfogásában részeltette. Ez 
és további hőstettei máig példaként állnak a 
Dicsőség Útját követők előtt. 

P e. 780 körül 

Döghalál pusztítja el az Al Hidemától keletre 
nomadizáló Naqsbad törzs harcosait. A krónikák 
szerint a Bayadi törzzsel kötött szerződésüket 
szegték meg, s mivel a megegyezést Dzsah hidemai 
főpapja szentesítette, a szerződésszegőket Dzsah 
átka sújtotta. A törzs ma már nem létezik; az 
asszonyokat és a gyermekeket minden ingóságukkal 
egyetemben a Bayadi törzs kegyesen befogadta. 

P.e. 387 

Fujjad Dzsemblatt prófétai tevékenysége 
nyomán megalakul a Hemheritek – nem csak 
szakrális mágiát gyakorló – szektája. Meditációs 
központjaik gombamód elszaporodnak. 

P.sz. 48 

Dzsergah, Doldzsah legnagyobb 
vándorprófétájának megdicsőülése. A gladiátorból 

lett pap a Dicsőség Útját saját hőstetteivel 
népszerűsítette; Dzsah-hívő kalandozó-
katonáival felkutatta az Elveszett Törzs három 
oázisát, nomádokat telepített le, és 
megalapította az Al Aghíz sejkséget. Azt a 
helyet, ahol az általa alapított állam területén 
istene utat nyitott neki a dzsinnek síkjára, ma 
emlékoszlop hirdeti, ez fontos zarándokhely ma 
is. Legendás alakja köré kultusz fonódott, a 
tudás és s kíváncsiság mellékisteneként 
tisztelik, bár valódi hatalma igen csekély Ynev 
síkján. 

P.sz. XXII-XXIV. század 

Gorvik területéről kiűzik a dzsad 
telepeseket az Amanovik vezetésével északra 
hajózó Ranagol-hitű shadoni lázadók. Papi 
közösségek alakulnak a gyepűvidék dzsad 
hívőinek védelmére, amikben a későbbi dervis 
szekták kezdeményeit fedezhetjük fel. Ők 
szorítják háttérbe az erősen a gorviki Ranagol-
vallás hatása alatt álló Khayama-szektát is, akik 
a Sötétség Útjának filozófiáját terjesztették. A 
szekta tagjait Al Abanában egészen a 
Manifesztátum feltünéséig azonnal 
megkövezték, amint az őrség kezére kerültek. 
A szekta sorsa végül a Manifesztátció 
feltűnésével teljesedett be. Az amundok nem 
tettek különbséget dzsad és dzsad között, a 
gorvikiak pedig nem ölelték keblükre 
hitsorsosaikat. 

P.sz. XXVII. század 

A ma Illidzser néven emlegetett, 
vérszomjas cselekedetiről elhíresült titokzatos 
orgyilkos idő szaka. Hajmeresztő tetteinek híre 
bejárta egész Taba el Ibarát, keze által pusztult 
el néhány éven bélül féltucatnyi emír, sejk és 
kisebb uralkodó. Doldzsahnak tetszett 
működése: kegyeltjévé tette és 
sebezhetetlenséggel adományozta meg 
(valószínűleg nem mindennel szemben, mivel a 
2900-as években már nem bukkan fel a neve a 
historikusok munkáiban...). Ma 
mellékistenként, az „Irgalmatlan” néven a 
gonosztevők tisztelik leginkább, még akkor is, 
ha eredeti alakjában – Doldzsah akarata szerint 
– az igazságos bosszút testesítette meg alakja. 
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P.sz. 3271-3669 

Gorviki betörések Abadana területére, 
a ranagoliták szent háborúnak tekintették 
hadjárataikat, de a kitűnő dzsad hadvezérek 
által irányított, az ekkoriban megalakuló 
harcos dervis-szekták katonai erejével 
megtámogatott emíri sereg mindahányszor 
mélyen a Szent Föld területére űzték vissza 
a kevéssé szervezett, banderiális alapon 
felálló gorviki hadakat. 

