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Mezrud mint állam 
A határtalan Mezrud, ahogy a 

helyiek nevezik, Ordantól keletre, dél-
keletre terül el. Északi határa a Sheral 
lábánál húzódik, s bár névleg egészen 
Silva’Tulig elér, a legészakibb mezrudi 
s a legdélebbi Silva’Tul-i határerőd 
közötti aprócska települések - már ahol 
akadnak ilyenek - még csak nem is 
hallottak soha Mezrud királyáról. 
Hasonlóképp vannak ezzel észak-keleti 
és dél-keleti szomszédaik, El Quasarma 
és a Hradzs is. Ezzel ellentétben az 
ország keleti határvonala még a merész 
térképrajzolók szerint is igencsak 
bizonytalan. A keleti határait lassan, de 
folyamatosan kitoló állam a rövid, egy-
egy generáción át kitartó 
fegyverszüneteket leszámítva 
folyamatosan hadban áll a Sheral lába és 
a sivatag közt elterülő füves puszták 
nomádjaival. 

A Hat Város Szövetségét is 
beleértve Mezrud rendelkezik a Kye-
Lyron leghosszabb szakasza felett: 
Trambar erődjétől kezdve, amely Ordan 
folyómenti határköve is egyben, egészen 
a déli határkőnél álló Theron erődjéig 
majd’ hatszáz mérföldet tesz meg a 
folyó, hogy aztán a szomszédos 
Sequaramon keresztül folytassa az útját. 

  

Államszervezet 

Mezrud államformája királyság, 
ám hatalmas méretei miatt egy kézben 
szinte összefoghatatlan terület, s akár 
egész országnyi viekedékeket uralnak 
olyan nagyurak, akikről az ott élők 
legfeljebb történeteket hallottak, s az 
sem biztos, hogy az úr lobogóját 
felismernék. A széthullástól a hatalmas 
államot mindössze az Ordanra oly’ 
jellemző szigorú hierarchia szerint 
felépített hivatalnok- és tanácsadó-
rendszer tartja távol, no meg a tény, 
hogy a király után az ország 
legnagyobb földbirtokosa a Főnix-
lovagrend. A lovagrend földjei 
szétszórva, a nemesek birtokai közé 
ékelődve fekszenek, így a király 
hatalma ellen lázadóknak - aki 
címében a lovagrend helyi páholyának 
nagymestere - nem árt számolni azzal, 
hogy az ország békéjét őrző lovagrend 
a szomszédjuk, gyakran több oldalról 
is. 

Mezőgazdaság 

Mezrud az ordani szövetség 
éléskamrája: földjei látják el 
gabonával, gyümölcsökkel és 
zöldséggel Ordant, Varyont, és nagy 
mennyiségben szállítanak észak felé 
Erionba, illetve a Hradzsba. Mezrud 
éghajlatának hála a folyóközben 
kialakított csatornarendszer 
segítségével a forró, csapadékos 
évszakban rizst termesztenek, majd a  
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betakarítás után leeresztett termőterületeket 
felszántják, és kerenbúzával vagy tengerivel vetik be 
a hűvösebb, szárazabb évszakra, amely a predoci 
nyarak időjárásának felel meg. 

A még nem teljesen meghódított, vagy 
megbékített területeken az állítólag Al Madobából 
származó telivérek vérvonalából való lovakat 
tenyésztenek. Ezekből a ménesekből kerülnek ki 
azok a csatamének is, amelyeken a lovagrendek 
nehézvértesei vonulnak csatába szükség idején. 

Kézműves ipar 

Mezrudban nagyon jelentős malomipar alakult 
ki. A malmokat a Sheralban eredő bővizű folyók 
forgatják naphosszat - azonban nem csak 
kenyérgabonát őrölnek, de fűrészmalmokat is 
meghajtanak, amik szintén a Világgerinc hegyeiből 
leúsztatott fát szeletelik gerendává, deszkává stb. A 
faanyagot leginkább építőanyagnak, illetve 
hajólécnek használják kis merülésű, széles 
gabonaszállító bárkák építésére. 

Ezen kívül a jelentős mennyiségű gabona egy 
részéből égetett szesz készül. Majd’ minden 
jelentősebb településnek akad híres rizspálinkája, 
vagy gabonapárlata, esetleg ezek gyümölcspárlattal 
megbolondított változata. A szeszfőzdék az ország 
északi, hegyvidéki részén gyakoriak, ahol a Tanák 
forrásvizét használják fel az italhoz. 

Kereskedelem 

A Kye-Lyron átmenő kereskedelme jelentős, a 
folyóparton számos kikötőváros akad, amelyek a 
folyami bárkák fogadásából és javításából élnek. 
Ugyancsak a folyón szállítják Ordanba, onnan pedig 
Erionba a gabonát, szárított gyümölcsöket és egyéb 
élelmiszereket. A Hradzs felé vezető kereskedelmi 
útvonal szintén jelentős bevételi forrásnak számít. 

Helyi szokások és érdekességek 

Annak ellenére, hogy felfoghatatlanul hosszú 
idő telt el azóta, hogy Mezrud Ordan első igazi 
szövetségesévé lett, s ez idő alatt a két, korábban 
jelentősen eltérő kultúra sokat közeledett 
egymáshoz, még mindig létezik számos olyan 
szokás, amelyet az ordaniak most is furcsának, vagy 
épp egzotikusan barbárnak tartanak. 

Temetkezés 

Akadnak feljegyzések arról, miszerint 
Sogron hitének elterjedése előtt a mezrudiak, az 
ordaniak szemében barbár módon, nem 
elégették a halottaikat, hanem a tűz helyett az 
égnek adták őket. A leírások szerint a holttestet 
felvitték a hegytetőnek egy kijelölt részére, és 
egy lapos kőre fektették. A szertartásmesternek 
a megmosott, meztelen holttestet pontos 
szertartásrend szerint kellett darabokra szelnie, 
és megetetnie a keselyűkkel. Miután a madarak 
a csontokról teljesen eltávolították a húst, a 
csontokat egy kőedényben porrá zúzták, vajas 
árpával keverték, és ugyancsak a keselyűknek 
adták. Ha vérfolt maradt a kőlapon, még azt is 
felitatták, és megetették a madarakkal. 

