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Észak-Ynev egyik hercegsége. 
Lovagrendjei világszerte híresek, 
elsősorban az Erigowi Krad lovagrend, 
illetve a Hercegi Vörös lovagrend. 
Erigow az erv (irlav) kultúra fellegvára, 
ugyanekkor a pyarroni vallás északi 
bástyája is, valamint a bárdok és 
dalnokok Mekkája. Itt található az Ynev 
szerte jól ismert Legendák Tornya, 
valamint az északi inkvizíció központja. 

Az Északi Szövetség oszlopos 
tagja, amely a P. sz. 1249-ben létrehívott 
katonai szövetség, mely kezdetben a 
tarini törpék birodalmát, Erent, 
Gianagot, Haonwellt, Erigowot és a 
Tiadlan Királyságot tömörítette. A 
Szövetség fő ellenfele mindig Toron és 
a Gro-Ugon, illetve az alkalmilag velük 
szövetkező Városállamok voltak, de 
meggyült a bajuk a Tengeri Városok 
némelyikével, sőt, olykor Abaszisszal is.   

1457-ben csatlakozott a Szövetséghez 
Doran, majd 1678-ban, a Dwill Unió. 
Uralkodója a mindenkori 
hercegkapitány, a vörös hadurak 
egyike. Az országban, a városban a 
közbiztonság jónak mondható, talán a 
legjobb Északon. Viszont éjszaka, az 
óvatlan látogató bele, belebotolhat 
Toron kémeinek, bérenceinek útjába. 
Erigow jogállam. A gyilkosságot, 
erőszakot szigorúan büntetik. A 
rabszolgaság bármely formáját 
üldözik. Erennel szemben itt megtűrik 
az elf fajzatokat. 

Maga a város két fő részből áll. 
Van a külső város ami magában 
foglalja a kereskedő és polgár, az úri, a 
szórakozó valamint a szegény 
negyedet.  
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A belső fellegvár körül öleli a hercegi palotát, a 
Sigranomói egyetemet, a Krad és a Hercegi Vörös 
lovagrend erődítményeit illetve a Legendák Tornyát. 

Öltözködés 

A divat iránymutatójának, az elegancia 
abszolútumának tartják az erigowi ruházkodást. 
Kissé dekadens, olykor kényelmetlen szabású 
öltözeteik mindenkor az esztétikát tartják szem előtt. 
A kék, szürke, lila és bíbor halványpasztell 
árnyalatait kedvelik leginkább. A női ruhák szűk 
derekúak, a melleket kiemelik, olykor többet 
engednek látni belőlük, mint azt Észak 
konzervatívabb ízlésű népei kívánatosnak tartanák. 
Egyszerű, de elegáns vonalú, kövekkel - elsősorban 
gyémánttal és zafírral - ékített ékszereket hordanak. 
Kedvelt viselet a selyemmel szegett köpönyeg, a 
térd alatt véget érő, finom bőrből - a ruha színéhez 
mindenkor illő színre cserezve - készült csizma. Az 
ingek és felöltők nyakát, ingujját előszeretettel 
keményítik. Lovagi öltözetüket és fegyverzetüket a 
dwoonoktól eltérően csak utazáshoz, csatához 
hordják. Páncéljaikat feketére vagy sötétkékre edzik, 
kivételt ez alól csak a Hercegi Vörös Lovagrend 
tagjai képeznek, akik abban a kegyben 
részesülhetnek, hogy páncéljaikat bíborszínre 
festhetik. 

Erigowi Krad lovagrend  

A több évezredes múltra visszatekintő 
lovagrend erődítménye Erigow belső városában 
található, közel az uralkodói székhelyhez. Falait 
gránitból emelték, ami óriási munkába és 
fáradtságba került. Tervezői közt olyan híres 
építészek is fellelhetők, mint Dornennel de Mortel, 
Erion tervezőjének leszármazottja. Kapuja kettős 
biztonsági rendszerrel van ellátva, mágia és az abbit 
kapu egyszerre véd a betolakodóktól. A falakon 
tűzköpők, dárdavetők, kahrei szerkezetek sokasága 
irányul kifelé, nem is beszélve az éber őrökről és az 
udvari mágiahasználókról (papokról és dorani 
varázstudókról). Ennek láttán ne csodálkozzunk 
azon, hogy a várat még senkinek sem sikerült 
bevenni. A föld mélyébe vájt labirintusok tucatnyi 
rejtett kijárathoz vezetnek, bár az óvatlanok és az 
utat nem ismerők könnyen csapdába vagy szörnyek 
karmaiba sétálhatnak. A mágikus tárgyak és 
fegyverek terméhez, valamint a kincseskamrához 

vezető utat kizárólag a mindenkori nagymester 
és néhány beavatott, megbízható ember tudja. 