P.sz. XXXVII század eleje 

Amundok mozgolódása a 
Mélysivatag peremén. A Kékarcú papjai 
eddigre fejezik be hadjárataikat Nesire és 
Themes hívei és felkentjei ellen, ami egyes 
nemzetségeket a városaik elhagyására 
késztetett. Ezek az inhumán csoportok 
természetesen hamar összetűzésbe kerültek 
a nomád dzsad törzsekkel, akik 
elterjesztették a Manifesztáció közeledtének 
hírét az egész sivatagban. 

P sz. 3691 

A II. Manifesztációs Háború kitörése. 
A háború első éve folyamán az egész 
sivatag amund fennhatóság alá kerül; a 
dzsad népesség harmada a Kereskedő 
Hercegségekbe és a déli városállamokba 
menekül, a többiek vagy elpusztulnak a 
harcokban, vagy behódolnak az 
amundoknak. Dzsah papjaiból csak a 
menekültek között és az erioni diaszpórában 
marad néhány hírmondó; Doldzsah 
papjainak többsége mártírhalált hal. 

Bizton állíthatjuk, hogy a P.sz. 3700-
as évek elejére a dzsad vallás eredeti, 
Hradzs előtti formája a Manifesztációs 
Háborúnak köszönhetően romokban hever. 
Csak a világot járó Galradzsa-papokból 
maradtak meg számosabban a háború 
végére, de szétszórva szerte Yneven. Szinte 
az összes mecsetet a földdel tették 
egyenlővé az amundok; a szent iratok, 
ereklyék jórésze elveszett, a megmaradtak 
széjjelszóródtak a világban, annak ellenére, 
hogy az egyetlen nem ibarai nagymecset a 

Ghulám imámjai mindent megtettek az ereklyék 
védelme és összegyűjtése érdekében. 

A dzsad istenek 
A dzsad panteon három istenséget és néhány 

kevésbé jelentős, igazán számottevő hatalommal 
nem bíró mellékistent foglal magában. A három 
istent a közvélekedés a dzsennektől átvett isteneknek 
tartja, az igazságot azonban csak néhány 
vallástörténész sejti egész Yneven; azokat a dzsad 
prófétákat, akik szintén a közelébe jutottak és 
tanaikként hirdették azt, eretneknek bélyegezték az 
arisztokráciával együttműködő egyházi vezetők. 

Pár tényt azonban biztosan kijelenthetünk: a 
racionális gondolkodású, csakis az önerőből való 
boldogulást favorizáló dzsennek soha nem imádtak 
isteneket; ez ellentmondana mindennek, amiben 
hisznek. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a dzsad 
vallás nem rendelkezik teremtésmítosszal, ha nem 
számítjuk a vinariai mítoszokat, illetve a Ravanói-
öböl mentén nomadizáló törzsek elf eredetű 
mitoszait. A kérészéletű szekták némelyike ugyan 
bevett néhány hagymázas képzelgést saját 
legendáriumába a dzsinnek népének három 
hatalmasságáról, akik Ynev világán tett látogatásuk 
során gyermekeket nemzettek az emberek 
leányainak, akiktől a dzsadok népe származik, és a 
három dzsad kaszt eredeztethető. Létezik azonban 
egy kevesek által ismert szerző, akinek munkáit a 
témát kutató tudós Krad-papok egybehangzóan 
autentikus forrásként említik: Muszrajjim ibn Hágig, 
a P.sz. XXIII. században Erenben alkotó renegát 
dzsenn filozófus, aki Eligor herceg tanácsadója volt. 
Két ismert műve – Az embernépek hatékony 
kormányzása és a Kyr örökség; áldás vagy átok? – 
mellett az utókorra hagyott néhány töredékes esszét, 
amelyek egy összehasonlító vallástörténeti mű 
alapjait képezhették. A dzsad vallásra tett utalásait a 
következőképpen foglalhatnánk össze: 

