
 

 

 
 

Koldus-sor 
avagy gondolatok Erion szegényebbik oldaláról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az Erioni Fogadónegyedet a 
szegénynegyedtől elválasztó utca a 
Koldus-sor. Persze nem ez a Hercegi 
Palota által elfogadott s emberöltőkkel 
ezelőtt ráruházott név, ám a köznyelv 
nem sokat törődik a nemesség 
történelem és legendáriumok iránt 
mutatott vonzalmával. A godorai hős 
nevét, melyet a város ezen nem túl 
patinás területe is magáénak tudhat 
számtalan tulajdonlevélen és hivatalos 
hercegi iraton, már alig-alig használják. 
Viszont a káromkodó kocsisok átkai és a 
város bármely táján fitymálva odavetett 
szitkok között hamar ráakadhatunk a 
megnevezésre. Fekvése nem teszi olyan 
sokat látogatott hellyé, amilyenek a 
Szórakozónegyed csalfa pompájában 
fellelhető szerencseházak, vagy éppen a 
Fogadónegyed Kapuk Tere felőli 
drágább és fényesebb északi és nyugati 
fertálya.  

Persze ez nem feltétlenül hátrány. 
Számolatlanul akadnak olyanok, akik 
ügyeik jellege (legyen az bár 
törvénytelen, vagy istentelen), mások 
erszényük szűkös mivolta miatt nem 
engedhetik meg maguknak a fentebb 
említett patinás- fényes helyeket. Nekik 
igazi áldás ez a bő 5 mérföld hosszú, 
széles utca, s a rajta, mellette fellelhető 
építmények. A Fogadónegyed felőli 
oldal rengeteg lebujnak, olcsó 
fogadónak, zugszerájnak, esetleg 
késdobáló kocsmának ad otthont, ahol 
mindent megtalálhatnak azok, akik elég 
bátrak vagy bolondok, hogy itt keressék 
boldogulásukat. 
 

Az épületek, mivel nagy 
forgalmú utcáról van szó, meglepően 
jó állapotúak, ahogy azt a Herceg el is 
várja s rendszeresen ellenőrizteti. De 
ez csak a Koldus-sor pereme, amit a 
város vezetése mutat az átutazóknak. 
Ahhoz, hogy züllöttebb, korosabb, 
lepusztultabb helyekre leljen az erre 
vágyó kétes erkölcsű utazó, elég kicsit 
beljebb merészkednie akár keletnek, 
vagy nyugatnak a kis utcák, 
többszintes lakótömbök labirintusába.  

Kezdjük most városnézésünket a 
keleti irányban, a fogadók 
negyedében. Az utca szebbik arcának 
hátat fordítva hamar megérinti az 
embert a szegénynegyed közelsége, 
mely szinte tapintható. Elég csak egy 
tömbnyire belemerülni a 
Fogadónegyed árnyékos oldalába. 
Nyoma sincs itt már a csinos ruhákba 
bújt örömifjaknak, úri hölgyeknek, 
bámészkodó átutazóknak, akik 
csapatokba verődve járnak ivóról 
ivóra. Inkább kérges tenyerű s nem 
kevésbé kérges szívű városlakók 
sokaságába botolhatunk a szűk 
utcákban, akik kemény munkából 
tartják fenn szegényes életüket, s 
erszényük nem enged nekik más 
mulatságot, mint az erre oly gyakori 
romos kocsmák, zugitalmérések 
savanyú lőréje és egy-két kopott 
kártyaasztal a rosszhírű fogadók 
pipafüstös nagytermeiben. 
Alkalmanként sebhelyes arcú, csekély 
pénzű karavánkísérők hangos 
tivornyáit látjuk, esetleg vizenyős  
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szemű áfiumfüggők kötnek belénk némi alamizsna 
reményében. Az olcsó italozó helyek mellett 
békésen-vagy éppen üzleti nézeteltéréseik miatt 
időnként cseppet sem békésen- megférnek az olcsó 
kuplerájok, melyeket ugyan a város vezetése 
időnként bezárat, ezzel megelőzve-illetve legtöbb 
esetben csak csökkentve- az esetleges betegségek 
járványszerű terjedését, hogy aztán napok múlva 
ugyanazok a felhajtók, tolvajklánok két sarokkal 
odébb, más fantázianéven ugyanazon lotyók kegyeit 
hirdessék kikiáltóik s mesterkélten szánalmas 
pamfletjeik útján. Említésre méltóak még azok a 
pinceboltok, melyeket jobb helyeken 
áfiumbarlangoknak neveznek, bár ez a megnevezés 
az itteni intézmények fényét csak emeli a valóságos 
képpel szemben. Itt szó szerint a világ összes 
kábítószerét beszerezheti az erre vágyó szerencsétlen 
lélek, s ha kell, helyben el is fogyaszthatja. De 
persze csak akkor, ha nem fél attól, hogy magához 
térve esetleg egy nagyon hideg helyen találja magát, 
áldozótőrrel a mellkasában, vagy épp darabokra 
vagdalva valami agyament anatómiatudós titkos 
laborjában.  Helyenként igen komor és sötét világ 
ez. Az alvilág legtöbb embere is errefelé 
tevékenykedik, a klánok mindent látnak, mindent 
hallanak. Nem árt, ha óvatos az ide tévedő idegen, 
sőt, az igazi életbiztosítás az, ha nem is keveredik 
errefelé. Nappal is rizikós itt járni-kelni, jó eséllyel 
akad olyan részeg barom, vagy bátrabb bandita, aki 
lehetőséget lát a nem ide valókban. Mivel a kerület 
őrségének jelenléte a legjobb esetben is csak 
alkalmankénti e vidéken, így arra hiába számít a 
balszerencsés utazó, hogy majd egy járőr megmenti 
a sikátorból elé toppanó bunkós embertől. Az ilyen 
csodák a nyugati fertály és a Szórakozónegyed 
sajátjai, ahol a kerület nemesei elég bevétellel 
rendelkeznek a rend látványosabb fenntartásához. 
Éjnek idején pedig kifejezetten istenkísértés a 
céltalan vagy magányos kóborlás mindenkinek, aki 
nem a rosszhírű intézmények embere, vagy épp a 
sors nem ide kötötte életét, valamelyik omladozó-
korosodó viskóba, háztömbbe, a fogadók 
árnyékában.  

