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Khál szószedet 
Bayravii (khál) 

A Khag, azaz az khálok országának fővárosa. A khálok többsége úgy éli le életét, hogy 
sohasem jut a fehér márványfalakon belülre. Itt állnak az Ősök szobrai, A Száz szökőkút 
pálmaligete, és a Szavak Háza is, ahol a shiyamok tanácsa székel. 

Falai mellett ömlik a sziklák közé, a barlangok mélyére a khálok szent folyama, a 
Mhobara. (Egyezség,275/7, 285/3) 

Daikan (khál) 
Harcos. (Egyezség,283/1) 

Dzsangon (khál) 
A khálok völgyében élő, ormányos, növényevő állat. A khálok háziasították őket, a férfiak 

nagy csordákat őriznek belőlük a Khag legelőin. Kocsik elé is fogják őket. (Egyezség,262/1, 
288/6) 

Dzsenkah (démon)  
A Démonikus Óbirodalom egy, a khál legendákból ismert hadura, a Sötét Igék Szólója. 

Minden bizonnyal Ktsaen-kah néven ismert démonúrral azonos. A legendák szerint ő követte a 
démoni birodalomnak búcsút intő Khalart, és kis híján le is győzte, ám egyik tanítványa 
megölte őt.  

A khál legendák Dzsenkahnak tulajdonítják a kalatorok és a khalrasák megteremtését. 
Állítólag a mai napig mesterkedik a khálok elpusztításán. (Egyezség,266/2, 287/1) 

Feliya (khál) 
Ismeretlen khál hatalmasság, vagy mitológiai, isteni alak. Kegyeltjei, Feliya hívei, 

démonvadász szent gyilkosok. (Egyezség,268/6) 
Feliya hívei (khál) 

Szent gyilkosok. Csak nőkből álló, tudományukat még Krántól tanult démonvadász 
harcosok. A khál törvények felettiek, nem kötelesek engedelmeskedni a tartományuraknak, 
csupán a Hadúr (Gon) hívó szava köti őket. Erődotthonuk nem a Khagban, hanem a mocsaras 
Juthanban áll. Szolgasorban tartják hímeiket, akiket a száműzött urdatok közül válogatnak. Az 
éjszaka homályában vívják harcukat a sötétség teremtményeivel.  

Az emléktáncok idején mindig felbukkannak a khálok között, amikor is a khálok története 
során a krániakat személyesítik meg. (Egyezség,268/6) 

Folyamítélet (khál) 
Ha egy khál súlyos hibát vét, megbocsájthatatlan bűnt követ el, a Mhobara vizére bízzák 

sorsát. Még a shiyamok sem ítélhetnek felette, hiszen testében él Khalar. A szent folyam 
azonban - mely a barlangok mélyére vezet - majd megméretteti, mennyire erősen él a khálban 
Khalar szelleme. Ha életben marad, boldogulhat a külvilágban - ám a Khagba soha nem térhet 
vissza. (Egyezség,277/1) 

Ghon (khál) 
Szarvkard. Kétkezes khál kard, mely egyesíti a kard és a pajzs előnyeit. (TF,18/2/2) 

Gon (khál) 
Hadúr. A khálok népét háborúban vezető személy. Az első gon Khalar azon tanítványa 

lett, aki csontdárdájával legyőzte a Rőt Vadászt üldöző Dzsenkahot. A régi időkben, a shiyamok 
tanácsa előtt ők kormányozták a Khagot. (Egyezség,267/1, 285/8) 

Grahannor (khál) 
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Lelkiismeret. A khálok úgy tartják, hogy ha egy khál megszegi adott szavát, grahannor 
kiszakad belőle, és minél messzebbre bújik, hosszú idő és sok-sok áldozat megtalálni. (Syburr 
csillaga,62/4) 

Harak (khál) 
Acélbőr. Tradicionális khál vértezet. Egy övszerű hasvértből, egy szegycsontig érő mell 

és lapockavédőből, egy-egy vállvértből és alkarvédőből álló fém vértezet. Csak csata előtt, ősi 
rítus keretében tradicionális mozdulatokkal öltik magukra. (TF,18/3/3) 

Irdzsa'dar (khál) 
Árnyvidék. A khálok völgyének legdélebbi része. A délről árhatolhatatlan határát alkotó, 

