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Gianag Hercegség 

Terület: 101 000 négyzetmérföld 
(É–D ~250 mérföld, K–Ny 
~550 mérföld) 

Népesség: 930 000 fő, fontosabb 
városok: Sinog Kul (50 000 
lakos), Genningen (15 000 
lakos), Harting (8 000 lakos) 

Átlagos népsűrűség: 9 
fő/négyzetmérföld  

Államforma: hercegség 
Lakosság: erv, törpe 
Nyelv: erv, vanír 
Vallás: a pyarroni és a törpe 

pantheon tisztelete 
Pénznem: gianagi korona  

 Domborzati és természeti 
adottságok 

Ha az erv országok lakói 
hegyvidékről beszélnek, elsőként 
jut eszükbe Gianag. Való igaz, a 
hercegség csaknem teljes területén 
a Traidlan déli nyúlványainak 
bércei sorakoznak. Itt még az 
alacsonyabb hegyhátak is nehezen 
járhatóak; a csendbe burkolódzó 
fenyőerdőket helyenként kopár 
sziklavonulatok és széljárta 
hangások váltják föl. A délen is 
honos vadak dúsabb bundát 
növesztenek a csikorgó hidegek 
ellen. Az erdőségek ura errefelé a 
ravasz és rettentő erejű kékmedve, 
a hercegség messze földön híres 
vadászainak méltó zsákmánya. 

A Gianagban honos kékmedve éppúgy 
téli álmot alszik, mint kisebb termetű rokonai; 
ám a prémvadászok ennek ellenére a hóval 
lepett rengetegben is összefuthatnak vele. 
Ennek oka többnyire a meglett kor, valamilyen 
betegség vagy éppen az éhség okozta 
álmatlanság. A szűkebb esztendőkben sok állat 
nem tud elég táplálékot szerezni a téli álom 
átvészeléséhez, s így alvás helyett egyre 
éhesebben és dühösebben rója köreit pórul járt 
társaival egyetemben. Az ilyen medvék a 
legveszedelmesebbek az emberekre, mert az 
éhségtől hajtva bárkit és bármit habozás nélkül 
megtámadnak. 

A kékmedve rövid távon könnyedén 
utoléri és egyetlen ütésével hóba sújtja a 
vágtató lovat. A fára mászás sem jelent ellene 
menedéket, ugyanis bárhova követi prédáját, és 
nem zavarja, ha letörnek alatta a vékonyabb 
faágak. A menekülők csupán kitartásukban 
bízhatnak, esetleg abban, hogy a medve – 
szemben az emberrel – sokkal nehezebben 
rohan dombról lefelé, mint arra fel. 

A kékmedve leghíresebb vadászai az 
orkok közül kerülnek ki; ők az egyedüliek, 
akik képesek fegyver nélkül, csupán a 
mellükre szíjazott szarvasagancsokkal 
nekirontani ezeknek a fenevadaknak. A 
felágaskodó medve ugyanis magához szorítja 
áldozatát; és ha az ork vadász képes eltartani 
magától a tágra nyílt pofát, zsákmánya előbb-
utóbb saját magát nyársalja fel. E módszer 
azonban nem alkalmazható télvíz idején – 
ekkor ugyanis a kékmedve bundájába belefagy 
a megolvadt hólé, és az így képződő jégpáncélt 
még lándzsával sem lehet áttörni. De a frissen 
sült medvetalp állítólag minden kockázatot 
megér… 
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A legmagasabb csúcsok északon, a tarini határ 
mentén emelkednek. A hegyek csak az ország déli 
részén szelídülnek dombokká, majd végül Gianag 
keleti csücskében, a Selva és a tarini gleccserek 
vizéből táplálkozó, jeges Garrad összefolyásánál 
válnak valódi síkvidékké. Itt már lombos erdők 
kísérik a folyókat, éger-, nyír- és vadalmafák 
tarkítják a zöldellő réteket. Jellegzetes és csak itt élő 
fa a witthe. Ez az ősszel égővörösben pompázó 
lombú fa elszórt ligeteket alkot; a kérge alól 
kicsurgó cukros mézgát édesítőszerként használják a 
helybéliek. A hegyek között számtalan apró 
tengerszemet találni, de mind közül a legnagyobb 
állóvíz az északi határ csúcsai között található, 
türkizkéken csillámló Hidrach-tó. Mivel eddig 
egyetlen mérőón sem érte el a tó alját, a néphit 
feneketlennek tartja. 

Az ország északi fekvése miatt igen hűvösek a 
nyarak és nagyon hidegek a telek. A Selva-
medencében hajlamos hosszú hetekig megülni a 
fagyos levegő, amelyből apránként csapódik ki a 
pára. Ha télen leesik a hó, ritkán olvad el az esős 
tavaszi hónapokig, így a hófúvások gyakran több láb 
magas torlaszokat emelhetnek. 

Történelem 

Az északi hercegség már az Erv Királyság 
idejében is meglehetősen jelentéktelen, félreeső 
területnek számított. Önállóvá válása után 
elzárkózott szomszédaitól; hódítások helyett belső 
bajaival volt elfoglalva. Az egységes állam 
felbomlása után ugyanis a földbirtokosok igyekeztek 
minél nagyobb hatalmat a markukba kaparintani, s a 
hercegi ház irányító szerepe igencsak háttérbe 
szorult. Gianag uralkodói végül a köznemesség 
körében kerestek támogatókat a főurak ellenében, és 
így sikerült fokozatosan visszaszorítaniuk azok 
hatalmát. Sigerel herceg 1257-ben adta ki a 
Genningeni Kapitulárét, amely egyben az ország 
máig érvényben lévő, a közrendűek kiterjedt 
szabadságjogait magában foglaló alkotmánya. 

Eren az évszázadok folyamán több kísérletet is 
tett a nehézségekkel küzdő ország meghódítására, de 
a járhatatlan hegyek végül mindig föltartóztatták a 
lovagi hadakat. Ezekben a harcokban a déli 
szomszéd újra és újra igyekezett fellázítani a 
herceggel szembenálló gianagi főurakat, rendszerint 
igen eredményesen. Sigerel herceg elsősorban az 
ereni fenyegetés megszűnését remélte az Északi 

Szövetség létrehozásától, melyhez országa 
1249-ben alapító tagként csatlakozott. 

