
 

 

 
 

Dél-Ynev nyelvei 
Beszélt nyelvek a Sheraltól délre 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Délvidék emberi nyelveit 
mutatjuk be néked, kalandozó. 
Megismerheted történetüket, 
tájékozódhatsz nyelvjárásaik felől, 
megtudhatod, hol melyiket értik meg, s 
melyik hallatán rántanak fegyvert. 
Meglátod majd, ami első pillanatra 
kaotikus zűrzavarnak látszik, valójában 
könnyen nyomon követhető és 
megérthető. Az alábbiak megkönnyítik 
majd a döntést, mely nyelvek 
elsajátítására érdemes fordítanod a drága 
időt.   

Pyarroni (Közös nyelv)  

A pyarroni a legszélesebb körben 
elterjedt nyelv szerte Yneven. A 
Pyarroni Államközösség tagországainak, 
több Kereskedőhercegségnek és 
számtalan városállamnak, kisebb 
államalakulatnak hivatalos nyelve; 
emellett a pyarroni hitű északi 
országokban második nyelvnek számít, 
amit minden magára valamit is adó 
nemes és kereskedő magas szinten 
beszél. Egyben a Pyarroni Vallás 
hivatalos nyelve, amit papjainak a világ 
legtávolabbi pontján is kötelességük 
anyanyelvi szinten elsajátítani. Mint 
Közös Nyelvet, a művelt emberek 
beszélik és értik Ynev majd' minden 
táján, és bevett szokás szerint ez a 
kereskedelem nyelve is. 

Mindezek ellenére, nem osztható 
annyi nyelvjárásra, mint a többi „nagy” 
nyelv, talán éppen azért, mert több 
egyetlen nép anyanyelvénél. 

Mindössze két változata ismeretes: a 
pyarroni és a Közös. A Közös, az 
egyház tevékenységének köszönhetően 
csak rendkívül lassan változik, s a 
változások eljutnak mindenhová. 
Elképzelhetetlen, hogy egy erigowi és 
egy syburri nemes ne értse meg 
egymást. Természetesen kiejtésbeli 
különbségek adódhatnak- akcentusáról 
könnyen felismerhető, ki honnan 
származik. (A Közöst minden 
kalandozó legalább 4-es szinten 
beszéli, csak a továbbfejlődésre kell 
képzettség-pontot áldozni.) 

A tiszta pyarroni szavait 
Pyarronban és az Államközösség 
egyes országaiban hallhatja az utazó, 
távolabbi tájakon csak elvétve, 
némely, tájékozottságával és 
nagyvilági gondolkodásával kérkedő 
nemesúr szájából. Pyarronban is csak a 
polgárság és a nemesség beszéli, a 
papság ragaszkodik a Közös 
használatához- maradiságának 
köszönhetően a két nyelvjárás 
évezredek alatt sem szakadt el 
egymástól végérvényesen. A 
különbségek megrekedtek a kiejtés és 
néhány ragozásbeli eltérés szintjén; 
így a két nyelvjárás ugyan 
felismerhető és elkülöníthető, mégis 
érthető mindkét fél számára. (A 
Közöst 5-ös szinten beszélő kalandozó 
további 2 Képzettség-pontért 
elsajátíthatja a tiszta pyarronit.) 
Nem nevezhető külön nyelvjárásnak, 
de fontos megemlíteni azon idegen 
származású népek beszédét, melyek a 
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pyarronit választották anyanyelvükül. E 
népcsoportok számtalan szót hoztak magukkal őseik 
földjéről, s bármily régóta is tértek át a Közösre, 
beszédükben a mai napig fellelhetőek ezek a 
kifejezések. A legtöbbnek természetesen akad 
megfelelője a pyarroniban is - amikor az idegen 
értetlen szemekkel mered a felszólalóra, az 
készségesen megismétli mondandóját, immár 
közérthetően. Enysmonban például nomád, 
Syburrban shadoni, a Hat Városban kyr eredetű 
szavakkal találkozhat a kalandozó. 

A pyarroni nyelv- bár azóta mérhetetlen 
változáson ment keresztül- bizonyíthatóan a 
godoniból származik, s időközben számtalan kyr 
eredetű jövevényszóval bővült. Kyr eredetre vall 
többek közt az i y-nal való helyettesítése, ami a 
pyarroni egyik legfőbb ismérve; kedveli továbbá az r 
használatát és az on szóvégeket - ami 
eltéveszthetetlen rokonságot mutat egyes északi, 
hasonlóképpen kyr eredetű nyelvekkel. 

