
 

 

 
 

Ynev nyelvei III. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A káoszkor folyamán még egy 
jelentős humán nyelv alakult ki Yneven, 
amelyről azonban meglehetősen keveset 
tudunk: ez a niarei. Ilyen prózai 
elnevezéssel csak a külhoni lingvisták 
illetik, beszélői shan quing yao-kuey-
c’inek hívják, ami közelítő fordításban 
annyit tesz, hogy a Mennyek 
Tündökletes Csermelyének Mézédes 
Összhangzata. Jelenlegi ismereteink 
szerint rokontalanul álló idióma, mai 
állapotát hosszas, autochton fejlődés 
után nyert el. Sajnos, ötödkori forrásaink 
igen hézagos képet nyújtanak róla, 
milyen formában terjedt ki a kyr 
fennhatóság a Yian-Yielen túlra, és 
miféle őshonos népeket találtak ott a 
hódítók.  

A slan nyelv – ahogy a 
szakmunkákban rövidíteni szokás – 
befolyási övezete földrajzilag ugyani 
kisebb a pyarénál, valószínű azonban, 
hogy számára nézve legalább 
ugyanannyian beszélik. Törzsterülete 
Niare, a legendák ködébe burkolózó 
Sárga Császárság. Nyelvjárási 
megoszlása rendkívül érdekes képet 
nyújt: nem tájegységek, hanem 
társadalmi helyzet szerint tagolódik, s 
némely dialektusait hagyományosan 
magasabb rendűnek tekintik másoknál. 
Hasonló jellegű nyelvi szegregációra 
láthattunk már példát Toronban is; ám 
ott a folyamat még jóval kezdetibb 
stádiumban jár. A Sárga Császárságban 
valóságos hivatali rangsor alakult ki az 
egyes dialektusok között, a 
válaszvonalak pedig sokkal 
meredekebbek, szinte átjárhatatlanok. 

Niaréban gyakorlatilag mindenki két-
három nyelvjárást ismer; ennek 
ellenére a különböző társadalmi 
osztályokba tartozó személyek csak a 
legnagyobb nehézségek árán tudnak 
érintkezni, általában a mikádói 
főiskolákon kiképzett szaktolmácsok 
segítségével. A toroni állapotoktól 
eltérően e közvetítők nem csupán 
presztízscélokat szolgálnak: 
munkájukra valóban szükség van. Itt 
egy mandarin és egy lazachalász akkor 
is alig-alig ért szót egymással, ha 
mindketten ugyanabban a városban 
születtek és nevelkedtek.  

A slan hagyományosan 
legnemesebbnek tekintett változata a 
Sárkánytűz dialektus, a monoteista 
Kaoraku-kultusz szertartásnyelve, 
mely – noha még mindig sokan 
beszélik – a Hetedkor első 
ezredfordulójára lényegében holt 
nyelvvé merevedett. Szókincse 
teljesen korszerűtlen, túltengenek 
benne a liturgikus és teológiai 
kifejezések, az újabb keletű 
fogalmakat viszont csak hosszadalmas 
körülírással képes visszaadni. Veretes 
nyelvezete kétségkívül tiszteletet 
parancsoló, grammatikája azonban 
minden képzeletet fölülmúló 
mértékben elavult – így például öt 
olyan archaikus igeidőt használ, amely 
minden más dialektusból rég kiveszett. 
Nehézkessége, körülményessége a 
köznapi érintkezésre gyakorlatilag 
alkalmatlanná teszi. 
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A rangsor második helyén a Tájfunmoraj áll, 
amely tulajdonképpen a mikádói palota udvari 
dialektusa. A Sárkánytűzzel ellentétben nagyon is 
élő nyelvjárás, folyton változik és átalakul, a politika 
és a divat mindenkori szeszélyeihez igazodva. 
Fennen dicsért kifinomultsága nem egyéb 
dekadenciánál: belterjes, ömlengős és kényeskedő, a 
rajta fogalmazott irodalmi művek egyszerűen 
olvashatatlanok. Kifogástalanul csupán egy igen 
szűk réteg beszéli, elsősorban a mikádó udvartartása, 
amely mintegy nyolc-tízezer embert foglal magába, 
a főminiszterektől a mosóasszonyokig. A Sárga 
Császár személye körüli szolgálat – legyen bár 
mégoly távoli és alantas -, Niaréban akkora 
tekintélyt kölcsönöz, hogy ebből a körből a legutolsó 
lovászfiú is gőgös lenézéssel tekint akármelyik 
dúsgazdag tartományi hatalmasságra, saját osztályos 
társairól nem is beszélve. Fensőbbségének 
legékesebben a Tájfunmoraj használatával adhat 
kifejezést, s az eredmény ritkán marad el: vitéz 
határvidéki várkapitányok, egész tartományoknak 
parancsoló főurak alázkodnak porig előtte, egyetlen 
szava hallatára.  