Sok-sok ezer évvel ezelőtt a dzsenn faj 
síkmágusai felfedezték a dzsinnek síkját, és a két 
nagyhatalmú faj szoros kapcsolatot épített ki 
egymással. Segítséget kértek egymástól ellenségeik 
legyőzéséhez, birodalmaik építéséhez – a szolgálatot 
szolgálattal megfizetve. Ibn Hágig szerint néhány 
dzsenn hérosz egyenesen áttelepült a dzsinnek 
létsíkjára, hogy a mesebeli világ gyönyöreiért egész 
életükben a dzsinnek nagyurait szolgálják. Közülük 
hárman, a ma dzsad istenekként tisztelt entitások 
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kivívták maguknak a Hatalmasok rangját; 
halhatatlanok lettek, akikre minden dzsenn mély 
tisztelettel tekint, ha nem is istenekként. A tetteikről 
szóló legendák, mesék évezredeken át megmaradtak, 
és amikor a dzsennek az amundokkal és elfekkel 
vívott háborúik után a dzsad embernépek közötti 
elvegyülést választották túlélési stratégiaként, ezek a 
történetek beépültek a nomád dzsadok 
mitológiájába, lassan el is halványították azt. A 
három dzsenn hősnek lassanként szabályszerű 
kultusza alakult ki, vallásos tisztelet kezdte övezni 
nevüket. Végül a hívők száma olyan nagyra nőtt, 
hogy megnyílt a misztikus csatorna Galradzsa, 
Dzsah, Doldzsah és Ynev síkjának lakói között. 
Egyes kiválasztottak, akikben a hit igen mély 
gyökeret vert, ezen lények papjaivá váltak, szakrális 
hatalmat kaptak a dzsinnek síkján trónoló uraiktól. 
Az ynevi dzsennek, akik a dzsad népet uralkodók, 
dúsgazdag kereskedők álcája mögé bújva irányítják, 
csöppet sem ijedtek meg ettől a folyamattól, hanem 
a rájuk oly jellemző pragmatikus felfogással 
tudatosan formálni kezdték alattvalóik istenképét. 
Muszrajjim ibn Hágig egy utalásában még azt a 
feltevést is megkockáztatta, hogy a dzsenn 
uralkodók felvették a kapcsolatot halhatatlan 
testvéreikkel, és paktumot kötöttek velük, hogy a 
befolyásuk alatt álló embernépek között elősegítik a 
három istenbe vetett hit terjedését, sőt a 
vallásgyakorlást törvénybe is iktatják, ezáltal még 
nagyobb isteni hatalomhoz juttatják a három istent. 
Ennek fejében ők támogatják a dzsennek hatalmát 
Yneven; elősegítik a dzsennek által mesterségesen 
létrehozott, az emberek ellenőrzését erősen 
megkönnyítő kasztrendszer megszilárdulását azzal, 
hogy a kasztok védistenévé válnak. Hogy valóban 
így történt -e ez a dolog, tulajdonképpen 
lényegtelen; a dzsad társadalom nagyjából az előbb 
vázolt elv szerint épül fel: mindhárom kasztnak van 
egy védistene, amely a kaszt tagjait oltalmazza, de 
csak akkor, ha a halandók az isten papjain keresztül 
közvetített elvek szerint élnek. Logikusan felépített, 
racionális alapokon nyugvó rendszer évezredeken át 
jól működött. Ez pedig a dzsennekre vall.. . 

Mindhárom isten két-két szférát ural; 
Galradzsa a Természet és az Élet, Doldzsah a 
Természet és a Lélek, Dzsah a Lélek és az Élet 
szférák felett rendelkezik hatalommal. Mint látjuk, a 
Halál szférához egyikőjüknek sincs köze, hisz a 
pusztítás tanításaik szerint kerülendő, az ellenfelek 
legyőzésének nem ez az egyetlen módja. Kivételt 

képez a hit védelme, illetve amikor az 
értelmetlenül gyilkolókat kell megölni. A 
három istennek a túlvilághoz, a túlvilági élethez 
sincs köze, hacsak azt nem tekintjük annak, 
hogy az elveik szerint élők lelkeinek ynevi 
testük halála után az a jutalma, hogy dzsinnek 
testében születhetnek újjá. A nagy többség 
számára még ez is túl elvont elképzelés; 
általánosságban elmondható, hogy a dzsadok 
mit sem törődnek a túlvilággal, a halálon túli 
sorsukkal, a legfontosabb számukra a 
boldogulás ynevi életük során. 

