FÜGGELÉK (csonkítatlan: azokkal a kifejezésekkel
megtoldva, amelyek a nyomtatott formátumból helyhiány
miatt ki kellett, hogy maradjanak)
A Királyságban
magyarázata

használatos

néhány

fontosabb

szó

Asshar: A havasi emberek megnevezése. Jelentése: hólakó.
Azír (erd elf): Az Erd mélyben és T levelesben él elfek
megnevezése. k népesítik be a Nyugati Elf Császárságot.
Bromfa: Erd alkotó keményfa, törzse aranysárga, szív alakú
leveleinek színe mélyzöld, fonákja ezüstös. Havasban
hagyományosan a házak közepére állítják fel, hogy
jelképesen vagy ténylegesen is összetartsa a házat.
Brúl (avagy kardhordozó): Mindazokat ezzel a jelz vel
illetik, akik Halcon Anvar, az Egyetlen tanításait elfogadva
szent esküt fogadnak, mely szerint életüket és kardjukat a
Királyságnak ajánlják. A brúl nem rendelkezhet
földterülettel, vagyonnal; eleséggel és felszereléssel az adott
település/tartomány látja el. Szabadon házasodhat, és ez
esetben gyermekei az anyjuk után kapják a nevüket (az anya
hosszúháza alapján). A rang nem átörökíthet .
Chúl: A Fény Fonák Fattya, azaz a világot teremt és
megtartó sfényfa ellenképének, az Árnyfának sarjadéka,
hol gonosz, hol csak szeszélyes, mitikus tréfacsináló figura.
Cserépamulett: Havasban a hosszú útra induló családtagok
maguknál tartanak egy apró parázsdarabot a ház t zhelyéb l
egy kicsiny, varázserej agyagedényben. Az amulettet
Halcon papjai áldják meg, így lesz képes meg rizni a parázs
izzását.
Diktum: A halconita pápák által kibocsátott egyházi
rendelet.
Djünn: Feketepart nomád
slakosainak gy jt neve.
shazájuk a Hét Völgy, a megteleped rabszolgák innét
zték el ket észak felé, egészen Folyóvölgyig.
Dragga: Egyárbocos, öblös hasú havasi kalmárhajó
Essgradd: Havasi kultúrhérosz, az els havasi emberek
egyike.
Ezüst Fény: A holdelfek mágiája a Sötét Hold misztikus
energiáiból táplálkozik. Nappal a varázshasználók
legyengülnek, képességeiknek csak a töredékét képesek
használni. Védekezésül ember férfiakat használnak az
esszencia tárolására: szükség esetén megszabadítják

foglyaikat a férfiasságuktól, s az ekképpen felszabaduló
esszenciát, az Ezüst Fényt különféle varázslataikhoz
használják fel.
Fehér Halász: Havasi Halál-szimbólum: fehér köpenyes,
csuklyás alak, vértelen kezében hálóval; kifogja a hal
képében megjelen emberi lelkeket.
Fényfa: Ammerúniában honos, a diófához hasonló fafajta.
Rendkívül er s és szívós növény, bármilyen talajba gyökeret
tud ereszteni, és termékennyé teszi maga körül a földet.
Ezért termékenységjelképnek is számít. Az ammer hit
szerint az els ilyen fa teremtette és tartja össze máig is a
világukat. A helye ismeretlen, de ha elpusztul, a világ
összeomlik.
Fény-íjász: Az éjszakai hadviseléshez szokott havasiak elit
íjászai; el ször mágiától vagy alkimista kotyvalékoktól
világító vessz ket l nek a leveg be, melyek villódzó
fényében be tudják célozni ellenségeiket.
Fókahas: Hajóvontató faszánkó, a könny havasi hajók
szárazföldi szállításának eszköze.
Gassh: Birsalmából f zött er s pálinka.
Gy lés: A Királyság els dleges törvényhozó, döntéshozó
szerve. Három szinten hívhatják össze, helyi, tartományi és
országos szinten. Tagjait a hosszúházak küldöttei (házanként
1-5 f ) alkotják, továbbá a Lovagok, Kardok és azok
kísérete (brúlok). A tartományi gy lést csak kivételes
horderej esemény miatt szokták egybehívni (mint: éhínség,
háború, királyválasztás), egyébként minden más ügyben a
helyi Gy lés dönt. A Nagygy lés er síti meg a királyt
pozíciójában, vagy taszítja le. Országos ügyekben elnököl.
Itt iktatják be hivatalukba az új Lovagokat.
Halcon Anvar: Egykor vanúriai rabszolga, aki a lázadás
élére áll, és átvezeti népét az új hazába (a mai Havas és
Fenyves területére); halála után, mint az sök közt az Els t,
istenként dics ítik.
tanítja meg az embereket az Égi
Serleg (vagy köznapi kifejezéssel gyakorta: Szövedék,
Forrás, Áradat) használatára. A Serleg avatott ismer i
varázshatalomra tehetnek szert, amely független a Sötét
Hold energiáitól.
Halcon Árja v. Égi Serleg v. Áradat: A halconita vallásban
így nevezik azt a köztes szellemi síkot, ahol az emberek
lelke és minden tudása haláluk után összegy lik. A halconita
papok innen merítik erejüket a varázsláshoz.
Halcon lépte: 1 lépés = 1 méter

