
 

 

 
 

Ynev nyelvei I. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ynev hatalmas és sokszínű világ, s 
ez – bár az átlagos kalandozó ezt 
hajlamos néha figyelmen kívül hagyni – 
híven tükröződik a nyelvi viszonyaiban 
is. Az olyan forgalmas, kozmopolita 
városokban, mint Erion vagy Új-
Pyarron, ez a sokszínűség csupán az 
események hátterét élénkíti, nagyobb 
fennakadásokat ritkán okoz. Mégis 
érdemes ügyelni rá, mert bőségesen 
adódhatnak olyan helyzetek, amikor a 
nyelvtudás megléte vagy hiánya 
sorsdöntőnek bizonyulhat. Amikor 
kalandozni indulnak, az ifjú reménybeli 
hősök általában elegendőnek vélik 
magukat fölvértezni a közös nyelv 
ismeretével. Utóbb aztán igen kínos 
meglepetések érhetik őket – például – a 
shadoni hercegi székvárosban senki nem 
ért egy kukkot sem a 
magyarázkodásukból; vagy amikor 
Shulurban partra szállva alig böknek ki 
egy-két szót, és rögtön eladják őket 
rabszolgának. Jelen értekezésünk az 
ilyen és hasonló szituációk 
elkerüléséhez kíván némi segítséget 
nyújtani. 

Az Yneven beszélt összes nyelvet 
e helyütt felsorolni erőnkön felüli 
vállalkozás volna, a legfontosabb humán 
dialektusokról és elterjedési körükről 
azonban mindenképpen érdemes néhány 
szót ejteni. Az inhumán nyelvek tarka 
sokaságára ezúttal nem térünk ki; puszta 
számba vételük is beláthatatlanná 
duzzasztaná írásunk terjedelmi kereteit. 
Csupán azzal a közkeletű hiedelemmel 

szeretnénk elöljáróban leszámolni, 
hogy ezek faji kategóriákra volnának 
egyszerűsíthetők – például elf vagy 
törpe nyelvre. Ez kapitális tévedés. 
Egy sirenari elf éppúgy nem érti meg 
elfendeli testvére beszédét, ahogy egy 
aszisz földműves sem egy dzsad bazári 
kofáét. Nemcsak az emberiség 
tagozódik önálló hagyományokkal 
rendelkező kultúrákra és nemzetekre, 
hanem az inhumán civilizációk is; 
erről azonban bővebbet később, egy 
majdani Rúna-cikkben.  

A vén kontinens embernépei 
temérdek nyelvet beszélnek, ám ezek 
közül csak néhány jutott – különféle 
történelmi és politikai okoknál fogva – 
kiemelkedő szerephez. Ezek általában 
a meghatározó ynevi kultúrkörökhöz 
kapcsolódnak, bár a megfeleltetés nem 
teljesen automatikus. Mint látni 
fogjuk, van olyan fontos kultúrkör, 
amelynek nincs saját hordozónyelve 
(Ordan); máskor két kultúrkör osztozik 
egyazon nyelv különböző dialektusain 
(Shadon és Gorvik); megint máskor az 
adott kultúrkör nyelvi befolyása 
számos másikra átsugárzik (Pyarron). 