Most, hogy kellőképpen sötét glóriába vontam 
e környéket, ideje, hogy kontrasztot is alkossak, 
hiszen az istenek már megtanítottak minket 
számtalanszor rá: nem minden fekete és fehér. Mivel 
az itteni intézmények főként az utazókból élnek, 
létfontosságú számukra, hogy ne csak a helyiek 
maradjanak az egyetlen bevételi forrásaik. Erre 

számtalan módot alkottak a leleményes 
fogadósok, szeszfőzők, mellyel rendszeresen 
borsot törnek az alvilágot irányító 
bűnszervezetek orra alá. Első és legfontosabb 
ezek közül a Békebírók Kompániája. Ez a sokat 
látott, harcedzett zsoldosokból álló kompánia a 
Fogadónegyed jobb hírű intézményeinek 
zsoldjában áll. Mondhatni ők a fény az 
éjszakában. Ahol a kerület ura által fizetett 
őrség emberhiány vagy korrupció miatt nem 
remekel a rendfenntartásban, ott a Békebírók 
teszik meg azt. Folyamatos kontraktusuk van a 
legtöbb intézménnyel, amely nem tartozik 
valamely bűnszervezet irányítása és védelme 
alá, s feladatuk ezen helyek és a szűk 
környezetük védelme. Járőröznek, de nem 
olyan látványos módon, ahogy azt a kerület őrei 
teszik. Felderítőik elvegyülnek az utcák 
tömegében, néhol 3-5-8 fős különítményekben 
járnak-kelnek, s ha kell, bizony bármelyikük 
rövid úton pontot tehet egy kisebb rablóbanda 
tevékenységének végére. Nem a könnyű és 
baráti megoldások hívei, általában látványosan 
rendezik le disputáikat, ezzel is növelve a 
csekélyke közbiztonságot. Az évek hosszú 
során kivívott tiszteletre nagyon érzékenyek, 
nem tűrik el egyik tolvajklán szemtelenségét, 
fenyegetőzését sem. A klánok is hamar 
megtanulták, hogy ahol a Békebírók 
megjelennek és oltalmukba veszik a 
vendégeket, ott nekik a továbbiakban nemigen 
terem babér.  

A másik említésre méltó találmány a 
bérkísérők intézménye. Sok vendéglátó a saját 
embereit adja az arra igényt tartó vendég mellé 
némi díjazás fejében, aki kalauz és testőr, 
alkalmanként pedig akár a kordét toló jótét 
lélek is, ha esetleg a kedves vendég annyira 
elengedné a gyeplőt, hogy magától nem jutna el 
élve eredetileg lefoglalt szállására. Ez 
lényegesen olcsóbb, mint a városi kalauzok 
vagy épp egy hivatásos testőrt felfogadni. 
Némiképpen rizikós is, ám figyelembe véve, 
hogy saját hírnevével játszik az a fogadós, 
akinek bérkísérői nem bizonyulnak 
megbízhatónak, ezért általában nincs ok az 
aggodalomra. 

Bár nem túl sűrűn, de az egyházak is 
képviseltetik magukat a Fogadónegyed sötétebb 
végében. Ellana szentélyeiben gyógyulást és 
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örömöt lelhetnek még a legkérgesebb lelkű 
átutazók vagy helyi lakosok is, ha betartják 
az intézmények írott és íratlan törvényeit. 
Találhatunk itt néhány Noir szentélyt is, 
azon kivételes helyeket, ahol az áfiumokra, 
kábulatra vágyók őrzött és ellenőrzött 
keretek között emelkedhetnek egy 
boldogabb állapotba. Darton szent 
szimbóluma és sötét kámzsás papjai 
mindennapos látvány errefelé. Nem csak a 
Nekropolisz közelsége, de a környék 
kiszámíthatatlan brutalitása miatt is. Pár fős 
zsolozsma- útjaikon összeszedik és 
varjúszárny-veretes kordéikon egyenesen a 
Nekropoliszba szállítják a halottakat, 
legyenek azok otthon elszunnyadt öregek, 
vagy a csatornák által napfényre mosott 
névtelenek. Hallani pletykákat Ranagolnak 
szentelt áldozópincékről és Tharr rejtett 
szektáiról is a közelben, sőt, állítólag 
Orwella papnői is megvetették lábukat a 
közelben, ám ezek a pletykák általában nem 
jutnak el azokhoz, akik tehetnének ellenük, 
mert épp az érintettek tesznek a túl hangos 
tanúk elnémításáról.  Érdemes szót ejtenünk 
Domvik egyházának jelenlétéről is. Hitük 
alaptételeinek értelmében kötelességük a 
szegények gyámolítását és az emberi lélek 
tisztaságának oltalmazását. Erre keresve 
sem találhatnának jobb helyet, mint Erion 
ezen bűnös és szegény környékét. Ez 
azonban már első templomuk felszentelése 
után is problémához vezetett. A jó Domvik-
papok óriási hitbuzgalommal vetették 
magukat a térítőmunkába és a bűnösök 
elleni szónoklatokba. Egy osztagnyi 
paplovagnak kellett kimenekítenie a 
túlbuzgó térítőket a felbőszült lakosság 
gyűrűjéből, akiknek nem voltak ínyére a 
gyarlóságuk túlvilági büntetését ecsetelő 
dörgedelmek. 

Bármennyire is sötét és bűnös 
környék ez, igenis laknak itt emberek. 
Egyszerű, dolgos, jó emberek is. Nem is 
kevesen. Legtöbbjük a fogadókban, 
italmérésekben dolgozik, vagy naponta teszi 
meg a hosszú utat a kikötőbe és a város 
megannyi más pontjára, hogy megkeresse a 
betevőre valót magának és családjának. 
Alkalmasint, ha nem érzik veszélyben 

magukat, akár még segíthetnek is az arra 
rászorulókon, ahogy hitük megkívánja. Sok az 
utcagyerek is, a kerületi őrség igencsak foghíjas 
őrjáratai nem is igyekszenek eltávolítani őket a 
kocsmák, fogadók közeléből, tán ezzel is segítve a 
természetes kiválasztódás folyamatát. Az 
életrevalóbb fiatalok vagy eszük, vagy testi 
képességeik által megpróbálnak kitörni a rossz 
környék fogságából, vagy éppen mélyen 
belemerülnek annak minden aspektusába.  

