
 

 

 
 

Pyarron titkosszolgálata 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A hetedkor legkiterjedtebb –  
sokak szerint leghatékonyabb – 
kémszervezetének működéséről számos 
legenda és féligazság kering Yneven. Az 
alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy 
fellebbentsük a titkok fátylát, és e 
tömbszerűnek vélt képződményt a maga 
öntörvényű, ellentmondásoktól sem 
mentes sokszínűségében mutassuk meg. 

Felépítéséről és működéséről 
értelemszerűen nem adhatunk teljes 
képet – ehhez mindenhatónak, de 
legalábbis mindentudónak kellene 
lennünk. A legtöbb, amit tehetünk, hogy 
támpontokkal szolgálunk az olvasónak, 
melyek birtokában az ismeretek tátongó 
rései viszonylagos biztonsággal 
kitölthetők. 

A Pyarroni hírszerzés 
kezdetei és jellege 

Hogy a szervezet lényegének 
megértéséhez közelebb jussunk, 
tanulmányunkat a közkeletű félreértések 
tisztázásával kezdjük. 

A pyarroni titkosszolgálat nem a 
Papi szék vagy a Fehér páholy 
akaratának engedelmes eszköze. Jóval 
korábbi képződmény az 
Államszövetségnél, melynek politikáját 
támogatja, és eszmei értelemben is 
messzebbre tekint. Nem valamely vallás 
vagy kormányzat, hanem az emberi 
civilizáció fennmaradásáért küzd. 
 

A pyarroni titkosszolgálattal 
való együttműködésnek nem feltétele, 
hogy a jelölt maradéktalanul 
azonosuljon az Államszövetség 
eszméivel. Elég, ha nagy vonalakban 
ismeri és tiszteletben tartja őket. A 
szent város nagyjai megtanulták a 
leckét:  az embernem boldogulásának 
ügyét olyanok is szívükön viselik, akik 
velük – kis túlzással – csak abban 
értenek egyet, hogy Pyarronnak nem 
szabad Godon sorsára jutnia. 

A pyarroni titkosszolgálat nem 
„készen pattant ki Kyel 
koponyájából.” Hetedkori állapota 
harminc évszázadnyi önszerveződés és 
öntisztulás eredménye. Kezdeményei a 
gdon kóborlókkal együtt jelentek meg 
a Dorlan mellékén: téli táboruk 
biztonsága érdekében a bandériák urai 
egymástól független kémhálózatok 
kiépítésébe kezdtek. Noha a 
terepmunkát (beszivárgás vagy 
beolvadás útján történő megfigyelés, 
besúgók megnyerése, ellenséges 
kémek azonosítása és semlegesítése) 
közrendűek végezték, az információk 
összegzése és értelmezése nemesi 
kiváltság maradt. Igazi kihívásnak is 
csak az utóbbiakat tekintették. A 
szellemi képességek felértékelésének 
gdon hagyományával magyarázható, 
hogy a hírszerzés mindmáig 
intellektuális elfoglaltságnak, úri 
passziónak számít Pyarronban. 
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A pyarroni nemes nem azért gyűjti és elemzi 
az információkat, mert tart tőle, hogy enélkül 
hátrányos helyzetbe kerül. Azért teszi, mert ezen a 
módon nyilváníthatja ki a leglátványosabban 
szellemi fölényét azokkal szemben, aki a vesztére 
törnek. Szervezésben és problémamegoldásában 
verhetetlen, a gyakorlatiasság azonban nem erős 
oldala. Ezzel szerencsére ő maga is tisztában van, és 
nem rest – sosem volt az – szakértői segítségért 
folyamodni. 

A pyarroni titkosszolgálat nem egynemű 
szervezet. Számos kisebb közösség – titkos társaság, 
szellemi műhely és elit páholy – alkotja. Főbb 
elemei közt állandó az információcsere, de sem 
egymással, sem a szent város hatóságaival nem 
állnak szigorú alá-fölérendeltségi viszonyban. Az 
Államszövetséghez maroknyi, koronként változó 
számú arisztokrata, úgynevezett perpetuátor 
személyén és nehezen feltérképezhető szociális 
kapcsolatrendszerén át kötődnek. A perpetuátorok 
teremtenek egyensúlyt az eltérő nézőpontok között. 
Ők hozzák tető alá a közös fellépéshez 
nélkülözhetetlen kompromisszumokat, és olyan 
szívességekkel fizetnek értük, melyek a pyarroni 
társasági élet mintázatával együtt – roppant tág 
határok közt – változtatják árfolyamukat. Ez a 
sajátos, az Államszövetség eszmeiségéhez képest 
archaikus berendezkedés praktikusabb, mint 
hinnénk. Mivel a szolgálat egyes részlegei önálló 
működéshez szoktak, az ellenőrzés hiánya csak 
növeli szabadságfokukat és harci kedvüket. A 
veszélyforrások megsokszorozása a legtöbb, amit az 
ellenség az összekötők kiiktatásával elérhet. 
Utóbbiak zavartalan működését mégsem a józan 
belátás, hanem Pyarron társadalma garantálja: a 
felső rétegét át- meg átszövő intrikák tucatnyi 
lehetséges jelölttel, egymást kizáró elméletek és 
találgatások garmadájával álcáznak minden valódi 
perpetuátort. 