Shadoni 

Shadon Birodalom ékes nyelvezete a Délvidék 
második legelterjedtebb nyelve. A Birodalom 
határain túl hivatalos még a Hock 
Kereskedőhercegségben, a Gályák Tengerének, 
valamint a Keleti óceán partvidékének több szigetén, 
továbbá- jelentősen átalakulva persze- Gorvikban. 
Már a Birodalom területén is számtalan nyelvjárás 
figyelhető meg. Az irányadó természetesen a 
központ, Shadon tartomány nyelvjárása, habár itt is 
különbséget tehetünk a főváros és a vidék lakóinak 
beszéde között. 

Sokkal jelentősebb különbség mutatkozik 
tartományi szinten: ahány tartomány, annyi beszélt 
nyelvjárás. Shadlekben dallamosabban, gyorsabban 
beszélnek, sokkal kelendőbbek a nyelvi cikornyák és 
jóval beszédesebbek az emberek, különösképp az 
úrfiak. A shadleki nyelvjárást Shadon- szerte 
híglevűnek bélyegzik, bár javarészt megértik- 
eltekintve néhány valóban bonyolult szó- és 
mondatösszetételtől. Általánosan megfigyelhető 
jelenség, hogy a shadlekiek mondandójának 
lényegét értik, de a részleteket és hangulati 
árnyalatokat ritkán képesek pontosan követni. 
A Birodalom északi sarkában elkerülhetetlenül 
érvényesül a gyűlölt, szoroson túli rokon, Gorvik 
hatása. A nyelvjárás tobzódik a jövevényszavakban, 
s bár a Birodalomban mindenütt tökéletesen 

megértik, gyakorta visszakérdeznek egy-egy 
ismeretlen kifejezésre. 

A harmadik, jelentős különbséget mutató 
nyelvjárást a Shadoni-félsziget déli csücskében, 
a Felföldön beszélik. A felföldi kevés szavú 
ember tömören, lényegretörően fogalmaz. Jól 
elkülöníthető vidék ez a Birodalom többi 
részétől; sokkal belterjesebb és 
hagyománytisztelőbb. A kalandozó itt 
évszázadokkal ezelőtt elfeledett 
szófordulatokkal találkozhat - akárha 
visszautazott volna az időben-, s a babonaság 
áthatja a nyelvet is. A Shadoni-öböl partján 
még megértik a shadoni, elvétve a shadleki szót 
is, ám kelet felé távolodva mind jelentősebbek 
a nyelvi nehézségek, az úgynevezett 
„Vadfelföldön” pedig már nélkülözhetetlen a 
tolmács. 

Nemigen nevezhető nyelvjárásnak, sokkal 
inkább külön nyelvnek az Egyház berkeiben 
használt Langue Domini. Ez töretlenül 
hordozza az ősi godoni hangzást és nyelvi 
szerkezeteket, azonban az idők során 
szófordulatai és kiejtése mind dramatikusabbá 
vált, kizárólag szertartásokra és átszellemült 
szent értekezésre alkalmas, köznapi használatra 
túlzottan körülményes és szembeötlően 
hiányos. (A Langue Dominit könyvből 
legfeljebb 3-as szinten sajátíthatja el a 
kalandozó, tovább csak egy pap tanítványaként 
fejlődhet.) 

A Shadoni nyelv kétségtelenül a godoni 
leszármazottja, habár már csak nyomokban 
emlékeztet arra. Rendkívül dallamos, a kemény 
és lágy hangzásokat ritmusosan keverő beszéd. 

Gorviki 

Elsősorban Gorvikban, a partmenti 
szigeteken és Erone Kereskedőhercegségben 
beszélt nyelv. Olykor Ynev meglepően távoli 
tájain is hallani; sok helyütt élnek Gorvikból 
elszármazott művész és fejvadász kolóniák- 
tehetségüknek köszönhetően örömmel látott 
vendégek a világ legtöbb nemesi 
udvartartásában. Egyes helyeken az alvilági 
klánok titkos, belső nyelve is. 

