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Fejlesztői előszó 
A dúlás a MAGUS világának 

egyik legtöbbet emlegetett és talán 
legjobban ismert múltbelinek szánt, 
történelmi eseménye. Volt Pyarron, jött 
Krán, és lerombolta a – később emiatt, 
Új-Pyarron fényében már Ó-Pyarronnak 
nevezett várost. De mikor történt 
mindez? Szinte bárki azt mondaná 
azonnal, hogy „3676-ban”. Azt 
gondolnánk, kevés dolog lehet ennyire 
egyértelmű és egyszerű a MAGUS-ban. 
Azonban, ha ezt állítanánk, tévednénk. 

 Noha a dúlás eseménye már a 
legelső MAGUS kiadványokban is – így 
vagy úgy, de – megemlítésre került, 
mégsem olyan egyértelmű a helyzet vele 
kapcsolatban. Kezdetben egyetlen 
évszámmal jelzett esemény volt, később 
duzzasztották fel több éves 
előzményekkel és utóhatásaival, amivel 
nem is volt gond, könnyen befogadható, 
hogy sok helyen korábban csupán a 
csúcspontját említették, egyetlen 
évszámmal, míg a vele foglalkozó 
részletes anyagok már szóltak arról, mi 
volt előtte, mi vezetett el hozzá, és arról 
is, hogy mi történt közvetlenül a 
Gömbszentély lezuhanása után.  

A háttéranyagokban nagyobb 
problémát vet fel a dúlás ideje – ami 
ezen cikk megírását is indokolta – 
pontosabban a körülötte lappangó 
homály, a számomra azóta is érthetetlen 
eltérések. A legelső források, ahol a 
dúlást és idejét említik, az első MAGUS 
regény, A halál havában (1. kiadás)  

(1991), ahol ideje Psz. 3676. (178/1) a 
legelső MAGUS szabálykönyv, a 
KKUK (Kézikönyv kalandozóknak és 
útmutató kalandmestereknek – 1993), 
ahol szintén Psz. 3676-ot jelölnek 
(445/2/3), vagy talán fontos lehet a 
Summarium (360/1/2), a Geofrámia 
(80/3) vagy a kései Szinergium (26/2), 
ezekben mindenhol ugyanazt az évet, a 
Psz. 3676-ot jelölik meg a dúlás 
idejének.  

Mindezek mellett létezik néhány, 
kevés számú, ám el nem feledhető 
forrás, ahol a dúlás eseményét – 
pontosabban a csúcspontját, azaz a 
Gömbszentély lezuhanását – Psz. 
3674-re teszik. Az első ilyen forrás a 
Rúna I/8. Számában megjelent Ó-
Pyarron pusztulása (Nyulászi Zsolt) 
című cikk, ami 3674-re dátumozza a 
Gömbszentély pusztulását. A magazin 
1994 októberében jelent meg, amikor 
már sok forrás létezett a '76-os 
évszámmal. Nem ismert előttem azóta 
sem, hogy vajon miért volt szükség 
erre az elírásra. Külön érdekes és 
zavarba ejtő, hogy pont Nyúl a cikk 
szerzője, aki Dél-Ynev kitalálójaként 
és felelőseként bizonyára mindent 
tudott a témáról. Tévedés lett volna? 
Ha szándékosan meg akarták 
változtatni ezt az évszámot, vajon 
miért nem követte egyetlen valamire 
való utána következő kiadvány sem? 
Hiszen a későbbi könyvekben 
továbbra is maradt a 3676. A cikket 
egy ynevi karakter szemszögéből írták, 
az  egy Krad-lovag naplója, akár ő is 
tévedhet… de a cikket nem úgy írták 
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meg, hogy erre engedjen következtetni. Később – 
talán pont erre a cikkre alapozva, és figyelmen 
kívül hagyva minden más forrást, a 
Szürkecsuklyás Testvériségként ismert, érdekes 
MAGUS fejlesztő csapat elkészítette A dúlásról és 
közvetlen előzményeiről című írást. Ez – 
egyedüliként – a Nyúl féle cikk 3674-es 
évszámához nyúl vissza a dúlással kapcsolatban. 
Ismét csak találgatni tudjuk, miért kanyarodtak 
vissza egy, már akkor is alap nélküli, minden más 
forrásnak ellentmondó adathoz. Tetézte a káoszt, 
hogy az Inomi kiadó 2003-ban kiadott Hadak árja 
című novelláskötetének mellékletében szinte 
változtatás nélkül – csak a bevezetőjét és a végét 
vágták le – kapott helyet az egykori 
Szürkecsuklyás cikk, A Pyarroni Titkosszolgálat 
jelentéseiből címmel. Nyomtatott regényben is 
megjelent hát a '74-es időpont. Érdekesség, hogy 
az Inomi adta ki a Geofrámiát is, ahol Gáspár 
András több dolgot megváltoztatott, úgymond 
tisztázott, és abban is 3676 a dúlás éve – ezt az 
adatot nem tették rendbe.  