A dzsad istenek nem rendelkeznek 
olyasféle attribútumokkal, mint mondjuk 
pyarroni társaik, de úgy is fogalmazhatunk, 
hogy olyan sok tulajdonságot testesítenek meg, 
hogy nem lehet néhány fogalommal leírni őket; 
idealizáltan meg van bennük mindaz, amit az 
oltalmuk alatt álló kasztok tagjainak 
birtokolniuk kellene. A dzsad vallás 
hittételeinek ismertetésénél fejtjük ki ezt a 
témát bővebben. 

Ynev sok más istenéhez hasonlóan a 
dzsad istenekhez is kötnek égitesteket, 
pontosabban a két holdat: Galradzsához a 
vöröset, Doldzsahhoz a kéket, és a Lailato 
csillagképet Dzsahhoz. Ezt különösebben nem 
hangsúlyozzák, mivel csak a hagyományos 
imák szövegében szerepelnek az éjszakai ég 
tüneményeiként az istenek. Valószínűleg a 
dzsadok ősvallásában az égitestek imádatának 
fontos szerep juthatott, ennek a továbbélése 
nem zavarta a dzsenn vallásalapítókat. 

A dzsad istenek között sem különösebb 
rokonszenv, sem számottevő gyűlölködés 
nincsen; ez a papjaikra is áll, bár meg kell 
hagyni, a polgárok kasztjának sokat ártanak 
Doldzsah védencei, de ez hosszadalmas 
bosszúkat, megtorlásokat nem eredményez, 
hisz mindenkinek a kasztja által meghatározott 
Utat kell követnie... 

Áldozatot mindhárom istenség a Taba el 
Ibara legdrágább kincséből, a vízből fogad el, 
de mindig csak egy kortynyit, amit a papok a 
reggeli vagy esti ima alatt loccsintanak a földre 
vagy a sivatag homokjára. Legnagyobb 
áldozatnak általában a kockázat vállalását 
tartják, amikor a pap az istene által megszabott 
Utat tudatosan vállalja; pl. a Doldzsah-pap nagy 
veszélynek teszi ki magát, de a tét is nagy, vagy 
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amikor egy Dzsah-pap vagyonát teszi fel 
egy kockázatos, ám nagy hozamot ígérő 
vállalkozásra. 

Érdekesek, a Taba el Ibarán kívüli 
világnak furcsák a dzsad papok szent 
jelképei; egyik istennek sincs megszokott, 
medálszerű jelképe. Galradzsa papjainak 
kezében fohászaik megidézésekor mindig 
egy göcsörtös, repedezett, okkerszínű botot 
láthatunk. A sáhruhfa bot az ő szent 
jelképük. (Egyes magyarázatok szerint 
azért, mert a sáhruh-cserje a 
legalkalmazkodóbb, legellenállóbb növény 
a sivatagban.) A Doldzsah-papok 
tahdzsijukat szentelik fel és használják 
szent jelképként, miután a markolatba kék 
színű követ rakatnak. Talán a Dzsah-papok 
jelképe áll legközelebb az Yneven 
megszokotthoz: egy pecsétnyomóról van 
szó, ami mindig aranyból készül, de a 
lenyomata, vagyis a felületét díszítő véset 
változó, sokszor az adott állam címere, 
mivel a Dzsah-papok általában 
közigazgatási méltóságot is viselnek. 

