
 

 

 
 

Néhány híresebb  
tiadlani harcművésziskola 
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A harcművésziskola neve: Acélkar 
Iskola 

Székhelye: egy ősi erőd a Sikolybérc 
egyik platóján, a Gamelion 
hegységben 

Az oktatott stílus neve: Valum-dak-
dalto 

Kedvelt fegyvere: párban forgatott 
széles kard 

Megjegyzés: a beavatási rítus része egy 
Gro-Ugonba szólító küldetés 
teljesítése 

 
A harcművésziskola neve: Az 

Újjászületés Útjai Iskola 
Székhelye: a Hat Sárkány Barlang a 

Gro-hegységben 
Az oktatott stílus neve: Darton-bastan-

to 
Kedvelt fegyvere: horgaskard 
Megjegyzés: itt tanít Roln Cossagor 

mester, a horgaskard legnevesebb 
bajnoka 

 
A harcművésziskola neve: Di’Marem 
Székhelye: a Di’Marem-i Orákulum 
Az oktatott stílus neve: Nisen-nid-to 
Kedvelt fegyvere: Nisen-kard 
Megjegyzés: – 
 
A harcművésziskola neve: A Dorcha 

Gyermekeinek Rendje 
Székhelye: Par-Elya, a dorcha erődje 
Az oktatott stílus neve: Nisen-nid-to 
Kedvelt fegyvere: Nisen-kard 
Megjegyzés: az iskola mesterei a dorcha 

személyes testőrségéhez tartoznak 
 

A harcművésziskola neve: Égi Daru 
Iskola 

Székhelye: a Daru-ház Yaonshain 
nagypiacának déli sarkában 

Az oktatott stílus neve: Liam-lar-hato 
Kedvelt fegyvere: párban forgatott 

ívkard 
Megjegyzés: kizárólag női 

tanítványokat fogadnak soraik 
közé 

 
A harcművésziskola neve: Howa 

Bölcsessége Iskola 
Székhelye: a Howa-folyam egyik 

szigete Welgorétől északra 
Az oktatott stílus neve: Dart-nid-

kinito 
Kedvelt fegyvere: a stílus követői 

nem használnak fegyvert 
Megjegyzés: az iskola bizonyíthatóan 

legalább kétezer éves, a 
legendák szerint pedig egyidős a 
folyammal 

 
A harcművésziskola neve: Holdezüst 

Árnyék Iskola 
Székhelye: a Laon család vízimalma 

mellett, Aisachtól délre 
Az oktatott stílus neve: Lanir-

metaon-to 
Kedvelt fegyvere: holdsarló, gyakorta 

párban forgatva 
Megjegyzés: a holdfény különleges 

képességekkel ruházza fel az 
iskola magas fokú beavatottait 
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A harcművésziskola neve: A Felvont Szemöldök 
Iskolája 

Székhelye: az Ezer Szélördög Völgyének 
sziklaszálain épült kolostorok, a Kenzal-
havasokban 

Az oktatott stílus neve: Valum-dak-dalto 
Kedvelt fegyvere: párban forgatott széles kard 
Megjegyzés: a kolostorokat gyakorta csak 

kötélhágcsón lehet megközelíteni 
 
A harcművésziskola neve: Felhősárkány Iskola 
Székhelye: a Fekete Pipacs Ház Marakon 

városában, az Aranycsermely alsó zúgóinál, a 
Köves-Elya hegységben 

Az oktatott stílus neve: Rutelokat 
Kedvelt fegyvere: horgaskard 
Megjegyzés: az iskola beavatottai különleges 

mentális képzésben részesülnek 
 
A harcművésziskola neve: Rész és Egész Iskola 
Székhelye: egy Velar-apátság Minquin városától 

északra 
Az oktatott stílus neve: ismeretlen 
Kedvelt fegyvere: a stílus gyakorlói kizárólag sryn-

tőrt használnak, melyhez olyan viszony fűzi 
őket, mint az elfeket íjaikhoz 

Megjegyzés: egy legendás pengének, a Széllel 
Szálló Sóhajnak az őrizői 

 
A harcművésziskola neve: Papírsólyom Iskola 
Székhelye: nincs, vándoriskola 
Az oktatott stílus neve: Villehan-rilin-to 
Kedvelt fegyvere: ívkard 
Megjegyzés: a stílus gyakorlói kizárólag Ville híveit 

fogadják be maguk közé 
 
A harcművésziskola neve: Ősz Majom Iskola 
Székhelye: nincs, gyakorlói aratómunkásként 

vándorolnak a Howa-medencében 
Az oktatott stílus neve: Baitar-torto 
Kedvelt fegyverei: két-, illetve háromrészes botok 
Megjegyzés: a beavatottak Ville egyik szelíd 

megjelenési formáját, a Kalászszoknyás 
Asszonyt imádják 

 
 
