
 

 

 
 

A nyelvek eredete 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A jelenlegi Ynevi emberi nyelvek 
mindegyike hosszú fejlődésen ment 
keresztül mire elérte  
jelenlegi állapotát. Minden nyelvnek 
meg lehet találni az eredetet valamelyik 
„Ősi Nyelvben”, bar az  emberi nyelvek 
legtöbbje nem ezekből származik hanem 
saját őse volt. Ezek az eredetek általában 
nem nagyon ismertek, csak nagyon 
keveseknek van tudomásuk róla, es 
olyan titoknak számítanak amelyért mar 
sok Krad-lovag áldozta eletet. Lássuk a 
felsorolást, és utána a tudományos 
diszkussziót. 

 
Ősi 

nyelvek 
Közép 

nyelvek 
Jelenlegi 
nyelvek 

Aquir Kyr toroni, erv 

Ódzsenn Godoni 
pyarroni, 
shadoni, 
gorviki 

Sárkány Crantai 
nomád, kráni, 
barbár, niarei, 
aszisz, ilanori 

Deminikus Engmar, 
L’rmol dwoon, dzsad 

 
A felsorolás nem követett túl nagy 

logikát, úgyhogy részletes magyarázatra 
szorul. 

Ősi nyelvek 
Minden olyan nyelvet ide 

sorolhatunk, ami rendelkezik az Od 
mágia felhasználásával. Sok ezek 
közül mar kihalt, de sok meg létezik 
eldugott helyeken. Nem soroltam fel 
őket hisz nagyon sokan vannak, csak 
azok kaptak helyet e táblázatban, 
amelyek kihatással voltak a jelenlegi 
nyelvekre.  

A másik fontos csoport, más 
Külső es Belső síkok nyelvei, de ezek 
közül csak a Démonikusak voltak 
kisebb nagyobb hatással az emberi 
nyelvek fejlődésére.  

Ezeken kívül létezik még két 
olyan nyelvcsoport ami nem tartozik 
ezen mágikus nyelvek köze, ezek a 
crantai és az engmar. Az elsőt az 
északi emberbirodalmak beszeltek míg 
a Kyr hódítók meg nem érkeztek a 
kontinensre, létezik eredeti írott 
változata de ezek nagy része a Dawa 
Birodalom idejéből való. A második a 
deli embere csoportok nyelve volt, 
aminek bármilyen írott változatát 
fellelni szinte lehetetlen, mivel nem 
létezett délen birodalom. (Krán 
melyen, es a Deli jégmezőkön létezik 
írott változat de ezek felkeresése szinte 
lehetetlen) Némely tudósok ezen 
nyelveket a következő kategóriába 
vagyis a Közép Nyelvekhez soroljak, 
de ez nem fontos a jelenlegi téma 
szempontjából, inkább történelmi 
jelentősegű.  
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Ezen csoportok írásmódja Képírás, 
mindegyike elég speciális, részletezésükre 
nem térnek most ki. Kivétel a crantai mivel az 
Szótagírás, (ezért is szeretik a második kategóriába 
sorolni ) az engmar írásmódja pedig nem ismert, de 
feltételezhető az alábbi kettő közül bármelyik. 

Közép nyelvek 
Ezek nagy része emberi nyelv, de mint a Kyr, 

nem feltétlenül. A jelenlegi nyelvekben 
mindegyiknek fellelhetők a kapcsolatai, valamikor 
ez nyilvánvaló, valamikor nem. Írásmódjuk 
Betűírás.  Részletes taglalása szükséges a godoni 
nyelvnek, ennek eredete az engmarra utal, valamint 
ismeretlen nyelvekre amik eredete nem ynevi. 
Feltehetőleg a másik kontinensről érkezők hoztak 
magukkal amikor letelepedtek. ( Ordani nyelveszek 
Psz. 3720. környékén felvetettek a Sárkánnyal való 
rokonságot, de ez idáig nem nyert tanúbizonyságot. ) 
A másik fontos nyelv szinten deli, ez pedig az 
L`rmol, a Démonikus Óbirodalom nyelve. 
Származása az Engmar és Démonikus nyelvek 
keveredéséből vezethető le, bar erről nem sok adat 
lelhető fel ( szinten Krán es a Deli Jégmezők ). 

