
 

 

 
 

Az elfek szent városa: Aria Tyries 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„A sok szenvedés után nincs már 
vér s fájdalom csak örökkön fenn 
ragyogó dicsőség. Urria újra lenézett 
ránk testvéreim!” 

 
MaX Tyris, a pyarron szerinti 

3700-ban, az Égi Fény 3700. 
esztendejében, Antoh kvartjának 
huszadik napján. 

Egy kicsiny de annál jelentősebb 
város, megbújva Észak Vadonjában. A 
Szépek Népének olyan fellegvára, 
amihez fogható nincs még egy Ynev 
világában. A Kermir-puszták szívében, 
valahol félúton Kahre és Alidar között, 
ott ahol a Barrige és a Lorn folyó 
találkozik, elterül egy félsziget. 
Ez ad otthont az elfek új honának Észak 
ölében. Egy város, ami az elf kultúra s 
az elf nép új bölcsője, ahol eszmény egy 
nép, ami elfoglalhatja az őt megillető 
helyet a világban. Egy nép, ami szeretné 
visszaszerezni mindent, ami valaha, 
Korokkal ezelőtt az övé volt. Ahol 
mindenki helyet kaphat, de csak azok 
igazán, akik ereiben ott csorog a vér. 
Rajtuk kívül bárki eltölthet akár 
huzamosabb időt is a Szent Városban, 
legyen az akár félelf, akár ember, de 
letelepedni csak tisztavérűeknek szabad. 
 

Gazdaság-kereskedelem 
A város Észak egyik új 

központja lehet, amit még a messzi, 
déli Pyarron iskolájában Lar-Dorban is 
számon tartanak a magiszterek. A 
város, kellő számú kiváló elf 
határvadász íjásszal és 
fegyverforgatóval jelentős hadi erőt 
jelent a térségben, így biztosítva a 
kereskedelem zavartalanságát. 
A város jórészt ebből él meg, az 
átmenő kereskedelem ugyanis megnőtt 
a város alapítása óta. A kereskedőknek 
egy viszonylag alacsony,állandó így a 
kiadásokba könnyen bekalkulálható 
vámot kell fizetnie(évről-évre 
ugyanannyi az összeg, így ha egy 
kereskedő évek múltán jár még 
egyszer ezen az útvonalon számíthat 
arra, hogy ugyanannyit kell fizetnie 
mint elsőként).  

Ez tehát elég jelentős bevételhez 
jutatja a várost, ami megélhetésének 
egyik fő forrása. 

A másik legjelentősebb bevételi 
forrás a város cikkeinek kivitele. Ez 
állami monopólium alatt áll, 
ugyanakkor hasznából részesülnek a 
város lakói közvetlenül (a kivitelben 
részvevő kereskedők) és közvetve(a 
város többi lakója, hisz a befolyó pénz 
jó részét a városra így rájuk tudják 
fordítani). 
A kiviteli cikkek közt szerepelnek az 
elf fegyverkészítők termékei, a messze 
földön híres elf pengék és íjjak. 
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Igaz itt meg kell jegyeznünk, a város mesterei 
igazi titkait sosem bocsátják áruba, s így az igazán 
legendás pengék valamint íjjak sosem kerülnek ki a 
város falai közül. A kiviteli cikkek közt szerepelnek 
(igaz rendkívül korlátozott mennyiségben) a város 
farmjain tenyésztett elf paripák is. 
Értük, hatalmas összegeket kínálva állnak sorba 
Ynev nagyjai, hercekeg, bárók, királyok. Közülük is 
csak nagyon kevés-a város vezetői által- kiválasztott 
juthat- a nemes állatokhoz. 

A hatalmas erdőségek bőven ellátják fával és 
élelemmel a félsziget lakóit, de nem folyik-
természetesen - olyan típusú mezőgazdasági 
termelés mint az emberek világában.  
Nincs mezőgazdasági kivitel, hisz az elfek épp csak 
annyit vesznek el az erdőtől amennyire szükségük 
van. Ez alól csak egyetlen kivétel van, s ezek az 
egzotikus gyümölcsök. 
Az északi klíma, a különlegesen jó talaj, a szakértő 
gondoskodás révén olyan gyümölcsök teremnek meg 
itt a rövid meleg évszak alatt, amiknek nem akad 
párja.  

