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Címerek, lobogók
I. rész

Új
sorozatunkban
Ynev
államainak legfontosabb jelképeit, a
címereket, lobogókat mutatjuk be a
játékosoknak, és a kontinensen zajló élet
iránt érdeklődőknek. A címerek elődei,
akár a Földön, Ynev világán is a törzsi
jelvények voltak, s no-ha a civilizáció
jókora utat járt be azóta, mai alakjában
is a nemzeti/nemzetségi identitás
hordozója, egyes területeken misztikus,
de teljes egészében sosem mundán
objektum, melynek védelmében az alatta
élők és küzdők bármikor vállalják a
halált.
Az alábbiakban néhány északföldi
címer
és
lobogó
eredetéről,
jelentőségéről szólunk. Azoknak az
államoknak a jelképeivel kezdjük,
melyek Wayne Chapman regényeiben a
leggyakrabban szerepelnek, s melynek
szülöttei - a hozzánk érkező levelek
tanúsága szerint - a M.A.G.U.S.
játékosok
kedvenc
karaktereinek
számítanak.
Olyan
formákkal,
szimbólumokkal találkozhatnak itt,
melyeket minden kalandozó már az 1.
Tapasztalati Szinten felismer - utóbb
természetesen sort kerítünk ritkább
címerek,
lobogók
múltjának
és
jelenének bemutatására is.

csarnokokat,
a
Lahés
Dor -erődöket vigyázó katonaság
soraiban
számos
különféle
hadijelvénnyel
találkozhat
az
érdeklődő.
Gyakran
felbukkanó
motívum a kőtábla, melyre Bul Ruurig
a hagyomány szerint a hozzá vezető
Arany Út húsz parancsolatát véste megtalálható a kőtábla még Torof
Oggi király saját címerén és lobogóján
is, mely alatt a törpe seregek a
felvilági csataterekre vonulnak. A
Torof-ház lobogója - vagyis Tarin
„állami” zászlaja - éjfekete, mezejét
négyszer vágják való-ezüst sávok, a
törpe nemzetségek Ősi Szövetségének
mementója gyanánt. Az ötödik,
megtört sáv a Beriquelen maradottak
sorsára emlékeztet, a kőtábla felett Oggi király győzedelmes hadjáratainak
dicsőségére – fél tucat vasszürke sisak
sorakozik.
Az
egyes
nemzetségek
lobogójának szegélye egy-egy drágakő
színét viseli, attól függően, hogy a
törpék
melyik
mélységi
istent
választották patrónusukul. (Lásd: A
törpék istenei; Rúna, 3. szám!)

Tarin

A Peratlon-félszigeten uralkodó,
hajdan nomád életet élő nép leghűbb
társa, a ló különféle ábrázolásait
hordozza
zászlaján
is.
A
„domesztikálódott2 ilanori nemes
házak lobogói a zöld különféle
árnyalataiban
pompáznak,
rajtuk
vágtató, ugró, vagy épp ágaskodó

A Beriquel szigetéről áttelepült
törpék
birodalma
heraldikai
szempontból tarka képet mutat. Az
egyes nemzetségek el-különülése sosem
szűnt meg teljesen, ezért a hegymélyi

Ilanor

MAGUS

Címerek, lobogók - Rúna 1.10

lovak egyesével, kettesével, oly-kor hármasával - a
királyi lobogót a szer-számozatlan, ágaskodó ménről
lehet a legkönnyebben felismerni. A lovak arany-,
ezüst-, ritkábban vérszínűek, a lobogók szegélye
mindenkor fehér: az ilanori gyász színe a csatában
elesett hősök emlékét hirdeti.
Megjegyzésre érdemes, hogy a nem városlakó
ilanoriak (azok, akiknek a korona vész idején a
legnagyobb hasznát látja) még őrzik ősi
hagyományaikat: a csatákban - lobogók helyett elpusztult lovaik lándzsára tűzött koponyáját
hordozzák, s hogy a hajdani társ árnyának
jóindulatát biztosítsák, legyőzött ellenségeik véréből
is juttatnak neki.
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4 Haonwell
Fehérrel szegett vörös mezőben kitárt
szárnyú
arany
pegazus
tündököl
e
háromszögletű hadijelvényen, mely - akár a
hercegség maga - a legkisebb a Szövetség
kebelén belül. Rendszerint nem csupán jelkép,
fegyver is: a végére erősített lándzsahegy, mint
mondják, képes áthatolni a legkeményebb
páncélokon.

5. Dwyll Unió
Fehérrel szegett égkék lobogó, közepén
Ranil isten arany napkorongjával, felette ökölbe
szorított férfikéz és a dwoon nyelvű felirat: „Az
áldozat lészen diadalmunk”- az Unió
tudvalévőleg minden Zászlóháború- során
kiállta Toron seregeinek megsemmisítő erejű
első csapását...

Északi Szövetség
A Kettős Hold országainak közös zászlaja
éjkék, rajta az ezüstkék és a vörös hold
egybekapcsolódó ívével. A szegély aranyszínű, a
lobogó felső kígyója két-háromszorta hosszabb az
alsónál - a Szövetség egyesült seregeinek
mindegyike ilyet hordoz a csatákban, de nem
hiányoznak természetesen az egyes államok ősi
jelképei sem.

6. Doran
A varázslóállam szürke lobogójának
egyetlen könnyen azonosítható szimbóluma az
ezüst Szarvtorony, melyet egy kaballisztikus
jelektől övezett pentagramma foglal magába.

1. Eren

7. Tiadlan

Kékkel szegélyezett fehér mezőben arany
unikornis és párkapu: Eligor herceg nagyságát. Eren
népének
életerejét
és
teremtő
adottságát
szimbolizálja.

Észak sajátos kultúrájú harcos népének
fehér szegélyű kék lobogóján fehér csillagok
köre, annak közepében a királyi család
címerállata, az ezüst medve ékeskedik.

2. Gianag

Niare

A főváros, Sinog Kul bástyáját két
oroszlántestű, madárfejű lény vigyázza a Szövetség
alapító tagjának négyszögletű, sárga zászlaján,
melynek fekete szegélye a hercegség népének
fegyverbarátságát hirdeti Tarin törpéivel.

A hegyeken túli, titokzatos birodalom
hadijelvényeinek többsége stilizált virágalakzat,
különös és geometrikus forma; száznál is több
változata ismert. A Gro-Ugon gyepűitől a
Fehér-tengerig húzódó hatalmas területen. A
császári ház lobogója minden-kor színarany,
rajta Kaoraku isten meg-testesülése, a vörös
sárkány látható. A Kuan-dinasztia trónra
kerülésétől (P. sz. 3699) fogva a sárkányalak
felett egy különös szimbólum, az úgynevezett
Jégszív is megtalálható - a hagyomány szerint a
dinasztiaalapító egyetlen szerelmének, a Keleti
Szél Pagodája úrnőjének emlékezetére.

3 Erigow
Ezüsttel szegett vörös lobogó, klasszikus
csatakígyókkal. Mezejében ezüst kard és lant: e két
jelkép a hercegség lakóinak keménységét és művészi
hajlamát, ám egyúttal a patrónusok, a kyr istenségek
és a pyarroni Alborne dicsőségét is hirdeti.
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folytatás: Toron és szövetségesei
(A tervezett folytatás sajnos nem
jelent meg. - A szerk.)
1994.11.
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