A Pyarroni titkosszolgálat felépítése 
Fentebb már jeleztük, hogy a pyarroni 

titkosszolgálatot alkotó szervezetek nem 
rendeződnek szigorú hierarchiába. 
Együttműködésük jellegét – a megoldandó feladat 
természetén túl – a tagok személyes kapcsolata és 
szakmai felkészültsége határozza meg. A közös 
morális alapnak a gdon-pyar hagyomány és a 
múltban gyökeredző csoportszellem mellett van egy 

harmadik, viszonylag újkeletű összetevője is: 
az Államszövetség javát szolgáló titkos 
hadsereg számos tagja vallja magát a 
kontinentalizmus hívének. Ez a hetedkori 
eszmeáramlat az emberfaj földrajzi és politikai 
korlátokon túlmutató összetartozását hirdeti. 

A felsorolás – a Perpetuátorok körének 
szabályt erősítő kivételével – nem tükrözi az 
egyes részlegek helyét a szolgálat rangsorában, 
és rendszerint (de nem szükségképpen) 
fordítottan arányos az adott típusba tartozó 
szervezetek méretével.   

Körök 

Perpetuátorok köre 

A legendás mozgatók, a pyarroni 
titkosszolgálat részlegeinek tevékenységét 
összehangoló, azt az Államszövetség 
mindenkori kül- és belpolitikai irányvonalához 
igazító arisztokraták csoportja. 
A külvilág sem összetételéről, sem 
működéséről nem tud biztosat; igazában még 
befolyásának mértéke is vita tárgyát képezi. 
Egyes elemzők odáig mennek, hogy tagjait a 
Fehér páholy (egy másik változat szerint a Papi 
szék) mozgatja kénye-kedve szerint, 
önállóságuk mítosza csupán az idealisták 
megnyerésére és a hatalomösszpontosítás 
elkendőzésére szolgál. 

Eszkriptorok köre 

A lejegyzők; a szolgálat dokumentációs 
és elemző részlege. 

Tagjait a legelterjedtebb vélekedés szerint 
az Okkult Tudományok Egyetemének 
diákszövetségeiből, érdeklődés és érdemek 
alapján toborozzák. Olyan történészek, 
irodalmárok, nyelvészek és egyéb specialisták 
gyűjtőhelye, akik nem dédelgetnek politikai 
ambíciókat, és beérik az emberi kultúra 
névtelen közkatonáinak szerepével. Ez a 
részleg gondozza a szolgálat archívumát és 
tartja a kapcsolatot a körön kívüli, az 
Államszövetség ügyét csak alkalmilag segítő 
szakértőkkel, kalandozókkal. 
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Vokabulátorok köre 

A szavasítók; a szolgálat diplomáciai 
és propagandarészlege. 

Tagjai az élet legkülönbözőbb 
területeiről kerülnek ki: jeles szónokok, 
ragyogó tehetségű előadóművészek és 
szuggesztív egyéniségű kalandorok 
egyaránt akadnak köztük. Legfontosabb 
feladatuk a pyarroni kultúra értékeinek 
népszerűsítése és az Államszövetség 
befolyásának terjesztése, de foglalkoznak 
ügynökök képzésével is – ez utóbbiak 
szervezik és irányítják a szolgálat helyi 
hálózatait szerte Yneven. A vokabulátorok 
a személyes érzelmek és a közhangulat 
befolyásolásának mesterei, az elejtett 
információmorzsák fáradhatatlan gyűjtői… 
de a foglyok erőszakmentes szóra bírásában 
sem igen akad párjuk.    

Krepuszkulátorok köre 

A titokzatos homálykeltők; a 
szolgálat félrevezetésre, zavarkeltésre és 
kényes feladatokra szakosodott részlege. 