Ezek is-hasonlóan a paripákhoz-csak kis 
mennyiségben kerülnek kivitelre, igaz ezekért is jó 
árat fizetnek meg Ynev szerte a vásárlók. 

Hadászat-mágia 
A város életéhez elengedhetetlen egy kiváló 

hadsereg, hiszen adott körülmények között meg kell 
magát védenie. Ynev jelenének helyzetét és 
viszonyait ismerve pedig egy városnak a puszta 
létfenntartáshoz szüksége van megfelelő haderőre, 
ezen felül nem is beszélve az érdekérvényesítésről. 

Az Északi Hon városának hadserege 
alapvetően két részre oszlik. Ezek: 

- a sereg alapvető gerince, hivatásos része. Ez 
2000 kiválóan képzett elf határvadászt jelent, akik 
mesterfokon bánnak az elf íjakkal valamint 
alapfelszerelésük két lombtőr is, amiket a 
kétkezesség és a fegyverhasználat 
mesterfokával;avagy 4. fokkal forgatnak. Ezen felül 
mindegyikük elf paripákon száguld az északi 
pusztákon. Mivel a történelmi analógiák is azt 
mutatják, hogy egy csatát az esetek döntő 
többségében az nyeri, aki rá tudja erőltetni 
harcmodorát a másikra így ezen sereg rendkívül jó 
hatékonyságú. 

Hisz paripáikon, íjaikkal nem kell közel 
menniük ellenfeleikhez, azaz távolról lecsaphatnak 

rájuk és a lovak segítségével olyan gyors 
hadmozdulatokra képesek mint nagyon kevés 
sereg Ynev földjén.  
Sikerük garanciája továbbá az, hogy nagy 
létszámú varázstudó is támogatja őket valamint 
az, hogy a környéken rengeteg kósza illetve 
felderítő portyázik. Azaz szinte semmilyen 
hadmozdulat nem maradhat előttük titokban, 
ami a város környékén történik, így azelőtt 
léphetnének, mielott az ellenség egyáltalán 
ráébredt volna, hogy felfigyeltek rá. 

- a sereg másik része a civil lakosság, 
amely csak és kizárólag a város létét 
veszélyeztető helyzetekben vonható be, vagy 
csak védekezéskor. Ők a határvadászokhoz 
mérten kevésbé jó harcosok, viszont legtöbbjük 
(jól) érti az (elf) íj használatát. A harcba 
vonásukról a Városi Tanács dönt, ha a sereg 
vezetője kérvényezi. 

A Sereg jelképe, szimbolizálandó a 
könnyedséget, a kecsességet és gyorsaságot egy 
fecske. Ezt a Sereg hivatásos tagjai bal 
vállukon hordják tetoválás formájában. Ez 10 
cm-s és fekete színű. Ruhájukon is viselik ezt, 
méghozzá ugyanúgy a bal váll felett a legfelő 
rétegen, ez pedig királykék színű. 

Kicsit talán a claorok rangjelzéséhez 
hasonlíthatnánk a Pentádban, ami tiszteletet 
vagy épp gyűlöletet kelt mindenkiben. Hordani 
az arra jogosultakon kívül jogtalanul nem sokan 
merik, az érthető következmények miatt. 

A mágia kapcsán két fontos tényező van 
Északhon fái alatt. 

Az egyik a Varázslók Céhe, amely 
nemcsak gyakorlati célokat szolgál pl.: 
hadakozás, hanem filozófiai és kulturális 
műhelyként is működik a város Művészeti 
Céheinek együttműködésével. 
E mellett oktatják is a mágiát. Ez kiterjed a 
Hetedkori Mágia összes formájára, azaz a 
Nekromanciára is. Jelenleg egyetlen eziránt 
érdeklődő van(hisz ez az elfektől nagyon 
idegen) és egyetlen oktató. 

A másik a város Megtartói. Ők jelenleg 
hárman vannak, egy Narmieren, egy Shen 
valamint egy Mallior megtartó.  