A Tájfunmorajt beszélők másik, kisebb 
hányadát – legfeljebb kétezer lelket – azok teszik ki, 
akik elvben ugyan a mikádó udvartartásához 
tartoznak, a gyakorlatban viszont a távolból 
szolgálják. Ilyenek például az egyes tartományokat 
kormányzó mandarinok, de a bizalmi hírszerzők, 
különleges megbízottak, sőt – az egyszerű 
lovasfutárok is. Kihelyezésüknek éppúgy lehet oka a 
kegyvesztettség, mint a különleges szakértelem; 
öntudatukat sem ez, sem amaz nem csorbítja. Fontos 
megjegyezni, hogy Niaréban nem ismerik a 
hűbériség intézményét, és minden föld a mikádó 
tulajdona; ezért a tartományokban nincs bázisa 
annak a fajta erős, őshonos vezetőrétegnek, amely 
Észak-Ynev más kultúrköreiből olyannyira ismerős. 
A Sárga Császárságban a hatalom egyetlen forrása a 
mikádó kegye, melynek legbiztosabb tanújele a 
Tájfunmoraj ismerete.  

A harmadik nagy tekintélynek örvendő 
dialektus a szigorúan központosított hivatalnokréteg 
által használt Bambusznád. Mivel a mikádó 
aprólékos előírásokkal igyekszik szabályozni 
alattvalói életmenetét, a legjelentéktelenebb 
részletekre is kiterjedően, a társadalomnak ez a 
csoportja Niaréban nyomasztóan népesre 
szaporodott. A Bambusznádat nem csupán az 
egymás közötti érintkezésben alkalmazzák; a 

törvények értelmében a hozzájuk benyújtott 
kérvényeket és folyamodványokat is kizárólag 
ebben a dialektusban megfogalmazva fogadják 
el. A megszorítás csak a világi ügyvitelre 
vonatkozik, az egyházat saját, különálló 
tisztviselőkara igazgatja. A kánoni hivatalok a 
Sárkánytűz nyelvjárást használják, és 
úgyszintén erősen túl vannak méretezve. A 
kettős bürokrácia fojtogató súllyal nehezedik a 
birodalomra, túlfoglalkoztatja önmagát és 
jelentős tömegeket volna el a termelőmunkától. 
Tovább rontja a helyzetet, hogy a Sárkánytűz 
halott, alkalmazkodóképtelen dialektus, a 
Bambusznád pedig az évezredek során részint 
avítt sémákba merevült, részint jószerivel 
érthetetlenné tekervényesedett. Semmitmondó, 
papirosízű bikkfanyelv lett belőle, mely 
leszoktatja használóit az önálló gondolkodásról. 
A niarei közigazgatás precízen működik ugyan, 
lassúsága és korlátoltsága azonban legendás. 
Némi könnyebbség csak az „udvarképes” 
alattvalóknak jut, akik azzal az irigyelt 
előjoggal bírnak, hogy kérvényeiket a 
Tájfunmoraj dialektusban élőszóban is 
beterjeszthetik. Mivel ők sincsenek kevesen, és 
hajlamosak a végeérhetetlen patvarkodásra, 
ügyeik elintézésére gyakran éveket kell 
várniuk. Ám ez még így is negyede-ötöde 
csupán annak az időtartamnak, ami alatt egy 
írásban benyújtott panasz keresztülfurakszik a 
hivatalokban tornyosuló aktahegyeken. 