Az ország öt tartományában különböző 
nyelvjárást beszélnek, ám ezek az egyetlen 
abradóitól eltekintve lényegesen nem térnek el 
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egymástól. Az abradóiban sokkal erősebben 
fedezhető fel a kráni hatás- ennek ellenére 
Gorvik más tájain is megértik, mert a kráni 
szavak gorviki megfelelője gyakorta 
hasonló hangzású. 

A gorviki szó halálos bűn Shadonban 
és viszont, ezért senkinek eszébe ne jusson 
bármelyiket is a másik országban használni. 
A kicsit is tájékozott emberek- nemesurak, 
polgárok, papok- már néhány szóból, a 
kiejtésből felismerik az ellenség nyelvét, az 
óvatlan idegen pedig szinte biztos lehet a 
lincselésben. 

A gorviki nyelv az Amanovik és 
követői által beszélt régi shadoni, és a 
Kránból áttelepített fejvadászok hozta kráni 
nyelv keveréke. Ily módon távoli 
leszármazottja mind a godoninak, mond a 
nomádnak. A shadonival való rokonsága 
nem szorul bizonyításra- a két nép, ha 
nehezen is, de a mai napig megérti egymás 
szavát. A kráni hatásra remek példa a 
„corga” szó, melynek kráni megfelelője a 
„corqua” (mindkettő fejvadászfalut jelent). 

(Ha egy kalandozó jártas a 
shadoniban, 1 Képzettség-pont 
ráfordításával gyakorlottá válhat a 
gorvikiban is; így azt eggyel alacsonyabb 
szinten fogja beszélni- és fordítva. A kráni 
nyelv 3-asnál jobb ismerete egyben 1-es 
jártasságot jelent a gorvikiban és 2-est 
annak abradói nyelvjárásában.) 

Kráni 

A kráni nyelvet kizárólag a Kráni 
Birodalom területén, néha egy-egy 
városállamban, s elvétve gorvikban 
beszélik. Bárhol másutt a világban szinte 
biztos halált jelent ezen a nyelven szólani. 
Annak ellenére, hogy a kránit kevesen 
beszélik, jellegzetes hangzásáról majd' 
mindenki rögtön felismeri. 
Nyelvjárásokban természetesen Krán is 
bővelkedik, oly számosban mégpedig, mely 
lehetetlenné teszi valamennyi 
számontartását. Ezek azonban csak a 
kiejtésben és bizonyos szavak 
gyakoriságában különböznek egymástól- az 
avatott fül képes megállapítani, Krán mely 

tájáról származik a felszólaló. Az általánosan 
elfogadott a Belső Tartományokban beszélt 
Birodalmi Lexus, ez Krán hivatalos nyelve is. 

A kráni nyelv eredendően a nomádból 
született- tekintve, hogy Krán lakosságának jelentős 
hányadát az emberek teszik ki, ők pedig az 
áttelepített nomád nemzetségek leszármazottai. 
Persze egy alacsonyan civilizált nép beszéde silány 
és hiányos lett volna egy, a kránihoz mérhető ősi 
kultúra számára, ezért mágikus hatalmuktól már 
megfosztott hangzású aquir szavakkal és számtalan 
kultikus, más népek nyelvéből kölcsönvett 
kifejezéssel bővítették ki. A végeredmény a különös 
hangzású kráni, mely avatatlan fül számára úgy 
hangzik, mintha a mágia ősi, mitikus nyelve lenne. 
A Kráni nyelv dallamos, de kemény- épp ezért 
tökéletes hangsúlyozást igényel; idegenek számára 
nehezen elsajátítható (minden fokozat dupla 
Képzettség-pontba kerül). Ijesztően sok kultikus 
allegóriát, misztikus töltetű szót tartalmaz (ezért 
mesterfokon csak született kráni sajátíthatja el). A 
dzsennhez (jann) hasonlóan különféle szinteken 
lehet beszélni, a kráni köznép meg sem érti egy 
nemes, főképp egy művelt gondolkodó, egy 
kiemelkedett szavát. 

A nyelv minduntalan visszaköszöntő 
betűösszetétele a qu és a szóvégi or; kedveli az s és 
az r mássalhangzókat. 