Természetesen Yneven sokkal 
több élő humán nyelv létezik, mint 
ahány önálló kultúrkör. Ezeket a 
kisebb nyelveket olyan 
emberközösségekben beszélik, 
amelyek a különböző kultúrkörök 
peremvidékén (Riegoy Városállamok), 
ütközőzónáiban (Kereskedő herceg-
ségek) vagy kapcsolódási pontjain 
(Erion) élnek.  
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Az ilyen nyelvek általában helyi 
jelentőségűek; ráadásul a domináns kultúrkör 
szellemi és lélekszámbeli fölénye gyakran rászorítja 
az érintett közösséget, hogy anyanyelvük mellett jól-
rosszul elsajátítsák a kultúrkör elsődleges 
hordozódialektusát is. (Ez a jelenség egyébként 
független kultúrkörök viszonylatában is előfordul, 
mint azt Pyarron példája mutatja.) Távol áll tőlünk, 
hogy elvitassuk e helyi nyelvek, nyelvjárások 
jelentőségét, melyek közül nem egy több évezredes 
írásbeliséggel és gazdag irodalommal rendelkezik. 
Mivel azonban felsorolásuk úgyszólván a végtelenbe 
nyúlna, és a kalandozóknak – a fenti okokból 
kifolyólag – aránylag ritkán adódnak velük 
kapcsolatban nehézségeik, ismertetésüktől ezúttal 
eltekintünk, s az alábbiakban csak a nagy ynevi 
civilizációk kultúrhordozó nyelveivel foglalkozunk. 

Ezek közül feltétlenül első helyen kell említeni 
a godoni eredetű pyart – vagy tudományos 
elnevezése szerint: új-godonit -, a Pyarroni 
Államközösség hivatalos nyelvét, melyet rendkívül 
széles elterjedési köre miatt közös nyelvnek is 
szokás hívni. Elsősorban persze az Ynev-szerte 
futótűzként elharapózó pyarroni vallás nyomán 
hódított, de sikeréhez hozzájárult viszonylag 
egyszerű, könnyen tanulható grammatikája is, 
melyet az átvevő népek mindenütt saját nyelvi 
hagyományaikhoz igazítottak. Ennek megfelelően 
hiába beszélik rendkívül sokan, igazán egységesnek 
mégsem nevezhető. Eredeti, tiszta formájában (ez az 
úgynevezett szövetségi pyar) kizárólag az 
Államszövetség belső területein találkozhatunk vele, 
mindenütt másutt helyi változatok honosodtak meg, 
melyek teljes joggal tekinthetők önálló 
dialektusoknak, hisz egymás számára sokszor alig-
alig érthetők. Főbb külső nyelvjárásai, melyeket a 
továbbiakban egyenként is sorra veszünk majd: a 
pusztai, a hágóvidéki és a tengeri közös, az erv-
közös, valamint az úgynevezett slan nyelv. Ynev 
emberlakta régióiban – különösen a civilizált, 
városiasodott vidékeken – általában nem nehéz 
olyan lakost találni, aki jól-rosszul beszéli a pyart – 
ám hogy valóban a földrész közös nyelve lenne, az 
igen erős tódítás. A  
Délvidéket kivéve sehol nem számít kultúrhordozó 
nyelvnek, s amelyik kalandozó nem szándékozik 
egész életét az Államszövetség határai között tölteni, 
az bizony jobban teszi, ha elsajátít néhány idegen 
nyelvet. 

Ami a szűkebb értelemben vett szövetségi 
pyart illeti, ennek törzsterületén is mutatkoznak 
árnyalatnyi eltérések, ezeket azonban túlzás 
volna önálló nyelvjárásoknak minősíteni: 
inkább csak afféle tájszólások. Elemzésükkel a 
lingvisták meglehetős pontossággal 
rekonstruálni tudják a pyar nyelv hódító útjának 
kezdeti szakaszát, ahogy Ó-Pyarron körzetéből 
kiindulva fokozatosan elterjedt a Larmaron-
medencében, előbb háttérbe szorítva, majd a 
feledésnek adva az őshonos ynevi 
dialektusokat. E régi humán nyelvek közül 
egynek sem volt saját írásbelisége, ami nagyon 
megkönnyítette a beolvadási folyamatot. 
Mindazonáltal például a predoci hősköltészet 
mélyebb rétegeiben a mai napig kimutathatók a 
szóban örökített epikus hagyomány nyomai, 
melyet a közös nyelv viharos tárhódítása 
virágzása teljében semmisített meg.  