Az „érdemes” nyelvjárások sorát két 
olyan dialektus zárja, amely – az összehasonlító 
lingvisztika tanúsága szerint – valaha rég a 
bambusznádból alakult ki. Sok bizonyíték szól 
amellett, hogy eredetileg mesterséges eredetűek 
lehettek, s noha évezredek óta a természetes 
fejlődés útját járják, időnként mélyreható, 
radikális reformokon esnek át. A kettő közül 
kétségkívül a hadsereg vezényleti nyelve, a 
Fellegmosoly régibb, melyet nyilván a százféle 
dialektusban zagyváló tömeg egységes 
irányításának kényszerű szükséglete hívott 
életre. A legtöbb ynevi államtól eltérően Niare 
hadszervezete a sorozás intézményén alapszik, 
hivatásos harcosok kizárólag az 
elitalakulatokban találhatók. A katonák elsöprő 
többsége időszakosan – négy-öt évig – szolgál; 
az újoncokat főként a földműves népességből 
válogatják, mivel a városlakók állóképessége 
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rosszabb. A tiszteket az őshonos tartományi 
előkelők adják, akik hatalom és befolyás 
terén – mint már említettük – messze nem 
vetekedhetnek a toroni Nemes Házakkal 
vagy a shadoni hűbéres famíliákkal; a 
vezérkart a mandarinok és az udvari 
generálisok. Ezért a Sárga Császárságban a 
legtöbb férfiember, társadalmi helyzetétől 
függetlenül, beszéli a Fellegmosolyt, ami 
afféle „niarei közösnek” minősül. Közvetítő 
nyelvként persze nem teljes értékű, hiszen – 
hogy könnyen és gyorsan tanulható legyen 
– szükségképpen rendkívül egyszerű. 
Szókincse is erősen korlátozott; alaprétegét 
vezényszavak és katonai szakkifejezések 
adják, amit a természetes fejlődés utóbb 
káromkodásokkal és bajtársias argóval 
gazdagított. Irodalmi tevékenységre 
természetszerűleg alkalmatlan; de még 
szellemes társalgást se nagyon lehet 
folytatni rajta.  

A Fellegmosolynál sokkalta 
kevesebben ismerik a Lótuszkehely 
dialektust, amely tulajdonképpen titkos 
spionnyelv: a palota belső hírszerző 
kamarájának ügynökei beszélik. Kilencszer 
kilenc titkosírás is tartozik hozzá, egymásra 
épülő, egymásra épülő, egyre titkosabb 
fokozatokban. Az utolsó kilencbe csak a 
mikádó leghűségesebb, legkipróbáltabb 
ágensei nyerhetnek beavatást; ezek, mint 
mondják, még mágiával is 
megfejthetetlenek, s a legkörmönfontabb 
dzsad műnyelvekkel vetekednek, ha ugyan 
felül nem múlják őket. Magát a nyelvjárást 
hihetetlenül nehéz megtanulni. Elsődleges 
célja, hogy minél több információt lehessen 
közölni vele, minél pontosabban, minél 
kevesebb feltűnéssel, minél rövidebb idő 
alatt. Ennek érdekében nem csak a 
bevésésre, tömörítésre és kódolásra használ 
hihetetlenül komplex előszavas technikákat, 
hanem azt is megköveteli a kémtől, hogy – 
bizonyos jelek révén – akár megcsonkítva, 
mozgásképtelenül vagy holtában is 
továbbítsa az elméjében őrzött adatokat, 
ugyanakkor viszont semminő kényszer 
vagy fondorlat hatása alatt ne szolgáltassa 
ki őket illetéktelen személyeknek. Bízvást 
állíthatjuk tehát a Lótuszkehelyről, hogy az 

emberi lehetőségek legvégső testi-lelki határáig 
igénybe veszi alkalmazója önfegyelmét és 
kommunikációs képességeit. 

Az öt fentin kívül Niaréban még legfeljebb 
másfél tucat társadalmilag kötött dialektus 
használatos, ezek azonban kevésbé tarthatnak igényt 
a kalandozók érdeklődésére. Különféle eskü-, céh- 
és bandanyelvek ezek, némelyik elterjedtebb, mások 
kevésbé. Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy kapóra jön az ismeretük; az viszont eléggé 
valószínűtlen, hogy ennek hiánya bárkit bajba 
keverjen. Az érdekesség kedvéért röviden 
megemlíthetünk közülük néhányat. A híres 
Csalogánydal például – nevéhez illően – színtiszta 
füttynyelv, amely amellett, hogy meglepően 
bonyolult információkat lehet vele gyorsan és 
pontosan átadni, ráadásul szívfájdítóan gyönyörű. 
Az észak-ynevi krónikák nem egy elszánt dalnokról 
emlékeznek meg, aki csupán azért vágott neki a 
Yian-Yiel varázspecsétekkel óvott hágóinak, hogy 
egy igazi mester ajkáról hallhassa a Csalogánydalt, 
még ha nem is ért belőle semmit. Közel áll hozzá a 
Síró Szellő dialektus, amely egyetlen magánhangzó 
hosszan elnyújtott intonálásába sűríti mondandóját, s 
a jelentéstartalmat kizárólag a hangszín, a hanglejtés 
és a hangmagasság finom változtatásaival fejezi ki. 
A Selyemfénynek csak írott változata létezik: 
művészi gonddal formált kalligráfiái közvetlenül az 
emberi tudatalattiból váltanak ki megnevezhetetlen 
érzéseket. Legjelesebb mesterei többnyire 
születésüktől fogva némák voltak, s tehetségüket 
gyakran kombinálták a festőecset forgatásával. A 
nagy Ue Lin egyik legendás vásznáért egy 
becsületesen megőszült admirális fellázadt a 
mikádója ellen, s mikor belátta, hogy vesznie kell, 
utolsó cselekedeteként lekaparta róla a szignót, hogy 
ura-ellenfele se gyönyörködhessen abban, amit ő 
nem tudott megtartani. (Magát a képet – a 
kevesebbet érő részt – a mikádó iránti tiszteletből 
nem rongálta meg; a mai napig így, megcsonkítva 
őrzik a császári palota műcsarnokában.) A 
Porcelánszív dialektus szavak helyett gazdagon 
árnyalt színekkel beszél, bármilyen közönséges 
tárgyon is mutatkozzanak meg; a Tavaszillat pedig, 
amelynek titkát az első daimai-hölgyek ősei vitték 
magukkal Enoszukéra, a szerető asszonyi test 
melegével és mozdulataival.  