Noha mióta a mezrudiak Sogron hitére 
tértek, ők is elégetik a halottaikat, de ahogy 
néhány ünnepükben és szokásukban, úgy a 
temetkezésükben is tükröződik a régi idők 
emléke. Ordannal ellentétben Mezrud északi 
részén a hamvakat nem a Kye-Lyronba szórják, 
hanem a hegytetőkön egy lapos kőre helyezik, 
hogy aztán a szél és az ég vegye őket magához. 

Ezzel szemben az ország keleti részében, 
ahol sok helyen még ma is fennmaradtak a 
letelepített nomádok szokásai, a földbe temetés 
helyét itt a hamvasztás vette át, ám csak 
részben. Az égetés után kisebb-nagyobb 
kőurnákban, vagy szelencékben temetik el a 
holtakat, s síremléket emelnek számukra. 
Szintén helyi szokás, hogy Sogron papjainak 
szent szimbólumát nem a holttesttel együtt 
adják vissza a Tűzkobrának, hanem a 
hamvakkal együtt temetik el. 

A királyszentek 

A mezrudi király helyzete meglehetősen 
sajátos, amely alapvetően az ország Ordannal 
kötött szövetségéből fakad. Mint uralkodó 
mindenki felett álló személy, ám címei közt 
szerepel az is, hogy a Diatrema, a Főnix 
Lovagrend mezrudi páholyának nagymestere. 
Ebből a helyzetből ered, hogy 
engedelmességgel és szolgálattal tartozik a 
lovagrend ordani nagymesterének. A szövetség 
kezdeti szakaszában ez alapvetően nem okozott 
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problémát, ám négy generációval később ez 
már nem volt igaz. 

Az első szövetséges király ükunokáját 
ugyanis bármennyire hitbuzgó volt is, 
Sogron nem fogadta kegyeibe. Ynev 
bármely más táján ez nem jelentett volna 
problémát, ám a Diatrema számos magas 
rangú tagja nehezményezte, hogy egy 
egyházi lovagrendet mégis hogyan 
vezethetne laikus, még ha magáról a 
királyról is van szó. Így aztán lassacskán 
kialakult az a szokás, hogy a nagymesteri 
cím mint olyan valójában csak tiszteletbeli 
kinevezés, s a valódi hatalmat a komtúr 
gyakorolja. 

Ennek ellenére Mezrud történelmében 
később számosan akadtak uralkodók, akik 
elnyerték Sogron kegyét, s nemcsak hogy 
megpróbálták az irányításuk alá vonni a 
lovagrendet, de sikerrel is jártak. A nevüket 
legendák őrzik, tetteikről bárdok dala 
emlékezik meg tucatszám, s a köznép is 
csak úgy emlegeti őket, mint a 
királyszentek. 

Települések és nagyvárosok 

Történelme folyamán Mezrud 
királysága a határait lassan, de 
folyamatosan kitolta, s a nomád betörések 
miatt előretolt végvárakkal erősítette meg. 
A lakosság jelentős része ezen erődök körül 
csoportosul, csak a keleti határtól távolabbi 
földeken akadnak nagyobb, összefüggő 
falurendszerek. Az állandó betörések miatt 
Mezrud nagyobb települései csak ritkán 
igazi mezővárosok: még a kisebb falvak 
védelmére is földsáncok és rönkfalak 
épültek. A határvidék biztonságát - vagy 
legalábbis annak látszatát - hivatott 
szavatolni az is, hogy Ordan leszerelt légiói 
a mezrudi határban kapnak földet, így aztán 
előfordul, hogy a portyára induló 
nomádcsapat igencsak meglepődik, amikor 
a védtelennek tűnő parasztok helyett egy 
falunyi veteránt próbál meg kifosztani. 

Mezrud, a székesfőváros 

Az ország fővárosa, a szintén Mezrud névre 
hallgató település az északi vidékeken, egészen a 
hegyek lábánál fekszik: a Smaragd-völgynek 
nevezett lankás, dombos vidéken ékelődik be két 
karomszerű hegynyúlvány közé. A hely a nevét 
azonban nem a zöldellő vidékről, hanem azokról a 
drágakövekről kapta, amelyeket a völgyből eredő 
Nagy-Tana vizében mostak az első letelepedők. 

A csöppnyi kolónia mára jócskán kinőtte 
magát, a hajdani,  folyó partján álló, alig tucatnyi 
faházat elsöpörték az évszázadok, s helyén az itt 
bányászott, szürke kövekből épített város nyújtózik a 
völgy mindkét oldalán. 

Mezrudtól néhány mérföldnyire a Smaragd-
völgy fölé nyúló magas, fehér sziklán egy várerőd 
áll, amelyet még a királyság kialakulása előtt 
építettek. Az épület eredetileg az akkori városi 
tanács elnökének rezidenciája volt, amely ma az 
állam kincstárának ad helyet. Ide bejutni - szinte - 
lehetetlen, hisz az évszázadok alatt köré épült királyi 
palota és a Diatrema legnagyobb rendháza fogja 
közre. 

A palotával szemközti hegycsúcson áll 
Serumik Bomar sziklasírja - akire Mezrud 
leghíresebb költőjeként emlékezik az utókor. A költő 
óriási szobrát a hegy oldalába vágott keskeny 
lépcsősoron, pontosan 1240 lépcsőfokon vonszolták 
fel. Ma is csak ezen az egyetlen útvonalon lehet ide 
feljutni, s gyakran találni elmélkedő művészeket, 
akik arra várnak, hogy a nagy költő közelsége 
megihlesse képzeletüket. 

Trambar erődje 

Ordan déli határköve a Kye-Lyron folyása 
mentén fekvő Trambar erődje. Az erősséget a Főnix 
lovagrend egy páholya építtette még a vízlépcső 
kialakításával egy időben. Az épület fő tömbje 
elnyújtott, hatalmas szitakötőként fekszik a vízen, 
amelyet mind a keleti, mind a nyugati parton két-két 
karcsú híd köt össze a kisebb erődnek is beillő 
őrtornyokkal és kapuerődökkel. 