Sokkal kedvezőbben alakult a hercegség 
viszonya másik két szomszédjával, Tarinnal és 
Haonwellel. Elsősorban Gianagnak köszönhető, 
hogy a Pyarron szerinti XIII. század elején 
Beriquelről érkezett törpék letelepedhettek a 
Traidlan-hegység ritkán lakott határvidékén. 
Merec Darvan herceg, az imént említett Sigerel 
atyja, a törpékkel kötendő szövetségben jó 
esélyt látott a saját nemességével folytatott 
viszály rendezésére. Az ő javaslatára hívták 
össze 1228-ban Sinog Kulban az erv hercegek 
tanácsát, amely a hegység orkok lakta részeit a 
törpéknek adományozta; a cserébe kapott 
hegymélyi kincsek a herceg gazdagságát, s 
ezzel együtt hatalmát növelték a nemesekkel 
szemben. 

Haonwell csak a törpék letelepedése után, 
a fellendülő bányászat és a mithrill frissen 
feltárt telérei miatt figyelt fel Gianagra, és 
ekkortól kialakuló kapcsolatuk azóta is inkább 
kereskedelmi természetű. 

 

A XIV. századra elcsitultak az országot 
megosztó lázadások. Az időtől fogva a kiterjedt 
szabadságjogok az ország minden lakóját 
megilletik; megőrzésükre a polgárok és a 
parasztok egyaránt kényesen ügyelnek. Éppen e 
nagy szabadságnak tudható be, hogy a 
legfontosabb kérdésekben olykor évekig sem 

Az erv freskófestők és szobrászok 
előszeretettel ábrázolják műveikben azt a 
magasztos pillanatot, amikor az Északi 
Hármak hercegei a törpe követeknek 
átnyújtják a híres Sinog Kul-i 
adománylevelet. E jelenetek legtöbbjén 
Merec Darvan markáns arcán már-már 
végtelen jóindulat tükröződik. A rideg, ám 
rendszerint elhallgatott tények tükrében 
azonban a gianagi uralkodó önzetlen 
segítőkészsége aligha állja meg a helyét. 
Ehelyett inkább kajánul szemlélhette, 
amint újdonsült szövetségesei megszállják 
a Traidlan-hegységet, ezzel megszabadítva 
őt három ork törzstől és még több lázongó 
kiskirálytól. Nem beszélve a kibányászott 
nemesfémekről, melyeket a törpék még 
sokáig adóként fizettek az erveknek... 
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születik döntés, hiszen minden javaslat 
óhatatlanul mások ellenállásába ütközik. 
Egységet csak a külső fenyegetés teremt, 
ám annak elmúltával azonnal újra kezdődik 
a torzsalkodás. Gianagban ezért az elmúlt 
kétezer évben szinte semmilyen tartós 
változás nem történt: az országot az 
állandóság földjének tartják szerte Északon. 

3341-ben III. Tareon (Zsarnok) 
Kenriegor a déli grófságok főnemeseivel 
összefogva megpróbálta csorbítani a 
köznemesség jogait, ami általános 
felkelésbe torkollott. A lázadó nemeseknek 
sikerült meggyőzniük a közszabadokat, 
hogy a nemesi gyűlés feloszlatása után a 
grófok az ő jogaikat is lábbal fogják tiporni. 
Így a rákövetkező év tavaszán a herceghez 
hű seregek súlyos vereséget szenvedtek 
Genningennél a Tak Derbannar által 
vezetett felkelő hadaktól. Kenriegor 
herceget menekülés közben fogták el, de a 
lázadók vezére elé már csak tetemével 
érkeztek. A gianagiak nehezen tűrik, ha 
szabadságukat bárki is meg akarja kurtítani, 
legyen az akár saját uralkodójuk. 

Társadalom és közigazgatás 

A Gianagba látogató külhoniakat 
rendszerint zavarba hozza, milyen keskeny 
a választóvonal urak és szolgák között. 
Neveltetésénél fogva minden gianagi 
öntudatos, már-már rátarti: megadja az 
emberi méltóságnak kijáró tiszteletet, de 
senki előtt nem alázkodik meg. A nemesek 
mindemellett büszkék származásukra, 
címerükre és kardjukra – igaz, némelyikük 
mindössze ennyit mondhat a magáénak. 

 

Bár szinte minden faluban él néhány nemesi 
família, életkörülményeiket és vagyoni helyzetüket 
tekintve ők sem sokban különböznek a 
közrendűektől. Kisebb-nagyobb majorságaikat 
bérlőkkel műveltetik, körbekerített udvarházaik 
szobáit háznépükkel együtt lakják. Sok nemesnek 
azonban még erre sem futja: maga műveli 
földecskéjét, vagy tereli nyáját. 

Gianagban nem alakult ki az erenihez hasonló 
hűbéri láncolat, mint ahogy a lovagság eszméje sem 
hódít különösebben. Hűbéri eskü csak az ekák, azaz 
a grófságok urait köti a herceghez, a köznemességet 
nem. A nemesek elvben ugyan a hercegi akaratnak 
és a grófi fennhatóságnak alávetve élnek, a 
gyakorlatban azonban a maguk urai. Egyik 
legnagyobb kiváltságuk az adómentesség, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy a parasztoknál 
könnyebben boldoguljanak sovány földjeiken, még 
akkor is, ha egyébiránt szegényebbek a Kyel-
klastrom egerénél. 

A hercegi ház és a többi főnemesi család 
együttesen is csak az ország területének ötödrészét 
birtokolja. A herceg saját uradalmai mellett csak 
néhány jelentősebb birtokot tartott meg minden 
grófságban; ezek jövedelmei a grófokat illetik meg 
hivatali idejük alatt. 

 
A társadalom kilenc tizedét kitevő parasztok 

senkinek nem tartoznak szolgálattal, csupán a 
hercegi, egyházi és grófi adókat kell befizetniük. 
Többségük saját földjén gazdálkodik, de föld nélküli 
bérlők is szép számmal akadnak közöttük. Ők vagy a 
nemesek, vagy a szabadvárosok birtokait művelik; 
csak a hercegnek járó fejadót és az egyházi adót 
fizetik, a grófi adó alól – birtok híján – mentesülnek. 
A telkes gazdáknál így is rosszabb a helyzetük, 
mivel a soványka parcellákért igen magas bérleti 
díjat kérnek tulajdonosaik. A gianagi parasztok, bár 
jogaikban szabadabbak, rosszabbul élnek, mint 
szűkösen mért jogokkal rendelkező ereni vagy 
erigowi társaik, akik a dúsan termő földeknek 
köszönhetően magasabb adók mellett is jobban 
boldogulnak. 