 
Van tehát két évszámunk, valószínűleg 

jelentőséggel nem bíró kettőévnyi eltéréssel, ami a 
dúlás idejét mutatná. Egy ilyen egyszerű, jól 
körülhatárolható történelmi eseménynél egy 
kitalált világ kitalált történelmében semmi szükség 
rá, hogy eltérő adatok legyenek, sőt, ez káros is 
lehet. Sokat beszélgettünk a problémáról, nem 
igazán jutva dűlőre, mígnem idén, 2017 nyarán, a 
XV. Kalandozók Nyári Tábor kalandmoduljában, 
az Amikor megállt az idő-ben (TAO) végre a 
helyére került ez az apróság is. Eddig senki nem 
érzett erőt, jogot hozzá, hogy helyreigazítsa ezt az 
ellentmondást, ám egy kifejezetten a dúlásban 
játszódó modul megtehette ezt. TAO – és a 
kalandmesterek – figyelembe vették a sok forrást, 
és az eredeti, első, többet közölt 3676 mellett 
álltak ki. A fent említett két cikk azonban 
számtalan értéket hordoz, kár lenne csak egy 
évszám eltérés (hiba) miatt elfeledni őket. Már a 
kalandmodulban is átszámolt dátumokkal került 
be az egykori, könyvben is megjelent 
Szürkecsuklyás cikk, én itt most kísérletet teszek 
mind a két cikk, '76-hoz igazított évszámú 
átiratának megalkotására és egyúttal a dúlás 
évszáma körüli áldatlan állapotok rendezésére. 
Úgy gondolom, hogy erre a források rendelkezésre 

állnak, a helyzet pedig – a fentebb részletezettek 
alapján – feljogosít rá.  

Szerencsére mindkét, az eredeti 3676-ostól 
eltérő évszámot mutató forrás átértelmezése 
lehetséges, hiszen mindkettő a Summarium óta a 
forrásokat fertőző „Summarium-betegségben” 
szenved, vagyis olyan módon írták meg őket, 
hogy figyelembe vétele nem kötelező, könnyen 
találhat kifogásokat rá a MAGUS-ozó. A 
Nyulászi cikk naplóját egy ynevi személy írta, aki 
szándékosan vagy véletlenül adhatott meg rossz 
dátumot, és a Szürkecsuklyás cikket is „még 
vizsgálják” az előszava szerint, azaz lehet, hogy 
kimutatják majd helytelenségét. 

Úgy gondolom, hogy ezután mindenkinek 
követnie illene ezt, a helyretett kronológiát Ó-
Pyarronnal és bukásával kapcsolatban.  

 
Természetesen a források azok források, 

figyelembe kell őket venni – a forráshierarchia 
alapján. Ennek részleteit nem fejtem ki külön, egy 
saját cikket érdemel, ahhoz viszont forrásokkal 
megtámogatva sem éreztem jogot, hogy egy-egy 
írást semmisnek nyilvánítsak. Ellentétes források 
esetén olyan, mindkettőt felkaroló megoldásokat 
kell találni, mint teszi azt a Karnelianok vagy a 
Rowon-koncepció cikkem, de több, hasonló példát 
láthat a sorok között is olvasó a Bosszúangyal 
(Malcolm J. Hunt) című kiváló regényben is. 
Ezért természetesen a fejlesztői magyarázat után 
egy Ynevre való magyarázattal is igyekszem 
előállni. 

Bevezető 
Yneven, a pyarroni kultúrkör több 

dokumentumában is találkozhatunk azzal az apró 
eltéréssel, ami néhány régi irat dátumozásában 
fedezhető fel. A zavar olyan kevés helyen 
fedezhető fel, hogy sokan fel sem figyelnek rá, és 
ugyanezt eredményezi az is, hogy az évek 
számolásában mindössze kettő évnyi eltérést 
eredményez. Nagyon alapos vizsgálatot igényel 
ez a téma azért is, mert az eltérő számozás – noha 
sokáig nyomon követhető volt a pyarroni 
írásokban – mára szinte kiveszett, hiszen az 
alkotók is igyekeztek az egységesítésre.  

Pyarron alapításának idejét tartjuk a 
pyarroni időszámítás kezdő dátumának, a 
pyarroni kultúrkör történészei innen számlálják az 
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éveket, és itt választják ketté a Pyarron 
előtti és utáni időszakot. Persze akkor, 
amikor Elorand, Selmo és ki tudja még 
hány godoni kóborlovag annak idején 
megpihent a Dorlan-folyó partján, még 
senki sem kiáltott fel, hogy – Most van az 
időszámítás kezdete!  

A legrégebbi oklevelek, jegyzetek 
tanulsága szerint két-háromszáz évnek is 
el kellett telnie ahhoz, hogy az 
okmányokban elterjedjen a Psz. és a Pe. 
Kezdetű dátumozás. Állítólag kezdetben 
maga Selmo is csak homályosan 
hivatkozott a város alapítására, sokáig 
godoni eredetű dátumozást használt, és 
nem ő maga, hanem Krad és Dreina 
papjai és lovagjai kezdték el az egész 
Pyarron városára vonatkozó 
okmányokban alkalmazni a város 
alapításától eltelt időszak jelölésére a 
Pyarron szerinti, azaz Psz. kifejezést.  