A határerődnek főleg a Manifesztációs 
Háborúk alatt volt jelentős szerepe, lévén miután 
Mezrud hivatalosan is Ordan csatlósállama lett, 
Trambar erődjét inkább lehetett a vámhivatalnokok 
erősségének, semmint a katonákénak nevezni. Ezzel 
ellentétben az amundok kiemelt fontosságot 
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tulajdonítottak a helynek, ám Mezrud seregeinek 
köszönhetően az azúrszeműek egyetlen alkalommal 
sem jutottak néhány napi járóföldnél közelebb 
hozzá. Az erődben lapuló zsiliprendszer nem csak a 
vízlépcső, de az itt kialakított gátrendszer miatt is 
fontos, hisz az erőd jelenti a Kye-Lyron ordani 
szakaszának hajózhatóságának kulcsát. Ennek 
következtében Trambar erődje volt az amundok 
ellen harcoló seregek ellátási vonalainak 
csomópontja.  

Ruthan erődje és Sogron Tükre 

Mezrud síkságain található Ordan erejének és 
a Tűzkobra dicsőségének egyik legújabbkori 
bizonyítéka. A Sogron Tükre néven ismert hely a 
Manifesztációs háború alatt keletkezett. P. sz. 3694-
ben, amikor az amundok, maguk előtt tolva a 
sivatagot, megjelentek a vidéken. Pyarronhoz és a 
Hat Város Szövetségéhez hasonlóan Ordan is 
felvette velük a harcot, ám végül nem a seregek, 
hanem a Kye-Lyron volt csak képes megállítani az 
amund hordák előretörését. Ekkor szerzett magának 
jelentős hírnevet a Főnix Lovagrend azon páholya, 
amely a folyó menti erődök megépítésén fáradozott 
annyi éven át, Ordantól egészen Mezrud és 
Sequaram határában álló Ruthan erődjéig. Ez a 
végvárrendszer volt az, ami végül képes volt 
megállítani az előrenyomulást, s amíg a Kye-Lyron 
vízszintje elég magas volt ahhoz, hogy hajózható 
legyen, addig az erődök kikötőiben horgonyzó 
hadigályák igen komoly károkat tudtak okozni az 
amundoknak. 

Ruthan erődjénél azonban az azúrszeműek új 
cselt eszeltek ki a védvonal megtörésére. Egy 
„szent” homokvihar nyomában Amhe-Ramun papjai 
megpróbálták az amund csapatokat a lehető 
legközelebb juttatni az erőd falához, hogy a 
mágikusan gerjesztett vihar elülte után a haddal tartó 
szobordémonok azonnal a falak ellen 
vonulhassanak, s miközben a helyőrséget lefoglalja 
az ostrom, addig az amundokkal lepaktált fayumi 
törzsek legjobb vadászai észrevétlen 
behatolhassanak az erődbe, kinyissák a kapukat, s 
merényletet kövessenek el a főtisztek ellen. A 
behatolók egyik csoportja sem járt sikerrel, a 
kapuerődöt nem sikerült még csak megközelíteniük 
sem, míg a merénylők mindössze a parancsnok 
egyik testőrét sebesítették meg. Az ostrom nem járt 
sikerrel, az amundok összeszedetten visszavonultak. 

Mindez azonban csak elterelés volt. 
Hónapokkal korábban egy csoport dzsad 

menekült érkezett a sivatagból, köztük egy 
rabszolga, aki senkinek nem szúrt szemet. 
Miközben az erődbéliek továbbküldték a 
dzsadokat a fronton túlra, a szolga elvegyült a 
konyha személyzetében, s mikor az amundok 
megostromolták a helyőrséget, s behatolók 
okozta kavarodásban sikerült a parancsnok 
szobájába csempésznie egy aprócska szelencét. 
A tárgyhoz kötött asztrállény először csak az 
ezredes álmait fertőzte meg, később pedig szép 
lassan, de sikerült teljesen eluralnia a 
parancsnok elméjét. 

Az ezredes úgy hitte, magától Sogrontól 
származnak álmai, amelyekben megálmodta az 
amundok csapatainak mozgását. Hitte, hogy a 
Tűzkobra megmutatja neki, merre portyáznak a 
fayumi vadászok, vagy hol táboroznak a kisebb 
előretolt felderítők. Az ezredes körüli emberek 
mindebből csak annyit láttak, hogy a 
parancsnokot magához ölelte a hadiszerencse. 
Apró sikerekkel és az amundok számára 
jelentéktelen veszteségeken keresztül az 
asztrállény bizalmat keltett az ezredesben az 
álmok iránt. 

Aztán az ezredes hatalmas csatáról 
álmodott, amelyben az ellenség az erődöt 
ostromolta, s százával hullottak Ordan harcosai, 
míg végül az azúrszeműeknek sikerült 
elfoglalniuk az erősséget. Aztán egy csatát 
látott, odakint a sivatagban, ám ugyan azok 
ellen küzdött, akik az ostromot vezették. 
Odakint a dűnék közt seregei bekerítették a 
támadókat, s egyetlen vakmerő csellel 
eldöntötte a csata menetét, s elpusztította az 
amundok főerőit. 

Mikor a felderítők jelentették, hogy újabb 
nagyobb amund erőket észleltek közeledni az 
erőd felé, az ezredes összehívta a parancsnokait 
és megvitatta velük haditervét. Beosztottjai 
hiába emeltek szót a terv ellen, az ezredes 
hajthatatlan maradt, s a parancs az parancs. 
Haditerve kockázatos volt, s arra épített, hogy 
képes lesz meglepni az amund seregeket. 

Ruthan erődjének seregei kivonultak a 
sivatagba, hogy ott csapjanak le az ellenségre. 
Az ezredes terve megvalósulni látszott, s 
sikerült készületlenül érni az amund tábort. 
Minden jel arra utalt, hogy Ordan csapatai 



 MAGUS                                                                  Mezrud                                                                          Kalandozok.hu 

5 
 

megnyerik a csatát, mikor az addig 
homokkal felszórt leplek alatt lapuló 
fayumik felfedték magukat és hátba 
támadták az ordani arcvonalat. Csak nagy 
veszteségek árán sikerült a katonáknak 
visszavonulniuk, ám az amundok nem 
hagytak fel a csapatok üldözésével. 