A gianagi történelem folyamán 
egyetlen esetben – III. Tareon (Zsarnok) 
Kenriegor – halálakor fordult elő, hogy 
a nevezetes hercegi testőrség 
cserbenhagyta urát. A testőrség törpe 
tagjai azonban ekkor sem szegték meg 
esküjüket, és utolsó leheletükig 
harcoltak a lázadók ellen. 

Aer Gianegan ase erro! – Gianagban 
mindenki úr! 

erv szállóige 
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Más erv országokhoz képest a gianagi papság 

is igen szerény körülmények között él, mivel az 
egyházi birtokok aprók, és az adókból sem folyik be 
különösebben nagy összeg. Még az egyházmegyéket 
vezető oderatok is csupán a nép tiszteletét 

élvezhetik, és bizony még a tehetősebb 
polgárokhoz képest is össze kell húzniuk a 
nadrágszíjat. 

A polgárok általában jómódban élnek; 
különösen igaz ez a Traidlan aranyának 
kereskedelmén meggazdagodott 
genningeniekre. A városlakók közül sokan nem 
is gianagiak, hanem Haonwellből vagy a többi 
erv államból származó emberek – ha ugyan 
emberek egyáltalán: mert főként a 
bányavárosokat számos betelepült törpe is 
lakja. A Kőatya gyermekei a hegyvidéken 
jobbára zárt közösségekben telepedtek le, de 
sok helyütt mindenféle viszálykodás nélkül 
együtt élnek az emberekkel. Legtöbbjük a 
földfelszínre költözött; életmódjuk ma már sok 
tekintetben eltér a Tarinban maradottakétól. 
Elsősorban bányászattal vagy 
kőmegmunkálással foglalkoznak, ám sokan 
adják fejüket a pásztorok vagy vadászok 
mesterségére is. A kőfiak közül kerül ki a 
városi polgárság tekintélyes része: Sinog 
Kulban negyed-, míg Hartingban ötödrésznyi a 
Tarinból betelepültek aránya. Az északnyugati 
határvidéket olyan nagy számban lakják, hogy 
ott 2674-ben Achmere (Törvénytisztelő) 
Fargakh herceg külön törpe grófságot hozott 
létre Soggiar néven. 

A hercegség tizenkét grófságának 
irányítása meglehetősen eltér az erv 
szokásoktól. Évezredes hagyomány szerint 
Gianagban nem a herceg, hanem maga a 
köznemesség vizsgálja a grófok munkáját. A 
köznemesek évente egyszer gyűléseket (derac) 
tartanak, amelyeken sokszor viharos 
körülmények között számoltatják be a grófokat 
és választják meg a hercegi tanácsba küldött 
követeket, az algrófokat (dalekoss). 

Az uralkodó hatalmát az állandóan 
működő Belső Tanács korlátozza, nem annyira 
törvényadta jogai, mint inkább tekintélye révén. 
A Belső Tanácsban az udvari tisztségviselők és 
a grófságok urai mellett a pyarroni egyházak 
főpapjai és a köznemesség által választott 
algrófok foglalnak helyet. Itt erőteljesebben 
érvényesül a főnemesség szava, mivel a 
szavazatokat nem szám szerint, hanem „súlyra” 
számlálják, ráadásul az algrófok rendszerint 
maguk is a tekintélyesebb földbirtokosok, és 
nem a szegényebb köznemesek soraiból 

A gianagi grófi adóhoz hasonló 
adónemmel másutt nem találkozhatunk. Az eka 
ura szedeti be évente, és a befolyt összeg felét a 
grófság hivatalainak működtetésére fordítja, 
másik felét pedig birtokaik nagyságának 
arányában megosztja a nemesek között, tekintve, 
hogy nincsenek jobbágyaik, akik adóznának 
nekik. A grófi adó összege megegyezik a máshol 
a földbirtokosoknak járó adók mértékével: a 
termény tizedét teszi ki. E nélkül az adónem 
nélkül a legtöbb köznemesi birtok valószínűleg 
régen tönkrement volna. Annak idején Sigerel 
herceg csak a grófi adó bevezetésével tudta 
keresztülvinni a Kapituláré földbirtokokról szóló 
passzusait. 

A törpe kultúra egyes elemei gyakran 
különös utakon épültek be a gianagi emberek 
tudatába. Ez azonban nem vonatkozik a híres 
törpe harcászatra, melynek térnyerését pontosan 
nyomon tudják követni Ynev stratégái és 
történetbúvárai. Az első, törpék tervezte vár 
építését még 1232-ben fejezték be Merec Darvan 
herceg pallérjai, s miután az sértetlenül vészelte 
át az 1315-ös ork bosszúhadjáratot és az 1341-es 
felkelést, fogalommá és követendő példává vált 
az erődök törpe mesterekkel való építtetése. A 
jellegzetes alakú törpe fegyverek, így különösen 
a harci kalapács, a csatacsákány és a ragon, a 
híres kétfejű csatabárd elterjedése is ezekre a 
vészterhes időkre datálható – ekkoriban ugyanis 
a törpék fegyverkovácsai messze felülmúlták a 
helyi kontárokat, és aki jó minőségű fegyvert 
akart vásárolni, az inkább hozzájuk fordult. A 
kőfiak fegyverei először a nemesek között váltak 
közkedveltté – e folyamat betetőzéseképp emelte 
magasba a Sig Tragant, a mithrillből kovácsolt 
csatabárdot II. Achain herceg a nevezetes kahan-
magori Szurdokcsatában – de később a 
közkatonák körében is véget vetettek a kardok 
egyeduralmának. Hasonló utat jártak be a törpe 
mintára készült pajzsok, sisakok és vértek is. 
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kerülnek ki. A törpe grófság képviseletében 
a kőfiak is részt vesznek az üléseken. A 
Tanácsban az algrófok miatt jóval többen 
ülnek, mint a hasonló ereni vagy erigowi 
testületekben, így a megosztottság gyakran 
megbénítja annak munkáját. 