égbenyúló sziklák az év nagy részében árnyékba vonják, belsőbb területeire még nappal is 
szürkületi homály borul. A khálok tiltott vidéknek tekintik, khalrasák, démonok földjeként 
emlékeznek meg róla. (Egyezség,314/1) 

Jhutan (khál) 
Vadon. A khálok völgyének azon része, amely már nem tartozik a Khagnak nevezett 

területeikhez. Javarészt mocsaras vidékét snilek lakják. (Egyezség,262/1) 
Kalrasha (khál) 

A khálok őseiből formált démoni mágiával megrontott harcosok. Teremtésükért Dzsenkah 
a felelős, ahogy a legendák az ő oldalán, az ő szolgáiként is említik őket.  

A khálok démoni szolga, démoni harcos értelemben is használják. (Egyezség,267/4, 
277/2) 

Khaalii (óri) 
Khál jelentésű szó a jégóriások nyelvén. (Syburr csillaga,173/12) 

Khag (khál) 
A khálok országa a Déli-hegységben. Hatalmas völgy, amit megmászhatatlanul meredek, 

több ezer méter magas sziklafalak határolnak. A khálok völgyét gejzírek, vulkánok melege fűti, 
dús, mérsékelt övi erdőket kialakítva; a körülötte emelkedő hegyekben azonban rettenetes fagy 
uralkodik. Egyetlen kiút egy földalatti folyó barlangrendszere, amin csak kijutni lehet, vissza 
nem, mivel a folyó árral szemben járhatatlan. 

 A Khag egészen pontosan a khálok völgyének azon része, amelyben ők maguk laknak, ha 
úgy tetszik, a khálok országa. Több város és falu is található benne, kilenc tartományra osztják. 
Fővárosa Bayravii, itt székel a khagot kormányzó shyjamok tanácsa. (TF,16/3/1; 17/2/1; 
Egyezség) 

Khalar (khál) 
A Rőt Vadász, a khálok mitikus őse. Állítólag egykor a démonbirodalmat szolgálta, de 

megcsömörlött a becstelenségtől és álnokságtól, ezért elhagyta urait. Egy hadúr, Dzsenkah 
követte őt, és a legendák szerint kis híján le is győzte, ám egyik tanítványa megölte Dzsenkahot. 
Khalar elhagyta halódó testét, és erkejét szétszórta tanítványai között. A khálok így is elbutak 
volna a démonbirodalom bosszúja következtében, ha Krán közben nem dönti meg magát a 
Démonbirodalmat.  

A khálok az ő áldását látják magukban, és vallják, akik satnyának, gyengének születnek, 
nem bírják az ő áldását, és méltatlanok is az ősatyához. Urdatnak hívják őket, és kiközösítik.  

Hitük szerint az erős hímekben él istenné magasztosult ősük szelleme, de csak akkor, ha 
betartják ősi törvényeit. Ezért jellemzi a khálokat a mindennapi élet legapróbb területeire is 
kiható szigorú szabályok és szokások összessége. (Egyezség,266/2, 269/2, 274/0, 318/4) 

Khalator (démon)  
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A khálok őseiből formált démoni mágiával megrontott harcosok. A Démonikus 
Óbirodalom elit harcosa, túlvilági erők által segített oroszlánember. Teremtésükért Dzsenkah a 
felelős, ahogy a legendák az ő oldalán, az ő szolgáiként is említik őket. (Fogadalom,315/2; 
Egyezség,267/4, 307/3) 

Khálok (khál) 
Bizonytalan eredetű faj, melyet azonban kétségkívül erős kötelékek fűztek a Démonikus 

Óbirodalomhoz. Egyesek szerint csupán szolgák voltak, mások szerint az uralkodó osztályt 
alkották. Ma már mindössze egyetlen helyen élnek nagyobb számban, a Déli-határhegység egy 
megközelíthetetlen, rejtett völgyében. Embertestűek, de fejük leginkább az oroszlánéra 
emlékeztet. A hasonlóságot támasztja alá tépőkarmokban végződő ujjaik és hátukra boruló, 
sörényszerű hajuk. (Fogadalom,315/1) 

Khrga (khál) 
Egykezes szarvkard. A khálok párban forgatják és több ellenfél ellen használják. 