Akad errefelé néhány kivételesen ritka és szép 
intézmény is, melyet általában nagyhatalmú 
patrónusok tartanak fenn és védelmeznek, hogy se 
az enyészet, sem pedig az emberi természet ne 
tegyen kárt bennük. Gondolom mindannyian 
hallottatok már az Ahmet Abu Sahrja mecsetről, 
mely Galradzsa egyik szent helye, s hol máshol is 
lehetne azt megtalálni, mint ezen az istennek 
igencsak tetsző környéken. A Mecset falán isteni 
fénnyel ragyognak Galradzsa szent igéi. Pont a 
bejárat felett a nagy bölcsességgel: Hírnév, vagy 
Halál. Itt találhatjuk továbbá a Virigil parkot is, 
amely olyan ősi, hogy már a városalapító ősök is itt 
találták, s megőrizték városukban varázslatos 
kisugárzása miatt. Állítólag a mérföldnyi ligetet az 
Élet princípiuma lengi körbe, ott a halál nem 
kívánatos átutazó lehet csak. Évről évre csodában 
bízók ezrei látogatják a parkot, bízva benne, hogy 
betegségeik nélkül távozhatnak. És való igaz, 
néhányan tényleg részesülnek a csodában, méghozzá 
a helyiek elmondása alapján minden évben pont egy 
tucatnyian. Napestig sorolhatnánk még a környék 
látnivalóit, ám az tartozzon másik lapra. Mi pedig 
vessünk egy pillantást az utca túlsó oldalára is: a 
Szegénynegyedre. 

A Koldus-sor nevét csöppet sem meglepő 
módon a falak mellett sort álló, boltok és 
kofastandok között ücsörgő, fetrengő kéregetőkről 
kapta. A város keleti végének lakói számára sajnos 
gyakran nem marad más, mint a koldulás kegyetlen 
és sanyarú útja. A város vezetése, és ezáltal az őrség 
sem tiltja el őket az utcákról. Ez, egy ekkora város 
ekkora embertömegét tekintve kivitelezhetetlen 
feladat is lenne. Megelégszenek azzal, hogy a 
szegénynegyed területére próbálják korlátozni 
tevékenységüket, s meggátolni, hogy a város teljes 
területén zaklassák az utazókat, polgárokat. A siker 
persze csak részleges, mindenhol belebotolhatunk 
hivatásos kéregetőkbe, azonban az biztos, hogy nem 
fognak pofátlanul körbefogni és addig zaklatni, míg 



MAGUS                                            Koldus-sor avagy gondolatok Erion szegényebbik oldaláról                     Kalandozok.hu 

4 
 

nem kapnak valamit. A látogatottabb helyeken a 
koldulást vagy büntetik (elzárással, botozással), 
vagy engedélyhez kötik. Furcsa látvány lehet a nem 
helyieknek, amikor gárdistákkal kísért kerületi 
adószedő járja végig a város főbb útvonalak, 
látványosságok, piacok melletti kéregetőit és bizony 
pénzt szed tőlük a koldulásért. Persze az ebből élők 
számára ez a mindennapok megszokott része. Sokan 
nem is gondolnák, milyen bevételi forrás ez egyes 
kerületek számára. Épp ezért az sem meglepő, hogy 
a tolvajklánok kézben tartják az egész kéregető 
„szakmát”. Az esetek túlnyomó többségében, ha egy 
alamizsnát osztó jótét lélek három rezet vet egy 
koldus bögréjébe, abból egy a palota, egy a helyileg 
illetékes tolvajklán, és egy a koldus tulajdonába 
kerül. Cserébe a klánok odafigyelnek a területükön 
kéregetőkre, sajátjukként állnak ki értük szükség 
esetén. 

Bár sokan elkövetik azt a hibát, hogy 
szeméttelepként gondolnak a szegénynegyedre, ahol 
vadkutyákkal birkóznak a mosdatlan utcakölykök és 
patakokban folyik a szennylé, amiben goblinszerű 
asszonyok mossák a rongyaikat, ez azért nem 
egészen így van. A Koldus-sortól keletre ugyan 
valóban rohamosan csökken az épületek minősége 
és állapota, az itt lakók életszínvonalával 
egyetemben, ám a régi, így-úgy lakhatóvá tett 
házakban, épületekben, összetákolt kalyibákban a 
város legkeményebb emberei és egyéb lényei 
laknak. Kemények, mert származásuk vagy sorsuk 
okán e helyen kell életben maradniuk, kitörni pedig 
nemigen tudnak, pont származásuk miatt.  

A város jól felfogott önérdeke az, hogy ne 
legyenek járványok, így a köztisztaság is 
megfelelőnek nevezhető. A csatornarendszer ide is 
kiterjed, ahogyan az egyházak védelme is. Tehát szó 
sincs térdig érő mocsokról. Az itt lakók nem állatok, 
csak éppen nincs sok mindenük. Viszont minden itt 
lakó fegyvert visel, vagy nyíltan, vagy rejtve, de az 
biztos, hogy akár élete árán is megvédi azt a keveset, 
amit magáénak mondhat.  

Ahogy az ősi kalandozó-bölcsesség tartja: 
Erionban minden megtalálható, és az ellentéte is. A 
mondás itt, a szegények földjén is megállja helyét. 
Állnak itt templomok, szentélyek, imaházak, csak 
épp nem olyan patinásak, mint egyéb helyeken. 
Sokaknak itt csak az istenek igéje ad reményt arra, 
hogy sanyarúságát elviselje, a túlvilági lét 
reményének távoli, lelket üdítő gondolata 
segedelmével. Szinte a világ összes faja képviselteti 

magát itt, többé-kevésbé békében megélve 
egymás mellett. Sokaknak ez meglepő lehet, 
ám mégis, itt, a szegénynegyed peremén a 
legkevesebb az erőszak a városban. Akik itt 
élnek, azoknak nincs szinte semmije, idegenek 
nemigen tévednek erre, így aztán nem is igen 
van miért erőszakoskodni, hacsak nem az elemi 
gonoszság és az emberi aljasság miatt. Erre is 
találni persze példát, hiszen hol máshol 
telepedhetne meg például a Láncbarátok 
szervezete a városgigászban, mint itt, ahol oly 
könnyen szerezhetik be kétes értékű 
portékájukat. Nem egyedi eset, hogy 
nyilvánosan keresnek olyan szerencsétleneket, 
akik a jobb élet reményében önként hajtják 
fejüket rabigába. Hiszen mégiscsak jobb egy 
pénzes kereskedő, vagy egy palota szolgájának 
lenni, semmint éhen veszni a szegénynegyed 
sikátoraiban. Arról azonban kevesen térnek 
vissza beszámolni, hogy sorsuk jobbra, vagy 
esetleg még a korábbinál is rosszabbra fordult.   