 
 
 
 

A harcművésziskola neve: Nagy Szekér Iskola 
Székhelye: nincs, mesterei a nagyvárosok 

piacterein oktatnak bárki érdeklődőt 
Az oktatott stílus neve: Hassala-torto 
Kedvelt fegyvere: fegyvert soha nem 

használnak a stílus gyakorlói 
Megjegyzés: – 
 
A harcművésziskola neve: Kék Tűz Iskola 
Székhelye: a Lana nevű kiszolgált hajó Elya 

rakpartján 
Az oktatott stílus neve: Shien-ka-to 
Kedvelt fegyvere: drakfa bot 
Megjegyzés: a Kék Tűz beavatottjai 

folyamatosan rivalizálnak a Táncoló Láng 
Iskola követőivel 

 
A harcművésziskola neve: Vigyázó Szemek 

Iskola 
Székhelye: mindig valahol Daum városán belül 
Az oktatott stílus neve: Daikan-szete-to 
Kedvelt fegyverei: acélkorbács, 

marokfegyverek 
Megjegyzés: az iskolát szoros szálak fűzik a 

Szöcskék néven ismert alvilági klánhoz 
 
A harcművésziskola neve: Táncoló Láng 

Iskola 
Székhelye: a Nyílkovácsok utcája Elya 

városában 
Az oktatott stílus neve: Shien-ka-to 
Kedvelt fegyvere: drakfa bot 
Megjegyzés: a Táncoló Láng beavatottjai 

folyamatosan rivalizálnak a Kék Tűz 
Iskola követőivel; továbbá minden évben 
minden tanítvány köteles egy drakfát 
ültetni az iskola alapítójának emlékére 

 
A harcművésziskola neve: Sárga Kolostor 

Iskola 
Székhelye: a Kegétől északra fekvő Sidar-

hegyen lévő kolostor 
Az oktatott stílus neve: Avad-ka-kinito 
Kedvelt fegyverei: kétkezes buzogány, 

kétkezes harci bárd, alabárdfélék 
Megjegyzés: különös súlyt fektetnek a fizikai 

erőnlét fejlesztésére 
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A harcművésziskola neve: A Riavei 
Kilenc Ékkő Iskolái 
Székhelye: kilenc apró falu a Kapatos 
Bölcs csúcs lábainál, a Hedrag-hegységben 
Az oktatott stílus neve: Vervil-shen-to 
Kedvelt fegyvere: horgaskard 
Megjegyzés: a tanítványok közül számos 
kitűnő költő került már ki 

Három híres tiadlani 
kardművésziskola 

A kardművésziskola neve: Az Örök 
Dicsőség és Béke Harcosainak Iskolája 
Székhelye: a Talais nevű határerőd 
Zahndian városától délkeletre 
Az oktatott stílus neve: – 
Kedvelt fegyvere: slan-kard 
Megjegyzés: kizárólag nemtelen 
tanítványokat fogadnak soraik közé 
 
A kardművésziskola neve: Mosolygó Kert 
Iskola 
Székhelye: a Kerdin városában épült 
Nastar-katedrális kertjei és lugasai 
Az oktatott stílus neve: – 
Kedvelt fegyvere: slan kardkészlet 
Megjegyzés: a húsevés tilalmas az iskola 
tagjai számára 

 
A kardművésziskola neve: Ködcsillag Iskola 
Székhelye: a se Trenpat család kastélya Tlais 

városában 
Az oktatott stílus neve: – 
Kedvelt fegyvere: slan kardkészlet, de az iskola 

beavatottai jól bánnak az íjjal is 
Megjegyzés: – 
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A cikk minimális változtatásokkal szerepelt a 
2009-ben megjelent Az Északi Szövetség című 
világleíró könyvben. (193-196. oldal) 

 
 

  

 
 

 