Noha a godoni kóborlovagok 
krónikásai precízek voltak, nem volt 
olyan könnyű dolguk. Ugyanis a lovagok 
első tábora, a helyén sebtében épült, a 
kíséretnek és az odagyűlő embereknek 
menedékül szolgáló cölöp- és földvár, 
ami lassan az ó-pyarroni régi fellegvárrá 
nőtte ki magát, okkal adott lehetőséget, 
hogy építésének kezdete, tehát a lovagok 
szó szerinti első letáborozása legyen a 
pyarroni időszámítás kezdő dátuma. 
Mivel az erődben akkor még mindenki 
helyet kapott, a legtöbben erre az 
eseményre visszagondolva, innen 
számolták Pyarron – Ó-Pyarron – 
alapítását. Krad lovagjai azonban már 
akkor is alaposak voltak, és a kezdeti 
pihenőhely mellett, a Dorlan másik 
partján, egy stratégiai magaslaton, 
gyakorlatilag a később Istenek-hegyévé 
váló dombbal szemben kezdték el 
felépíteni alaposan megtervezett 
fellegvárukat, ami olyan erősnek 
bizonyult, hogy a dúlás során is csak a 
Gömbszentély lezuhanása tudta 
megsemmisíteni. Később sokan ennek a 
várnak az alapítását tekintették Pyarron 
alapításának, és innen számolták a 
pyarroni időszámítás dátumait. Sokáig 

egymás mellett létezett a két időszámítás, 
rendházanként, tudós főként, írnokmesterként 
eltérő hagyományt örökítve tovább. Volt, akit a 
másik tábor meggyőzött, volt, aki apró hibának 
vélve javította a hozzá került dokumentum 
évszámát, számos oklevelet másolás közben írtak 
át, ám legtöbben azok voltak, akiknek fel sem tűnt 
az eltérés. A végleges állásfoglalást maguk az 
Istenek tették meg, még ha nem is feltétlenül szánt 
szándékkal, ám a Millenium, a város alapításának 
ezredik évfordulója mindenki számára várva várt 
és hatalmas jelentőségű esemény volt. Számos 
oklevelet, szerződést is előkészítettek az ünnepi 
alkalomra, hiszen ekkor foglalták írásba a 
Pyarroni Államközösség létezését hivatalos 
formában. Természetesen volt, aki szerint ekkor 
még csak Psz. 998-at írtak. A Gömbszentély 
leereszkedése azonban minden kétséget kizáróan 
megmutatta, hogy ekkor van a nagy esemény, 
aminek jelentőségét semmi nem homályosíthatja 
el, így ezek után csupán néhány egyéni kétkedő, 
magát a közösségből kivonni akaró, elöljáróira 
azért sem hallgató személy követte az időt kettő 
évvel lemaradva. Számos dokumentumot 
átdátumoztak, a kódexek átirataiból sorra tűntek el 
a kettő évvel lemaradt, tehát a mai fellegvár 
alapítását a város alapításának tekintő számításból 
keletkező dátumozások. Néhány jegyzet a mai 
napig akadhat, ami a dúlás időpontját, a 
Gömbszentély leesését Psz. 3674-re teszi, azonban 
a hivatalos pyarroni iratokban mindenhol Psz. 
3676 szerepel. (Saját ötlet alapján az ellentmondás 
feloldására) 

A dúlás kronológiája 
Álljon tehát itt a dúlásnak a fentiek alapján 

átszámolt, minden forrást áttekintve helyesnek 
szánt kronológiája.  

  
3674 a dal második hava Aggasztó hírek 

érkeznek a déli határról. Enysmoni kémeink 
jelentése szerint a nomád nemzetségfők rendkívüli 
tanácskozásokon adtak találkozót egymásnak. Ha 
a közös rablóhadjárat gondolata feledtette el velük 
az ősi ellenségeskedést, újabb nomádjárás 
lehetősége fenyeget. (Nyulászi Zsolt, a 
továbbiakban Ny.Zs.) 

 
 



MAGUS                                                            A dúlás végleges kronológiája                                                   Kalandozok.hu 

4 
 

A Psz. 3674. évben, az álmok1 havában a 
déli pusztákon összeül a küdügin, a nomád 
törzsfők tanácsa. (Szürkecsuklyás, a továbbiakban 
Sz.Cs. alapján) 

3674 a Tudomány harmadik hava A 
nemzetségfők - az évezredben egyedülálló módon 
- hadiesküt tettek a Nagy Kánnak, aki így 
többmilliós sereg felett rendelkezik. Ha a civilizált 
világ felé indul, csak az Istenek állíthatják meg. 
(Ny.Zs.) 

A Psz. 3674. évben, a beavatottak2 
havában a törzsfők hadiesküt tesznek Shikan 
nagykánnak, a Nan-shutól számított 
hetvenkettedik kagánnak, aki – mint utóbb 
kiderül, Krán rejtett segítségével – ily módon 
összefogva a marakodó déli nomád törzseket 
immár többszázezres sereg fölött rendelkezik. 
(Szerfölött érdekes, hogy körülbelül két 
emberöltővel ennekelőtte már ismeretes e néven 
egy nagykán, aki forrásaink szerint a Fekete 
Határ gyepűvidékéhez közeli Darym-puszták 
nomád törzsei felett uralkodott volna. Mások 
szerint a dzur kilich ulusing, azaz a Száz Szablya 
Népe felett parancsnokló Shikan mégsem azonos 
eme utóbbi kagánná emelttel, pusztán annak apai 
nagyatyja. Ismét mások szerint mindez a nomádok 
barbár névadási szokásai következtében előálló 
véletlen egybeesés csupán.) (Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3674. év késő őszén Chei király 
követsége dolgavégezetlen tér vissza Ru-
Shenonba: nemcsak barátsági szerződést nem 
sikerül kötniük az új nagykánnal, de Shikan kagán 
egyenesen végpusztulással fenyegeti magát 
Yllinort is, ha Chei király nem fogadja el őt 
urának. Yllinor uralkodója ennekutána 
figyelmezteti Államközösségünket a közelgő 
fenyegetésre, és felkészül, hogy megvívja 
birodalma első igazán véres háborúját. (Sz.Cs. 
alapján) 