 Aztán ott vannak még a máshonnan 
kiutált kisebbségek is, az igazi söpredék, akik a 
saját anyjukat is eladnák néhány garasért. Vagy 
a törvény által üldözött bűnös lelkek, akik 
kényelmesen elbujdokolnak itt, a semmi 
peremén, legyenek bár méregkeverők, vagy 
üldözött boszorkánymesterek, hamisítók és más 
latrok. Szerencsére ezek a nyomorultak főként a 
negyed északkeleti felén, gyakorlatilag romok 
és csatornák által elszigetelt területen rejtőznek, 
a város egyik legrosszabb hírű környékén, 
ahová a törvény keze már nem ér el. Így viszont 
a negyed nyugati fertályának szerencsétlenjei 
nemigen akasztanak velük tengelyt.  

Az élet lassú mederben folyik, 
egyhangúan és komoran esetenként. Mindenki 
abból próbál megélni, amiből tud. 
Rongyszedők, csatornakutászok, kutyapecérek, 
patkányfogók, kétkezi munkások mind-mind 
napi húsz órában küzdenek a megélhetésért. 
Jelentősebb részük helyben, kisebb hányaduk a 
város más részein keresi a boldogulást és csak 
pihenni jár haza. A nyugati fertályon 
találhatunk még elvétve szatócsokat és 
szegényes készletű, olcsó boltokat, kétes hírű 
mesterembereket, de fényes minőségre, 
hírneves mestermunkába hiába is számítanánk. 
Azok után a város más részein kell kutakodni. 
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És a végére lássunk néhány helyszínt 
a környékről: 

Tuskólábú fogadója 

A Fogadónegyed keleti szélén, az utca 
közepénél. 

Kőtörő Garogg, (becenevén a 
Tuskólábú) veterán udvari ork katona 
fogadója, melyet nemrégiben felvásárolt és 
szinte alapjaitól újjáépíttetett bizonyos 
Arteman Arkante Den Shadlek shadoni gróf 
és kalandozókból álló kompániája. Az 
intézményt továbbra is a dörzsölt ork és fia 
vezeti, igen tisztességes haszonnal. Az 
egyszerű, átlagos helyből az utca egyik 
legismertebb és leglátványosabb 
pihenőkomplexumát alkották meg a 
bővítéssel. A földszint kocsmaként és 
étteremként funkcionál, még városi szinten 
is kiváló minőségű ételekkel és italokkal 
valamint olcsó árakkal. Az első emelet jó 
minőségű és tágas szobákkal (12) 
fogadóként funkcionál, ám az igazi bevételt 
a két legfelső szint hozza: válogatott 
minőségű szabad kurtizánok 
nyilvánosházaként üzemel, ahol minden 
utazó biztonságban tudhatja értékeit és 
biztosítottnak veheti az elsőrangú 
kiszolgálást, származásra való tekintet 
nélkül. A Békebírók felügyelnek a 
környékre, megalapításuk óta szerződött 
partnerük a létesítmény, így a közbiztonság 
a fogadó körül és azon belül is elsőrangú. 

Ivó a Tikkadt Kocsishoz 

A Szegénynegyed délnyugati 
csücskében, közvetlenül a sarkon. 

Hosszú épület, melyet nagyméretű 
istállóval és kovácsműhellyel építettek 
egybe. Évtizedek óta a Stepperon család 
üzemelteti, melynek tagjai mind fogadósok 
ÉS kovácsok egyben. Jelenleg a rangidős 
Liliana Stepperon kisasszony. A név és a 
női nem ne tévesszen meg egy bátorra 
ittasodott férfi vendéget sem. A hölgy 
puszta kézzel is képes patkót hajlítani. 
Viszont fogadósként ritkaságszámba menő 
türelemmel szolgálja ki a betérő utazókat, 

vagy segít szekeret javítani, lovat patkolni. Az ivó 
biztonsága kiváló, az istállók jól karbantartottak és 
szintén biztonságosak, csakúgy mint a 
kovácsműhely. Erre a család mindenek előtt ügyel.  

Shangaron Anyó Óvó Karja 

Nagyméretű fogadó a Fogadónegyed középső 
részén. 

Tekintélyes méretű létesítmény, saját 
kiszolgáló-épületekkel (fürdőház, szauna, 
kovácsműhely- fegyver, páncél és ló- és egy kisebb 
kaszinó főleg kártyajátékok számára), egy kisebb 
falu méretében. Drága, ám minőségi intézmény, 
hihetetlenül kényelmes szobákkal, minden igényt 
kielégítő szolgáltatások szinte kimeríthetetlen 
tárházával. Igen sikeres intézmény, melyet Orwella 
egyházának Erioni szárnya üzemeltet, természetesen 
inkognitóban. Az épületek alatt számtalan rabcella 
és áldozóterem található jól elrejtve, valóságos 
labirintus-falut építettek ki a szekta a föld alatt. 
Rendszerint magányos utazókra, illetve kisebb 
csapatokra csapnak le a papnők erős mágikus 
védelem alatt az erre kijelölt szobák-lakosztályok 
titkos ajtóin keresztül. Fennállásának eddigi 20 éve 
alatt soha senki nem menekült még meg karmaik 
közül.  

Ahmet Abu Sharja mecset 

A fogadónegyed keleti fertályának déli részén. 
Erion egyik igen sokak által látogatott 

mecsetje. Elhelyezkedése Galradzsa híveinek és 
hittételeinek ismeretében nem meglepő, a környék 
igencsak veszélyes, tolvajok, banditák, rablók által 
előszeretettel használt terület. A mecset 
folyamatosan nyitva áll, a hívek előszeretettel 
látogatnak el ide isteni küldetések reményében, 
melyet a helyi papok boldogan szolgáltatnak is 
nekik. A hit dervisei csak és kizárólag a mecset 
területén belül látnak el rendfenntartó feladatokat, a 
kapukon kívül nem is szándékoznak beleavatkozni 
semmibe. A mecset legismertebb látványossága a 
mecset külső fala, melyen nappal és éjszaka is ezüst 
fényben izzanak Galradzsa szent igéi. Varázserejű 
rajzolatok ezek, mert bármely nyelvet is ismerjen a 
néző, azonnal megérti a delejes fénnyel izzó 
szöveget. 
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Virigil park 

A Fogadónegyed keleti fertályának középső 
részén. 