A rendes körülmények között évente 
összehívott országgyűlés (og derac, szó 
szerinti fordításban „nagyok gyűlése” – 
nagyok alatt az előkelőket és 
kiváltságosokat értve) Gianagban valós 
hatalmat birtokol. A főként köznemesekből 
álló gyülekezet tiszte egyebek között az új 
uralkodó megválasztása, de vétójoggal 
rendelkezik minden fontosabb 
törvényjavaslat ügyében is. 
    A hercegség békéjét szigorú törvények 
vigyázzák, melyek egyforma eréllyel 
sújtanak le nemesre és nemtelenre, 
átutazóra és helybélire. A büntetések 

kiszabásánál gyakran alkalmazzák a „szemet 
szemért” elvét. Ha egy tyúk értékénél kevesebbet 
lop valaki, a törvényszolgák beérik egyik keze 
lecsapásával; ha azonban ez másodszorra fordulna 
elő, a bűnöst semmi sem menti meg a bitófától. A 
törvények különösen érzékenyek az egyéneket és 
közösségeket megillető jogokra: az a szökött 
rabszolga, aki eléri Gianag határát, visszanyeri 
szabadságát. 

Vallás és kultúra 

A hercegség lakói az Erv Királyság korától a 
pyarroni pantheon hűséges hívei, de a vallási 
hagyományaikra a törpe szokások is rányomják 
bélyegüket. Különös tisztelet övezi a 
kézművesmesterségek művelőit, és istenüket, 
Gilront. Fent északon, Harting közelében egy 
Kuleman nevű bányavároskában található a Gilron-
egyház ortodox ágának központja. Gilron papjai 
vezetik a gianagi egyházmegyéket, és az alsópapság 
tekintélyes hányada is az isten felszentelt 
kovácsmestereiből áll. Az egyház szokatlanul 
szervezett a hercegség területén, és egységes 
rendtartás szerint folyik más országokban kissé 
öntörvényű papjainak tevékenysége is. Az e század 
elején közülük kivált kahreieket gyakran 
szakadároknak tekintik, bár nincs a két irányzat 
között komolyabb ellenségeskedés. 

A gianagiak a Pörölyök Ura mellett elsősorban 
Kyelt tisztelik; az ő papjai oktatják betűvetésre a 
falusiakat, ők szolgáltatnak igazságot a bíróságokon, 
és a falvak világában gyakran ők az egyedüli 
írástudók is. Sinog Kulban a politizáló nemesség és 
a hivatalnokok soraiból kerül ki Dreina kisszámú 
híve, míg Genningenben a betelepült haonwelliek 
ápolják Alborne kultuszát, de rajtuk kívül nem sokan 
mutatnak be áldozatot a Csillagköpönyegű 
Lantosnak. Az ország délkeleti felének 
termékenyebb vidékén, a kisebb síkföldi falvakban 
Erenből átvett szokásként elterjedt Ellana istennő 
tisztelete; a csendesen susogó erdőségekben pedig 
Arel oltáraira bukkanhat az utazó. 

 
 

 
 
 
 
 

Gianagiak alapították és 
működtetik az Ezüst Ököl Testvériséget, 
mely a hírszerzés mellett fő feladatának 
tekinti a Quiron-tengeri rabszolga-
kereskedelem szétzúzását és az 
áldozatok fölszabadítását. Érthető 
ellenszenvvel viseltetnek a toroni 
Láncbarátok iránt: vesztegetéssel vagy 
erőszakkal számos szállítmányukat 
sikerült már megkaparintaniuk. 
A karakterek e szervezettől kapnak 
megbízást arra, hogy ellenőrizzék a 
Togran-hegy déli oldalában lévő 
bányákat, ahol a hírek szerint toroni 
hadifoglyokon kívül rabszolgákat is 
dolgoztatnak a bányafelügyelők. 

Ilyen esetben a bánya urát, azaz 
jelenleg Ruwain se Triem grófot terheli a 
felelősség a birtokán történtekért. A 
karakterek azonban megtudják, hogy a 
férfiú, aki a Testvériség nevében 
megbízta őket, éppenséggel a gróf 
öccsének fegyvernöke – s a jog szerint 
erre a testvérre szállna a teljes birtok, ha 
arra jelenlegi gazdája érdemtelennek 
bizonyulna, s utána nem maradna 
egyenes ági fiúörökös. 

A gróf egyetlen fiát pedig állítólag 
valami különös betegség emészti… 
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Az áttelepült törpék továbbra is saját 
pantheonjuk isteneihez fohászkodnak. Oltáraikat és 
szentélyeiket gyakorta az erv építészet stílusában 
alakítják ki; a törpe településeken sűrűn látni Bul 
Ruurig, Kadal vagy Tooma tornyos felszíni 
templomait. Gazdag mondaviláguk mára 
elkeveredett a helybéli emberekével: hőseiket, 
meséiket és ünnepeiket egyaránt megosztják 
egymással. Egyik jeles napjuk a törpe újesztendő, 
amely Dreina tercének tizenötödik napjára esik – a 
tárnák népe ekkor emlékezik meg Bul Ruurignak 
Tyrrano fölött aratott győzelméről. 

 

Gianag lakói megünneplik a tavasz 
eljövetelét is, amikor országszerte szalmabábuk 
képében gyújtják föl a telet, s legalább ekkora 
vigalomra adnak okot nyárutón a betakarított 
termés örömére járt hosszú, hullámzó 
körtáncok. A mulatságok persze mit sem 
érnének jó zene nélkül: a gianagi bárdok a 
hathúros lant és a sinogi ikerfurulya virtuózai, 
mesék és hőseposzok tudói. Erigowi 
pályatársaik humortalannak mondják őket, 
pedig az északi országban éppen, hogy ők 
terjesztik a nép ajkán született adomákat és 
tréfákat. 

A gianagiak egyszerű szabású, földszín 
árnyalatú ruhái inkább kényelmesek és tartósak, 
mintsem mutatósak. Nemes és nemtelen között 
nehéz öltözete alapján különbséget tenni, a 
társadalmi helyzetre legfeljebb arany- és 
ezüstrátétek, prémgallérok és pelerinek utalnak. 
Törpe módi szerint minden férfi szakállt vagy 
legalább bajuszt visel. 