Hercegi Vörös lovagrend 

A lovagrend nevéből is kihallható, hogy 
vezetője a mindenkori herceg, aki egyben 
Vörös Hadúr rangot is visel, övéi közt az elsőt. 
A lovagrend tagjai kivétel nélkül 
keménységükről, félelmet nem ismerésükről, 
valamint teljes testi és lelki 
kiegyensúlyozottságukról híresek, ezek nagy 
részét a kiképzésüknek köszönhetik. Tagjai 
teljes mértékben igyekeznek betartani a lovagi 
erkölcsi kódexet, és minél erélyesebben élni, 
éppen ezért teljes mértékben megbízhatóak. 
Lovagjai fegyverüket, páncéljukat (a 
dwoonokkal ellentétben) csak utazáskor, 
csatába induláskor veszik magukra. 
Vértezetüket olajban edzik bíbor színűre, ezzel 
is jelezve hovatartozásukat. Az Erigowi Herceg 
testőrségének nagy része is innen kerül ki. 

Belső város és a Legendák Tornya 

„Apám vitéz fegyvertársának 
másodszülött fia olyan nekem, mintha az 
édestestvérem lenne. Kérésed teljesítése 
számomra megtiszteltetés. Ha gondolod, s nem 
vagy fáradt, akkor rögvest megmutatom neked 
Erigow-t. ... Akkor induljunk hamar, mert az 
évnek ebben a szakában mifelénk korán 
esteledik. Apám azt mesélte rólad, hogy 
bárdnak tanulsz! ... Már végeztél is 
tanulmányaiddal? Akkor már minden bizonnyal 
hallottál a LegendákTornyáról, melyet Enika 
Gwon városunk akkori hercegének segítségével 
alapított! ... Szóval mestered mesélt róla? 
Akkor hát ezért kerested fel szépséges 
városunkat. Bizonyára azt is elmesélte, hogy 
minden bárd kaphat két órát, amit Gwon mester 
művének, a Legendák és Enigmák 
tanulmányozására szánhat. Elsőre soknak 
tűnhet a megadott idő, de amikor ott állsz, 
kezedben a remekművel, hidd el nekem, már 
nem is tűnik soknak az a két órácska. Sőt! Azt 
mondják, hogy még egy élet is kevés lenne a mű 
alapos tanulmányozásához. De hát mit lehet 
tenni, a szabály az szabály. Mindjárt odaérünk 
a Belsővároshoz, ahonnan már egyedül kell 
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folytatnod utadat! ... Hogy miért? Mert csak 
a magadfajtának ingyenes a bejárás oda, 
mindenki másnak 50 aranyat kell érte 
fizetnie. Az pedig nem kevés pénz, még egy 
hozzám hasonló jómódú nemesnek sem. De 
megígérem, hogy két óra múlva itt foglak 
várni. Az idődet pedig jól oszd be, mert csak 
egyszer nyerhetsz belépést a toronyba. 
Miután végeztél, elmegyünk a város legjobb 
fogadójába és csapunk egy görbécske estét. 
Remélem bírod a finom bort? ... Hogy a 
sört szereted jobban? Az jó, mert így 
legalább nem isszuk el egymás elől! No, 
akkor két óra múlva itt várlak! Addig is jó 
olvasást!” 

 
ismeretlen erigowi nemes párbeszéde 

egy ifjú dalnokkal 
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Forrás: Jaelyon MAGUS oldala 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
A cikk jó pár részletet szó szerint tartalmaz a 

KKUK - Első Törvénykönyv - Summarium Erigow 
leírásából, ám az egész nem tekinthető ismétlésnek. 
Mindenesetre a forrást az egyébként is bizonytalan 
szerző elfelejtette feltüntetni. A cikkhez az oldalon 
megjelent kép a Summariumból való. 
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