Persze nem minden státusfüggő nyelvjárás 
ilyen sejtelmes és egzotikus, akadnak közöttük 
teljesen prózaiak is. Egyvalami azonban 
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mindegyikben közös: Az öt „érdemesen” kívül a 
tradicionális felfogás szerint valamennyi 
alacsonyrendűnek minősül. Ez ugyanúgy vonatkozik 
a gyér számú beavatott által ismert, művészi-
poétikus dialektusokra, mint az olyan praktikus és 
földhözragadt példákra, amilyen a birodalmi egység 
fenntartásához nélkülözhetetlen Hűs Harmat, melyet 
a hivatásos kereskedők használnak egymás között. 
Ők egyébként – legalja képviselőiket, a kóbor 
ószereseket meg a batyus piacozókat kivéve – 
Niaréban sohasem önálló, független magánzók, 
hanem a császári udvar szerződéses megbízottjai. A 
legtekintélyesebbek haszonbérletbe veszik az 
áruállományt, s teljes vagyonukkal állnak jót érte, ha 
nem sikerülne túladniuk rajta; de ilyen bizalmat 
nagyon kevesen élveznek. Sokkal gyakoribb eset, 
hogy a kereskedőnek nemcsak a portékája, hanem a 
személye is a mikádó tulajdonát képezi.  

Ha eltekintünk a bélpoklosok állítólagos 
jelbeszédétől, melynek tényleges létezését a mai 
napig nem sikerült bizonyítani, a slan nyelvcsalád 
legalantasabbnak élt rétegét a hagyományos 
értelemben vett, tájegységek szerint elkülönülő 
dialektusok alkotják. Mert vannak ilyenek is, 
méghozzá oly bőségesen, hogy lajstromozásuk 
meghaladná ezen értekezés kereteit: 
tartományonként két-három jelentősebb és temérdek 
kicsi. Az „udvarképes” kevesek ezektől annyira 
viszolyognak, úgy nemcsak beszélni nem hajlandók 
őket, de még hallgatni sem. Ha végképp kénytelenek 
vele, inkább hallótávolságon kívülre húzódnak, és 
onnan küldözgetik a partnerhez a tolmácsukat. Ez 
tulajdonképpen elég igazságtalan eljárás, hiszen e 
helyi dialektusok pusztán annyiban „bűnösek”, hogy 
nem csontosodtak bele az évezredes tradíciókba, 
hanem együtt változtak és fejlődtek a korral, az 
emberekkel. Miközben a mikádó megközelíthetetlen 
elefántcsonttoronyba rekeszti el magát 
udvartartásával, a tartományok élete a mindennapos 
ritmusban folyik, s ehhez az alapot kinek-kinek a 
saját tájszólása biztosítja. Szűkebb pátriájában ezt 
használja úr és szolga egyaránt, az úr legfeljebb 
némileg választékosabban; és neki persze arra is 
gondja van, hogy megtanulja az öt „érdemes” 
valamelyikét, nehogy szégyenbe kerüljön, ha idézést 
kapna a mandarin udvarába. Az összes társadalmilag 
kötött nyelvjárást együttvéve nem beszélik annyian, 
mint az Alkonyparázst, vagy a Hattyúnászt a nagy 
tartományi dialektusok közül. Ezek maguk is 
régebbiek a Hetedkornál, s egyúttal a Niarén kívüli 

Ynev legtöbb tekintélyes, kultúrhordozó 
nyelvénél. Gazdag irodalmi örökségük is van, 
amit a mikádó és az egyház persze közönséges 
papírpiszkolásnak tekint. Lenézve és 
megvetetten tölti be a birodalmi közös nyelv 
szerepét, amire a náluk csiszoltabbnak 
minősített dialektusok tökéletesen 
alkalmatlanok. Ám egy olyan fanatikusan 
hagyományhű, minden változástól irtózó 
kultúrában, mint a niarei – amely talán épp e 
tulajdonságának köszönheti korszakos 
fennmaradását -, ez bizonyára így is van 
rendjén.  