A Larmaron-régió antik emberközösségei 
közül csupán a Hat Város tudta elkerülni a 
teljes nyelvi asszimilációt, valószínűleg azért, 
mert – a térségben egyedüliként – igen régre 
visszanyúló történeti-kulturális gyökerekkel 
rendelkezett. Igaz, ma a Hat Városban is a 
szövetségi pyar a hivatalos nyelv, mellette 
azonban számos más dialektus is használatos, 
többek között a híres lyronais. Ez a nyelv ugyan 
nem kultúrhordozó, elterjedési köre is 
meglehetősen kicsi (alig nyúlik túl a Hat Város 
szűkebb körzetén), mégis számot tarthat 
figyelmükre, mert minden bizonnyal egy 
romlott ókyr dialektusra vezethető vissza. E 
minőségében nem csupán a Délvidéken, hanem 
egész Yneven páratlan, mert a kyr utódnyelvek 
Toronon kívül mindenhol másutt kihaltak. A 
toroni hatóságok ezért „méltó” nyelvnek 
ismerik el a lyronaist, s beszélőit nem taszítják 
rabszolgasorba a felségterületükön.  

A pyarhoz hasonlóan godoni eredetű 
nyelv a shadoni (tudományos elnevezéssel utó-
godoni) is. Földrajzi elterjedése korlátozottabb 
ugyan, lélekszámra nézvést azonban csaknem 
ugyanannyian beszélik. Alapítása óta hivatalos 
nyelve a Shadoni Birodalomnak, s Délvidék – s 
egyben az egész földrész – legsűrűbben lakott 
országának. Noha közös tőről fakad a pyarral, 
rokonságuk rendkívül távoli, csak tudományos 
elemző munkával mutatható ki. A két nyelv 
roppant régóta különvált, anyanyelvi beszélőik 
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– korabeli írásos emlékekből ítélve – már a 
P.sz. XIV. században sem értették meg 
egymást. A „közös nyelv” később 
úgyszólván egész Ynevet viharos 
gyorsasággal meghódította; a legszűkebb 
törzsterületével szomszédos országban 
viszont – amelyhez ráadásul régi történelmi 
rokonság fűzte – sohasem tudta megvetni a 
lábát. Ennek hátterében valószínűleg az 
húzódott meg, hogy Shadon a hasonló 
diadalutat bejáró pyarroni vallás 
beszivárgásának is ugyanilyen szívósan és 
konokul ellenállt, jóllehet a két ország 
kapcsolata a P.sz. XXIX. század óta 
töretlenül szívélyes és baráti.  

Shadon lakosságának ma csupán 
elenyésző töredéke beszéli a pyart, főként a 
nemesurak, a hajósok és a távolsági 
kereskedők; ezek idegen nyelvként tanulták. 
A papi hierarchiában a pyarul tudók aránya 
kirívóan alacsony, az egyszerű köznép 
körében pedig úgyszólván zérus. Nem is 
vennék sok hasznát, hiszen az átlagos 
shadoni polgár soha életében nem lépi át 
szülőhazája határait. Következésképpen 
Shadon egyike ama kevés emberlakta 
országnak Yneven, ahol a közös nyelvre 
hagyatkozó külhoni – ha boldogulni akar – 
kénytelen lesz tolmácsot fogadni.  

Erre máskülönben akkor is szüksége 
lehet, ha egyébként úgy-ahogy töri a királyi 
székfőváros környékén uralkodó 
nyelvjárást, melyet hagyományosan bíbor 
shadoninak szokás nevezni. A shadoni 
nyelv ugyanis korántsem egységes, hanem 
– amint azon egy ilyen óriási kiterjedésű 
birodalomban nem is csodálkozhatunk – 
több tucat dialektusra oszlik. E dialektusok 
tájegységek szerint különülnek el, s erősen 
érezhető rajtuk a godoni bevándorlás előtti 
humán őslakosság – ellánok, derindák, 
hossolok, rónok stb. – nyelvi öröksége. A 
főbbek közül a felföldit, az öbölvidékit, a 
shadlekit, a gordozait, a viharvízit és a 
szigetláncit érdemes megemlíteni. 
Mindegyiket legalább félmillió ember 
használja, s egymás számára elég nehezen 
érthetőek. Ez hellyel-közzel még a világi 
közigazgatásban is fennakadásokat idéz elő, 
ami különösen azért érinti roppant 