Ősi, máig tisztázatlan eredetű, meglehetősen 
nagy alapterületű park, melyet fogadók vesznek 
körül, akik annak legendás gyógyító erejére 
apellálva telepedtek mellé. Nem tévedtek, az évi 
több ezer ide látogató, csodát váró beteg busás 
hasznot hajt a fogadóknak és ivóknak. A park 
legendás híre abban áll, hogy évente tucatnyi, a 
parkba látogató súlyos betegnek visszaadja az 
egészségét. A gyógyerő tény, ám forrása ismeretlen. 
Egyesek az Élet princípiumának jelenlétére 
gyanakszanak, mások egy kapocsra magasabb, jó 
szándékú és kisugárzású síkokkal. Megint mások ősi 
elf mágiát sejtenek a csodás gyógyulások mögött, 
ám a mai napig nem született magyarázat. A 
fogadók körüli terület kiváló közbiztonságnak 
örvend, azon kevés környék egyike, ahol a 
Békebírók és a kerületi őrség közös erővel vigyáz az 
itt lakók és az átutazók biztonságára. A park 
környezetében csak engedéllyel lehet koldulni. 
Néhány rézért cserébe a régóta itt koldulók akár még 
arról is mesélhetnek jótevőiknek, hogy esténként a 
fák néha megelevenednek, s az ösvények ismeretlen 
helyekre vezetik a gyógyulást keresőket, hogy 
néhányuk utána soha ne kerüljön elő… 

Skirava Hannu mindenesboltja 

A Szegénynegyed észak-nyugati fertályán, a 
főutca mellett. 

Skirava Hannu enoszukei kereskedő 
boltkomplexuma. A nagyméretű épület egy hatalmas 
raktáráruház, ahol gyakorlatilag minden legálisan 
megvásárolható árut be lehet szerezni a ’szukei 
selyemtől a shadleki karcos pálinkáig. Amit kevesen 
tudnak, az az, hogy Hannu szerződésben áll 
gyakorlatilag minden nagyobb tolvajklánnal, 
semleges orgazdaként mindent felvásárol, pénzt, árut 
mos tisztára, így termelve bevétele legjelentősebb 
részét. Az alvilág tagjai részére máshol be nem 
szerezhető termékeket is árusít. A klánok teljes körű 
védelme alatt áll. 

 

Borok Palotája 

Fogadónegyed, egy őrkaszárnyájától 
délre, a Koldus-sor fogadók felőli oldalában az 
utcafronton. 

Az Arkante Den Shadlek család másik 
befektetése a fogadó-negyedben. Patinás, négy 
szintes épület, amely a borok iránt 
elkötelezettek számára nyújt felejthetetlen 
élményt. Emeletenként más és más tájegységek 
borait, sajtjait fogyaszthatja, képzett és jónevű 
bárdok révén pedig dalait, legendáit 
hallgathatja az erre igényes vendég. Italtípustól 
függő árakkal, őrzött területtel ez is egy igen jó 
nevű intézmény, jelentős utasforgalommal. 

Ekharion Kilenc Levele 

Koldus-sor észak-keleti része. 
Egyszerű, csendes fogadó, kevés 

vendéggel, egy meglehetősen eldugott 
zsákutcában. Többnyire a kutya sem jár erre, 
tekintettel a tényre, hogy a zsákutcában egy 
meglehetősen erőszakos banda tölti 
mindennapjait, mindenkit zaklatva, 
megtámadva, aki arra téved. Persze mindez 
csak a látszat, a fogadó személyzete és a banda 
tagjai is az Ikrek szektájának helyi képviselői, a 
fogadó pedig rejtett központjuk a város ezen 
részén. Klántagok számára biztos menedék, 
kívülállóknak biztos halál, kivéve ha 
ajánlólevéllel érkezik és megbízást kíván a 
szekta elé tárni. 

Atwarik Geraldini panoptikuma 

A Szórakozónegyed kellős közepén 
Ezt a messze földön híres létesítményt 

Atwarik Geraldini gorviki származású utazó-
kalandor alapította még a 3500-as évek elején. 
A gorviki az anatómia, az élettan nagymestere 
volt, s eltökélt célja volt, hogy minden létező 
lényből felboncoljon legalább egyet. 
Teljesítményét persze nem tartotta meg 
magának, minden évben egyszer eljuttatta 
tanulmányait, jegyzeteit Erioni székhelyére, 
ahol vagy ő, vagy tanítványai a jegyzetek 
alapján elkészítették az „alanyok” anatómiailag 
pontos viaszfiguráját, s azt közszemlére is 
tették. Mint látható, a hely nem csak 
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panoptikumként üzemel, hanem iskolaként 
is,  ahol a busás tandíj megfizetése 
ellenében bárki kiemelkedő színvonalú, 
élettannal kapcsolatos képzést kaphat.    

Jelenleg Atwarik ükunokája viszi 
tovább a család hírét és ősei 
megszállottságát, minden évben 
veszélyesebbnél veszélyesebb kalandokra 
indulva az új „alanyok” beszerzése 
érdekében. 

Siriol Argentholl Evilági Csodái 

A Szegénynegyed északkeleti 
csücskében, közel a főúthoz 

Az Evilági Csodák Erion egyik 
különleges cirkusza. Nem mérete, nem 
színpompássága vagy épp világraszóló 
hírneve miatt (ilyennel nem rendelkezik 
egyenlőre), hanem azért, mert a cirkusz az 
emberi, az elf, az ork és törpe faj 
tökéletesen békés együttélésének igen ritka 
példája. És ha ez nem lenne elég, ráadásul a 
nevezett fajok legjobbjainak gyűjtőhelye is. 
Minden mutatvány csak és kizárólag a test 
és elme csodáit mutatja be, semmiféle 
mágia nincs és nem is megengedett a 
cirkuszban. Az előadóművészek fajtájuk 
sajátosságainak legvégsőbbig fejlesztett 
specialitásaival, azokkal kapcsolatos 
mutatványokkal szórakoztatják a 
nagyérdeműt. Siriol Argentholl, azon kívül, 
hogy büszke cirkuszigazgató, még wier is, 
aki egyebek mellett fajtája jobb szándékú 
tagjainak próbál menedéket biztosítani 
intézményében. Az pedig már csak hab a 
tortán, hogy az igazgató a Pyarroni 
Titkosszolgálat sokat látott ügynöke is egy 
személyben. 