A slan nyelvterület azonban messze 
túlnyúlik a Sárga Császárság politikai határain, 
és magába foglalja az a két szárnybontogató 
fiókkultúrát is, amiket – terjeszkedés helyett – 
éppen Niare választott le magáról, s indított el a 
lassú önállósulás útján. Ezek – kurtábbra 
szabott múltjuk, korlátozottabb 
visszatekintésük miatt – nem annyira rabjai a 
tradícióknak, mint az anyacivilizáció, s 
fogékonyabbak az újító szellem iránt. A 
szűkebb őshazájukban uralkodó „alantas” 
dialektust pedig ők már anyanyelvükként 
hozták magukkal, amikor kirajzottak az 
ismeretlenbe új hont foglalni, s a későbbiekben 
azután már így is tekintettek rá, minden 
előítéletet levetkezve.  

Viszonyítás kérdése persze, hogy 
helyénvaló-e ifjú sarjkultúráknak minősíteni a 
kivándorlók alapításait. Elvégre az idősebbik 
még a káoszkor hajnalán jött létre, csaknem 
hétezer esztendeje. Maga a Sárga Császárság 
sem sokkal korábban lépett a történelem 
színpadára; vagyis inkább a mi historikusaink 
látókörébe. Ez aligha azt jelenti, hogy előzőleg 
nem létezett, inkább csak forrásaink hallgattak 
róla; hiszen a Pártütés Korában már ősi 
hagyományokat őrző, kiforrott kultúraként 
jelenik meg előttünk. Civilizációja – néhány 
jelentéktelen részletet leszámítva – már 
akkoriban is ugyanolyan volt, mint ma: 
bölcsessége rideg kegyetlenséggel párosult, 
szervezettsége merev maradisággal, poétikusan 
csábító titokzatossága mogorva elzárkózással. 
Konokul ellene szegült mindenféle változásnak 
– züllésnek, haladásnak egyaránt -, s ha az 
elfojtott feszültség robbanásveszélyessé vált, 
egyszerűen kivetette magából az okozóit.  
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Az első ilyen történelmi fordulat – 
legalábbis amiről mi tudomással bírunk – 
egy szedett-vetett flottához kötődik, mely 
rútul megtépázva hagyta el T’ou tartomány 
felségvizeit, fedélzetén haldoklókkal és 
sebesültekkel. Rövid bolyongás után 
horgonyt vetett egy ismeretlen sziget 
partjainál, melyet megkeseredett szívű 
kalóz-admirálisa csakhamar Eiya N’ou Shu-
Xengnek nevezett el. Vagyis az Utolsó 
Névadás Zátonyának, a t’oui halászfalvak 
Barackvirág nyelvjárásában. A mélységesen 
reményvesztett gesztus, mely akár a sors 
arcul köpésének is felfogható, az adott 
körülmények között teljesen érthető volt. A 
szigeten túl, a Keleti-óceán végtelenbe 
vesző víztükrén, valóban nem látszott 
semmi más, aminek nevet lehetett volna 
adni; nyugat felé pedig, a lángokban álló 
T’ouban, akkorra már senki eleven lélek 
nem maradt, aki bárminek nevet adhatott 
volna. A mikádó parancsa elrettentő 
büntetést szabott ki a gyülevész tengeri 
rablócsürhére: egyetlen férfi, nő vagy 
gyermek sem maradhatott életben a Sárga 
Császárság határain belül, aki a zendülők 
vétkes nyelvét beszélte.  

A sors végül rácáfolt az admirális 
kiábrándultságára, kinek névadása nem az 
utolsó, hanem az első lett a sok közül a 
„zátony” eseménydús történelmében, 
ágyékából pedig az Ég Alatti Tennók 
második dinasztiája sarjadt. (Az első 
dinasztia tennójának azt a magába roskadt 
öregembert szokás tekinteni, aki 
kirobbantotta T’ouban a felkelést, s akit a 
tengernagy saját kezűleg fojtott meg 
zászlóshajója fedélzetén, amikor – már 
félúton az új haza felé – egy elkésett 
dzsunka meghozta neki a hírt, miféle 
megtorlást látott jónak elrendelni a Sárga 
Császár.). A baljós név Eiya N’ou Shu-
Xengről utóbb Enoszukéra torzult, híven 
szemléltetve azt az átalakulást, ami a 
szigeten gyökeret verő Barackvirágban 
végbement. A nyelv az évezredek során 
elvesztette lágy dallamosságát, s helyette 
sodró lendületet kapott; keményebbé, 
erőszakosabbá vált, akárcsak az őt hordozó 
társadalom. A honalapító kalóz-admirális 