3675 a Pusztítás harmadik hava Enysmoni 
kémeinket leleplezték - az Istenek legyenek 

                                                 
1 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Dal hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a Dal hónapjai, azaz 
Alborne tercébe tartozó hónap nevére. 
2 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Tudomány 
hava szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni 
naptárban, ezért a hónap neve módosítva lett egy, a 
Tudomány hónapjai, azaz Krad kvartjába tartozó hónap 
nevére. 

irgalmasak hozzájuk - többé nem kapunk híreket 
odaátról. Az utolsó jelentés szerint kráni 
tanácsadót láttak a Nagy Kán oldalán. Hótakaró 
lepte be a sztyeppét, immár bizonyos, hogy a 
háború várat magára olvadásig. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3675. évben, a harag3 havában 
megfigyelőink szerint kráni tanácsadók tűnnek föl 
a nagykán oldalán. (Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3675. Évben, a harag4 havában az 
új nagykán ellenlábasának számító kenü deshi 
törzs hatalmi harcokban megtépázott maradékai 
elérik Yllinor pusztáit. Chei király befogadja 
őket, és a déli határvidéket jelöli ki 
szállásterületükül. (Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3675. évben, a végítélet havában5 
Taibeg kán, Shikan nagykán ifjú és becsvágyó 
unokaöccse kihasználva a késő őszi5 jó időt, az 
enysmoni határvidéket zaklatja, majd téli 
szállására vonul. Enysmon hadba hívja a 
területére befogadott – ugyancsak déli nomád 
származású – simen és lantar harcosokat, de 
komoly ütközetre nem kerül sor. (Sz.Cs. alapján) 

3675 a Halál első hava A Három Pajzs 
készül az ostromra. Megerősítik a falakat - már 
amennyire az évezredes építőmunka után még 
lehetséges - készleteket halmoznak a 
kazamatákba, fegyverbe szólítják az ország 
lakósságát. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3675. évben, a sikolyok6 havában a 
Három Pajzs országaiban hadi készültséget 
rendelnek el, készleteket halmoznak föl, 
megerősítik a várakat és fegyverbe hívják a 
férfiakat. (Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3675. év csontok7 havában Shikan 
nagykán személyes vezérletével többszázezres 

                                                 
3 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Pusztítás hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a Teremtés és a 
pusztítás hónapjai, azaz Kyel két párja közé tartozó hónap 
nevére. 
4 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban tavasz 
szerepel, ez azonban időrendi zavart okozna.  
5 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban nyár szerepel, 
ez azonban időrendi zavart okozna. 
6 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Halál hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban 
ezért módosítva lett egy Darton tercébe tartozó hónap 
nevére. 
7 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban „tavaszán” 
szerepel, ezért módosítva lett egy Uwel tercébe tartozó 
hónap nevére. 
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sereg indul meg Enysmon ellen. A 
syburri és belső-pyarroni 
segédcsapatokkal kiegészített enysmoni 
hadakat az amug-hasti és manziri 
csatában szinte az utolsó emberig 
lemészárolják. A túlélők a várakba 
húzódnak vissza, ám azok legtöbbje egy-
másfél hónapon belül elesik. Ennek fő 
oka, hogy a védők a többszöri 
figyelmeztetés ellenére sincsenek 
fölkészülve a nomádok meglepő mágikus 
erejére, ami alig leplezett kráni 
támogatásra utal. Egyedül Erdim városa 
állja a meg-megismétlődő rohamokat; 
maroknyi védőjének kitartása a halált 
megvető hősiesség mintaképévé válik. 

Eközben Taibeg kán seregével 
nyugatra fordul, hogy megakadályozza az 
esetleges yllinori ellentámadást és 
felprédálja Syburrt. 

A Dorlan-medencében lassan 
gyülekezik hadunk, de a szemlét a 
hadvezérek közötti személyes ellentétek 
súlyosbítják. Darres generális, a keleti 
sereg Dreina-rendi vezére a predoci és 
edorli csapatokat be sem várva elindul, 
hogy föltartóztassa az Államközösség 
szíve felé irányuló csapást. Eközben a 
nyugati hadsereg nem mozdul, erejét a 
központi régió védelmére tartalékolja. 
Közben egy sempyeri sereg megindul 
Enysmon felszabadítására, illetve a Lar-
dor tó sűrűn lakott partvidékének 
biztosítására. (Sz.Cs. alapján) 

36758 a Dal első hava A hó 
béklyójából szabaduló Enysmon egy 
ködös reggelen nomád ostromgyűrűre 
ébredt. A város térkapuját lezárták: 
Enysmon magára maradt. Még nem tudni, 
milyen méreteket ölt a Nagy Kán 
hadjárata, de valószínűsíthető, hogy újabb 
nomádjárás vette kezdetét. Pyarronban az 
élet változatlan. (Ny.Zs.)  

