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A kétholdú világ legnagyobb 
kontinensének istenei halhatatlanok, 
mindenütt jelenlévők, de távolról sem 
mindenhatók. Tevékenységük és 
hatalmuk bizonyítékai oly gyakoriak és 
szembeötlők, hogy az úgynevezett 
hitetlenek sem létezésük tényét, csupán 
isteni mivoltukat, közvetve imádatuk 
jogosságát kérdőjelezik meg, illetve 
tagadják részvételüket a Teremtés 
művében. Ami az utóbbit illeti, nem is 
tévednek: az univerzumot, Satralist, sőt, 
még a kristályszférákat sem a hetedkor 
istenei teremtették.1 

Mióta léteznek, honnét jönnek és 
hová tartanak? Ezekre a kérdésekre 
temérdek gondolkodó próbált választ 
adni az évezredek során. Alább a 
legelterjedtebb elméleteket foglaljuk 
össze. 

Az egylényegű, sokarcú 
halhatatlanok eszméje 
Az egylényegű, sokarcú 

halhatatlanok eszméje szerint az istenek 
egyidősek a fénnyel és a sötétséggel; 
mindig is voltak, örökkön lesznek, és 
koronként változó formában nyilvánítják 
ki hatalmukat. Írott formában Kyria 
fennállásának első évezrede óta 
ismeretes:  

 
 
 
1 A részleteket lásd a Teremtés titkos 

története című Geofrámia bejegyzésben. 
 

a hódítók panteonjának elfogadását 
kívánta megkönnyíteni az őslakók 
számára azzal, hogy elismerte 
bálványaik és a helyükbe lépett kyr 
halhatatlanok lényegi azonosságát. 

Gyakorlatiassága figyelemre 
méltó, modern változata híven tükrözi 
a kisebb istenek összeolvadásra, 
szétválásra és átformálódásra való 
hajlamát… az ősibb entitások közül 
azonban csak Avida Dolor/Orwella 
létezését tudja leképezni, minden más 
isteni erőt (Ranagoltól Domvikon át az 
ork és goblin bálványokig) kivételként 
kezel. Másodvirágzását a pyarroni 
panteon felemelkedésének és a 
kontinentalizmus2 térnyerésének 
köszönheti. 

Az élősdi halhatatlanok 
eszméje 

Az élősdi halhatatlanok eszméje 
abból a tényből indul ki, hogy az 
istenek hatalma egyenes arányban áll 
kultuszuk nagyságával – ha 
valamelyikük követők nélkül marad, 
nem nyilvánulhat meg többé –, és 
mindenfajta érdekazonosságot kizár az 
anyag- és energiaalapú létformák 
között.  

 
 
 
 
2 Késő-hetedkori eszmeáramlat; az 

emberfaj földrajzi és politikai korlátokon 
túlmutató összetartozását hirdeti. 
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Követői szerint az istenek a semmiből jönnek, a 
semmibe tartanak, és a hívők kiszipolyozásával 
metafizikai végzetüket próbálják elodázni. Ez az 
összefüggés az ynevi blaszfémizmus alapvetése: a 
felsőbb lények vezérelve az önzés, a halandók 
elámított és kihasznált játékszerek, akik lelkükkel 
táplálják az univerzum testetlen parazitáit. 

Az örökkévaló egyensúly eszméje 
Az örökkévaló egyensúly eszméje szerint, 

mely majd minden hetedkori vallás részét képezi, a 
halandók biztonságának záloga az istenek hatalmi 
egyensúlya. A Nagyok háborújának emléke rég 
elhalványult, tanulsága azonban máig eleven: a 
teremtett lények csak vesztesen kerülhetnek ki a 
világ birtoklásáért folyó küzdelemből. 

Az egyensúly fenntartását célzó paktum – az 
úgynevezett Ősi Egyezmény – korlátait az istenek 
rendszeresen feszegetik (Ranagol, Tharr), de csak 
szabályt erősítő kivételként hágják át… és 
kultuszaik teljes erejével lépnek fel azok ellen, akik 
teljes figyelmen kívül hagyásával (Avida 
Dolor/Orwella, Amhe-Ramun) veszélyeztetik a 
közös életteret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ősfajok töredékes legendái 
Az ősfajok töredékes legendái szerint a 

Teremtés a ma ismert isteneknél hatalmasabb 
entitások műve; olyan létformáké, melyek – a 
hetedkori halhatatlanoktól eltérően – nem a 
beléjük vetett hit energiájával csillapították 
éhüket. 

A töredékekben, melyeknek legteljesebb 
változata az ötödkorból, Riva apokrif néven 
maradt ránk – szó esik egy minden más 
küzdelemnél régebben, egy korok előtti kor 
homályban vívott háborúról, melynek csatái a 
mennyektől a hegyek gyökeréig 
megreszkettették a világot, és melynek 
végeztével a szférákat teremtő Nagyok távozni 
kényszerültek Ynev egeiből. 

Elpusztulni nem pusztultak el, hisz egyek 
a világot összetartó energiákkal, sötét és keserű 
álmuk azonban minden bizonnyal az idők 
végezetéig tart majd; olyan kötések béklyózzák 
őket, melyeknek nyitja – ha létezett egyáltalán 
– az enyészetbe sápadt ősfajokkal együtt merült 
feledésbe. 
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