Ez utóbbival kapcsolatban el kell 
mondani, hogy a Próféta néven ismert 
Kiválasztott Mallior megtartója, aki teljességgel 
új alapokra helyezi az Éjben Kacagó Vallását. 
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Ez-az eddígi Mallior hithez képest-gyökeres 
reformokat jelent. 

(Akiben Shennel kapcsolatban 
merülnek fel kérdések, annak ajánlom a 
Hőseposz című könyvet!) 

A város vezetése 
A város vezetőségét a Városi Tanács 

jelenti. Ennek vezetője egy ősöreg 
luminatar . Ő nyitja meg az üléseket, ő 
szólal fel előszőr és ő adja meg a szót a 
többieknek. 

A Tanács tagjai még: 

-az egyes céhek vezetői úgymint: 
A Fegyvermesterek Mestere, a 

Művészek Mestere, az Iparosok Mestere, az 
Erdők Mestere(druida), a Paripák Mestere, 
a Vizek Mestere és a Földek Mestere. 
Mindegyik Mester 3 Főnököt vihet 
magával, akik az adott céhen belülieket 
képviselik(íjkészítők, kovácsok, bárdok, 
festők stb.) 

Ezen felül fontos tagja a Városi 
Tanácsnak a hadsereg vezetője, aki minden 
hadi természetű ügyben dönt a Tanács 
vezetésével, de ez az esetek többségében 
önálló döntéshozatalt jelent 
A Tanács tagjai javaslatokat terjeszthetnek 
be a Tanács elé, szavazást indíthatnak ill. 
meghatározott sorrrendben szólalnak fel a 
luminatar után. Ez a következő: Narmieren 
Megtartója, Shen Megtartója, Mallior 
Megtartója, a Sereg parancsnoka és utána 
sorban a Céhek Mesterei és utánuk a 
Mestereik sorrendjében a céhek Főnökei. 

Északhon Törvényei  
Városunk törvényei ezek, és míg 

Urria és a Kalahorák kegyéből Északhon e 
helyen áll, ezek is maradnak: 

A Hosszúlétűek Népe szívesen lát 
mindenkit Északhon fái és falai között, 
amíg az itt vendégeskedő a Szépek 
Népének vendégszeretetével vissza nem él. 
Szintén szívesen látott vendég a régi nép új 
városában minden vallás, leszámítva 

azokat, melyek eszméinkkel összeegyeztethetetlen 
tanokat hirdetnek. Ennél a kitételnek fogva nem 
tűrhetjük meg falaink közt: 

• Tharr gyermekrabló álnok kígyóit 
• Orwella emberáldozó sötét híveit 
• Ranagol nemes eszméket mellőző, csak 

az erősebb akaratot tisztelő követőit 
• Sogron gonoszhitű szolgálóit, akik a 

Tűzkígyóban a mindent elemészto tűz 
istenét tisztelik 

A szépek népének új bástyája falaival, szükség 
esetén akár fegyvereivel is oltalmat nyújt Mallior új 
hitének, kiemelvén azt a félreértelmezések és 
becsmérlő ítéletek évezredekre visszanyúló sötét 
posványából, hirdetvén a régi hit békés eszméit és 
kellő tisztelettel adózva az Éjben Kacagónak, az 
ediomadi tárnák messze kiáltójának. 

Aria Tyries az elf eszmék mellett a hosszúéltű 
faj bástyája is kíván lenni, így e fák és falak 
védelmében letelepednie csak és kizárólag Urria 
tisztavérű gyermekeinek szabad.  
Ez alól kivételt csupán a diplomácia fontos teendőit 
városunkban ellátó egyéb fajúak képeznek. 
A béke és dicsőség új aranykorának reményét 
védelmezve Aria Tyries fecskéi tudásuk legjavát 
nyújtva sújtanak le bármely ellenségre, fenyegessen 
az akár szövetséges akár saját életeket vagy javakat. 
Az Urria és a kalahorák szent akaratából immáron 
ork és aun hordáktól mentes Kermir puszták teljes 
békéjét akár fegyverrel is megőrizzük. 