Holdelf (vagy kushon): A Keleti Császárság elfjeinek
gy jt neve.
Hosszúház: Havasban és Fenyvesben szokásos lakóház. A
hosszúház fedele alatt egy-egy nagycsalád (öt-tizenöt
család) él, szoros közösségben. A családtagok nevüket a
hosszúházukról kapják, a ház pedig az alapító családf r l. A
hosszúház rendszerint húsz-huszonöt lépés hosszú, hatnyolc lépés széles, közel ugyanilyen magas, a két végében
egy-egy ajtóval. Hossztengelyében két lépés széles folyosó
fut végig, a folyosó mindkét oldalán lakófülkék nyílnak. A
fülkékben állatprémekkel letakart deszkaemelvény szolgál
ül - és fekv helyül. A tet be szell z ket vágnak a füstnek
és a fénynek, amelyek zárhatóak. A legtöbb hosszúházban
kör, vagy ovális alakú, öblös központi terem is van, ebb l
ágazik kétfelé a folyosó.
Hosszúlépt : Az elfek általános megnevezése az emberek
körében.
Hullarém: Olyan emberb l lett szörnyeteg (él holt), akinek
lelkét sötét varázslat tépte ki a testéb l, szelleme pedig
elkorcsosult.
Kard: A Lovag saját kíséretének, vagy test rségének tagja.
A Lovag távollétében annak helyettese. Maga is brúl; a
törvény képvisel je, egyfajta békebíró, akit élettapasztalata
vagy rátermettsége miatt emeltek ki a kislovagok köréb l.
Kazgán: Djünn hadúr sátortábora, vagy táborainak
összessége.
Khelja: Bivalytejb l erjesztett, enyhén alkoholos,
zavarosfehér szín , savanyú ital.
Kilencek csontja: Havasi táblajáték, amit három, egymással
összekötött négyzetb l álló táblán, kilenc világos és kilenc
sötét csontbábuval játszanak.
Királyság: Észak-dél irányban a Rénszarvas-síkságtól a
félsivatagos Djünn-síkságig terjed , hatalmas földterület,
amelyen az emberek három tartománya
Havas, Fenyves
és Folyóvölgy - osztozik.
Kislovag: Újonnan felavatott brúl, aki a Kard vagy a Lovag
kíséretéhez tartozik. Rendszerint kisebb, egyszer bb
feladatokat lát el, mint a fegyverek és a vértezet
karbantartása, a lovak felügyelete, az élelem beszerzése,
üzenetek kézbesítése.
Korona Lovagja: Az egyes tartományok (Havas, Fenyves,
Folyóvölgy) királyai.
Kushon: Holdelf.

Küjbü: Djünn harcos.
Láncnép: Az Elf Császárságban rabszolgaként tartott fajok
(emberek, manók, gnómok, óriások stb.) megnevezése.
Láncra F zöttek (vagy Tizenegyek): Sahra és Shalakorsz
boszorkányai által jegyzett ördögfejedelmek, akiket Luút, az
Éjbe Alászálló f zött rabláncra, még az Elszakadás el tti
id kben. Feketepart boszorkányai ezen urdungoktól nyert
tudás és hatalom segítségével varázsolnak, amely
varázstudomány amely - az ördögökkel való közvetlen
kapcsolat miatt - nem veszélytelen.
Lánctorony: Feketeparti boszorkányok és boszorkányurak
varázstornya, ahol az ördögidéz szertartásokat lefolytatják.
Minden torony valamiképpen sajátos, valamiben eltér a
többit l, lévén, hogy tulajdonságaira hatással van a torony
gazdájának személyisége, illetve a toronyban többször
megidézett ördög(ök) jellemz i. Ekképpen egészen
különleges alakot is felvehet.
Légió: A tartomány és a Királyság védelmére összehívott
seregek megnevezése, amelyet legnagyobb részben brúlok
alkotnak. Egy légió rendszerint 5000 f fegyverhordozót
jelent, nem számolva a segédcsapatokat és a hadtápot.
Lelkek Ösvénye: Jeges kövekb l kirajzolódó, tejfeles
gy r
mutatja be az egyik krónikás a
csillagképz dményt. Egy másikuk szerint: az égen
keresztülível , széles, tejszer
sáv, ami a mallór
vénasszonyok babonáiban az elhunytak lakhelyeként
szerepel. Id nként fényes hullócsillagok esnek le bel le
azok a lelkek, akik épp most születnek meg.
Lovag: Mind közül a legtapasztaltabb brúl, akit a Gy lés
méltónak talált arra, hogy a nagykirály elé járulhasson, és az
adott
város/kistartomány/tartomány
els
számú
kardhordozója legyen. Rendszerint tapasztalt, id söd Kard
lehet a cím várományosa. A Lovag - akárcsak a többi brúl
egy személyben nem dönthet fontosabb ügyekben, de
szavának súlya van a Gy lésben. Els Lovag: adott
kistartomány elismert kardhordozója ( els az egyenl k
közt ), aki a nagykirály kíséretéhez tartozik, és az ország
kormányzásában tevékeny szerepet vállal.
Lovagherceg vagy herceg: A Lovag folyóvölgyi
megnevezése. Nem csupán a név, de a mögöttes tartalom is
eltér az eredetit l. Ebben a tartományban a Lovagnak lehet
saját tulajdona (föld, felszerelés, egyéb vagyoni javak), és a
rang átörökíthet , habár csak azokra az egyenes ági