Jelenlegi Nyelvek 
Ezek nem szorulnak magyarázatra, jelenleg 

beszelt nyelvek. (ez alatt Psz. 3700 körüli dátumot 
kell érteni) Részletesen taglalnám ezeket, jelenlegi 
írásmódjuk alapján 

Északi Nyelvek 

Kyr ABC 

Toroni 

Egyértelműen a Kyrből ered, nagyon kevés 
más behatás érte, de nyomokban fellelhető crantai és 
démonikus hatás is. Írásmódja egyértelműen a Kyr 
ABC betűiből eredeztethető, nem nagy 
változtatással. 

Erv 

Egyértelműen szinten Kyr eredetű, de nagy 
reszt vett át a crantai nyelvből. Írásmodja szinten 
Kyr ABC, de nem olyan tiszta mint a toroni változat. 

Aszisz 

A nyelv eredete nem teljesen tisztázott, 
nagy elméletek mutatnak arra hogy crantai 
alapokból fejlődött ki, kis kyr beütéssel. A 
jelenlegi nyelvek közül nem mutat rokonságot 
semelyik másikkal. Írásmódjában Kyr ABC-t 
használ, de nem a fejlődése miatt hanem a 
kereskedelmi szükségszerűség es Toron 
politikai kényszerítő helyzet vitte rá. Létezik 
önálló ABC-je is de ez kihalóban van, nagyon 
ritka. 

Dwoon ABC 
A nyelv eredete a crantai, bár nagyon 

nagy változáson ment keresztül az eltelt idők 
alatt. Önálló ABC-vel rendelkezik, és 
nyelvtanában is messze más mint a többi északi 
nyelv. Az Északi diplomácianák köszönhetően 
létezik Kyr ABC-s változata is, de ennek 
használata szinte elenyésző. 

Niarei Képszók 
A nyelv nem Ynevi eredetű, 

egyértelműen semelyik más nyelvel nem mutat 
rokonságot a kontinensen. A hazájában 
egyértelmű álláspont szerint a Sárkányok 
Nyelve áll a legközelebb hozza, de ez a 
hasonlóság nem sok. Ezen elméletét sem 
bizonyítani sem cáfolni nem lehet mivel az 
emberek között szinte senki sem beszeli ezen 
Nemes Nyelvet. 

Ilanori írásmód 
Az Ilanori nyelv eredetére is csak 

találgathatunk, nem hasonlít egyik a 
kontinensen lévő nyelvhez sem, bár fejlődésére 
a crantai es a kyr is hatással volt. Az északi 
államokban leírva Kyr, délen pedig a Pyarroni 
ABC-t használják. Leirt önálló változata nincs, 
de létezik egy bonyolult kódrendszere, amit 
üzenet továbbításra szokás használni. 
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Barbár Nyelv 
A barbár nyelv egyértelműen crantai 

eredetű, de az elzártság és az idő igencsak 
átalakította a nyelv struktúráját. Írott 
változata nincs, bar vannak diplomaták és 
tudósok akik Kyr ABC-t rá akartak erőltetni 
a nyelvre, eddig nem sok sikerrel. (kód 
rendszere van, üzenetek továbbítására ) 

Deli Nyelvek 

Pyarroni (Godoni) ABC 

Pyarroni 

A nyelv eredte tisztán godoni, 
valtozott ugyan a nyelv szerkezete de a 
legtisztábban őrizte meg a Godoni ABC-t. 

Shadoni 

A shadoni nyelveszek szerint tisztán 
godoni eredetű es nem sok változáson ment 
keresztül az idők folyamán, de 
természetesen más úton indult el mint a 
pyarroni, mégis eléggé hasonló nyelvi 
struktúrával rendelkeznek. A két nyelv 
ABC-je azonos néhány apró különbséggel. 

