
 

 

 
 

Dawáról és az erv honfoglalásról 
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Ó-Kyria bukása után viharos idők 
köszöntöttek a birodalom központi 
tartományára, Enrawellre, mely a 
hasonnevű székvárosnak is otthont 
adott. A gazdag és termékeny vidék – 
érthető módon – mágnesként vonzotta a 
minden rendű-rangú fosztogatókat. 
Hogy a fentebb vázolt „kyr újjászületés” 
nem innen, legtermészetesebb 
centrumából, hanem előbb Ryekből, 
majd Toronból indult ki, annak – 
egyebek között – éppen az az oka, hogy 
a tartományt számtalanszor széltében-
hosszában végigdúlták, míg végül 
jóformán teljesen elnéptelenedett: a kyr 
lakosság ugyanúgy elpusztult vagy 
elmenekült, mint az emberek. Maga 
Enrawell városa félig romba dőlt és 
csaknem három évszázadon keresztül 
üresen állt. A kyr mesterek azóta is 
felülmúlhatatlan tudományát dicséri, 
hogy számos épülete, emlékműve mégis 
átvészelte ezen viszontagságokat. 

Ami a rablókat illeti, azok 
kezdetben természetesen orkok voltak, 
részben Orwella követői, részben pedig 
független bandák. Később inkább a 
Tarin-hegységből leereszkedő vad 
embertörzsek vették át a helyüket, egy 
kétes hitelű forrás pedig még a zeduri 
gnómokat (?) is említi. Ha az első 
időszakban e portyák a pártütő háborúk 
utórezgéseinek is tekinthetők, utóbb már 
bizonyosan mentesekké váltak minden 
politikumtól, s kizárólag a 
zsákmányszerzés vágya motiválta őket. 
 

A Káoszkor első zavaros 
évszázadait követően Ó-Kyria 
utódaiként három jelentősebb 
államképződmény alakult ki: Godora, 
Ryek és Dawa, ez utóbbi gyakorlatilag 
a hajdani Enrawell területén. Annál 
furcsább, hogy éppen a dawai 
birodalom volt az, amely – ellentétben 
a másik kettővel – minden közösséget 
megtagadott a kyr múlttal, és az 
őshonos ynevi embercivilizációk 
szerves folytatójának hirdette magát. 
Ezzel kapcsolatban fentebb már 
hangot adtunk kételyeinknek, melyek 
Dawa esetében még hangsúlyosabbak. 
Szinte kizárt ugyanis, hogy Ó-Kyria 
központi területein, ahol a kyr befolyás 
a legintenzívebb volt, a hódítást 
megelőző korból bármely kultúra – 
akár csak töredékeiben is – 
átvészelhette volna a Bíbor Trónus 
tizenkét ezredéves uralmát. S ha még 
el is fogadjuk e képtelen föltevést, 
akkor sem lett volna senki, aki ezen 
örökséget közvetítse Dawa felé; 
Enrawell tartomány ugyanis, mint 
fentebb mondottuk, a birodalom 
bukását követően évszázadokra 
elnéptelenedett. A dawai birodalom 
népességét elsősorban azokat a hegyi 
rablóknak az ivadékai alkották, akik 
portyázó körútjuk végeztével 
letelepedtek a gazdátlan földeken. 
Dawa tehát nem valamely ősi 
emberkultúrát támasztott föl haló 
poraiból, hanem épp ellenkezőleg, egy 
vadonatújat hozott létre, amikor – 
bármennyire is tagadta ezt – a kyr 
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településszervezet romjain, a kyr jogrendszert és 
közigazgatást alkalmazva, egységbe fogta a saját 
hagyományaikat is őrző hegylakó-ivadékokat. 

(Máig megoldatlan kérdés ugyanakkor, hogy 
honnan vette eredetét a tapasztalati mágiának az a 
példátlanul gazdag felvirágzása, amely Dawa 
fénykorát jellemezte. Ilyesféle mágiát ugyanis sem a 
kyrek, sem a tariniak nem űztek: előbbiek túl 
fejlettek, utóbbiak túl elmaradottak voltak hozzá. 
Valamilyen módon tehát a máguskirályok mégis 
hozzáférhettek bizonyos elveszett vagy ismeretlen 
hagyományokhoz.) 