érzékenyen a királyi meg a hercegi udvart, mert a 
főatya tartományai mentesek az efféle zavaroktól. (A 
Domvik-egyház - mint ismeretes – saját szakrális 
nyelvet használ, amelynek semmi köze a shadoni 
dialektusokhoz, sőt, a humán nyelvekhez egyáltalán; 
dogmatikus alapvetéseik szerint uruk adománya volt 
az első prófétáinak.) A két uralkodó dinasztia az 
utóbbi időben több ízben kezdeményezett 
nagyszabású nyelvtisztító és –egyenlősítő 
mozgalmakat, ezek azonban rendre zátonyra futottak 
az egyház hangsúlyos közönyén, illetve az ősi 
hagyományaikat védő tartományok ellenállásán. 

A nyelvjárások közül egyébként nem a bíbor 
shadoni, hanem a felföldi áll legközelebb az 
archaikus godoni nyelvhez, mégsem ez minősül 
mérvadónak, mert – legalábbis az inkvizíciós atyák 
álláspontja szerint – a megszállás évszázadai során 
kráni elemekkel szennyeződött be. Valóban 
kimutathatók benne szórványos átvételek a 
birodalmi khorsból; kérdés azonban, mennyire 
jogszerű morális alapon ítéletet alkotni a 
nyelvfejlődés törvényeiről. Tény, hogy a felföldi 
dialektusban beszélő utazókat a többi tartományban 
bizonyos fokú gyanakvással kezelik.  

Hasonlóképpen rosszhírű nyelvjárásnak számít 
az öbölvidéki, melynek elterjedési övezete messze 
túlnyúlik az országhatárokon. Ezt a dialektust 
használták – és használják még ma is – azok a 
harcias zarándokok, akik a P.sz. XV. század derekán 
vándoroltak ki Shadonból a vallásüldözés elől, és 
Amanovik próféta vezetésével új államot alapítottak: 
a Szentföldet, azaz Gorvikot, mely kezdettől fogva 
az anyabirodalom ellensége volt. Önálló gorviki 
nyelv tehát nem létezik: a Szentföld lakossága 
ugyanazt a shadoni dialektust beszéli, mint a 
Birodalom alattvalói a Gályák-tengerének túlpartján. 
Ez mindkét fél részéről megkönnyíti a beszivárgást, 
a kémportyákat; fenntartja az áldatlan vallási viszály 
testvérháborús jellegét; és a gyanú sötét árnyékát 
veti mindenkire, aki öbölvidéki nyelvjárásban fejezi 
ki magát.  

Gorviktól északra a Taba el-Ibara és 
peremövezete alkotja a dzsad nyelvterületeket. A 
dzsad egyetlen más humán nyelvvel sem 
rokonítható, s újabban nem csak az ősi legendák, 
hanem a történeti és lingvisztikai kutatások is 
inhumán eredetét látszanak alátámasztani. Minden 
valószínűség szerint az Ibara-vidéken hajdan 
uralkodó dzsenn civilizáció kultúrhordozó nyelvéből 
alakult ki, többek között a grammatikai alapok igen 
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jelentős egyszerűsödésével. Ennek ellenére az egyik 
legnehezebben elsajátítható emberi nyelvnek tartják, 
ami közvetve szintén rendhagyó múltját bizonyítja. 
Maga a jelenség – a különböző értelmes fajok között 
végbement nyelvátadás – gyakorlatilag példa nélkül 
áll az ismert történelemben. Csak Észak-Yneven, a 
toroni kultúrkörben történt valami hasonló, ám ott – 
mint látni fogjuk – ez a folyamat távolról sem 
ennyire előrehaladott.  