leszármazottakra, akik maguk is felesküsznek az Egyetlenre
és a Királyságra. Havasban er teljesen támadják ezt a fajta
gyakorlatot, amely által a brúlok megkülönböztetett
helyzetbe kerülhetnek. Fenyves megalkudni látszik e
kérdésben a folyóvölgyiekkel.
Luút, az Éjbe Alászálló: A boszorkányok patrónusa, a
tizenegy ördögfejedelem leigázója. Személyét s r
titoktartás övezi. Egykor maga is scÿtiai templomszolga volt
a holdelfek Kígyó Templomában.
Mallór: A folyóvölgyi emberek elnevezése.
Marok: Az ötös számot jelent kifejezés.
Megtisztító: Halcon Árjának tisztasága felett rköd
beavatott.
Móloch: Havasban ered
folyó, ami Fenyvest és
Folyóvölgyet keresztülszelve, az oldalfolyóktól folyammá
szélesedve a Homok-tengerbe ömlik. Fenyvesen részben a
felszínen, részben a föld alatt folyik keresztül. A
legfontosabb vízi útvonal a tartományok között, hiszen
leszámítva a Thitorn-hegység barlangjáratait szinte teljes
hosszán hajózható.
Nagykirály: A koronalovagok felett álló személy, aki az
ország ügyeit viszi. Az Egyetlen felkent papja. A gyakorlat
alapján személyét a Lovagok közül választják, Kard vagy
kislovag nem kerülhet a Gy lés elé, hogy jelöltesse magát e
pozícióba. Személyét öt évre választják, de a Gy lésnek
jogában áll ideje kitöltése el tt is megfosztani hatalmától és
tisztét l, ha a helyzet indokolja.
Niievei mázsa: 50 lat = 100 kg (emberre, jószágra)
Nyugat v. Nyugati Császárság: T leveles és Erd mély
elfjeinek birodalma.
Ollu: Jó er s, barna árpából f zött keser sör.
sök:
Halcon
Anvar
tanítványai
(többségükben
kardforgatók), akik mindvégig az Egyetlen mellett
maradtak, egészen annak haláláig, és tevékenyen részt
vállaltak a Királyság kiépítésében, az új földek
védelmezésében.
Ötöd: Id mérési egység. Egy ötöd: kb. 50 perc, adott
napszak (hajnal, délel tt, délután, este, éjjel) ötödrésze. Egy
teljes ötöd: 5 nap.
Skalk: Fából vagy csontból készített bábukkal játszható,
népszer havasi táblás játék. A játék célja az ellenfél
Lovagjainak és Királyának ledobása a tábláról.
Skarva: A havasi határvidék rénszarvastejb l készült itala.

Smaragd: A sahrai boszorkányer d megnevezése.
Strázsa: Fegyveres katona, akit a település/város, vagy
nevesebb épület védelmére állítanak fel. Kiképzése
szerteágazó és városonként változik, egyaránt tartalmazza a
vadonban való túlélés, a közelharc és a várvédelem
technikáit, továbbá megköveteli más, világi ismeretek
elsajátítását is. Kevesebb szabály köti, mint a brúlokat. A
Lovag el tt teszi le esküjét.
Szabadkeresked : Általában távoli vidékekre is elhajózó,
saját hasznára dolgozó, független keresked a Királyságból.
Tullúr: Így nevezik a fenyvesi származású embereket.
Jelentése: hegyek között lakó.
Tüzestál: Jókora k tál, parázs szállítására és izzásban
tartására. F ként olyan vidékeken használatos, ahol a
lakosság hosszúházakban lakik.
Urdung, Wum-urdung: Ördöglyuk, Halcon Árjának önálló
tudatra ébred , sötét és ártalmas gócpontjai, melyek képesek
elnyelni és elemészteni az óvatlanokat.
Üzen pálca: Az elfeknél általánosan elterjedt fából vagy
könnyen véshet k féleségekb l
készített, különböz
formájú és vastagságú rúd, amely a történetírásban és a
törvényhozásban használatos. Üzenetek közlésére is
alkalmas, e célból saját nyelvezetet alkottak a gyors és
kezelhet ség szükségessége miatt. Ennek a
könny
nyelvezetnek egy módosított formáját a Királyságban is
használják, f ként a Vándorok rendje, amelynek tagjai a
Királyság útjait biztosítják, illetve a Lovag hírviv jének
szerepét vállalják.
Vörösacél: Különleges, ritka havasi vasérc. Kjell m helye
az egyetlen, ahol el tudják készíteni az ilyen acélból készült,
lávában edzett fegyvereket.