(TF,18/3/2) 
Kromsha (khál) 

Orkán jelentésű szó a khálok nyelvén. (Egyezség,312/0) 
Mhobara (khál) 

A Khálok völgyének folyója, a szent folyam, mely a főváros, Bayravii mellett a sötét 
sziklák közé bukik és a barlangok mélyére vezet. A khálok folyamítéletének eszköze is. 
(Egyezség,276/8) 

Mogh'raal (khál) 
Khál mitológiai alak, az egyetlen khalator, aki ellenszegülve az eleve elrendeltetettnek, 

végül khállá vált, lényegében a khálok ősatyja. (Syburr csillaga,79/7) 
Ősök szobrai (khál) 

Jelentős és tisztelt szobor együttes, mely a khálok őseit ábrázolja, és a fővárosukban, 
Bayraviiban található. (Egyezség,285/3) 

Rakhar (khál) 
Tőrkarom. A khál fegyver egymás mellé erősített egyenes és görbe pengékből áll. 

Szúrásra és tépésre egyaránt alkalmas, pengéi minden oldalon élezettek. Általában párosan 
használják. (TF,18/3/1) 

Rőt Vadász (khál) 
A khálok mitikus ősének, Khalarnak gyakran használt állandó jelzője. (Egyezség,318/4) 

Sak'raha (khál) 
Időlepel. (Syburr csillaga,78/9) 

Shiyam (khál) 
A khálok tartományurai. Tanácsukat Bayraviiban, a Khag fővárosában, a Szavak Házában 

tartják. Tizennyolcan vannak, kilencen a földek, kilencen a mesterségek urai. Mindegyiküket 
három-három tanácsnok szolgálja, akik részt vesznek a shiyamok tanácsán is. (Egyezség,275/6-
7,285/5) 

Shiyamok tanácsa (khál) 
A Khagot kormányzó testület. Üléseiket a fővárosban, Bayraviiben, a Szavak Házában 

tartják. Nyolcvanegy tagot számlál, Ebbe a tizennyolc shiyam (tartományúr), ezek három-három 
tanácsnoka, és a vándorbölcsek kilenc küldötte alkotja. (Egyezség,275/6, 285/5) 

Sötét Igék Szólója (démon) khál 
Dzsenkah állandójelzője. (Egyezség,287/1) 

Szavak Háza (khál) 
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Aranykupolás, díszes és hatalmas épület Bayraviiban, a khálok fővárosában. Itt székel a 
shiyamok a khál tartományurak tanácsa. (Egyezség,285/3) 

Száz Szökőkút pálmaliget (khál) 
A khálok fővárosában, Bayraviiban található, szép és híres park. (Egyezség,285/3) 

Uk'saa (khál) 
Síkbéklyó. (Syburr csillaga,76/1) 

Urdath (khál) 
Azoknak a kháloknak az elnevezése, akik gyengének, satnyának születtek, és méltatlanok 

az ősatyához. A khálok hite szerint nem részesültek Khalar áldásából. A khálok társadalmában 
kilencesztendős korában minden gyermeket elbírálnak, és aki nem állja ki a próbákat, száműzik, 
a Jhutanba, a khálok völgyének mocsaras vadonjába kísérik őket, és sorsukra hagyják. 
(Egyezség,269/2) 

Yanti (khál) 
Vándorbölcs. Nincstelen kiváltságosok, bölcs tanítók és a regék ismerői, hírmondók. 

Bejárják a Khagot, a városok és falvak között kószálnak, szinte mindenkit ismernek, mindenhol 
megfordulnak. Mindenütt szívesen látják őket, ételre-italra nemigen akad gondjuk. Ha betérnek 
egy településre, elmesélik, mit tapasztaltak máshol. Az egymástól messze élő rokonok gyakran 
velük üzennek, és rajtuk keresztül értesülnek a nagy eseményekről. Egy vándorbölcs előtt 
hibázni annyi, mint a Khag előtt hibázni. A törvények felettiek, nem kötelesek engedelmeskedni 
a tartományuraknak. Sem családjuk, sem vagyonuk, sem fegyverük nem lehet, ám Khalar 
regulái sem kötik őket. A kötetlen szabadság az egyetlen kincsük, és gyakran mutatják ki ez 
iránt érzett büszkeségüket.  

A vándorbölcsek kilenc kiválasztottja részt vesz a shiyamok tanácsában. (Egyezség,268/6, 
274/1, 275/1, 285/5) 
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