Dögverem  

A Szegénynegyed északi részének 
közepén, nem messze a Nekropolisztól. 

Valamikor a 3600-as évek elején hat 
hallgatag kámzsás utazó vásárolt egy 
vágóhidat a szegénynegyedben. Felújították 
és használatba is vették, idővel 
meglehetősen jó üzleti viszonyt kialakítva a 
helyi élelmiszerkereskedő céhhel. Éjjel-

nappal üzemel a vágóhíd, a hozzá kapcsolódó istálló 
és karámkomplexum folyamatosan tele van 
vágóállatokkal. Ám ez csak a felszín. Az alapítók 
nem hentesek voltak, hanem a Tizenhármak 
ügynökei. Feladatuk az volt, hogy egy bármikor 
bevethető, ütőképes haderőt hozzanak létre Erion 
falain belül. Ez sikerült is, ugyanis ha leereszkedünk 
a csatornarendszerbe, ahová a vágóhíd mocska is 
süllyed, s ismerjük a megfelelő varázsszavakat, 
rúnakombinációkat és esetleg kráni vér folyik 
ereinkben, akkor egy mágikusan tökéletesen 
leplezett laboratóriumot találhatunk, amelyben a hat 
alapító megalkotta a Kránnak tetsző seregtestet. Egy 
századnyi ostromgólem, valamint jelentős létszámú 
élőholt harcos és férclény vár türelmesen a földalatti 
sötétben, mindaddig, míg a Birodalomnak szüksége 
nem lesz rájuk. 

További említésre méltó helyszínek 

Toranaka Hamaido Selyemvánkosai 

Niarei építészeti stílusban épült, magas fallal 
körülvett fogadó, a Koldus-sor észak-nyugati 
utcafrontján. 

Igen kényelmes, ám meglehetősen drága 
fogadó, mely egy 4 szintes pagodát formáz. udvara a 
Niarei kertművészet gyöngyszeme. Tradicionális 
északi teákat, niarei és enoszukei 
ételkülönlegességeket kínál vendégeinek. Szobái 
szintén az északi tradícióknak megfelelő 
kialakításúak. A fogadó különlegességét a minden 
újévkor megtartott rendezvény, a Halállal Szóló 
Pengék Viadala adja. Ezen a viadalon Ynev 
legtávolabbi tájairól gyűlnek itt össze a 
kardművészek, hogy vívóstílusuk erejét és 
tapasztalataikat összemérjék. Ilyenkor a fogadó 
legfelső szintje átalakul küzdőtérré, ahol a neves 
pengeművészek összecsaphatnak. A viadal zártkörű, 
csak kardművészek vehetnek részt rajta tudásuk 
jogán, illetve maroknyi kiválasztott. Ezeket a 
kiválasztottakat a viadal résztvevői, vagy Toranaka 
Hamaido, a tulajdonos hívhatják meg személyesen. 
A viadalok, a név ellenére csak a legritkább esetben 
halálosak.  
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Kicsi Rakesh mindenesműhelye 

Egy nagyobbacska, de nem túl feltünő házikó 
a hozzáépített műhellyel, a Szegénynegyed közép-
nyugati részén. 

Kicsi Rakesh valóban kicsi, tekintve, hogy 
gnómként látta meg a napvilágot. Fajtájára 
olyannyira jellemzően rendkívüli ügyességgel és 
javítási érzékkel rendelkezik. Valaha kalandozóként 
tevékenykedett, ám rájött, hogy jobban tetszik neki a 
békés, hétköznapi élet. Így vett magának egy házat a 
szegénynegyedben, ahol kevéske pénzért bármit 
megjavít, amit a környékről, vagy éppen a világ 
bármely tájáról elé hoznak. Árai és munkája miatt 
köztiszteletnek örvend a környéken.  Szó szerint 
bármit képes megjavítani, legyen szó meghasadt 
seprűnyélről, törött üvegről, vagy kahrei 
nyílpuskáról. Aki megfizeti szolgálatait (melyet 
mindig a tárgy értéke és tudása alapján szab meg), 
az biztos lehet benne, hogy a megjavított tárgy jobb 
lesz, mint újkorában. Azt régi kalandozótársain kívül 
szinte senki nem tudja, hogy a gnóm fajtája 
ősmágiájának egyik utolsó élő hordozója, annak 
segítségével még a lehetetlenre is képes, ha építésről 
vagy javításról van szó. 

Holdlevél teaház 

Dzsadok által igencsak kedvelt teaház, a 
Fogadónegyed délkeleti részén, nem messze a 
Kerskedőnegyedtől. 

A Holdlevél teaház egy tipikus dzsad teázó, 
kis, 1-2 személyes asztalokkal, vízipipákkal és 
elfogadható árakkal. Ami különlegessé teszi, az az, 
hogy a Manifesztáció időszakában számos dzsenn 
származék lelt menedéket Musztadzsin Alakor ibn 
Tuszi védelme alatt, aki maga is dzsenn vérű, s a 
teaház büszke tulajdonosa. A dzsennek, lehetőséget 
látva a városban, elkezdték felvásárolni a környező 
épületeket, boltokat, Ibarából kimentett vagyonuk 
ezt lehetővé is tette. Napjainkban már a teljes 
lakótömb az övék, megvásárolták a helyi gróf jó 
szándékát is. Azonban eszük ágában sincs itt 
maradni, inkább itt szövögetik hosszútávú terveiket 
ősellenségeik, a Hirokin Birodalom amundjai ellen, 
amihez leggyakrabban kalandozók segítségét kérik, 
s közben dicsőséges hazatérésről álmodoznak. 

A gyógyító fény kápolnája 

Kis Domvik-szentély a Szegénynegyed 
szívében. 