Ismervén széles e világ viselt dolgait, 
vendégeink rabszolgatartását városunkban 
megtűrjük, de a rabszolgatartók kegyetlenkedéseinek 
e fák és falak között helye nem lehet, az esetleg 
megszökött rabszolgák keresésében és hajszolásában 
pedig Északhon egyetlen hosszúéltű szülötte sem 
nyújt segítséget. 

A világot és egész Ynev gyermekeit a rothadás 
és sötétség felé taszító vallásokhoz hasonlóan, nem 
tűrünk meg senkit és semmit, aki, vagy ami a 
rabszolgatartás eszméi mellett kardoskodna  
vagy azt nyíltan a világ működésének 
elengedhetetlen feltételeként hirdetné. 
A béke és a Nép új aranykorának reményében 
éltessék és fűtsék kalahoráink -különösen a 
Mosolyokban Honoló- az itt lakó könnyűléptűek 
szerelmi szenvedélyét és Urria kegyéből  
köszöntsön minden északhoni családra szapora 
gyermekáldás, hogy aztán, mikor városunk alapítói a 
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Fátyolon túlról tekintenek népünkre, az itt 
születettek elődeikét is felülmúló hittel és odaadással 
oltalmazzák mindazt, amit e fán írva látni. 

Északhon városának főtere 
Mindezen törvények a város legnagyobb fáján 

olvashatók. Persze nincsenek bele vésve, hanem 
lassan körbeforgó színes rúnákkal törzse köré 
vannak írva, mintha csak lebegnének a fakéregtől 
pár centire. 

Maga a törvények fája a város főterének 
csücskében áll. A tér alakja leginkább egy nagyon 
kövér, már-már kör alakú vízcsepphez hasonlít. 

A vízcsepp sarka pedig a félsziget bejárata és a 
város kapuja felé néz. 

A főtér másik oldalán a városi tanács „épülete” 
látható, ami a legtöbb északhoni épülethez 
hasonlóan egy óriási fa. 

Belsejében a fa oldala mentén csigalépcső 
vezet fel a luminatar lakosztályáig, mely a legfelső a 
lakosztályok közül. A többi alatta lévő lakrész a 
városi tanács vendégeinek van fenntartva. 
A bejárattal szemben a legalsó szinten a tanácsterem 
található. A kör alakú helyiségben egy kör alakú 
asztal körül egyforma székek helyezkednek el. 

Csak a terem bejáratával pont szemben álló 
szék kivétel ez alól. Ez némileg magasabb és 
szélesebb támlájú, mivel ez a városi tanács fejeként 
nagy tiszteletben álló luminatar széke. 
A terem ablakok híján mágikusan van megvilágítva: 
végig körben a falon világító inda motívumok 
futnak, melyek fénye egyenletesen oszlik el a 
helyiségben. 

Szintén a főtér éke a határvadászok 
főhadiszállása, mely a törvények fájától balra 
helyezkedik el. Mellette található az egyetlen 
szemmel láthatóan nem élő fából kialakított épület, 
ami nem más, mint a Vándorok Fája névre hallgató 
fogadó, mely – ahogyan a neve is sugallja – a 
városban megforduló utazók kiszolgálására hivatott. 

A 3 szintes épület alakjában szintén élő fára 
emlékeztet, ily módon harmonizálva a város és a 
főtér összképével. 

Belülről városszerte ez a hely hasonlít 
leginkább a rövídéltűek világára, hiszen egyáltalán 
nem sokban különbözik pl. egy kisebb erioni 
fogadótól. 

Az alsó szinten pult és asztalok, a felső két 
szinten pedig a szobák kaptak helyet. 

Északhon határvadászairól 
Északhon, az elf nép hatalmának 

szépreményű új bástyája elsősorban kiválóan 
képzett határvadászaival igyekszik fenntartani a 
Kermir Puszták vidékére pár esztendeje 
kiterjesztett fennhatóságát. 