Építészetük ugyanezt a felfogást tükrözi. 
Az alacsony kőépületek homlokzatának 
egyszerűségét csak egy-egy ablaknyílás töri 
meg – a díszítéseket és az itt különös bőségben 
alkalmazott aranyozásokat a belső terekre 
tartogatják. Földszintes házaik törpe szokás 
szerint gyakran további két-három földalatti 
szintet rejtenek. A helybéli ácsok boszorkányos 
ügyességgel munkálják meg az erdők szálfáit: 
jó pár hegyvidéki város és falu büszkélkedhet 
olyan templommal, melyet egyetlen vasszög 
beillesztése nélkül építettek. 

 

 

Korunk legnevesebb gianagi bárdjainak 
egyike Darkif Torlo, aki a hírek szerint 
egyenesen Erionból érkezett haza, hogy részt 
vehessen a trónörökös öccsének nagykorúvá 
válása alkalmából rendezett szertartáson, melyen 
az ifjú haját Kyel papjai rövidre nyírják, hogy 
felvehesse végre a férfiakat megillető harci 
sisakot. 

Egyes vélekedések szerint más oka is volt 
annak, hogy a neves dalnok oly sietősen vett 
búcsút a godorai udvartól; s bizony e 
rosszindulatú szóbeszéd még az udvarmester 
füléhez is utat talált. Ő pedig némi töprengés után 
felkéri a karaktereket, hogy tartsák óvó 
tekintetüket a babérkoszorús költőn, nehogy 
valamely korábbi botlása árnyat borítson e szép 
ünnepre. Mindezt természetesen a legszigorúbb 
diszkréció mellett, nehogy rossz néven vegye ez 
az érzékeny lélek, hogy fegyveresek követik 
lépteit. 

A feladat nem tűnik nehéznek – ám a dalok 
és regék mestere szemlátomást még az ünnep 
előtt be akarja bizonyítani Sinog Kul nemes 
hölgyeinek, hogy a szerelemben sem találni 
hozzá fogható bajnokot. A karakterek pedig a 
parancs szerint nem távolodhatnak el tőle húsz 
lépésnél messzebbre… 

Számos mitikus hőst vall magáénak mind a 
törpék, mind az emberek népe. Ilyen például 
Hegyetlépő Sai, aki a tariniak szerint a 
Beriquelről érkezettek egyik vezére volt, míg 
ugyanőt az államalapító királyok egyik 
vitézeként tartja számon a gianagi emlékezet. 

A Sinog Kul-i hercegi palota egyik 
félreeső tornya ad otthont a Szövetség 
legnagyobb térképtárának. Itt állítólag 
másolatot tartanak minden ismert 
földabroszról, de számos páratlan értékű 
régiség is szerepel gyűjteményükben, mint 
például a Beriquelről érkezett törpék 
bőrtekercsei, melyek meglepő pontossággal 
tüntetik föl a Fehér-tenger minden jég 
koptatta öblét. Állítólag itt őrzik Niles 
Daray naplóit és a messzi Anvaria partjairól 
készült titkos navigátorkönyveket is. 
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Gianag nem a kifinomultság és a 
dekadens kellemkedés hazája. Igazi hűbéri 
rend híján a lovagi kultúra sem honosodott 
meg a hercegségben, így még az udvari 
nemesség műveltsége is hiányos kissé. 

Rendkívül alacsony az írástudók száma, 
csak a felsőpapság, a nagypolgárság és a 
főnemesség soraiban találhatunk – elvétve – 
igazán művelt embereket, akik azonban 
egytől egyig külhonban szerezték tudásukat. 
Az egyetlen nevesebb tanintézetet, a Sinog 
Kul-i Kollégiumot a herceg alapította még 
háromszáz éve, de kellő számú hallgató 
híján működése gyakran akadozik. Az 
utóbbi évszázadban Genningenben 
létesítettek iskolát Alborne papjai, ám ezt is 
inkább a betelepült haonwelliek látogatják. 
Maga a hercegi família természetesen a 

tudományok terén is igyekszik lépést tartani a többi 
erv országgal: ezért alapították az egész Északon 
híres, Hideg Termek néven emlegetett hercegi 
könyvtárat és térképgyűjteményt. Szűkösebb 
forrásaihoz mérten a főnemesség is igyekszik 
utánozni az uralkodót. 

Városok és utak 

Ha Erenről azt mondtuk, hogy kevés városias 
település emelkedik földjén, akkor ez Gianagra még 
inkább igaz. Három nagyobb városán kívül a többi 
fallal kerített település csupán kis bányászkolónia, 
lakóik száma általában nem több két-háromezer 
főnél. 

Mivel a hercegséget történelme során ritkán 
érték külső támadások, Gianagban viszonylag kevés 
komoly erődítmény épült. A törpék által emelt várak 
legalább olyan tekintélyt parancsolóak, mint ereni 
párjaik, ám számuk csekély. A várak többsége a 
nemesség kezén van, kisebb – stratégiai fontosságú 
– hányada fölött a herceg gyakorol ellenőrzést. 

A falvak jelentős része a szabadvárosokhoz 
hasonlóan önrendelkezési jogot kapott, belső 
ügyeiket önállóan intézik. A települések hálózata 
meglehetősen ritkás; néhol akár napokig utazhatunk 
anélkül, hogy egyetlen tanyabokorra akadnánk. Ám 
a legzordabb hegyek között is találunk emberlakta 
kunyhókat és faházakat – a gianagiak közül sokan 
élik a pásztorok és prémvadászok magányos életét. 

Gianag egyetlen fontosabb kereskedelmi útja a 
korábban már említett Mithrill Út. Ezt és a három 
nagyvárost összekötő forgalmasabb utakat 
leszámítva jobbára csak a végeláthatatlan erdőkön 
átvezető csapásokról beszélhetünk, amelyek az első 
hó lehulltával hónapokra járhatatlanná válnak. 
Ilyenkor sí- és szántalpakra kap mindenki, akinek 
sürgős elintéznivalója támad. 

 
Sinog Kul – A kyrek alapította város az 

uralkodóhercegek ősi székhelye, eredeti neve, 
Giaragh-Nad az egész hercegség névadója. A város 
mai neve erv eredetű, jelentése ’kőkoponya’ vagy 
’kőfej’. Sinog Kul a Mithrill Út egyik kiemelkedő 
fontosságú állomása; innen indulnak útjukra 
Haonwell és Eren felé a Tarini-hegységben 
bányászott nemesfém-szállítmányok. 