Az ezredes kétségbe esett: tudta, hogy 
megmaradt katonái egy ilyen vereség után 
már nem lesznek képesek megtartani az 
erődöt, s ő maga is Sogron ítélőszéke elé 
kerül. Tudta, hogy nem fognak hinni neki, s 
ha hisznek majd, az sem számít, ha 
ostobaságában feláldozott egy határerődöt, - 
így megcselekedte az egyetlen dolgot, 
amivel megmenthette a becsületét. 

Kivált a menekülők közül, s 
testőrségével a nyomában megrohamozta az 
amund sorfalat. A történetírók szerint 
Sogron keze volt abban, hogy mindannyian 
el is érték az ellenséget. Ha hinni lehet az 
elbeszéléseknek, az ezredes három sor 
mélységig jutott, mielőtt halálos szúrás érte 
volna. Halála pillanatában a lelkében 
lobogó szent tűz anyagi formát öltött, s 
elemésztette a mágikus páncélját a mellette 
harcoló főnixekkel együtt. A mágiával 
átitatott fegyverek, vértek és a testőrök 
szívében lobogó tűz tovább táplálták a 
semmiből jött lángokat, s soha nem látott 
pusztítást végeztek a támadók közt. 

Halálában az ezredes olyan komoly 
veszteségeket okozott az amundoknak, 
hogy kénytelenek voltak visszavonulni, s 
sokáig nem is próbálkoztak újra az erőddel. 

A csatának azonban maradandó 
emléke is volt. A végső ütközet helyszínén 
olyan iszonyatos erejű őstűz szabadult el, 
hogy a homok csaknem ötven láb átmérőjű 
szabályos körben üveggé olvadt. 

A Manifesztáció elmúltával főleg a 
katonák és más hadviselt emberek körében 
vált népszerű zarándokhellyé az üvegtó. 
Sokan meglátogatták az azóta Sogron 
Tükreként emlegetett csatamezőt remélvén, 
hogyha beletekintenek, megláthatják az 
álnokságot a későbbiekben, hogy tetteikkel 
csak és kizárólag a Tűzkobrát imádhassák. 

Verazan 

Mezrud legnagyobb Kye-Lyron menti 
településeként igazi, pezsgő nagyvárosnak számít. 
Már a manifesztációs háború előtt is komoly 
forgalmat bonyolított, de utána kimagasló szerepet 
kapott  a kereskedelemben - amit akarva-akaratlanul 
az amundoknak köszönhetett. Mezrud számos Kye-
Lyron menti nagyvárosához hasonlóan Verazan is 
elesett az ostrom alatt, s az amundok porig 
rombolták mind a várost, mind a folyóparton álló 
dokkokat. Ahogy az amundok maguk előtt tolták a 
sivatagot, a Kye-Lyron is apadni kezdett, s Verazan 
volt az első olyan, a folyó nyugati partján álló 
erődítmény, amelyet Amhe-Rahmun hívei 
megpróbáltak elfoglalni - természetesen sikertelenül. 
Ugyanitt esett meg, hogy egy kicsinek mondható, 
alig tizenöt láb magas szobordémon segítségével 
próbálták meg az amundok az átkelést biztosítani. 
Az éjszaka sötétjében a fekete, bazaltból faragott 
ostromgólemet csak az utolsó pillanatban vették 
észre a védők, s csak nagy áldozatok árán sikerült 
megállítaniuk. A szobordémon teste a háború 
végeztéig ott hevert a parton, mígnem az élet 
visszatért a korábbi kerékvágásba. A Kye-Lyron 
vize újra emelkedni kezdett, a kereskedelem újra 
beindult, a hajóknak újra dokkok kellettek. Verazan 
volt az első olyan város, ahol a mélyebb merülésű 
hajók is ki tudtak kötni az újjáépített dokkoknak és 
mólóknak hála: a helyiek ugyanis ahelyett, hogy 
fáradtságos munkával új mólókat építettek volna, 
csákányokkal estek neki az ostromgólemnek, s az 
első hajók matrózai a hajdani szobordémon hasán 
cipelhették partra a kereskedők portékáit. 

A város a hirtelen felvirágzó kereskedelemnek 
hála rohamos fejlődésnek indult, az első mólót 
rohamtempóban követte a többi, a parton pedig 
gombamód szaporodtak el a raktárak, bordélyok, 
hajójavítók és istállók. A város mára nagyobbra nőtt, 
mint az ország fővárosa, és az utazó mindent 
megtalál itt, amire csak szüksége lehet. 

Navera 

Navera, Sogron fogadalmas városa 
A P. sz. 2195. esztendő igencsak mozgalmas 

év volt Mezrud számára. P. sz. 2193 tavaszán a 
Ryast házból való Barduin, második e néven az 
ország határait a Kis-Tanától megpróbálta 
kiterjeszteni a folyó keleti partján fekvő területekre. 
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A folyóközben élő nomádok még a király atyjának 
idejében kötöttek békét a korábbi uralkodóval, ám II. 
Barduin felrúgta e megegyezést. A folyóközért 
vezetett hadjárat azonban a király és tanácsadói 
számára meglepően alakult. A Kis-Tana túlpartján 
élő lovasnomád népek közül a toboku törzs ugyanis 
ekkor élte fénykorát. Batbayar, a korábbi nomád 
törzsfő és II. Barduin atyja közti fegyverszünet 
egyik feltétele volt, hogy Batbayar a tanácsában nem 
csak egy sámánnak ad helyet, hanem Sogron egy 
papjának is. Így történhetett az, hogy Batbayar fia, 
Ganzorig még ordani mércével mérve is művelt volt: 
nem csak saját, de Ordan és a dzsad államok nyelvét 
is beszélte, de ismerte szokásaikat is, tudott írni és 
olvasni, s ismerte Sogron, a dzsad istenek és saját 
népe szellemeinek is a történetét. Azon 
történetekből, amelyeket a pap mesélt neki 
gyermekkorában, Ganzorig birodalmat épített, s 
csupán atyja ígérete révén nem kelt át a Kis-Tanán. 