Az újkori birodalmi vallás, 
illetve a Thurlef (Örökség) 

harca 
P. sz. 3713-ra a gházi és fayuma 

törzsek szövetsége új prófétát kezd követni. 
Rahim el-Haszra egy korábbi hadura, Jamal 
al Din ibn Nasih visszatér sivatagi útjáról, 
magával hozva Galradzsa szent tekercseit. 
A gházi nemzetségfő bebizonyítja az 
övéinek, hogy a szent ereklyéken keresztül 
Galradzsa megérintette őt, így az övéi 
Mah’diként kezdik nevezni, s úgy 
tekintenek rá, mint egy második Náhim al 
Bahadurra, a hősre, aki rendet, békét és 
gazdagságot hozott népének. Egyszemélyes 
vallási és katonai vezetői posztja lassacskán 
a törzs egész szállásterületén megszilárdul. 
Földjük a Hradzs nevet kapja, amelynek 
jelentése Kivezetés, így tisztelegve a 
Mah’di előtt, aki hitük szerint megmutatja 
nekik majd a helyes utat a háború utáni 
káoszban. Végül P.sz.3724-ben a Jamal al 
Din ibn Nasih egyesítette seregek végül 

megverik a haszra törzs hadurainak egyesített 
csapatait is, s a győztes vezér Haydar ibn Manase 
néven uralkodóvá koronáztatja magát, a sivatag 
szultánjává. Ezzel hivatalosan is megszületik a 
Hradzs, az első egyesített dzsad állam. 

A Tudás hatalom, hirdeti az Galradzsa új 
egyháza, amely egyben az új birodalom 
államszervezete is. A Mah’di, Haydar ibn Manase a 
sivatag ura nem csak főpapja, de prófétája, sőt a 
legújabb hittételek szerint avatárja is istenének, 
Galradzsának, aki felnyitotta a dzsadok szemét az 
igazságra, hogy eleddig a dzsennek rabszolgáiként 
éltek, s most e tudás fényében válnak azzá, amivé 
válniuk kellett volna már nagyon régen: Dél-Ynev 
legfőbb hatalmává. 

Az új egyházban csakis Galradzsának van 
helye, a többi egykori dzsad istent, vagy hőst 
tévelygésnek, híveit irtandó eretneknek, a birodalom 
ellenségeinek tartja, akikre hamar lesújt az egyházi 
őrség ökle. 

Jelenkorunkban, P.sz. 3753-ban a Hradzs 
Galradzsa-egyházának papjai három kasztba 
tömörülnek. A legnagyobb hatalommal a 
birodalmon belül a Pecsétőrök bírnak. A birodalom 
törzseinek vezérei mellé kinevezett tanácsadók, a 
birodalom hadvezérei, illetve hivatalnokai ezek a 
papok, a közigazgatás és a hatalom gerinceként. 

A köznép által leggyakrabban látott papi 
személyek a Bírák, akik tanítók és ítélkező bírák egy 
személyben, akik igen gyakran maguk hajtják végre 
a kiszabott ítéleteket. A Bírák egy igen szűk és 
ritkán emlegetett csoportját képviselik a mágiávál, 
illetve orvoslással foglalkozó hemeriták, akiknek 
legfőbb hivatása a manifesztátum bukása után 
elkallódott amund ereklyék felkutatása, őrzése vagy 
megsemmisítése. 

Végezetül pedig a harmadik kaszt a Fény 
Őrsége. Ezek a leginkább fayumik közül kikerülő 
férfiak – és nem ritkán nők – titkon tevékenykednek, 
a hit és a birodalom ellenségeit kutatják éberen. 
Szinte sosem fedik fel kilétüket, csakis a 
szolgálatukra kirendelt rohamcsapatok – nevezzük 
őket így – inkvizítorok előtt. 

A birodalmi vallás legfőbb ellenlábasa a 
Thurlef, azaz Örökség nevezetű irányzat, amelyet 
Rahim el-Haszra szellemi örökösei vezetnek, akik az 
egykori El Hamed legnyugatibb erődjéből, Sahrah 
al-Mosatahból hirdetik tanaikat – az egykori Dzsiah-
gat, a három isten tanait. Ordan meglehetősen 
önérdekű – nem kíván egy másik nagyhatalmat a 
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határai mentén – azonban igen hathatós támogatása 
nyomán ugyan nem fenyeget a szekta kiirtásának a 
veszélye, s az erioni Ghulám mecset imámja is az 
irányzat vezetői közé tartozik, azonban pyar és 
ordani diplomaták szerint is a harcuk kilátástalannak 
tűnik a Hradzs vallási fanatizmusával szemben. 
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