A máguskirályok jogara alatt az ősi Enrawell 
továbbra is lakatlan maradt, viszont rendszeresen 
gondozták és karban tartották: azt akarták, hogy 
örök időkre fennmaradjon, mint az önpusztító kyr 
gőg roppant mementója. A dawai birodalom 
hanyatlásának nem a Ryekkel való folytonos 
hadakozás volt a fő oka, hanem a bomló elme 
irányítatlan energiáit munkába fogó – s 
természetesen fölöttébb veszedelmes – irreálmágia 
nyakló nélküli alkalmazása. Időszámításunk 
fordulójára már valamennyi előkelő családban – 
legkivált az uralkodóházban – örökletessé vált a 
többrendbeli súlyos elmezavar, s ez óhatatlanul az 
ország széthullását eredményezte. A kegyelemdöfést 
a halódó birodalomnak egy nyugatról betörő 
embertörzs adta meg, mely a P. sz. I. évezred 
derekán irlav néven bukkan föl forrásainkban. Ennek 
a rendkívül büszke és harcias, pompára és 
csillogásra éhes, civakodó természetű népnek az 
őshazája valahol a Tarinon túli ősrengetegben 
lehetett. Hogy miért hagyták oda, az máig nem 
tisztázott; talán a sirenari elfek űzték el őket, 
legalábbis egy tetszetős elmélet ezzel magyarázza az 
ereniek kegyetlenkedésig fajuló, már-már ösztönös 
elfgyűlöletét. Kétségtelen, hogy vissza nem 
fordulhattak; a hajdanvolt tarini hegylakókkal 
szemben ugyanis az ő céljuk az első pillanattól 
fogva új szállásterület foglalása volt. 

P. sz. 542-től kezdve az irlavok sorra foglalták 
el a dawai utódállamokat, a legendás testvérpár – 
Irnach és Deratho – vezérletével. P. sz. 547-ben 
legyőzték és foglyul ejtették az utolsó dawai 
máguskirályt, hírneves ősei szánalmas árnyát, majd 
szabadon engedték Islas erdejében, mert a szél 
szelleme megtiltotta nekik, hogy őrült embernek 
vérét vegyék. (Ez az egyetlen adatunk az ősi irlav 
hitvilágról.) Egy esztendőre rá Irnach meggyilkolta 

Derathót, és királlyá kiáltotta ki magát. A 
hagyomány szerint koronát Erigow – a hajdani 
Enrawell – hercegétől kért és kapott, ez 
azonban képtelenség; Enrawell ugyanis a 
máguskirály fennhatósága alól közvetlenül irlav 
kézre került és hosszú ideig azon is maradt. 
Mással legalábbis nem magyarázható, hogy a 
város ősi, kyr neve kikopott a használatból, s 
helyette új, erv nevet – Erigow – kapott, amit 
mind a mai napig visel. (Észak-Ynev 
történelmének egyik legmakacsabb téveszméje, 
hogy Enrawell a Pártütés Korától napjainkig 
folyamatosan lakott lett volna. Ha így lenne, 
nemcsak a névváltozás ténye volna tökéletesen 
megmagyarázhatatlan, hanem azt is 
feltételeznünk kellene, hogy a dawai 
máguskirályok kétezer éven keresztül eltűrtek 
volna birodalmuk szívében egy népes kyr 
kolóniát! A valósághoz valószínűleg egy régi 
irlav legenda visz közelebb minket. Eszerint 
Deimar királytól – Deratho ükunokájától, aki 
négy nemzedék múlva véres bosszút állt a régi 
testvérgyilkosságért – egy ízben a Tharr-hit 
terjesztése ellen lázadó toroni száműzöttek 
kértek menedékjogot. Deimarnak feltűnt, 
mennyire hasonlít a szószólójuk arca a város 
roppant szobraira, és azonnal átengedte nekik 
Enrawellt, mint ősi birtokukat – azzal az egy 
feltétellel, hogy azok az irlavok, akik a 
városban élnek, továbbra is ott maradhassanak.) 

Az irlavokból a P. sz. IX. században 
lettek ervek; így ejtették ugyanis a nevüket az 
akkortájt hozzájuk látogató pyarroni hittérítők, 
és a későbbiekben már ez a változat honosodott 
meg. Ekkor a hajdan egységes királyság már 
három részre szakadt, s mindegyik uralkodó 
azzal a feltétellel váltott csak hitet, hogy egy 
pyarroni isten támogassa őt a többiek ellen. 
Gianag állítólag Gilron, Haonwell Arel, Eren 
pedig Uwel pártfogását nyerte el; innen eredne 
a három erv állam lakóinak olyannyira 
különböző kedélye és vérmérséklete. 
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