A határvadászok száma lassan, de a 
betelepülésnek köszönhetően folyamatosan nő, 
hiszen a sereg és a város tiszteletreméltó 
elöljárói minden fegyverforgatásra alkalmas 
tisztavérűt szívesen látnak a fecskék 
csapatában, aminek magját mindössze 67 darab 
elfendeli határvadász jelentette. 
(Ennyien maradtak abból a 100-ból, akik annak 
idején a városalapítók védelmére érkeztek a 
hosszúéltűek messzi déli országából.) 

A jelentkezőknek persze előbb némi 
szelektáláson kell átesniük, ez azonban koránt 
sem támaszt olyan magas követelményeket, 
mint Ynev más hatalmainak hasonló kvalitású 
seregeinél. 

Persze meg kell felelni számos 
elvárásnak, de a szelekció a szolgálatba állást 
követően veszi igazán kezdetét. 

Ennek legfőbb oka igen egyszerű. 
Egyrészt nemigen lenne helyénvaló az Ynev 
minden sarkából érkező hosszúéltűek 
mindegyikét szigorú alkalmassági vizsgáknak 
alávetni, hiszen sokuknak semmiféle harcos 
múltja sincs, így esélyük sem lenne a fecskés 
köpeny megszerzésére.  
Északhon bölcs vezetői azonban jól tudják, 
hogy nem kell sietniük a kiképzéssel, és 
hosszútávon nem kell választaniuk a minőség 
és a mennyiség közül, hiszen Urria kegyéből 
minden éles szeműnek sok idő adatott a 
fátyolon innen. 

Ez alatt a sok idő alatt, pedig még egy 
olyan könnyűléptű is tökéletes harcossá válhat, 
aki Északhon hívószava előtt még fegyvert sem 
igen fogott a kezében. 

A kiképzés a viszonylag könnyű felvételi 
után fizikai tréninggel veszi kezdetét. A 
határvadászokra váró testi felkészítés persze 
korántsem olyan jellegű, mint egy nehéz 
fegyverekkel közelharcot vívó sereg esetében; a 
hangsúly itt sokkal inkább a kitartáson, a 
szívósságon, a fürgeségen és az ügyességen 
van. 
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Ebben a korai fázisban ismertetik meg 
a leendő határvadászokat a 
lombtőrhasználat, khossas vagy egyéb 
tradicionális fegyver forgatásának 
alapjaival. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy az 
Északhon védelmezői a pusztákon igen jól 
alkalmazható lovas harcmodor miatt 
némileg hosszabb lombtőröket forgatnak 
mint elfendeli vagy syrenari társaik. 
Ezzel a közelharci alapozással 
párhuzamosan ismertetik meg az arra 
fogékonyakkal (a túlnyomó többséggel) 
Északhon erejének másik fontos támaszát, 
az elf íjat.  

Ezt a nemes fegyvert minden leendő 
határvadász saját kezűleg készíti egy ebbe 
úgymond „beleegyező” haló fából és egy 
saját kezűleg elejtett szarvas inaiból és 
beleiből (az elejtett szarvas testvérnek 
persze pontosan előírt szertartásokkal 
megköszönik az áldozatot és mintegy 
kiengesztelés képpen igyekeznek az állat 
minden részét felhasználni más tárgyaikhoz 
is, hogy a nemes állatból minél kevesebb 
legyen egy íj kedvéért az enyészeté. 

E mellett terjedőben van 1 másik 
szokás is, miszerint semmit nem használnak 
fel a szarvasból csak az íjhoz feltétlen 
szükséges belsőségeket, a többit igyekeznek 
mind visszaadni Narmierennek). 
Minderre a sajátkezűségre azért van 
szükség, hogy fegyver és használója a 
lehető legnagyobb mértékben eggyé váljon 
és az íj inkább egy társ, egy élő végtag 
legyen készítője kezében, mint pusztán egy 
egyszerű fegyver. 

Ha e két szükséges fegyver megvan, 
és azok forgatásában már némi gyakorlatra 
is szert tett a leendő határvadász, akkor 
máris készen áll a következő lépésre, mely 
egyenesen a vadonba viszi őt. Az újoncokat 
ekkor elosztják a pusztákon járőröző 
csapatok között így adva nekik lehetőséget 
a környék megismerésére és a 
rutinosabbaktól való tanulásra. 