Eredetét, akár az eszkriptorokét, az 
egyetemi diákszövetségekig szokás 
visszavezetni, tagjai közt azonban nem a 
tudomány emberei, hanem a pyarroni 
nemesség olyan elemei vannak túlsúlyban, 
akik az Államszövetség biztosította 
magasabb cél híján egész életüket 
potomságokra vesztegetnék. A bekerülés 
feltételei nem ismertek; az adottságaik 
alapján kiszemelt jelöltek egyes 
vélemények szerint csak a „köves feneket” 
elérve, valamiféle életvezetési 
krízis/katarzis nyomán válhatnak a kör 
tagjaivá. Számos alrészleg – megannyi 
különlegesen képzett fegyveres csoport – 
tartozik az irányítása alá. 

 
 
 
 
 
 

Rendek, kollégiumok 

Smaragd társaság 

Pyarroni központú fegyveres ordó; kontinens-
szerte megtalálható páholyainak tagságát az emberi 
kultúra jelesei, a helyi vallási és politikai élet 
meghatározó alakjai adják.  

A közvélekedés szerint a szolgálat 
külbiztonságért felelős részlege. Feladatköre 
valójában sokkal szélesebb ennél; beletartozik 
egyebek mellett a Pyarroni Paktum betartatása, a 
paktumsértések kivizsgálása és az elkövetők, 
felelősök azonosítása is. Szorosan együttműködik az 
erioni székhelyű Inkvizítorok szövetségével és egyes 
shadoni arc-testvériségekkel. 

Noha azzal a céllal hozták létre, hogy 
személyes kapcsolatok révén teremtsen 
akcióegységet Pyarron és a hitét valló emberi 
közösségek között, rég túlnőtt eredeti funkcióján. 
Azok közé a szervezetek közé tartozik, melyek a 
tágan értelmezett emberi civilizációt szolgálják, és 
nem riadnak vissza az Államszövetség hivatalos 
irányvonala szerint elfogadhatatlan döntésektől, 
kompromisszumoktól. 

Holdárnyék társaság 

Lar-dori központú, godoni mintára szervezett 
szakértői kollégium. Tagjai – a hetedkor legkiválóbb 
mágiaelméleti szakemberei és gyakorló varázstudói 
– az ősfajok titkait kutatják, és fáradhatatlanul 
dolgoznak rontó hatalmuk semlegesítésének 
módszerein. Soraikban állítólag olyan ősi szerzetek 
is akadnak, akik letértek övéik útjáról, és az 
emberfajjal való kiegyezés lehetőségét keresik. 
A szférákon belüli égi objektumok optikai 
megfigyelésén túl a társaság foglalkozik 
szféraanyag-kutatással és – a délvidéki műhelyek 
közül egyetlenként – nokturnológiával is.  

Lámpásemelők 

Egyházi méltóságok, főtisztek és jurátusok 
alkotta, a Pyarron szerinti 3679 óta létező szakértői 
kollégium. Elsődleges feladatának a Dúlás idején 
történt atrocitások, emberiség- és vallásellenes 
bűntettek kivizsgálását tekinti, a gyakorlat azonban 
ismételten igazolta, hogy megtorlásuktól sem riad 
vissza. 
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Noha a pyarroni társadalom bosszúvágya rövid 
idő alatt komoly anyagi és emberi erőforrásokhoz 
juttatta, módszerei azokban is visszatetszést 
keltenek, akik nem vitatják eljárása jogosságát. 
Militáns selmovita hangadóit a szolgálat 
kontinentalista többségű részlegei biztonsági 
kockázatnak tekintik; az elvárható támogatás 
minimumát is csak érzelmi okokból biztosítják 
számukra. 

Felleghajtók 

Edorli székhelyű fegyveres ordó; a 
legjelentősebb a gdon kóborló testvériségek 
hagyományának őrzői közül. 

Tagjainak felkészültsége, a sokrétű és gondos 
kiképzés jóvoltából, a kalandozókéval vetekszik – a 
kontinens lakói többnyire annak is vélik őket. Egész 
életükben Ynevet járják, észleleteiken folyamatosan 
osztoznak a velük szimpátiás kapcsolatban álló 
szakértőkkel. Ott vannak mindenütt, ahol a 
közvetlen pyarroni jelenlét nem kézenfekvő vagy 
nem kívánatos. 

Vérükben van a helyváltoztatás kényszere; 
azok mellé, akiket érdemeik vagy szerencséjük 
megtartásra érdemes pozícióba juttat, ellenkező 
nemű társat rendelnek ki, hogy a hatást 
semlegesítsék. Az „alvó” ügynökök alkotta – a 
szolgálat berkeiben konzortnak nevezett – párok 
által kiépített helyi hálózatokat utódaik működtetik 
tovább, gyakorta nemzedékeken át. 