Az az állam, amely Mezrud szemszögéből 
csupán a toboku törzs területszerzésének, laza 
törzsszövetségeknek tűnt, az a nomádok oldaláról 
komoly rokoni kapcsolatokat, egyezségeket és 
véresküt jelentett, s ilyenformán Ganzorig lovasai 
néha magát a mesésen gazdag Abu Baldeket is 
megsarcolták. 

P. sz. 2195-ben a nomádok nemcsak, hogy 
visszaverték a mezrudi seregeket, de átkeltek a Kis-
Tanán, s egészen az Arany-Tanáig szorították vissza 
a király hadait, aki maga is életét vesztette az 
ütközetben. Ganzorig vezetésével a toboku törzs 
harcosai kíméletlenül kihasználták nagy számú 
könnyűlovasságuk előnyeit, s két alkalommal is 
sikerült tőrbe csalniuk az elbizakodott mezrudi 
seregeket. Az év végére a helyzet olyannyira elfajult, 
hogy Ordan egy teljes légiót szerelt fel és bocsájtott 
az elhunyt apja helyébe lépő III. Barduin király 
rendelkezésére, hogy megvédje Mezrud határait, 
mert a nomád betörések már-már veszélyeztették az 
ország termőföldjeit is. 

Ordan hadba lépésével a helyzet jelentősen 
megváltozott, s a nomádokat fokozatosan, de 
sikerült visszaszorítani az Arany-Tanáig, ahol az 
ordani seregek főparancsnoka döntő csatát eszközölt 
ki a nomádokkal. Terve igencsak kockázatos volt, 
ugyanis az ütközet helyszínéül az Arany-Tana 
partján két nagyobb domb közt elterülő mocsaras, 
lápos területet választotta. 

A történetírók szemében a parancsnok tette 
igazi hőskölteménybe illő cselekedet volt, míg a 

Hágóerőd taktikusai azóta úgy tanítják, hogy 
csupán szerencsésen alakult hazárdjáték. 
Ganzorig fia ugyanis türelmetlenségében, s 
önhittségében nem várta be atyja érkező 
seregét, s magaslati pozíciójában bízva 
embereivel belovagolt a lápra, amelyet az 
ordaniak közben alaposan feltérképeztek. Mire 
Ganzorig megérkezett, szembesülnie kellett 
azzal, hogy fia, s vele seregének majd fele 
odaveszett, így kénytelen volt visszavonulni. 
Bár maga a háborúság a toboku törzs és 
Mezrud közt még jó húsz esztendeig eltartott, 
mígnem Ganzorig halálával birodalma 
széthullott, s darabjai egymást kezdték el 
felfalni, a legendákba mindössze a Tana menti 
csata került be. 

Úgy mesélik, mindannak tudatában, hogy 
a terv, amelyet III. Barduin és a légió 
parancsnoka kieszelt, mennyire kockázatos, a 
király Sogronhoz fohászkodott, s megígérte, 
hogy, ha nyernek, s ő maga is életben marad 
katedrálist építtet a Tűzkobra tiszteletére a csata 
helyszínén. Ha hinni lehet a történetíróknak, 
akkor Sogron egyháza sokáig nem tudta 
eldönteni, hogy az lepte-e meg őket jobban, 
hogy III. Barduin király valóban be is tartja az 
ígéretét, s a semmi közepén, a határvidék 
peremén katedrálist kezdett emeltetni, vagy az, 
hogy túlélte a csatát. Az viszont tény, hogy az 
uralkodó a legjobb mesterembereket hozatta, 
nem csak Ordanból, de Pyarronból is, akik 
megtervezték Sogron legújabb székesegyházát. 

A kevésbé hízelgő - vagy talán csak 
gyakorlatiasabb - megemlékezések azonban 
úgy említik meg-e tettett, mint a király igencsak 
leleményes húzását, ugyanis az új templom 
oltárkövét már P. sz. 2196-ban letették (maga a 
katedrális valójában csak a P. sz. 2199-es 
esztendőben kezdett el épülni), s ezáltal a 
Főnix-lovagrendnek kötelessége volt 
megvédeni a határvidéket. 
A katedrálistól a városig 

A P. sz. 2196-os esztendőt követően a táj 
gyökeresen megváltozni látszott. A csata 
helyszínéül szolgáló mocsarat elkezdték 
lecsapolni. Az építőmesterek felmérték a tájat 
és az Arany és a Sáros-Tana összefolyásánál 
meg is lelték a megfelelő helyet a katedrális 
felépítésére. Ezt követően majd százhúsz 
esztendőn át folyt az építkezés, míg végül 
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elkészült Sogron híres, háromtornyú, 
mezrudi székesegyháza. 

Az építkezéshez rengeteg munkás 
kéz, a munkások ellátásához, élelmiszer, 
kiszolgáló személyzet, mesteremberek 
kellettek, így lassan egy kisváros nőt ki a 
földből az épülő katedrális körül. A 
székesegyházat és a munkásokat meg kellet 
védeni, az építkezést meg kellet szervezni, 
így III. Barduin fia, I. Avendor a 
székesegyház körüli egy napi járóföldnyi 
földterületet adományozott a Diatrema 
lovagrendnek, így bevonva az építkezésbe a 
Főnix Lovagrend helyi páholyát is a maga 
mérhetetlen forrásaival. 

A katedrális, amelynek alapkövét a 
lakatlan vidéken rakták le, mire felépült, 
már egy virágzó nagyváros szíveként lett 
felszentelve. 