Gorviki 

Az ide vándorolt shadoni telepesek 
hoztak magukkal a nyelvüket is, 
természetesen ebből következik hogy a 
nyelv szinte teljesen azonos. Mégis van egy 
olyan kráni hatás a nyelven amely elég nagy 
akcentus különbséget okozott. Írásmódja a 
Godoni ABC betűi, az eltérés a shadonitól 2 
plusz betű ( kráni kettős hangzok ). 

Dzsad ABC 
A dzsad nyelv kialakulása a Dzsenn 

kultúrára vezethető vissza, a hatást úgy 
oldottak meg a Dzsennek hogy vettek a 
saját nyelvüket es ráerőltettek az emberi 
törzsekre. A sivatagi törzsek engmar nyelve 
így persze lassan kihalt, de erős hatást 
gyakorolt a dzsad nyelvre. Az írásmód is 

hasonlóképpen jött létre, bar ez jobban hasonlít az 
eredeti Dzsenn írásra. 

Yllinori írásmod 
Részletesen lásd fent az ilanori nyelvnél. 

Krani ABC 
A kráni nyelv eredete az összes ynevi nyelv 

közül a legbonyolultabb. Szinte minden deli, es 
némely északi, nyelv hatással volt rá, emberi es nem 
emberi is. Időrendi sorrendben: aquir, engmar, 
l`rmol, démonikus, crantai, kyr, nomád. Mégis az 
összes közül az aquir volt, es van, a legnagyobb 
hatással a kráni nyelv fejlődésére. Írásmódja 
egyértelműen aquir eredetű, bar mivel az képírás 
volt, de mégis ABC lett belőle. (az összes ynevi 
nyelv közül ez rendelkezik a legtöbb betűvel) 

Nomád írásmód 
A nomád törzseket tartják a démonikus 

Óbirodalom leszármazottjainak, nem ok nélkül. 
Nyelvük a l`rmolra vezethető vissza, nagyon kis 
godoni beütéssel. Írásmódjuk nem létezik, vagyis 
csak kódnyelvek, de ezek eltérőek törzsenként. Ezen 
kívül létezik Pyarroni ABC írása is, de ezt csak 
Enysmonban és a Shadon melléki nomád törzsekben 
használjak, nem rossz eredményekkel. 

Játéktechnikai Javaslatok 
A nyelveknél leírt alapokból kiindulva egy 

apró változtatást adnék a szabályokba méghozzá. 
Az Első Törvénykönyvben: 
Írás/Olvasás: 5Kp  
Nyelvek :1-5Kp  
Ősi Nyelvek :10Kp  
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Most lássuk a változtatást: 
Írás/Olvasás első ABC 4 Kp, ezek után minden 

másik ABC 2 Kp. Ha valaki azonos ABC-be tartozó 
nyelvet tanul meg nem kell újra ABC-t tanulni. (pl: 
toroni és erv, de ha az ilanori Kyr ABC-vel tanulja 
akkor sem) A mesterfokú Írás/Olvasás csak egyszer 
kell megtanulni, mivel az kalligrafikus betűírást 
jelent. Nyelvek 1-5 Kp, de a KM engedhet a nyelvek 
rokonságának függvényében. (pl: Shadoni es 
Gorviki, de még Közös esetén is) Az Ősi Nyelvek 
legalább Af ismerete esetén nem kell új Kp-t áldozni 
a belőle származó ABC-ért, (pl: Kyr esetén, Kyr 
ABC) meg ha az alap nyelv nem betűírás akkor sem. 
Valamint a belőle származó nyelvekből is 
engedményt tehet a KM (a rokonság függvényében).  
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A cikk megjelent az Atlantisz oldalon is a 
forrás vagy az eredeti szerző feltüntetése 
nélkül.  

Az Atlantiszon szerepelt teljes hosszában, 
míg az LFG.hu-n a Játéktechnikai javaslatok 
rész nem szerepelt és a cikk beküldője 
Sziget@cs néven szerepelt, az eredeti szerző 
nem került feltüntetésre. 

 
A cikk hiányosan (a nomád írásmóddal 

bezárólag) megjelent a Mathias-Site G-portal 
oldalon is, a forrás vagy az eredeti szerző 
feltüntetése nélkül. 

 
  

 
 

 