36758 a Dal második hava Képzett 
fejvadászok hatoltak be Enysmonba, és 

                                                 
8 Az eredeti Nyulászi Zsolt cikkben 3674 
szerepel, az módosítva '76 lenne, ám az 
elcsúsztatott naptár miatt akkor vagy időzavar 
keletkezne, vagy 77-re jönne ki a dúlás ideje. 

az éj leple alatt feldúlták a város mágikus 
védelmét biztosító rúnákat - szervezettségük és 
hatékonyságuk Kránra vall. A védtelenül maradt 
várost elözönlötték a nomádok. (Ny.Zs.)  

36758 a Dal harmadik hava Enysmon 
elesett, lakói tetemes veszteségek árán kitörtek a 
falak mögül, s elverekedték magukat Sempyerig. 
Sempyer és Syburr vidéke egyenlőre nyugodt, 
Pyarron tanácsára mindkét városban Ynev-szerte 
híres kalandozókra bízták a védőrúnákat rejtő 
termek őrzését. (Ny.Zs.)  

A Psz. 3675. évben, a lant-ébredés9 
hónapjaiban a kagán tümenei, azaz tízezres 
seregei ostromzár alá veszik Enysmon városát. A 
falak mögé képzett fejvadászok hatolnak be, és a 
mágikus védművek tönkretételével szabad utat 
nyitnak az ostromló seregeknek. A védők egy 
része kitör és Sempyerbe menekül. (Sz.Cs. 
alapján) 

36759 a Tűz első hava Yllinori felderítők 
szerint a nomádok – tőlük merőben szokatlan 
módon – előre kidolgozott haditerv szerint 
nyomulnak előre. A másik két Pajzsot 
megtévesztésként kislétszámú seregekkel 
támadják, míg maga a derékhad az Enysmonnál 
ütött résen át a sűrűn lakott, gazdag területek, 
elsősorban Pyarron felé tör. Chei Király százezer 
yllinori lovas élén üldözőbe vette őket, s a messzi 
Erigow is elküldte lovagjait. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3675. évben, az áldozat10 havában 
a nomádok az Enysmonnál szakított résen át a 
sűrűn lakott, központi területek felé hatolnak 
előre. A Chei király pálcája alatt küzdő százezres 
yllinori sereg üldözőbe veszi őket. (Sz.Cs. alapján) 

36758 a Tűz második hava A világ minden 
táján össze kell fogniuk a pyarroni hitközösség 
országainak, hogy megmentsék a szent várost a 
reázúduló millió arcú veszedelemtől. Az Északi 
Szövetség válogatott seregei átkeltek a térkapun. 
Pyarron házai megremegtek a nehézvértezetű 
erigowi lovagok csataménjeinek dübörgő 

                                                 
9 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Dal hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett, a Dal hónapjai, azaz 
Alborne tercébe tartozó hónapok nevére, mivel ez az 
esemény az eredeti Nyulászi cikkben három hónapig tart. 
10 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Tűz hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a Tűz hónapjai, azaz 
Adron kvartjába tartozó hónap nevére. 
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patacsattogásakor, a leányszívek gyertyaviaszként 
olvadtak a szálas, napbarnította ilanori lovasok 
perzselő tekintetének tüzében. Az ereni zsoldosok 
rendezett sorai láttán a csodálat moraja támadt, 
míg a tiadlani kardművészek és csatlósaik 
tiszteletteljes, dermedt csendben vonultak át a 
fogadásukra összesereglett pyarroniak kettős 
sorfala között. 

Az államközösség tagországai is elküldték 
minden katonájukat. Eljöttek Edorl és Predoc 
lovagjai, a viadomói Oroszlánszív Lovagrend 
csatatestvérei, a Hat Város lándzsával, pajzzsal és 
rövidkarddal felfegyverzett gyalogos légiói. 
Syburr vértes gyalogosai és Sempyer nemesi 
lovassága is áttörte a gigászi végvárát ölelő 
ostromgyűrűt és csatlakozott Chei Király yllinori 
könnyűlovasságához. A Nagy Kán derékhada a 
két arcvonal közé került: Pyarron egyesített 
seregei megállították a városfalak előtt, az 
yllinoriak pedig elvágták visszaútját Lar-dor felé. 
Ha nem menekül fejvesztetten keleti és nyugati 
irányban – s ha az Istenek is úgy akarják – a 
hatalmas, eleven harapófogó két ága szétmorzsolja 
milliós, ámde fegyelmezetlen seregét. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3675. évben, az engesztelés11 
havában a pyar hitű országok összefognak, hogy 
megmentsék a Szent Várost: még az északi pyar 
kultúra fellegvárának számító állammal, a távoli 
Erigow-val is követváltások zajlanak. Az 
államközösség országaiból is megérkezik az 
erősítés első hulláma. A syburri hadsereg 
maradékai átszerveződnek és egyesülnek az 
yllinori hadsereggel, hogy harapófogóba szorítsák 
a nomádokat. (Sz.Cs. alapján) 

36758 a Tűz harmadik hava A háború a 
vége felé közeledik, a Nagy Kán seregei ezer 
sebből vérezve kotródnak el földünkről, vissza 
kietlen sztyeppék uralta hazájukba. Szerte e 
világon élő testvéreink önfeláldozó segítségének 
hála a 3674-758-ös, a történelem legrövidebb 
nomádjárásának ígérkezik. Dicsőségtől ittas 
szövetségeseink a Három Pajzson túlig 
szándékoznak kergetni a Nagy Kánt... de talán túl 
korai még az öröm! (Ny.Zs.) 