Navera ma Mezrud egyik 
legfontosabb kereskedelmi és szakrális 
központja. 
A város nevezetességei 

A város legfőbb éke Sogron 
háromtornyú székesegyháza aminek 
méreteivel állítólag csak az ordani 
katedrális vetekedhet a délvidéken. A 
szentély maga három funkciót lát el 
egyszerre. Mivel legfőbb célja az épületnek 
a vidék, illetve a környéken élők védelme 
volt, ezért az építkezés első lépcsőjében a 
székesegyház alapzata, illetve annak szélét 
kijelölő komolyabb, kilenc láb magas fal 
épült meg, amely több évtizeden keresztül, 
a városfal befejeztéig szolgálta a mögéje 
húzódók védelmét. A fal jelenlegi 
formájában - a városfal megépültét 
követően átalakították, megnyitották, más 
funciót kapott - a koronára elékeztető 
szentély perempártázata, aprócska 
tornyaival, hatalmas széles lépcsőivel, a fal 
mellé húzódó épületeinek sokaságával a 
székesegyház, illetve a vendégek szolgáinak 
szálláshelyét, a kocsiszíneket, illetve a 
három kapulépcső környékén az őrség 
állásait, az írnokok és számvevők, illetve 
Sogron egyházi bankházának termeit rejtik. 

A korona felsőbb részeiben, a belső 
körívben kaptak helyet a lovagrend 
nagyjainak szállásai, a belsőbb udvarokon a 

gyakorlóterek, illetve a szent kertek. A legbelsőbb 
hármas kupola rejti a szent könyvtárat, a 
székesegyház főszentélyét - felülről nyitott irdatlan 
kupola, hatalmas nyílással a kupola legfelső részén, 
ahol majd ezer lélek fohászkodhat egyszerre urához 
-, illetve a mezrudi papság nagyjainak hivatalait és 
szállását. 

A szentélykomplexum három irdatlan, 
hatalmas erődök öregtornyait megszégyenítő méretű, 
majd hatvan láb magas tornyában Sogron tudós 
papjainak szállásai, műhelyei, csillagvizsgálója, 
illetve a Ereklyetár kapott helyet. Az északi torony, 
az Ereklyetár egy külön erőd, a mezrudi páholy 
lovagjai közt igen komoly, nem örökletes címmel 
járó megtiszteltetés itt szolgálni. Mezrudban egy 
lovag nem nyerhet el életében nagyobb kitüntetést, 
mintsem, hogy hamvait az Ereklyetár urnafalába 
temetik. Az itt található ereklyék, veszedelmes 
varázstárgyak és indexre tett könyvek, tekercsek 
védelmét az Államszövetség legrátermettebb 
lovagjai látják el. 

Az érkezők általában a három kapulépcsőn 
keresztül csak a fal épületeibe juthatnak el, majd a 
rácsokkal lezárt folyosókon át a lovagok engedik 
egyre beljebb őket. Ez alól csak a főszentélybe 
vezető folyosó a kivétel. Az ablaktalan majd 
háromszázlábnyi hosszú, húsz láb magas, félkörív 
alakú irdatlan terem beugrók, fali fülkék sorait rejti, 
illetve több különféle karzatot, galériát, teraszt, ahol 
Sogron szentjeinek szobrai állnak, illetve a szentély 
őrségének posztjai, akik különféle módozatok 
szerint figyelik és ítélik meg az áthaladókat. A 
teremben kétoldalt egy-egy kilenclábnyi, Tűzkobrát 
ábrázoló szobor kapott helyet, amely közt 
mindenkinek át kell haladnia. A városi legendák 
szerint, aki évente legalább egyszer nem halad át 
ezen a hatalmas termen, azt kikérdezi Sogron 
valamely legátusa. 

A szentélyben közel hetven lovag és a 
háromszáz egyéb fegyveres tartózkodik, a külső 
falon őrködnek csak lángőrök, ők közel 
másfélszázan teljesítik szolgálatiukat. 

A Székesegyházhoz csatlakozik még a 
lovagrend káptalanháza, amely a nyugati fal felől 
határolja a Székesegyház tömbjét. A káptalanházban 
a neves lovagok szolgái, a székesegyház és a város 
védelmét ellátó lovagok, azok számvevőinek és 
fegyverhordozóinak, fegyvermestereinek szállása, és 
az ő műhelyeik és a fegyvertár kapott helyet. 



MAGUS                                                                                    Mezrud                                                               Kalandozok.hu 

8 
 

A káptalanház a szokásos főtorony mellett 
három csillagalakzatban belőle kinyúló szárnnyal, 
illetve a szárnyak közt: a lovasudvarral - ló- és 
lovasképző pályákkal, szerekkel; az ostromszerek 
udvarával; illetve egy küzdőtérrel bír. 

Navera egyik legnagyobb látványossága az 
évente megrendezett Mezrudi Lovagi Torna, 
amelynek döntőjét minden évben nem a város 
melletti síkon - ahol egyébként a versengés zajlik -, 
hanem ezen az irdatlan udvaron rendezik meg, ahol 
évközben is állnak a lelátók, amelyről az oktatók 
szemlélik a gyakorlatozó lovagok és lángőrök 
csapatait, formációit. 

Az épületkomplexum udvarainak három 
kapuja van: a tornaudvar kapuja a káptalanház 
főkapuja, ez szinte mindig nyitva van, hogy Mezrud 
és Ordan ellenségei láthassák harcosainak 
bátorságát, - a hétköznapi dolguk után járók ezt a 
kaput használhatják -; a lovasudvaron át érkeznek 
általában a nemes vendégek kocsijai, lovascsapatai, 
a nagyobb karavánok; az ostromszerek udvarán tűrik 
csak meg a szolgák és a pórok közlekedését az őrség 
tagjai, ezen az udvaron át oldják meg a szolgák az 
épület ellátását. 

Az épületben mintegy ötven lovag és kétszáz 
egyéb fegyveres - fegyvernök, pajzshordozó stb. van 
elszállásolva, illetve ötven lángőr adja az őrséget. 

A Szent Ryas nagykönyvtár és az egyetem az 
egykori királyi lak épületében kapott helyet. A város 
híresebb épületei közül majd legutolsónak elkészült 
épület egy háromszög alapzatú, komolyabb belső 
udvarral rendelkező, hatalmas üveg ablakokkal 
ékített, háromszintes palota. 

A palota kertjét alig embernyi, díszes 
kovácsolt vas kerítés óvja, amely mögött 
növényritkaságok és csodás szökőkutak 
gyönyörködtetik a szemet. 