megesküdött, hogy erről a szigetről soha senkit nem 
fog elüldözni a zsarnoki önkény: itt, ha elég bátor 
lesz hozzá, minden férfi kiverekedheti magának a 
jussát. És valóban: nem is olyan kései utódját már a 
vad hűbéres klánok szövetsége kárhoztatta üres 
látszaturalomra. Hasonló sorsra jutott a gyűlölt 
sárkányszörny is, akinek a nevében a mikádó 
parancsba adta T’ou megtisztítását: a menetültek 
megtagadták tőle a hódoló imákat, s mert más hozzá 
mérhető istenséget nem találtak, inkább temérdek 
kisebbnek szenteltek oltárokat.  

Az enoszukei nyelv közel hétezer év alatt 
maga is számos dialektusra esett szét. Területi 
megoszlásuk a nagy klánok birtokviszonyaihoz 
igazodnak: velük együtt emelkednek föl és 
hanyatlanak le, s elnevezni is róluk szokás őket. 
Manapság a Sikedza-, a Hoedote-, a Szema-, a Kita-, 
a Dzsinde-, a Hikkjó-, és a Moroi –nyelvjárás számít 
a jelentősebbek közé, de az egyensúly rendkívül 
ingatag, s egy nemrég még félelmetes család 
hatalma évek alatt semmivé omolhat. A kis isteneket 
nem tisztelik külön szent nyelveken – a Sárkánytűz 
perzselte seb még ennyi év után is elevenen sajog. A 
tennók udvarának van ugyan saját dialektusa, amit a 
dinasztia sorsa fölött gyámkodó miniszteriális 
hivatal után Dandzsódainak hívnak, ám ezt 
semmivel nem tartják tisztábbnak vagy 
romlatlanabbnak a többinél. A hűbéres klánok 
rangsorát nem annyira a hagyomány szabja meg, 
inkább a pillanatnyi erőviszonyok.  

Az ilyen cseppfolyós ynevi helyzet persze csak 
az esetben állandósulhat, ha az egyes dialektusok a 
szokásosnál kevésbé ütnek el egymástól, s az 
eltérések részben presztízsokokra vezethetők vissza. 
Így könnyebb nyélbe ütni a nyelvváltásokat, 
amelyek elég rugalmasan igazodnak a politikai 
erővonalak átrendeződéséhez. Ez a magyarázata 
annak, hogy a Dandzsódai-dialektus mégis egyfajta 
„első az egyenlők között” státusra tett szert, főként a 
stabilitása révén. A tennókat ugyanis hajdan 
szakrális dicsfénnyel kárpótolták tényleges hatalmuk 
visszaszorításáért, ezért senki nem kezeli őket 
közönséges riválisként. A nagy klánok a 
legkülönfélébb módokon igyekeznek manipulálni a 
dinasztiákat – ám aki a félreállításával próbálkozna 
az egész Enoszuke osztatlan haragját vívná ki maga 
ellen.  

Az enoszukei idiómán helyenként még ma is 
érezhető az eredete. Beszédes jele ez annak, hogy a 
szigetlakók társadalma – a csalókán turbulens felszín 
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alatt – a mélyben igencsak szívósan őrzi ősi 
hagyományait. Mindazonáltal a két nyelv idestova 
hétezer éve külön fejlődik; távoli rokonok ugyan, ám 
az őket egybefűző kötelék a pyar-shadoni 
kapcsolatnál is gyengébb. Igazság szerint az a 
döbbenetes, hogy a laikus fül még ilyen irdatlanul 
hosszú idő után is fölfigyel olykor közös 
gyökereikre. Arra számítani, hogy az egyiknek az 
ismertsége segít a másik elsajátításában, nem több 
naív ábrándnál. A többi civilizációs örökség viszont 
szívósabban tartja magát, s ebből a szempontból 
néhány niarei hagyományelemek sarkos 
megtagadása éppoly áruló lehet, mint mások kitartó 
ápolása. Bár Enoszuke lingvisztikailag már 
elszakadt a Sárga Császárságtól, egyéb 
vonatkozásokban továbbra is erős szálakkal kötődik 
hozzá; messze jár még tőle, hogy önálló civilizációs 
központtá fejlődjön, s nyelvét kultúrhordozóvá 
emelje.  