                                                 
11 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Tűz hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a Tűz hónapjai, azaz 
Adron kvartjába tartozó hónap nevére. 

A Psz. 3675. év nyarán Darres generális 
számbeli hátrányban lévő keleti hadserege fényes 
diadalt arat Amrun mellett, és visszavonulásra 
készteti Shikan nagykánt. (A Dorlan völgyében 
ekkor születő mondás – „Győzött, mint Darres” – 
a későbbi események tükrében érthető módon 
azóta a „előre iszik a medve bőrére” értelemben 
használatos.) A nomádok ennek ellenére 
kifosztják és fölperzselik több városunkat, a 
nagykán pedig Sempyer felé vonul vissza, hogy a 
lehető legnagyobb kárt okozza a 
Pajzsállamoknak. Darres az ellenség után indul, 
miközben futárai magabiztos hadijelentésekkel 
érkeznek a Szent Városba. Ezek hatására a 
megfontoltan előrenyomuló nyugati hadsereg 
parancsnokát hosszas viták után leváltják 
tisztségéből, noha ő – utóbb isteni ihletettségűnek 
tartott – elemzések tucatjait küldi haza, melyben 
részletesen indokolja tetteit. A helyébe lépő 
tábornok az utasításoknak megfelelően mozgásba 
hozza az Államközösség seregeit nyugaton is. 

Chei király serege Taibeg kán 
várakozásainak megfelelően átkel az Északi-
Santriolon. A nomád támadás kifullad, a 
tümeneket üldöző yllinoriak Enysmon alatt 
találkoznak pyarron nyugati hadaival. (Sz.Cs. 
alapján) 

A Psz. 3675. évben, a feloldozás12 
havában a nagykán seregei ziláltan vonulnak 
vissza a Három Pajzs felé, majd tovább, 
pusztáikra. A hadjárat folytatódik, seregeink 
diadalittasan üldözik a megvert ellenséget. 
(Sz.Cs. alapján) 

36758 a Harc első hava Bekövetkezett a 
legrosszabb. Krán áttörte a Sötét Hegység bércein 
kialakított Fekete Határt, s milliós ork hordákat 
okádott ránk pállott bűzű barlangjárataiból. 
Seregeink a déli határvidék messzi sztyeppéjét 
járják, az orkok pedig szennyes áradatként 
zúdulnak le a hegyekből a Larmaron-medencébe. 
Vajon ki fogja megállítani őket? (Ny.Zs.) 

A Psz. 3675. évben, a zivatar13 havában a 
Fekete Határ felől a híradások szerint 

                                                 
12 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Tűz hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a Tűz hónapjai, azaz 
Adron kvartjába tartozó hónap nevére. 
13 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Harc hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
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többszázezres ork hordák özönlik el 
határvidékeinket, és a belső régiók felé 
törnek. Északon a Darym-puszták 
peremén, délen Syburr felől támadnak. Ez 
utóbbi Pajzsállamot egyszerűen 
legázolják, ám nem bocsátkoznak komoly 
ütközetbe az yllinori király hadaival. Chei 
király sem kockáztatja seregeit egy 
ellentámadásban, inkább megerősíti 
országa határait. (Sz.Cs. alapján) 

36758 a Harc második hava 
Minden késő. A Pyarron védelmére 
hátrahagyott kisszámú helyőrséget 
elsodorta az ork áradat. Magam is sebet 
kaptam: lelkem harcol a testemet 
gyengítő ork méreg ellen. Talán örökre 
megbénulok, s hátralevő életemben csak 
dermedten ülök a kandalló előtt, a 
legkisebb mozdulatra is képtelenül. Ha 
így lesz, naplót sem írhatok többé - az 
Istenek legyenek veled, bárki is vagy, ki 
emlékeimet olvastad. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3675. évben, a kék acél14 
havában a Dorlan-völgy városai sorra 
elpusztulnak, az Államközösség 
központját védő helyőrségeket legyűrik. 
A Szent Város nagy része romba dől, a 
több évezred alatt fölhalmozott tudás 
legjava, kincs és szépség az enyészeté 
lesz. (Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3675. év őszén és a 3676. év 
telén a két pyarroni hadsereg északnak 
fordul, de már későn. Még egyesülve 
sincs esélyük a támadók túlerejével 
szemben: több jelentéktelen győzelem 
után apránként felmorzsolódnak, és 
kisebb csapatokra hullanak szét, melyek 
minden központi parancs és ellátás nélkül 
kóborolnak a pusztasággá vált vidéken. 
Darres Sempyer felé vonul vissza 
egységei maradékával. A kráni hadak – 
főleg az orkok – a korán beköszöntő tél 