A dzsad nyelvet egyébként találóbb volna 
dzsad nyelvcsaládnak nevezni. A mostoha 
természeti környezet, a szétszórt településszerkezet 
kezdettől fogva előmozdította a nyelvi 
széttagolódást. A valaha tán egységes idióma 
napjainkra törpedialektusok százaira esett szét, 
melyeket gyakran csak pár tucat ember beszél: 
keletkezési-kihalási folyamataik teljességgel 
nyomon követhetetlenek. Az Ibara-vidéken 
gyakorlatilag minden oázisban más és más tájszólás 
dívik, valósággal az őrületbe kergetve a 
felkészületlen utazókat. A legtisztábbnak és a 
legválasztékosabbnak tradicionálisan az abadanait 
tartják, amelynek egyébként évezredes írásbelisége 
és roppant értékes irodalmi hagyománya van. A 
többi közül említést érdemel még a quasarmai, 
amely – alighanem az emirátus beteges elzárkózási 
hajlama miatt – egészen archaikus nyelvi állapotokat 
tükröz, afféle lingvisztikai kövület gyanánt; a 
hamedi, amelyre épp ellenkezőleg, az idegen 
jövevényszavak tömeges átvétele és gyors 
cserélődése jellemző, valamint sobirai, amely 
valóságos művészetté nemesítette mások szellemes, 
ám húsba vágó sértegetését. 

Mint a fentiekből is kitűnhet, a dzsad nép 
különös, szinte már gyermeteg rokonszenvet táplál a 
cifra beszéd, a nyelvi játékok, lelemények iránt. 
Furcsa szenvedélyüknek hódolva nem elégednek 
meg a természetes nyelvi fejlődés révén kialakult 
dialektusokkal, hanem mesterségesen 
kidolgozottakkal is szaporítják őket, nem is csekély 
számban, amiket persze saját maguk ötölnek ki. 
Elméjük e rendhagyó tornáztatására hol véresen 
komoly, hogy arcpirítóan nevetséges okok ösztönzik 
őket; de az is előfordul, hogy az ember nem tudja 
eldönteni, magasztalja vagy kikacagja-e az 
indokaikat. A fűnyelv például a Fű Útját járó ember- 
és méregkufárok körében alakult ki: lényegében 
egyfajta körmönfont tolvajnyelv, csak a beavatottak 
számára érthető, amely megkönnyíti a Kránnak 
szállító karavánmesterek hajmeresztően kockázatos 

üzletmenetének szervezését és lebonyolítását. A 
rózsasziromnyelv viszont, amelynek öt vaskos 
kötetre rúgó szótárát és grammatikáját Abu 
Baldek egyik idős emírje írta, szerkesztette, 
majd másoltatta le tíz példányban a 
legfinomabb selyemlapokra, kizárólag a 
rózsatermesztés műhelytitkaival foglalkozik, 
másról nem is lehet beszélni rajta. 