Nem várják el tőlük az emberi 
seregekben megszokott vasfegyelmet és a 
parancsok merev követését, és ilyen 
elvárásra nincs is szükség. Egyrészt, mert 

mindenki tudja, hogy harchelyzetben a 
tapasztaltabbakra hallgatni saját jól felfogott érdeke, 
másrészt egy elf a neki megadatott tengernyi időnek 
köszönhetően sokkal inkább önálló, hiszen ha a 
hosszúéltűek mércéjével mérve fiatal is (mondjuk 
200 éves), egy ellenséghez képest mindenképpen 
tapasztaltabb. 

Itt persze nem feltétlenül a harcra kell 
gondolni, hanem sokkal inkább a döntéshozó 
képességre és a megfontoltságra, melyben pár száz 
év leforgása alatt a tisztavérű akkor is előnyt szerez, 
ha ez idő alatt csak képen látott csatát. 

Az első ilyen kiküldetést követően (ami akár 
hónapokat is jelenthet a vadonban) kerül sor a 
fecskés jelvény felvarrására, és ekkor kapják az 
újdonsült határvadászok a fecskés tetoválást is. 
A járőrkörutak között egy-két hetes pihenőket 
iktatnak be, és az útrakelő csapatokat mindig a 
puszta más-más szegletébe vezénylik, hogy a még 
mindig rutintalan újoncok a város körüli irdatlan 
méretű vadont és annak lakóit minél alaposabban 
megismerhessék. 

Ha a határvadász már Északhon területeinek 
minden zugát bejárta, és ha kellő önállóságát a 
járőrcsapat legtapasztaltabb tagjának ajánlásával 
alátámasztotta, egy éves száműzetésbe kell vonulnia, 
hogy megismerjen, megtapasztaljon minél több 
dolgot a világból, annak jó és rossz oldalából, és 
ezáltal jobban átlássa azokat az eszméket, melyeket 
választott hazája képvisel.  

Ezeket az eszméket a kiképzés elejétől fogva 
igyekeznek megismertetni és megértetni a 
jelöltekkel, és a száműzetés előtt minden útnak 
induló határvadász megfogadja, hogy hazájától távol 
is hű marad hozzájuk, és semmilyen módon nem 
mocskolja be az új elf hon védelmezőinek hírnevét. 
Nem fog például szökött rabszolgák kézre 
kerítésében segédkezni vagy aljas bérgyilkossá 
alacsonyodni, vagyis csak olyan helyzetekbe engedi 
belesodorni magát, melyek teljesen 
összeegyeztethetőek a törvények fáján láthatókkal. 

Ezt a száműzetést kizárólag a város 
elöljáróinak utasítására szabad megszakítani, melyre 
leginkább ostromhelyzetben van esély. 

Az egy esztendő elmúltával a határvadász 
hazatér Északhonba, és beszámol élményeiről, 
tapasztalatairól elöljárójának. Majd, ha tetteiben 
semmi kivetnivalót nem találnak, folytatja a 
rendszeres járőrözést hazája területén és az évek 
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során igyekszik tökéjre vinni azt a harcmodort, mely 
leghatékonyabban szolgálhatja hazája védelmét. 

Ennek alapja a járőrcsapatok és a druidák 
felderítő munkája, mely lehetővé teszi a 
határvadászoknak, hogy a felvonuló ellenségnek 
még a várostól távol okozzanak igen érzékeny 
veszteségeket. 

Az ilyen akciókban igyekeznek kerülni a 
közelharcot, hiszen félelmetes íjaikkal óriási 
előnyben vannak a távoli ellenséggel szemben. Erre 
lehetőségük is van, mivel messze földön híres 
paripáik révén éppoly gyorsan képesek megszakítani 
a harcot, mint ahogyan elkezdték, hogy aztán 
ugyanolyan váratlanul és halálosan csapjanak le. 

 
Ismeretlen (Letöltve: 2013.10.28.)  

Szerző: Hold Gyermekei 
Forrás: Hold Gyermekei honlap 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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