                                                                                   
 ezért a hónap neve módosítva lett egy, a harc 
hónapjai, azaz Arel kvartjába tartozó hónap 
nevére. 
14 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban 
Harc hava szerepel, azonban ilyen hónap nincs a 
pyarroni naptárban, ezért a hónap neve módosítva 
lett egy, a harc hónapjai, azaz Arel kvartjába 
tartozó hónap nevére. 

dacára is a meghódított országrészekben 
maradnak, és nagy területeken portyáznak. 
Shikan nagykán kísérletet tesz Sempyer 
elfoglalására, de különösebb siker nélkül kell téli 
szállására vonulnia. Eközben Chei király minden 
erejét országa határainak megerősítésére 
összpontosítja, mivel több kéme jelentése szerint 
újabb nagy kráni támadás van kibontakozóban. 
(Sz.Cs. alapján)  

3676 a Pusztítás első15 hava Ó-Pyarron 
elpusztult, csak mi tartjuk magunkat a 
Fellegvárban. A város alattunk terül el; messze a 
szemhatárig lángok lobognak, piszkosszürke 
füstcsíkok kígyóznak az égre, porig égetett 
városnegyedek üszkös-fekete romjai sötétlenek. 
Körben dübörögnek a dobok, ha egy is rákezdi, 
sorban csatlakoznak üteméhez a többiek - 
múlhatatlan, baljóslatú lüktetéssel töltve be a 
levegőeget. Elorand Nagymester a végsőkig kitart, 
míg csak az Égi Templom felettünk lebeg, 
emlékeztetve a világot Krad isten hatalmára. 
Megesküdött, hogy érvényt szerez Uwel 
akaratának: magával viszi az orkokat a halálba. 
Esküjét mindannyian követtük. Az orkok élére 
kráni lovagok és a Belső Iskolák sötét mágusai 
álltak, de Elorand mágikus hatalma megvéd 
valahányunkat. Tündöklő fáklyafény ő, kit a 
legmélyebb sötétségben is bizton követhetünk, 
szélben csapkodó lobogó, mely alatt hadrendbe 
sorakozhatunk. (Ny.Zs.) 

3676 a Pusztítás második hava A méreg 
felemésztette erőmet; hajdan kidönthetetlen, erős 
tölgy voltam, mára szúette fa vagyok, mely az első 
fejszecsapásra megroppan. Elorand parancsára 
elhagytam az ostromlott Fellegvárat, s a 
Larmarion bércei közt megbúvó rendházunkba 
utaztam. Többé nem tartom magam az Aranykör 
Lovagjának! (Ny.zs.) 

A Psz. 3676. évben, a csend16 havában a 
Fellegvár helyőrsége Elorand nagymester 
vezetésével még állja az orkok meg-megújuló 
rohamait. Rövidesen azonban – minden bizonnyal 
térkapun keresztül – egy tartományi légió tűnik fel 
a falaknál. A Fellegvárat ostromló erőkhöz kráni 
                                                 
15 Az eredeti Nyulászi cikkben a Harc harmadik hava 
szerepel, de ezt időzavar miatt javítani kellett. 
16 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Halál hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a halál hónapjai, azaz 
Darton tercébe tartozó hónap nevére. 
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lovagok és aquir vérű varázstudók is csatlakoznak. 
(Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3676. évben, a csend17 havában 
elesik a Szent Város: a Tizenhármak Pyarronba 
érkeztével eldől a küzdelem. A Prófétával vívott 
varázspárbajból a Kosfejű fattyai kerülnek ki 
győztesen, a Gömbszentély a Fellegvárra zuhan, 
és maga alá temeti védőit. Az erőd falain számos 
híres hős esik el: Elorand, az Aranykör lovagrend 
nagymestere egyben Krad Kegyeltje, Ute Betan, 
Adron főpapja és Kegyeltje, Simoneus Rugerano, 
Alborne főpapja és Kegyeltje, Ordaric Lykargon, 
Kyel főpapja és Kegyeltje, Sorquas Devastor, 
Uwel Kegyeltje. Az Államközösség vezetői és a 
Papi Szék ideiglenesen Viadomóba költözik. 
(Sz.Cs. alapján) 

3676 a Halál második hava Most kaptuk a 
hírt, hogy a Próféta halott. Shackallor és apja fiai 
hozták el végzetét - oh, hogyan is szállhatott volna 
szembe Ranagol fattyaival. Az Égi Templom 
Pyarronra zuhant, maga alá temetve a Fellegvárat 
védőivel és ostromlóival egyetemen. Elorand 
esküje beteljesedett. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3676. évben, a tűz és fény 
hónapjaiban18 a Larmaron-medencét kráni 
portyázók járják, orkok dúlnak mindenfelé. Az 
Államközösség jóformán irányítás nélkül marad, 
seregünk maradványai Sempyerbe vonulnak 
vissza. A Larmaron hegység orkjai rablóportyákat 
indítanak a feldúlt országba, és összecsapásokba 
bonyolódnak a gyepűvidék felől érkező 
fajtársaikkal. A zavarosban halászva számos 
kisebb fosztogató csoport – goblin hordák, 
perdenioni hegyi törzsek, sőt még a vidéken rég 
kiveszettnek hitt egyéb nem emberi fajok is – 
csatlakozik a harácsolókhoz. (Sz.Cs. alapján) 