A harmadik eshetőséget talán a híres 
dzsad bölcselő, Nászir Mu’wallat ibn Íszá al 
Kindi története példázza a legékesebben. Egész 
életében egyetlen könyvet írt csupán, a 
Liliomfüzér című mesegyűjteményt, amit 
egyébként nyíltan az emberi kultúra 
csúcspontjának és betetőzésének minősített; ám 
még higgadtabb fejű pyar bírálói is hajlamosak 
művét az Ibara-vidék Legendák és 
Enigmájának, őt magát a dzsad Enika Gwonnak 
magasztalni. A Liliomfüzért egy négysoros 
rubaiyaáttal szándékozta lezárni saját bevallása 
szerint minden halandó költemények 
legszebbikével; az általa ismert nyelvek közül 
azonban egyet sem talált méltónak a nemes 
feladatra. Végül – más megoldás híján – 
személyesen látott neki a megfelelő nyelv 
kidolgozásának. Hét fáradtságos, munkás 
esztendő múlva aztán öt perc alatt megírta a 
versét, vaskos jegyzetkötegeit varázstűzbe 
vetette, majd meghalt. A rubaiyaátot mind a 
mai napig nem tudta elolvasni senki, mert az 
agg filozófus-költő magával vitte a titkát a 
sírba. Azóta egy-egy becsvágyó és tehetséges 
írástudó időnként megpróbálkozik a 
megfejtésével. Eddig még egyikük sem járt 
sikerrel, noha néhányan az egész életüket ennek 
szentelték, s halálos ágyukon gyötrő 
bizonytalanságban hunyták le a szemüket: még 
ekkor sem tudták eldönteni, mártírként vagy 
pojácaként viselkedtek-e.  

A fenti példák persze némileg végletesek, 
bár korántsem egyedülállóak az ibarai 
történelemben. A legtöbb dzsad tehetségéből, 
szorgalmából vagy kitartásából nem futja 
ilyesféle teljesítményekre, bármennyire is 
vonzódna a bizarr ötletekhez. A legegyszerűbb 
műhelynyelvek fabrikálása azonban még így 
sem számít ritka különcségnek a sivatagban. 
Nincs az a tekintélyesebb tolvajház vagy 
kalmárfamília, uralkodócsalád vagy 
ezermestercéh, koldustestvériség vagy tudós 
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akadémia, amelyiknek ne lenne sajátos 
titkos idiómája, akár szolgál valami 
értelmes célt, akár nem. Még a nagyhírű 
emírdinasztiák örökletes rabszolgatestőrei is 
külön harci nyelvet hagyományoznak a 
posztjukat átvevő fiaikra; a párbajozó 
kardtáncosok egyezményes arc- és 
kézjelekkel adják ellenfelük tudtára, mikor 
fogadják el a maguk halálát és mikor 
követelik az övét; a dúsgazdag dzsad 
bankházak pénzügyérei pedig bárki füle 
hallatára meg tudják vonni egymás közt az 
éves mérlegüket – anélkül, hogy az illető 
egy árva szót is értene belőle.  

A legtöbb ilyen mesterséges nyelv a 
helyi dialektusok kifacsarásán alapszik: 
olykor visszafelé beszélnek, máskor 
bizonyos rendezőelvek szerint összekeverik 
a szórendet, megint máskor fölösleges 
szótagok beszúrásával torzítják el a 
mondataikat. Gyakori módszer, hogy egyes 
szavakat eredeti alakjukban, ám 
megváltozott értelemben használnak. A 
fűnyelv szótárában legalább félezer ilyen 
kitüntetett szó van, a mindegyikhez négy-
négy jelentés tartozik; a beszélő 
testtartásával, mimikájával, gesztusaival 
jelzi, hogy az adott esetben éppen mire 
gondol. Az alapoktól kezdve fölépített, 
önálló nyelvet ritkán szerkesztenek, s ha 
mégis, hát inkább – mint a 
rózsasziromnyelvnél láthattuk – szűkebb 
fókusszal, személyes kedvtelésből.  

Mindent összevetve egy jó eszű 
megfigyelőnek nemigen eshetne nehezére 
megfejteni az Ibara-vidéki műnyelvek 
többségét – amennyiben alkalma nyílna 
néhány órán keresztül szemmel tartania a 
beszélőket. Az oázisok nyomasztó 
hőségében, a lármázó bazári tömegben 
tolongva ez általában komoly akadályokba 
ütközik, különösen akkor, ha a megfigyelő 
még a mérvadó abadanai dialektussal is 
hadilábon áll, a helyi tájszólásból pedig 
eleve alig ért valamit. A dzsadok ezért 
idegenek előtt szemérmetlen nyíltsággal 
használják a különböző titkos 
jelrendszereket. Nem utolsósorban azért, 
mert már-már gyermetegen büszkék rájuk, 

kivált akkor, ha – ami bizony megesik olykor – két-
háromfélében is járatosak. 