Ebben a romokkal körülvett, eldugott kis 
szentélyben maroknyi Domvik pap él igencsak 
szerény körülmények között. A hét arc közül a 
Gyógyítót tisztelik mindenek felett állóként, 
olyan fanatizmussal, hogy az óhazában azt már-
már eretnekségnek tartanák. Lehetőségeikhez 
mérten igyekszenek meggyógyítani minden 
beteget és sebesültet, aki szolgálataikért 
kopogtat, fajra, vallásra és egyéb hovatartozásra 
való tekintet nélkül. 

Acélgárda laktanya 

A Szegénynegyedben, a keleti kaputól 
nem messze. 

Sinaiz Radovik, egy renegát gorviki 
család fia alapította meg az Acélgárdát még 
Ghedorinban, a Kereskedő Hercegségekben. 
Sok csatát látott zsoldos kompánia voltak, a 
folyamatos határvillongások során edződtek, 
mielőtt a magánzó életet választották. 
Létszámuk változó volt az évek során. A 
Manifesztációs Háború idején egy dicstelen 
ütközet során csaknem teljesen 
megsemmisültek az amund erők ellenében, 
azonban vezetőjük és a kalandozók, akiknek 
akkortájt zsoldjában állt, győzelemmé 
változtatták a majdnem biztos halált, s még egy 
amund erődvárost is bezártak, ezzel gyengítve 
Amhe-Ramun erejét. Ezután, kiváló éleslátásról 
tanúbizonyságot téve Sinaiz megmaradt 
embereivel Erionba költözött, szinte fillérekért 
vásárolt egy jelentős szeletet a 
szegénynegyedből. Ott építtette meg 
kaszárnyákból, lakóépületekből, kiképzőtérből 
álló, fallal körülzárt székhelyét. Új tagokat 
toborzott, s tovább növelte zsoldosserege 
veszett hírnevét. Manapság már városrészeket 
őriznek a grófok megbízásából , kalandozókat 
segítenek ezer féle küldetésbe és nemesi vagy 
alvilági összetűzésekben biztosítják a hideg 
acél erejét.  
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Halott Hangok Háza 

A Virigil park közelében. 
Egy enigmatikus épület, mely 

napjainkban már fogadóként és színházként 
üzemel. Neve sötét múltjára utal. Bő két 
évszázaddal ezelőtt egy boszorkánymester 
szekta, a Kristályvérűek központja volt az 
épület. Több évtizedes rémuralmuk alatt 
megbuktatták a kerület grófját, majd saját 
emberüket ültették a helyére. A fél hercegi 
udvart ujjaik köré csavarták, volt, akit 
szívességekkel, volt, akit zsarolással, volt, 
akit mágiával. Közel álltak hozzá, hogy 
egyesítsék a város tolvajklánjait és 
egyedülálló hatalmat nyerjenek Erionban. 
Azonban az istenek közbeszóltak: Adron 
egyháza még idejében beavatkozott. 
Csapásuk nyomán évekig egy fakó folt 
maradt a manahálón ott, ahol a ház áll. Az 
erejüktől megfosztott szektatagoknak 
felocsúdni sem volt idejük, mert a csapás 
után pillanatokkal Uwel, Dreina és Krad 
paplovagjainak egy különítménye csapott le 
rájuk. A mészárlás gyors és precíz volt, a 
klánház lakói közül nem maradtak túlélők. 
Az épület romokban hevert, a kazamatákat 
berobbantották, ezzel temetve el örökre a 
szekta szörnyű tetteinek helyt adó 
laboratóriumokat, kínzókamrákat, 
tömlöcöket, sötét titkokat. A romok 
gazdátlanul álltak hosszú évekig, senki nem 
akaródzott az átkos helyre költözni. 
Egészen a 3650-es évekig. Serianthon 
Wellarai haonwelli származású kisnemes 
vette meg azt, ami a házból maradt. A 
romok nagy részét eltakaríttatta, és igen 
tetszetős fogadót építtetett a helyére. 
Alborne elkötelezett híveként színházzal 
egészítette ki az épületegyüttest. A 
színházban világhírű művészek lépnek fel 
évről évre, ám a legfőbb attrakciók mégis 
minden évben a ház történetét feleleveítő 
színielőadások, amelyeket jól fizetett, 
jólképzett bárdok varázsolnak felejthetetlen 
élménnyé minden egyes néző számára. 
Egyetlen ok bosszanthatja csak az itt 
megszállókat: alkalmanként, az éjszaka 
csendjében sejtelmes kopogás, halk sóhajok 
vagy épp elfojtott nyöszörgés zavarhatják 

meg a a pihenők nyugalmát, melyek mindig a 
falakból szüremlenek elő. Persze egyöntetű 
elgondolás alapján az emberek ezt Wellarai kiváló 
üzleti képességeinek, valamint tehetséges bárdjainak 
tudják be, mint a ház hírnevét fenntartani hivatott 
illúzió. Wellarai mindig mosolyogva hallgatja az 
erről szóló pletykákat, s közben elgondolkodva 
babrálja jellegzetes, hegyi kristályból készült 
fülbevalóját… 

Törött Fal 

Kocsma a Szegénynegyedben. 
Nevét a falán tátongó lyukról kapta, melynek 

eredete a múlt hományába vész. A kocsmáros váltig 
állítja, hogy egy leleplezett aquir törte át egy 
kiáltással még dédapja idején, mielőtt a dicső ős 
bezúzta volna a szörnyeteg fejét egy furkósbottal. 
Azóta sincs olyan kőműves, aki be merné foldani, 
mert állítólag félnek az aquir rontástól. Igény esetén 
szinte már vallásos áhitattal mutogatja a szörny-ölő 
bunkót a vendégeknek. Ellenkezni nem nagyon 
érdemes vele, kinevetni pedig még kevésbé, mert 
igen nagyerejű, s hirtelen haragú emberről van szó, a 
kocsma rendszeres vendégei is szívesen kisegítik, ha 
valaki esetleg hazugnak nevezné. Kínálata olcsó, 
helyi főzésű sörből és kétféle pálinkából áll, ennél 
nagyobb választékra nem is igen van szükség 
errefelé. A vendégkör összetétele főleg helyiekből 
áll, ritka az idegen errefelé. A téli hideg hónapokban 
érthető okokból a kocsma zárva tart.  