„Ami leginkább hiányzik most a 
váraknak, az egy kis háború. A béke 
tönkreteszi őket – az uraik legjobb 
esetben is csak annyit költenek rájuk, 
hogy egy nyirkos őszi reggel ne omoljon 
a nyakukba a gyilokjáró. Közben meg a 
világ halad, változik, Toron maholnap 
renegát kahrei mesterek szörnyeteg 
ostromgépeivel meg tűzokádó ’szuke 
csatakígyókkal fogja lövetni a falakat. 
Ezek a várak nem fogják bírni – és ha 
bírnák se férne el bennük a vidék népe. 
Ezer éve még nem laktak itt ennyien! 

Szóval mondom, egy kiadós 
ostrom alatt kiderülne, hol gyengék már 
a falak, hol morzsolta szét őket 
legjobban az idő. És a harcok végén újra 
lehet kezdeni az építkezést, a falak 
megerősítését, a bővítést mondjuk, egy 
alsóvárral, az alagutak ásását; s akkor 
beforrnak a tornyok sebei, a falak újra 
erőtől lüktetnek majd. 

...Hogy azok csak halott kövek? 
Ostobaság. Gianag erődjeit törpék 

emelték – és azok a várak élnek. Én 
tudom.” 

Raghór Dramthong, törpe építőmester 
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A város kopár sziklák és hatalmas fenyvesek 
között fekszik. Komoly folyó nincs a környékén, 
csak egy vízesések során alábukó patak fut el falai 
alatt, hogy negyven mérfölddel odébb a Selvába 
ömöljön. Egy városon belül alighanem itt 
találkozhatunk a legnagyobb szintkülönbséggel: a 
herceg lakóhelyéül szolgáló Fellegvár hatszáz lábbal 
magasodik a völgyben meghúzódó Alsóváros fölé. 
Sinog Kul egy óriási sziklára épült, amelyet át- meg 
átjárnak a kőbe vájt alagutak. Utcái elképesztően 
zegzugosak, néhol bevezetnek a hegy gyomrába, 
hogy hosszas lépcsőmászás után egy lélegzetelállító 
kilátást kínáló teraszon bukkanjanak elő ismét. 

 
A hercegi székhely külső falai a hegy lábánál 

futnak körbe. Amióta védműveinek építését a XXII. 
század elején befejezték, a város nem terjeszkedett 
tovább, inkább csak zsúfoltabbá vált. Talán túlzás 
azt állítani, hogy Sinog Kult törpék építették, de 
tény, hogy a városfalak és a sziklába vájt kürtő- és 
aknarendszerek többsége az ő kezük munkáját 
dicséri, mint ahogy számos lakóépület is magán 
viseli a törpe építészet nehézkes stílusjegyeit. A 
város egyik kevéssé népszerű „nevezetessége” a 
törpék alkotta hatalmas kazamatarendszer, amelyet a 
Szövetség legbiztosabb börtönének tartanak. 

 
A szabadvárosi rangra emelt Sinog Kul 

egyszerre hivatalnokváros és a gianagi politikai élet 
központja. Nemcsak a nemesi gyűlés épülete, de az 
utcák és a kocsmák is hangosak a grófságok által 
küldött követek és a saját ügyeikben eljáró 
kérelmezők vitáitól. 

 
 
 

 
Genningen – Az égerfáról (gennia) 

elnevezett település Gianag délkeleti részében, 
a Selva völgyében épült a dombvidék és a 
síkság találkozásánál. Igazi kereskedőváros, 
lakóinak nagy részét betelepült haonwelliek 
adják. A kereskedőcsaládok gazdagságának 
köszönhetően a város még Sinog Kulnál is 
pompásabb képet fest. Ez a haonwelliek 
fényűző hajlamát is mutatja, amely teljesen 
idegen új hazájuk szemléletétől. A város falai 
sem annyira védelmi célokat szolgálnak – 
nyomába sem érnek a fővárosénak –, inkább a 
lakók jómódját és tekintélyét jelképezik. 

A legtöbb átutazóban kellemes emlékeket 
hagy Genningen, ahol a gianagi hercegek is 
szívesen időznek. A zord teleket Sinog Kul 
helyett inkább itteni palotájukban töltik, így 
aztán nem egy fontos politikai döntés, 
nevezetes törvény születésének volt helyszíne 
ez a város. A település forgalma más 
tekintetben is vetekszik a fővároséval: áthalad 
rajta a Mithrill Út, és itt hajtják át Raveen felé a 
híres hegyi marhacsordákat. 

Harting – Gianag rangban és 
népességben egyaránt harmadik városa a hűvös 
északon, a Garrad folyó partján fekszik. A 

Sinog Kulba észrevétlenül bejutni sem 
könnyű, de távozni egyenesen a lehetetlenséggel 
határos. E védettséget kihasználva épült föl az a 
föld alatti tömlöc, melyben az Északi Szövetség 
legveszélyesebb ellenségeit tartják fogva. A 
város utcái alatt húzódó folyosó- és 
zárkaegyüttesnek egy felvonóval ellátott, majd’ 
negyedmérföldes akna az egyetlen ismert 
bejárata, mely nyílegyenesen szakad a fénytelen 
sötétségbe. A különösen elvetemült foglyokat a 
Lyuk fényt sosem látott zárkáiba csukják, ahol 
törpe őrök vigyázzák őket. 

Bár rendjük felszíni központja a 
hercegi palotától alig tíz perc sétára 
található, a városlakók keveset tudnak a 
vízvarázslókról. Lakhelyük ugyanis immár 
évszázadok óta mélyen a föld alatt, egy 
fénytelen barlangi tó partján rejtőzik. A 
közhiedelem szerint iskolájukat egy 
Doranban tanult törpe varázsló alapította, 
és a beavatottak többsége ma sem erv 
származású. Nem meglepő tehát, hogy a 
városlakók idegenkedve tekintenek rájuk, 
habár a varázslók mindeddig 
maradéktalanul betartották a hercegnek tett 
hűségesküjüket. 
A vízvarázslók játszi könnyedséggel 
formálják meg a folyékony őselemet – 
hártyavékony, beszélő szolgákat éppúgy 
létre tudnak hozni, mint testet-lelket 
dermesztő fagyot. Egyesek szerint arra is 
képesek, hogy Ynev bármely más tavába 
vagy patakjába eljussanak Sinog Kul föld 
alatti vizein keresztül. 
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védett fekvésű városka nyolcezer lakójának 
majd harmada törpe, akik általában a 
környező aranybányákban dolgoznak. 
Szokásaikhoz híven a lakóépületek jelentős 
része a föld alatt található. Alsó szintjüket 
rejtett átjárók útvesztője köti össze, így a 
városlakóknak télidőben ki sem kell lépniük 
a kinti hidegbe, ha meg akarják látogatni 
szomszédaikat. Harting kívül esik minden 
fontos kereskedelmi útvonalon, történelme 
során ritkán jutott ellenség a falai alá, és 
akkor sem sikerült bevennie. Talán éppen 
ez az elzártság – és a hegyek aranykincse – 
ösztönözte arra az uralkodókat, hogy ide 
telepítsék a hercegi pénzverdét. 