Szerencsére a dzsadok különös nyelvi 
szenvedélye azzal a következménnyel is jár, hogy 
többségük szívesen és gyorsan tanul idegen 
nyelveket, részben merő szórakozásból, részben 
praktikumból. Ez főleg a kereskedőkre, a 
pénzemberekre és a zsoldosokra jellemző, akiknek a 
mesterségéhez elengedhetetlen az alapos nyelvtudás. 
Márpedig nem ok nélkül tartja úgy a régi bölcsesség, 
hogy amelyik dzsad egyik foglalkozásba sem kóstolt 
bele ebből a háromból, az nem is lehet igazi: poronty 
korában suttyomban csempészték be a sivatagba. Az 
Ibara-vidékre vetődő utazónak nem kell aggódnia, 
ha történetesen csak a közös nyelvet ismeri: a 
Sheraltól a Ravanói-öbölig minden faluban, 
oázisban és sátortáborban fog találni valakit, akivel 
gond nélkül szót érthet majd. Még keresgélnie sem 
nagyon kell, legfeljebb abban a fölöttébb 
valószínűtlen esetben, ha a nyugat-ibarai 
peremvidékre téved, ahol a forró sivatag fokozatosan 
hideg pusztává vedlik át. A Fű Útjának végszakasza 
mentén az oázisvárosok mind barátságtalanabbá 
válnak, s ha a lakóik nyelvtanulásra adják a fejüket, 
a közös nyelv helyett inkább a birodalmi khorsot 
választják. (Ami miatt egyébként – a nyomasztó 
szomszédságot tekintve – aligha volna igazságos 
elmarasztalni őket.) Errefelé a pyar szó akár még 
nemkívánatos feltűnést is kelthet; ámbátor érteni 
ugyanúgy fogják, mint keletebbre.  

Természetesen a fenti szabályt is erősíti 
néhány kivétel, a legnyomatékosabban a 
mélysivatagi vándortörzsek. Ezek az emberek – a 
bayadik, a haszrák, a rettegett fayumák és a többiek 
– teljesen el vannak szigetelve dzsad testvéreiktől, 
kapcsolataik abban merülnek ki, hogy időnként 
vérengző rablóportyákat intéznek ellenük. Nem 
követik sem Kránt, sem Pyarront, csak saját 
fékezhetetlen ösztöneiket, melyek nélkül egy napig 
sem maradhatnának életben hazájuk poklában. A 
külvilágtól semmit nem kívánnak a rabolt prédán 
kívül, amelyre vérük hullajtásával formálnak jogot. 
Nem csoda hát, hogy nem beszélnek idegen 
nyelveket, csupán a maguk mélysivatagi tájszólásait. 
Ezek viszont az évszázados elzárkózásnak 
köszönhetően olyan szeszélyes és szerteágazó 
irányokban fejlődtek tovább, hogy a törzsek már 
egymás szavát sem értik, civilizált dzsad rokonaikét 
pedig egyáltalán nem – nem mintha bármi 
mondanivalójuk volna számukra. Az egyedüli olyan 
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hely, ahol egy kívülálló úgy-ahogy elsajátíthatja e 
szilaj rablólovasok nyelvét, Al Hidema oázisa a 
mélysivatag határán. Az itt letelepedett kharamik 
alig kétszáz éve még ugyanolyan vándorló-portyázó 
életmódot folytattak, mint a többi belső törzs, s máig 
nem szakítottak meg velük minden kapcsolatot. Más 
kérdés, hogy Al Hidema épp ezért nem a 
legbiztonságosabb hely a külországból érkező 
utazók számára.  

Folytatjuk 
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