Dreina nővérei 

Temorani székhelyű irgalmas ordó; klastromai 
a déli városállamok és a galliomarai partvidék 
számos településén megtalálhatók. 

Pyarron isteneinek irgalmát hivatott 
kiterjeszteni ki az Államszövetség oltalmát 
nélkülözőkre, és árvák sokaságát neveli fel annak 
hitében. Közülük kerülnek ki a pyarroni 
titkosszolgálat legeltökéltebb és legsokoldalúbb női 
ügynökei. 

Mivel legfogékonyabb éveiket a szent várostól 
távol, a fajok és népek Hattregas és Maleniar közé 
ékelt olvasztótégelyében töltik, tagjai szinte 
behozhatatlan előnnyel indulnak a pályán 
anyaországi társnőikhez képest. Féltucat nyelven 
beszélnek és írnak, jártasak az állat- és 
növénytanban, az önvédelemben és a szabad 

művészetekben, mielőtt tényleges kiképzésük 
kezdetét venné. Legtöbbjük nem is tartozik a 
pyar rasszhoz, ami tovább tágítja 
bevethetőségük körét, és növeli a sikeres 
beolvadásuk esélyét az Államszövetségtől 
távolabb eső területeken. 

Az árvák hozzájárulása mellett nem 
lebecsülendő a rend valóban irgalmas 
nővéreinek helyismerete és információgyűjtő 
képessége sem. Amit látnak és hallanak, 
Pyarron előtt sem marad sokáig titokban. 

Páholyok 

Miramar testvérei 

A Holdárnyék társaság (lásd ott) 
szférákon kívüli világok kutatására szakosodott 
mentalista páholya. Tagjai külső síkok 
szellemei esszenciáihoz kapcsolódva kelnek át 
a Semmi szakadékán, és eközben – egyelőre 
tisztázatlan módon – korlátozott bepillantást 
nyernek a múltba és a jövőbe is. 
Egy-egy szemvillanásnyi utazás 
benyomásainak kritikai elemzése évekbe telik, 
a várható nyereség azonban – az érintettek 
szerint legalábbis – bőven megéri a kockázatot 
és a fáradtságot. 

Krad kulcsárai 

Az Eszkriptorok körének (lásd ott) belső, 
a nyilvánosság számára tilalmas források 
kezelésére szakosodott páholya. Legendás 
archívumukat, a shadoni Summae Tenebris 
pyar megfelelőjét, csak Selmo atya személyes 
engedélyével lehetett felkeresni. Úgy hírlik, a 
próféta halála óta egyetlen kívülálló sem 
léphetett a falai közé. 

A páholy fontos szerepet játszott a Dúlást 
a Gömbszentély romjai közt átvészelt ereklyék 
felkutatásában és Ó-Pyarronból való 
kimenekítésében. Egyes források szerint utat 
találtak a néhai próféta termeibe is. Hogy mit 
tapasztaltak ott, és milyen további értékeket 
sikerült az enyészettől visszaperelniük, senki 
sem tudja. 
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Fakó lovasok 

A Krepuszkulátorok körének (lásd 
ott) elit páholya; az ifjú pyar nemesek 
vágyainak netovábbja, sokuk korai 
halálának okozója. A „ledobta a fakó ló” 
fordulatot a szolgálat berkeiben a 
túlvállalásból fakadó kudarc 
szinonimájaként használják. 

A bekerülés nehézségei legendásak. 
Legkevesebb húsz igazoltan sikeres bevetés 
és páros számú, el nem palástolható sebhely 
mellett az Államszövetség és/vagy a 
pyarroni istenek egy elkeseredett 
ellenségének írásos ajánlása szükséges 
hozzá. A páholy exkluzivitásáról mindent 
elmond, hogy alapítása, a Pyarron szerinti 
IV. évezred hajnala óta csupán két olyan 
tagja volt, akik személyesen ismerték 
egymást. 

A tagsághoz járó csókaszemű fakókat 
az yllinori Ser Fiorisban tenyésztik, és – 

inkább hozzáférhetetlenségük, mint kimagasló 
képességeik okán – a kontinens legértékesebb 
hátasai közt tartják számon. Bármennyit kínáljon 
értük a kívülálló, Chei király népe egyetlen szóval 
(„Foglalózva”) felel. 
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Ez a cikk megjelent az YnevpontHU oldalon 
is. 

 
 

  

 
 

 