A könyvtár és az egyetem a a főtér felőli, 
illetve a folyó felőli szárnyat foglalja el. A hátsó, 
látogatók elől elzárt kerttel rendelkező szárny 
minden esetben a városba látogató királyi főnemesek 
szállásául szolgál, az év nagyobb részében zárva 
van. 

Az egyetem és a könyvtár bárki - megfelelően 
nemesnek, vagy gazdagnak tűnő személy - előtt 
nyitva áll. Igaz, a könyvtárban termenként egy ezüst 
kapupénzt kell fizetni, s a segítségnek is külön díja 
van. 

Az egyetemen egy-egy előadásra bárkit 
beengednek, aki megfelelően viselkedik, azonban a 

kurzus egy esztendőnyi díja harminc arany. Az 
egyetemnek saját ispotálya is van, itt napi fél 
aranyért kezelnek bárkit, azonban ebben az is 
benne foglaltatik, hogy végső esetben Sogron 
egy nagyobb hatalmú papja siet a hithű áldozat 
segítségére. 

Az egyetemnek összesen harminc őre 
van, azonban a könyvtárat huszonegy lángőr és 
szinte mindig egy-két pap, vagy papnövendék 
vigyázza.  

A város legnagyobb épülettömbje 
mégsem a templomegyüttes, hanem az északi 
kapun kívül elhelyezkedő hatalmas gabonaerőd, 
amely a több év gabonatermésének tárolására 
és védelmére épített silókomplexumot rejti - a 
terményt itt Sogron áldása tartja mindig frissen 
és romolhatatlanul. A gabonaerőd a híd 
védelmét ellátó erődrendszer szerepét is betölti. 
Az itt tárolt gabonát őrlik folyamatosan az 
Arany-Tana partján hosszan kikötött 
úszómalmokban. Az épület hatalmas vízkereke 
miatt inkább emlékeztet malomra, semmint 
gabonasilóra, vagy erődre, ám a helyi 
mérnökök leleményességét dicséri a víz hajtotta 
szerkezet, amely a gabonát az épület alsó 
részéről a felsőbe juttatja, s, ahonnan aztán 
csúszkákon szép lassan visszajut az alsóbb 
szintekre, így forgatva és levegőztetve a 
termést, megóvva a penésztől. Az épület 
mólójánál - ahová a gabonaszállító uszályok is 
kikötnek, hogy a Tanán végighajózva a Kye-
Lyronig, s onnan vissza Ordanig eljuttassák a 
gabonát - három régi úszómalom horgonyoz. 

A város ragálykapuja meglehetősen 
szokatlan, ám igencsak logikus módon lett 
kialakítva. Mivel a település kezdetben a 
folyóparton kezdett kialakulni, így szintén itt 
épült fel az ispotály is, amely a városfal 
megépülésekor nem kapott külön épületet. 
Ehelyett megtoldották egy masszív mólóval, 
így aztán a helyi ragálykapu csupán hajóval 
közelíthető meg. 

Az Arany-Tana bal partján a Nagy híd 
után a városon kívül, saját gátakkal védve a 
rendszeres áradásoktól, helyezkedik el a város 
kikötője, amely több uszályépítő műhelynek is 
helyt ad, a rakpartokon kívül. 

A városon kívüli területek gát és 
csatornahálózata nem jelent a legtöbb 
átutazónak semmi látványosságot, pedig a 
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hozzáértők szerint rendkívüli mérnöki 
teljesítménynek számítanak, és ezek és az 
általuk felfogott, elvezetett és tárolt 
rendszeres áradások adják Mezrud 
vagyonának az alapját, mivel egy 
lakhatatlan mocsár helyet, ezek teszik a 
vidéket kifogyhatatlan éléstárrá. 

A várostól keletre az egyik dombon 
áll Navera fallal körülvett temetője. 

Klánok, rendek és iskolák 

Mezrud nagyvárosai civilizált, ordani 
mércével mérve is igencsak haladó 
szelleműek, így számos “karrier” áll 
rendelkezésére azoknak az elég bölcs, 
elhivatott, bátor, vagy épp kalandvágyó 
ifjaknak, akik számára már fiatalon 
világossá válik, hogy nem elégednek meg 
atyáik hivatásával. 

A nagyobb városok mindegyikében 
áll kirendeltsége a lángőröknek, ahol nem 
csak azokat fogadják, akik katonának 
állnának, de a helyi tűzvarázslóknak is 
feladatuk, hogy az arra érdemeseket 
Ordanba, a Tűzvarázslók Tornyának 
felügyelete alá küldjék. 

A végvárakban felcseperedő ifjak 
várjobbágyként, fegyverhordozóként, vagy 
apródként kerülhetnek a Diatrema közelébe, 
ahonnan aztán csak Sogronba vetett hitük 
dönti el, hogy merre sodorja őket tovább az 
élet. 

A Tűzkobra útjára lépők általában 
nagyon hamar valamely kisebb vidéki 
templom (tíz-tizenkét falura jut egy) 
papjának védőszárnyai alatt találják 
magukat, ahonnan aztán, ha valóban 
komolyan gondolják, akkor egy esztendővel 
később már a nagyvárosok 
templomkomplexumainak egyikében 
kezdhetik meg komolyabb hitoktatásukat. 
Hogy innen laikus testvérként, vagy Sogron 
papjaként kerülnek ki, esetleg a Főnix 
Lovagrendbe tagozódnak be, az már csupán 
saját mentalitásukon, hitükön és akaratukon 
múlik. 

Noha a Tűzliliom Rendjének nővérei 
Mezrud-szerte ismertek és elismertek, 
csupán a székesfővárosban akad önálló 

rendházuk. Ennek ellenére az ország majd minden 
nagyobb templomában, ispotályában teljesítenek 
szolgálatot, s a védelmüket kérő asszonyszemélyeket 
hamar eljuttatják mezrudi központjukba, hogy aztán 
ott gondoskodjanak nevelésükről, vagy épp különös 
tehetségeik megfelelő gondozásáról. 