A másik niarei fiókkultúra – Tiadlan – 
létrejöttének krónikája jóval közismertebb, mert 
több hiteles forrás számol be róla, jóllehet ez is a 
messzi régmúltban történt: három évszázaddal előzte 
meg Pyarron alapítását. A háttérben ezúttal nem 
háborús konfliktus állt, hanem egy gyökértelen, 
távoli nép érkezése a Sárga Császárság nyugati 
határára, egy mágikus kapun keresztül. A áratlan 
esemény Niaréban a nyughatatlan elemek lassú, 
fokozatos odaszivárgását váltotta ki, akik kezdetben 
még szórványosan, majd egyre nagyobb számban 
telepedtek meg a jövevények között. Az utánpótlás 
biztosítva lévén, idővel teljesen asszimilálták őket. 
Az idegenek kultúrája apránként, nemzedékről 
nemzedékre feloldódott a kivándorlók apadhatatlan 
csermelyében. Emléküket ma már csak az ország 
politikai berendezkedésének sajátosságai őrzik, 
eredeti nyelvük viszont szinte nyomtalanul 
elenyészett: kiszorította a szomszédos Ch’an 
tartomány uralkodó dialektusa, az Igazgyöngy. 
Történelme kezdetén Tiadlan hosszú évszázadokig 
állandó, közvetlen kapcsolatban állt a Sárga 
Császársággal, s ez a maga nemében páratlan 
körülmény megakadályozta leszakadását a központi 
nyelvterületről. Mikor azután a Yian-Yiel hágói 
lezárultak, az „alsóbbrendű” niarei dialektus már 
eléggé meggyökerezett ahhoz, hogy életképesnek 
bizonyuljon idegen környezetben is.  

A hármas királyság lakosságának ma is az 
Igazgyöngy az anyanyelve. Fejlődése persze nem 
rekedt meg az átvétel évszázadában, akkori 

állapotához képest jelentős mértékben átalakult. 
Ám Tiadlan kapcsolata az anyacivilizációval 
sohasem szűnt meg igazán; a határon innen és 
túl mindig éltek olyan személyek, akikből sem 
az erő, sem a szándék nem hiányzott a 
varázspecsétek áthágásához. A gyér, de 
rendszeres érintkezésnek tudható be, hogy az 
Igazgyöngy nem hasadt kétfelé, s a Yian-Yiel 
mindkét oldalán többé-kevésbé ugyanabban a 
formában él. Kalandozók számára ez azért 
különösen fontos, mert az Igazgyöngy elég jól 
összeegyeztethető Niare legtöbb tartományi 
dialektusával, a távol-keletet kivéve mindenütt 
el lehet vele boldogulni. (Az öt „érdemes” shan 
nyelvhez viszont semmiféle fogódzót nem 
nyújt, és a különféle státusfüggő 
dialektusokhoz is alig.) A Sárga Császárságba 
készülő utazóknak nem árt tisztában lennie 
azzal, hogy a mágikus határzáron kívül Tiadlan 
az egyetlen hely, ahol lehetősége van 
megtanulni egy olyan nyelvet, amin mag tudja 
majd értetni magát odaát.  

A slan nyelvterület masszív, egységes 
tömbjét idegen befolyás sohasem bírta 
megrepeszteni. Ez a különös kultúra oly módon 
állt ellen a külső hatásoknak, hogy egyszerűen 
tudomást sem vett róluk. A Közös Nyelvet sem 
Niaréban, sem Enoszukén nem beszélik, nem 
ismerik, még a létezéséről sem tudnak. A Sárga 
Császárságban a pyarul megszólaló jövevény 
döbbenetet és álmélkodást kelt, érteni senki 
nem fogja. Nyelvét bizonyára durva hegyvidéki 
tájszólásnak vélik, afféle barbár makogásnak, 
mely éppoly mélyen áll a tartományi 
dialektusok alatt, mint azok az öt „érdemeshez” 
képest. Nagyon valószínű, hogy komoly 
kétségek fognak fölmerülni: az idegen 
egyáltalán az emberi fajba tartozik-e? 

Tiadlanban természetesen nem kell 
számolni ennyire sarkított reakciókkal. Kívül 
rekedt helyzete kénytelenségből fogékonnyá 
tette az országot más kultúrhordozó nyelvek 
iránt, bár bizonyos enyhe, elnéző 
felsőbbrendűség itt is tapasztalható, különösen 
az előkelő körökben. Azok a tiadlaniak, 
akiknek rendszeresen kell érintkezniük 
külhoniakkal, a közösnek egy eléggé különös 
változatát, az úgynevezett slan nyelvet 
használják, melynek sajátos ízét az Igazgyöngy 
dialektusból átvett, éneklő hanglejtés és a 
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kemény mássalhangzók lágyítása adja. 
Elnevezése onnan ered, hogy a Tiadlanból 
elszármazott kalandozók – szinte kivétel 
nélkül slan harcművészek – általában ezen 
kommunikálnak másokkal. Külföldiek 
úgyszólván sohasem tanulják meg, de erre 
nincs is szükség, mivel a slan nyelvet 
beszélő tiadlaniak kiválóan megértik az 
összes többi pyar dialektust – jóllehet ők 
maguk meglehetősen szűkszavúak, hisz 
furcsa kiejtésükkel gyakorta derültséget 
keltenek.  