 

Gazdaság 

Gianag gazdasága mostoha természeti 
adottságai miatt meglehetősen egyoldalú. 
Területének nagy része ásványokban 
gazdag hegyvidék, ahol a bányászat a 
gazdaság talpköve: itt termelik ki Észak 
aranyának és ezüstjének közel negyedét. 
Emellett számos más kincs származik a 
hegyek gyomrából: drágakövek, mithrill, 
színesfémek, vasérc és sárkánykő. A 
gianagi bányászok jó része törpe, de a 
helybéli emberek is megismerték már a 
tarini jövevények mesterfogásait. A 

nemesfémek bányászata hercegi monopólium; a 
kincstár megtöltéséről elsősorban az Érckamara 

gondoskodik. Az eldugott völgyekben megbújó 
mithrillbányáktól a herceg katonái tartják távol a 
vidékre vetődő kíváncsiskodókat; a behatolók 
nyomába pedig mélységi rémekből szelídített 
őrzőlények erednek. 

A fenyvesek között húzódó, gyenge talajú 
irtásföldeken főként tavaszi árpát és rozsot vetnek, 
de a gyorsan növő burgonya is beérik. Soványka 
termést ad ez a parasztoknak, és a tehetősebbek, 
valamint a nemesek többsége nem is ebből próbál 
megélni. Legelőket alakítanak ki a felvásárolt vagy 
bérelt birtokok dús fűvű rétjein, mert a ridegen 
tartott marhák eladása sokkal jobb üzlet errefelé. Az 
élőállatok húsán kívül a több száz féle gianagi sajtot 
is szívesen fogyasztják az erv hercegségekben, az 
árpából pedig jóféle sör készül, amely szintén 
közkedvelt, bár csak körülményesen szállítható. 

 
 
 
V 
 
 
 
 

  

Valahol Harting városa alatt 
található az a tanácsteremként használt 
kupolacsarnok, ahol a mindenkori 
gianagi herceg megválasztását követően 
megerősíti népének a törpékkel kötött 
szövetségét. Az ünnepélyes alkalommal 
kölcsönösen megajándékozzák 
egymást, és Bul Ruurig Tarinból 
érkezett papjai áldásukban részesítik az 
új uralkodót. A csarnok ezernyi 
faragványa a két nép közös múltját 
regéli el; a kupola legmagasabb pontján 
pedig fényesen tündököl Északfölde 
legnagyobb ismert hegyikristálya, a 
Barad Niennor, melyet a törpék Ynevre 
érkezésük ezredik évfordulóján 
ajándékoztak Gianag akkori 
hercegének. 

A bölcsek úgy tartják, a mithrillérc 
telérei a világot átszövő földmélyi 
manaáramokat követve szilárdultak meg az 
idők hajnalán. Gianag azon kevés vidékek 
egyike, ahol az erek a felszín közelében 
futnak, bár kitermelésüket itt is megnehezíti a 
kemény kőzet. Ráadásul a holdezüst 
megmunkálása felette bonyolult, 
varázslómesternek való feladat. Ezek után 
érthető, miért olyan elképesztően magas a 
mithrill ára. Még a leggazdagabbak is inkább 
ékszerként vagy egyéb apró használati tárgyak 
formájában birtokolják, esetleg díszpáncéljaik 
futtatására használják az óezüstöt. Nagyobb 
tárgyakat, fegyvereket és páncélokat az 
embernépek között legfeljebb az uralkodók 
készíttetnek belőle. 

A gianagi marhapásztorok gulyáikkal 
együtt a legelőkön töltik a nyarat, és csak télire 
terelik le állataikat a völgyekbe. Fokosaik elől 
még a legbátrabbaknak is tanácsos kitérniük; 
hosszú kürtjeikkel pedig akárha beszélnének, 
mérföldnyi távolságból képesek üzenni 
egymásnak. Ezek a nagy, esstannak nevezett 
szarutülkök voltak a gianagi hadseregben 
használatos jelzőharsonák elődei. 
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A Tarin tárnáiból érkezett kovácsmesterek 
szorgalmas tanítványokra leltek az ervek körében, 
akik idővel ellesték a szakma fortélyait. Az 
embernépek közül egyedül ők használják a 
sárkánykövet munkájuk során, így a meteorvassal 
vetekedő minőségű acélt állítanak elő. A gianagi 
vértek és fegyverek ma egész Északon keresett 
árucikkek, ami árukban is tükröződik. Még a gianagi 
kovácsok közül is kiemelkednek egyes dinasztiák – 
a Gerstadis, Tafear és Brocke családok –, amelyek 
évszázadok alatt megszerzett tudásukat titokként 
kezelik és örökítik tovább utódaikra. Uralkodók és 
dúsgazdag főrangok számára készítenek fegyvereket 
és páncélokat, más nem is tudná munkájukat 
megfizetni. Kevésbé híresek, de igen ügyesek az 
ország más kézművesei is; a gianagi fafaragók és 
ácsok mindig elismert szakemberek voltak, a 
helybéli takácsok pedig különösen tartós, jó 
minőségű lenvásznat szőnek. 

 
A zord éghajlat megkeseríti az itt lakók életét: 

a szűkös termés miatt a legalapvetőbb élelmiszereket 
is külhonból kell beszerezni, így aztán háborús 
időkben hamar megérzik, ha a szomszédok 
éléskamrája ürülni kezd. Nagy kereslete van itt az 
ereni és erigowi gabonának, a dwoon bornak és 
aszalt gyümölcsnek. A kiterjedt távolsági 
kapcsolatok elsősorban nem Gianag számára hoznak 
hasznot: a haonwelli és ereni kereskedők drágán 
árulják a gabonát, de olcsón veszik meg a föld 
méhének kincseit, amit aztán többszörös áron adnak 
tovább. A haonwelli Kristályligának a gianagi 
herceggel közös joga az itt bányászott nemesfém 
kereskedelme, és a külhoni társaságnak ebből 
lényegesen nagyobb haszna származik, mint a 
hercegi kincstárnak. 