Dzsad 

A dzsad nyelvet kizárólag a dzsadok által 
lakott területeken, főként a Taba el Ibarában hallani. 
Mivel azonban ez a nép kereskedelmi kapcsolatai 
révén a világ legkülönbözőbb tájain létesített 
kolóniákat, a kalandor fülét akár saját 
szülővárosában is megüthetik a jellegzetes ritmusú 
beszéd szavai. 

Dzsad nyelvjárásból annyi létezik, ahány törzs, 
sejkség, emírség csak él a Taba el Ibarában. A 
különbözőségek és hasonlóságok főként törzsi 
alapúak: akik egykor egy közösséghez tartoztak, 
megértik egymás szavát, az egymástól idegenek 
azonban gyakorta nem. Mivel az egész nép egy tőről 
származik, a rokonság vagy ismeretlenség annak 
kérdése, milyen régen szakadt két ágra a közös ősök 
törzse. (Annak megítélését, hogy a kalandozó 
melyiket ismeri, és hol képes megérteni magát a 
sivatagban, a KM belátására bízzuk.) Létezik 
azonban egy egyszerűbb, általános használatra szánt 
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nyelvjárás, amit majd' minden dzsad megért- a 
külhoni akkor jár jól, ha ezt sajátítja el. Ez esetben 
ugyan sehol nem fogják maguk közül valónak 
tekinteni, de legalább mindenütt értik a szavát az 
Ibarában. 

A dzsadok beszédéről már esett szó a Rúna 2. 
számában - a dzsadok és nyelvük megértéséhez 
érdemes elolvasni a Taba el Ibaráról szóló cikket. 
Összefoglalóként annyit, hogy a mértéktelenül 
használt jelzők és hasonlatok nyelve ez. 
Hangzásában azonos a dzsennel (jann)- melyből 
szárazik. Felettébb gyakran használja a dzs betűt, a 
tulajdonnevek elé mindig el vagy al névelőt fűz. 
Sokak által makogónak és dallamtalannak tartott, 
mely állításból az első kétségtelenül helytálló. 
Dallamtalannak azonban túlzás nevezni, csupán a 
ritmusa idegen más nyelvekhez képest: jóval 
bonyolultabb és akadozó- akárcsak a dzsad zene. 
(Más nyelvekkel ellentétben a dzsadot jóval 
nehezebb anyanyelvi kiejtéssel, mint egyszerűen 
csak tökéletesen beszélni; ehhez az 5-ös szint után 
további 2 Képzettség-pont szükséges. Ráadásul 
minden jobb családból származó dzsad 
mesterfoknak megfelelő kifinomultsággal csűri-
csavarja hazája nyelvét, amit elsajátítani a 
külhoninak kétszer annyi Kp-ba kerül, mint más 
nyelvek mesterfokát.)  

Nomád 

A nomád nyelvet tiszta formában kizárólag a 
Déli Sztyeppéket lakó nomád nemzetségek beszélik. 
Rajtuk kívül legfeljebb a Három Pajzs és Yllinor 
területén találni embert, aki néhány szónál többet 
ismerne ebből a civilizálatlan beszédből (néhány 
pyarroni tudós-utazót illetve a Shadoni-öböl partján 
élő vakmerő kereskedőt). 

A Déli Sztyeppéken annyiféle nomád 
nyelvjárást beszélnek, ahány nemzetség csak 
lakja a kietlen pusztát. A nagy nemzetségek oly 
rég szakadtak már el egymástól, hogy nemigen 
értik egymás szavát; a nemzetségen belüli 
kisebb törzsek nyelve kevésbé különbözik. A 
tolmács szerepét általában a nomád sámánok 
töltik be, de rajtuk kívül is akadnak olyanok, 
akik több nyelvjárást beszélnek. 
A nomádok nyelve feltételezhetően az egykori 
Démonikus Ó-Birodalom nyelvének öröksége. 
Sok olyan, a szellemvilághoz és démonokhoz 
kötődő szót és kifejezést ismer, melyek más 
nyelvekben nem, vagy csak jóval kisebb 
számban fordulnak elő. A nomád nyelv 
hangzása mekegő, kemény, pattogó ritmusú; 
kedveli a kh, az s és a t betűt. 

Ezek voltak a Délvidék legismertebb 
emberi nyelvei. A későbbiekben szólunk majd 
Észak nyelveiről, az ősi nyelvekről, és az 
Yneven élő nem-ember fajok beszédéről. 
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