A nagy nyelvi tömbök közé ékelődve 
több kisebb-nagyobb zárványközösség él 
Észak-Yneven, melyek létszámukat 
tekintve nem túl jelentősek, ősi 
hagyományaikhoz azonban konokul 
ragaszkodnak – ha nem is annyira, mint a 
mikádó birodalma. Ezek a közösségek 
általában titokzatos, gyökértelen 
szigetnyelveket beszélnek, s az idők 
múlásával óhatatlanul kétnyelvűvé válnak, 
hacsak nem akarnak teljes elzárkózásba 
burkolózni. Ide sorolhatjuk a dwoonokat, 
akik döbbenetes makacssággal küzdenek a 
pyarroni kulturális beolvasztás ellen, noha 
politikai téren ingatag szövetségbe 
kényszerülnek velük. A külvilágba vetődő 
dwoonok jobbára a közös nyelv valamelyik 
dialektusát használják; saját hazájukban 
azonban még akkor sem hajlandók 
megszólalni rajta, ha történetesen ismerik. 
Minden látogatójuktól elvárják, hogy 
tisztelje meg őket a nyelvük elsajátításával, 
máskülönben igen fagyos fogadtatásra 
számíthat. A szövetségi diplomatáknak jó 
néhány esztendejükbe és több kínos 
politikai fiaskóba került, mire megtanulták 
ezt a leckét.  

Hasonló zárványközösségeket 
alkotnak Északon az ilanoriak, akiknek az 
erejéből a Hetedkor égén még egy 
gyarmatállam – Yllinor – alapítása is 
futotta, jeles kalandozókirályuk, Mogorva 
Chei vezetése alatt. Nyelvi kérdésekben 
szükségképpen rugalmasabbak a 

dwoonoknál, mivel anyanyelvük – az ilor, azaz a 
híres rejtnyelv – elsajátítása legendásan nehéz, 
olykor még a született tehetségeknek is beletörik a 
bicskája. Az ilanoriak azonban előnyükre fordították 
ezt a hátrányt: mindennapjaikban jobbára az erv-
közöst beszélik, anyanyelvüket pedig az egymás 
közötti titkos érintkezésekre használják, amikor nem 
akarják kívülállók orrára kötni mondandójukat. Igaz, 
a spionmesterséghez nemigen fűlik a foguk; de nem 
véletlenül tartják őket Ynev legjobb fürkészeinek és 
felderítőinek... 

A barbár korgokat talán túlzás a zárványnépek 
közé sorolni, hiszen meglehetősen népes 
közösségekben élnek, s nyelvük nem egészen 
társtalan: a tudós elemzők szerint valaha rég közös 
tőről fakadhatott az ervvel. A nagy ynevi nyelvek 
iránt tanúsított mogorva elzárkózásuk azonban 
mindenképpen az előző két nemzettel rokonítja őket. 
A korg nyelv megszámlálhatatlan kisebb dialektusra 
oszlik és a tengeri klánok igen nehézkesen értenek 
szót a szárazföldiekkel; abban azonban 
valamennyien megegyeznek, hogy a „civilizált” 
nyelvekben való elmélyedést merő 
haszontalanságnak tartják. Ezen az előítéleten csak a 
soraikból nagy ritkán kikerülő kalandozók teszik túl 
magukat, ők sem egykönnyen: különösen a 
betűvetéstől irtóznak, mert sámánjaik szerint a 
szavakat bilincsbe verni bűn. Másrészt viszont a 
városépítő nemzetek sem mutatnak sok 
hajlandóságot a korg nyelv iránt: megtanulására 
csupán néhány hajóskapitány, kalandor és 
misszionárius veszi olykor a fáradtságot. Pedig nem 
lehetetlen, hogy ezzel komoly hibát követnek el: a 
korgok ugyanis fiatal, agresszív, erőszakos nép, s 
könnyen elképzelhető, hogy ha egyszer az elaggott 
kultúrák végleg kivéreztetik egymást öldöklő 
háborúikban, rablók helyett majdan hódítókként 
fognak a történelem színpadára lépni... 

Vége 
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