Bőségszaru játékterem 

A Fogadónegyed déli végében, a Shidtiri 
menedétől nem messze. 

Közismert, mondhatni hírhedt szerencseház a 
Bőségszaru. A szerencséhez vajmi kevés köze van 
az itt folyó hazárdjátékoknak. Bár szinte minden 
Yneven honos játék játszható itt kicsi vagy nagy 
tétekben is, nyerni igazából minden esetben a ház 
nyer. Erről szakképzett játékmesterek, 
kockazsonglőrök és hamiskártyások gondoskodnak. 
A Bőségszaru a Szürkecsuklyások befolyási körébe 
tartozik, s csak a legmesteribb kártyazsonglőrök és 
szerencsejátékosok remélhetik, hogy több pénzzel 
hagyják el az aranyveretes kapukat, mint amennyivel 
érkeztek. Ha pedig valamely botor vendég esetleg 
feltűnően sokat nyerne, vagy gondot okozna, az is 
megeshet, hogy nem a kapun, de a csatornán 
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keresztül távozik, a legkevésbé sem jószántából. A 
hely belső biztonsága példaértékű, egyetlen 
zsebmetsző sem dolgozhat itt észrevétlenül, s rájuk 
is vonatkozik az, ami a többi bajkeverőre. Az árak, 
ahogyan ezen a környéken tán mindenütt, igencsak 
borsosak. 

Namirina vendégház és kifőzde 

A Szegénynegyed észak-keleti részén, a 
Nekropolisz falával szemben. 

Ki lehet az a balga, aki ezen az istentelen 
környéken magányosan kóborol az éjszakában? 
Kérdezhetnénk, s válasz nem érkezne. Valóban, még 
a messziről jött átutazók is tudják, hogy ilyen közel 
a Nekropoliszhoz, ebben a városrészben nem bölcs 
dolog estére az utcákat róni. Namirina vendégháza 
pedig kiváló lehetőség ennek elekerülésére. Első 
látásra takaros kis kétszintes épület, közvetlenül egy 
cserzőműhely mellett, ami ugyan kissé orrfacsaró 
élmény a nem szerencsés széljárás idején, azonban 
biztos menedéknek tűnhet az átutazók számára a 
sötétség órái alatt. Azonban a sötétség nem 
feltétlenül az utcákon keresendő ilyenkor. Namirina 
ugyanis, legyen bármilyen készséges és csinos 
hölgy, sötét titkot rejteget: torz lelkű szörnyteg ő, 
wier és kannibál, aki lassan 200 éve él Erionban. 
Minden egyes átutazó, aki egyedül tölti nála az estét, 
halott ember, attól a pillanattól kezdve, hogy átlépte 
a ház ajtaját. Namirina bűvhatalmával és 
bódtószerekkel preparált ételeivel, italaival előbb 
elkábítja, majd kedvét tölti áldozatain, hogy utána 
saját fogaival harapja át torkukat. A holttestek 
eltüntetésénél pedig keresve sem találhatna jobb 
helyet egy kifőzdénél, hiszen egy ilyen szegény 
környéken minden olcsó ételnek örülnek a népek… 

Förgeteg futárszolgálat 

A keleti kapu mellett álló épület és 
istállókomplexum. 

Közép-Ynev egyik legnívósabb 
futárszolgálata, mely a városon belül és kívül is 
készségesen segít csomagok, levelek és üzenetek 
célba juttatásában. Áraik egységesek, csak és 
kizárólag a távolságtól és az időtől függenek. A 
városon belül 15 helyen vannak istállóik, valamint a 
kontinens minden nagyobb városában is 
megtalálhatóak. Hírnevük alapja, hogy fennállásuk 
eddigi harminc éve során még egyetlen rájuk bízott 

csomag, vagy levél sem veszett el, mindig időre 
a célhoz értek, akár a futárok élete és testi 
épsége árán is. A szolgálatban életüket vesztett 
futárok és testőrök (mivel testőröket is 
foglalkoztatnak) neveit bronz emléktábla őrzi a 
főépület előtt, minden útnak induló futár 
főhajtással tiszteleg emlékük előtt mielőtt útra 
kelne. 

Jégpalota 

A Fogadónegyed déli részén, az 
örömtanya közelében. 

Mi lehetne látványosabb egy 
gyémántfényben szikrázó, hatalmas palotánál a 
város közepén? Nos, nem sok minden. 
Messziről is jól látható épület ez, melyet 
bizonyos Isirio Fonaron építtetett még az előző 
évszázadban. A palota, annak ellenére, hogy 
valóban jégből épült, egy igazi palota, minden 
szükséges és szépséges pompával, hozzáértő 
építészek keze nyomán készült. Szabadon 
bejárható, megcsodálható, már amennyiben az 
egy arany árú belépőt megveszi valaki. Az 
építmény fennmaradásában elengedhetetlen a 
varázslók munkája, konkrétan a nap minden 
órájában öt elemi mágiában járatos magiszter 
felel a palota és környezete megfelelő 
hőmérsékletéért. Az épület különleges 
alkalmakra bérbe is vehető, ha azt a bérelni 
szándékozó erszénye megengedi. 

Theroman Syn Krives Szökőkútja 

A Fogadónegyedben, a Virigil park 
közelében. 

Ezt a bő száz láb átmérőjű szökőkutat a 
kerület grófja, Theroman Syn Krives építtette 
Psz. 3520-ban. Kahrei mesterek három évi 
munkájával készült el a gyönyörű látványosság, 
mely a nap minden órájában más ritmusú, más 
kinézetű vízi csodával kápráztatja el az erre 
járókat. Állítólag a gróf meg is áldatta a kutat 
Gilron főpapjával, s nagy szerencsét hoz annak, 
aki érmét vet bele. Persze az áldás nem egészen 
ezt  a célt szolgálta, ám a pletyka szándékos 
megindítása igen jövedelmezőnek bizonyult. A 
szökőkút fenekén ugyanis rafinált 
szivattyúrendszer gyűjti össze a belevetett 
érméket, éves szinten aranyak százait termelve 
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ki a gróf utódainak, s erről csak maroknyi 
embernek van tudomása egész Erionban. 
Egy ilyen hír hallatán egy kellőképpen 
körmönfont kalandozó szája rögtön 
mosolyra húzódna… 
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