A gyakran szűkölködő gianagi nemesek a 
pénzesládika kiürültével rendszerint valamely törpe 
kolóniához fordulnak kölcsönért, a közrendűekhez 
hasonlóan, akik földjeiket zálogba adva bármikor 

pénzhez juthatnak. A földrajzilag félreeső 
helyzetben lévő országban így ragadták 
magukhoz a pénzügyeket a törpe bankárok, 
akik mára a bankházak egész Északon átívelő 
hálózatát hozták létre. 

 

Tudnivalók 

A viszonylag szegény és félreeső fekvésű 
hercegség lakóinak többsége ritkán érintkezik 
külhoniakkal. Az erv országokból vagy 
Tarinból érkezett vándor legfeljebb futó 
érdeklődést vált ki belőlük, ám a messzi Ilanor 
vagy Abaszisz említése még e tartózkodó 
emberek kíváncsiságát is fölkelti. A gianagiak 
lassan és nehezen nyílnak meg az idegeneknek, 
ha azonban sikerül elnyerni a bizalmukat, 
gyakorta életre szóló barátokra találhatunk 
bennük. Összetartásuk éppúgy az ellenséges 
természettel folytatott évezredes küzdelemnek 
köszönhető, mint visszafogott 
magabiztosságuk. Nyíltan és kertelés nélkül 

A Tafear család mindenkori feje Gilron 
felszentelt papja – sokan ezzel magyarázzák, 
hogy az általuk készített remekmívű fegyverek 
valamiféle mágikus hatalommal is bírnak. E 
szóbeszéd pedig nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a nevezetes kovácsdinasztia Sinog Kul-i 
műhelyéből kikerülő darabokért olykor a 
súlyuknak megfelelő aranyat fizetnek az 
egymással versengő vevők. 

A gianagi földek tulajdonosai – 
legyenek akár nemesek, akár közrendűek – 
kívánságuk szerint megművelhetik, bérbe 
vagy zálogba adhatják, avagy éppen áruba 
bocsáthatják földjeiket és erdeiket. E 
szabadság kiterjed a végrendelkezésre is – 
így fordulhatott elő, hogy egy, a rendkívüli 
hadiadó könyörtelen behajtásán feldühödött 
nemes Toron császárára hagyta birtokait, 
mely a környező államokban nagy 
derültséget keltett, Gianagban viszont óriási 
politikai botrány kerekedett belőle. Az ügy 
mindenesetre jó alkalmat szolgáltatott arra, 
hogy a Legfelségesebb Császár követeket 
menesszen e távoli országba, hogy a 
végrendelet érvényes vagy érvénytelen 
mivoltáról szóló jogi csatározásban ország-
világ előtt hirdesse Új-Kyria dicsőségét. A 
karakterek e küldöttség kíséreteként 
érkeznek Sinog Kulba, de jövetelük valódi 
célja nem jogi természetű – a hercegi 
térképtár egy becses darabjáról kell 
másolatot készíteniük úgy, hogy a toroni 
diplomatákra és jogtudósokra még csak a 
gyanú árnyéka se vetődjön. 
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beszélnek a legkényesebb témákról is, ami 
gyakran tapintatlannak tünteti fel őket. 

Megfontoltságuk és kitartásuk miatt a 
gianagi férfiak kiváló gyalogoskatonák. 
Nem ijednek meg egykönnyen, hogy aztán 
a szélrózsa minden irányába szaladjanak, 
ugyanakkor az ellenség megfutamodásakor 
sem bomlik fel alakzatuk, így ritkán esnek 
áldozatul a gyorsabban mozgó lovasok 
hadicseleinek. Yneven a gianagi 
alabárdosok négyszögén kívül kevés 
gyaloghad büszkélkedhet azzal, hogy képes 
feltartóztatni a vértes lovasság rohamát, 
éppen ezért a hercegség talpasai a 
határokon kívül igen keresett zsoldosok. 

Országuk elzárt helyzetéből fakadóan 
kevesen beszélnek idegen nyelveket. Erv 
anyanyelve mellett a legtöbb gianagi 
valamilyen szinten a vanírt is töri, a közöst 
azonban csak a Mithrill Út mentén és a 
legnagyobb városokban ismerik. Ezeken 
kívül bármilyen más nyelvben való 
jártasságot még a főváros lakóiról is 
botorság volna feltételezni. 

Fogadót ugyan csak a nagyobb 
városokban találni, de mindig kerül fedél 

annak feje fölé, aki nem válogatós. Bármilyen 
mogorvának tűnjenek is elsőre, a gianagiak biztosan 
befogadják a fedél nélkül maradt utazót. 

Ételeik nehezek és laktatóak, inkább 
szolgálnak a gyomor megtöltésére, mintsem az íny 
kényeztetésére. A messzi tájakról jötteknek 
szegényesnek tűnhet a választék: gyakran kerül az 
asztalra marhahús, káposzta, sajt és fekete kenyér. 
Az élelemért némileg többet kell fizetni, mint a déli 
országokban, ám a kézművesáruk és főként az 
ékszerek aránylag olcsók. 

Az utazó erszényére amúgy semmilyen 
veszély nem leselkedik: zsebtolvajoknak hírét sem 
ismerik errefelé, mint ahogy útonállók sem 
tevékenykednek az országutakon. Ez a szigorú 
törvényeknek és főként a helybeliek 
becsületességének köszönhető. Ha mégis előfordul 
ilyesmi, egy emberként szégyenkeznek a bűnös 
helyett is, és mindent megtesznek, hogy a sértettet 
kiengeszteljék. 
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A gianagiak meglehetősen lassú 
észjárású, megfontolt emberek. Ha 
összegyűlnek néhányan, és valaki egy 
humoros adomát mesél, akkor jobb 
kezét felemelve jelzi, hogy csak 
tréfálkozik. Nem alaptalanok a 
szomszédos országokban keringő, velük 
kapcsolatos mondások, mint például a 
„tréfás, mint egy gianagi bárd”, vagy 
„na, ez is Gianagban járta ki az iskolát”. 
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