E neves rendek mellett azonban Mezrudnak 
magának is megvannak azok a kiemelkedő 
szervezetei, amelyeket az Ordani Államszövetségen 
belül épp úgy megbecsülnek, mint az imént 
felsoroltakat. Lássuk hát a leghíresebbeket! 

Diatrema (A Főnix Lovagrend mezrudi 
páholya) 

Annak ismeretében, hogy a király után Mezrud 
legnagyobb földbirtokosa a Főnix Lovagrend helyi 
páholya, nem meglepő, hogy a Diatrema a rend 
legnépesebb páholya is egyben. Az ordani páhollyal 
ellentétben az ő feladatuk nem a szentélyek, hanem a 
gabonaerődök, s benne Ordan élelmének védelme, 
ennek köszönhető, hogy neveltetésük világi része is 
egészen más alapokon nyugszik, mint a többi 
páholyé. Feladataik megkövetelik, hogy az inkább 
harcos papoknak, semmint paplovagoknak 
tekinthető Főnixek harcmodora helyett a nehézlovas 
harcmodor mellett tegyék le voksukat - Mezrud 
történelme pedig minden szónál ékesebben mutatja 
meg, hogy milyen sikeresen teszik is ezt. 

A rossznyelvek szerint a páholy puszta léte és 
feladata valójában nem más, mint egy aduász az 
egyház kezében, amelyet a tűzvarázslók ellenében 
tartanak talonban, arra az esetre, ha a Torony néhány 
mágusa úgy döntene, hogy Ordannak inkább a 
Torony vezetésére kellene támaszkodnia, s nem 
Sogron Rendjeiére. Ezek a hangok azonban első 
pillantásra is nyilvánvalóan külhoni pletykák 
visszhangjai, hisz csak a Sogron hitét nem vallók 
képesek elfelejteni azt, hogy Ordan felett nem a 
Rendek, a Torony, vagy az egyház áll, hanem a 
Fekete Láng személyében, egyenesen maga Sogron. 

Mezrudi Királyi Lovagrend 

Alapításának története a múlt homályába vész, 
amely nem is csoda, hisz a Diatrema árnyékából 
nem lehetett könnyű feladat kitörni. Annyi biztos, 
hogy az első feljegyzések P. sz. 1540-ben említik 
őket, mint az őrült atyjától a hatalmat magához 
ragadó II. Aranwil király testőrségét, akik a leírások 
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szerint igen komoly szerepet játszottak abban, hogy 
az ifjú megtarthassa trónját. A rend alapító iratai 
azonban ellent mondani látszanak ennek, mert az 
alapítólevélen már II. Aranwil pecsétje függ, amely 
csak a tényleges koronázását követően, P. sz. 1541-
ben készült el. Ráadásul az uralkodó csupán ekkor 
adományozta nekik a Királyi Lovagrend titulust, így 
aztán furcsa, hogy hogyan említhetik őket e néven 
korábbi források. 

A rend alapítása óta megtartotta eredeti 
funkcióját, s feladatkörét, s a mai napig a lovagrend 
legbelső köre látja el az uralkodó védelmét. Mára 
természetesen igencsak megszaporodott a rend 
lovagjainak száma, s a kezdeti alig tucatnyi nemesúr 
helyett immár százakat számlál, ám továbbra is tartja 
magát ahhoz, hogy csakis mezrudi születésű 
nemesifjakat fogad soraiba. 

Nergüi fiai 

Mezrud lassú, békés terjeszkedése csupán azok 
számára békés, akik nem a határvidéken élnek. A 
nyugalmas, a történetírók által háborútól mentes 
időszakok csupán azt jelentik, hogy az új hódítások 
közepette nem akadt olyan ellenfél, akiről érdemes 
lett volna megemlékezni. A térítők áldásos 
tevékenységének hála időről időre előfordul, hogy 
egy-egy törzs a mezrudiak oldalára áll, hogy a más, 
korábban ellenséges törzsektől frissen szerzett 
földeken telepedjenek meg, cserébe azért, hogy 
őrizzék a határt. Persze alig néhány generáció alatt a 
határ odébb vonul, a hajdani nomádok pedig a 
későbbi betelepülőkkel elkeveredve épp olyan 
gazdálkodó lakói lesznek a vidéknek, mint Mezrud 
bármely más részén. 

Nergüi fiainak is hasonló a története, ám ők 
nem földet akartak a segítségükért cserébe, hanem 
dicsőséget, s azt, hogy csatlakozhassanak ahhoz a 
tűzvészhez, amely évszázadok óta megállíthatatlanul 
söpri el a törzseket, s azóta is vándorolva tart a 
légiókkal, mint segédcsapat. 

 
 
 
 
 
 
 

Összefoglaló 
Kultúrkör: Ordani 
Politikai keretek: Királyság, hűbéri láncolaton 

alapuló lovagi kultúra. 
Nagyvárosok: Mezrud (főváros), Verazan, 

Navera 
Szövetség Ordannal: P. sz. 1429 
Rassz: Átlagos, vagy annál kicsit alacsonyabb 

termet, sötétebb haj és bőr, amely az 
ordani és a helyi, korábban letelepedett, 
lovas nomád népek keveredéséből jött 
létre. Az ország keleti, dél-keleti részein 
még mindig akadnak nomád 
nemzettségek. 

Vallás: Egyistenhit – Sogron. 
Nyelv: Alapvetően a pyar nyelv ordani 

dialektusa, de annál jóval több a dzsad 
jövevényszóval. 

Őskultúra: - 
Jellem: Jellemzően Rend, vagy annak 

változatai. 
Naptár: Godoni alapú, ordani naptár 
Szomszédok: Délen Sequaram, dél-nyugaton 

Varyon, nyugaton As’yur, névleg észak-
nyugaton Ordan, északon Silva’Tul, dél-
keleten a Hradzs (a hajdani El Hamed), 
messze keleten pedig El Quasarma. 

Pénznem: ordani líra 
Főváros: Mezrud 
Címer: Vágott címerpajzs, a felső, zöld 

mezőben aranyszín ló, lángoló sörénnyel, 
alatta a búzamezőket szimbolizáló 
aranyszín mező. 
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