3676 a Tűz második hava Orkok 
mindenütt. Syburr és Sempyer alatt, Viadomo 
hágóján, Yllinor határain. A Larmaron-medencét 
kráni varázslók és rablólovagok járják - oh 
Istenek, hogyan történhetett meg ez?! Nincsenek 
többé seregeink, a nomád és ork hordák 
szétzúzták, felőrölték őket; a túlélők a várak, 
erődített városok falai közé szorultak. Az északi 
seregek - erigowiak, ereniek, dwyllek, tiadlaniak 

                                                 
17 Ugyanaz.  
18 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Tűz hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett a tűz és a fény hónapjaira. 

és ilanoriak - Sempyerbe vonultak vissza, 
csatlakozva az Államközösség seregeinek 
maradványához. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3677. évben (Uwel első, „pengék” 
havában) Yllinor uralkodója Jorgul alatt 
megállítja az országa déli határait áttörő nomád 
főerőket. A Santriol-hegységre zúduló sokezer 
orkot tarran és elf hegyivadászai fogadják 
illendően. (Sz.Cs. alapján) 

3677 a Dal első hava A tavasszal együtt 
beköszöntött a Káosz. Ellenségeink egymást 
marják a koncért: a Nagy Kán az orkokkal 
háborúzik, a nemzetségfők egymással, de az ork 
hordák között is kitört a testvérháború. Különös, 
ennek már örülni sem tudok - úgy tűnik Uwel 
isten elköltözött a szívemből. A Larmaron-
medence és a Három Pajzs városaiban, falvaiban 
a nép viszonylagos békében, de örökös 
rettegésben él. Igyekszenek végezni mindennapi 
munkájukat, míg fel nem tűnik egy ork vagy 
nomád csapat, hogy elragadja a termést és az 
állatokat. Járványok és éhínség szedi áldozatait. 
Syburr és Sempyer még az ostromgyűrű rabja; a 
kazamatákból fogynak a tartalékok, s hamarost 
eljön az éhezés időszaka. Shadonból és a dzsadok 
földjéről többszázezres felmentő seregek indultak 
útnak, de vajon minek, hiszen Pyarron nincs 
többé! (Ny.Zs.) 

A Psz. 3677. évben, a lant19 havában a 
győztesek között kitör a zsákmány elosztásáért 
vívott küzdelem. (Híradások szerint a varthani 
bíbor orkok néven ismert horda ismeretlen okból 
kiirt három nomád nemzetséget, mire általános 
belháború üt ki a nomádok és ez előbbiek között.) 
Járvány és éhínség tizedeli területeink megmaradt 
lakosságát. Syburr és Sempyer városát továbbra is 
ostromgyűrű fogja körbe. (Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3676. és 3677. évben20 a híradások 
szerint egész Yneven több tucatnyi híres khuryak 
fogad személyes vérbosszút kthac Arqun 

                                                 
19 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Dal hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett a Dal hónapjai, azaz 
Alborne tercébe tartozó hónapra. 
20 Ettől a ponttól kezdve lehetségessé vált az évszámok 
változatlanul hagyása az eredeti cél elérése mellett, így 
annak érdekében, hogy az eredeti Szürkecsuklyás 
dokumentumból is minél több adat megmaradhasson már 
nem módosítottam rajtuk. 
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Garthakka kráni hadúr ellen Sorquas 
Devastor halála miatt. (Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3677. évben a kráni Külső 
Tartományok egyik köteles rendjének, az 
Anat-Akhannak meghal a két és félszáz 
évnél is idősebb mentora, mire a klán 
útnak indul a Fekete Határon keresztül az 
yllinori területek felé. (Sz.Cs. alapján) 

3677 a Harc első hava Továbbra is 
tart a háború, de többé nincsenek 
szövetségesek, egyezmények, határok - 
mindenki harcol mindenkivel. A feldúlt 
területeken különös mozgalom szökkent 
szárba: négy világtáj magányos 
katonáiból, nemesekből és 
földművesekből sorra alakulnak a 
szabadcsapatok. Eszközökben és 
módszerekben nem válogatva irtják 
hitünk ellenségeit, a legváratlanabb 
helyeken tűnnek fel, a legérzékenyebb 
ponton csapnak le, majd elpárolognak, 
mintha a nap heve inná fel őket. Beszélik 
egy sempyeri nemes, bizonyos Nogren 
Preadermon áll az események mögött. 
(Ny.Zs.) 

A Psz. 3677. évben, a 
sólyomszárny21 havában az erdőkben 
bujkáló menekültek szabadcsapatokká 
szerveződnek, és fölveszik a küzdelmet 
ellenségeinkkel. Az egyik szabadcsapat 
parancsnoka, Nogren Praedarmon 
hamarosan legendás hírnévre tesz szert. 
(Sz.Cs. alapján) 

3678 a Bosszú hónapjai Shadon 
serege átkelt a befagyott Shadoni tenger 
jegén, s a havas sztyeppén átvágva 
szétzúzta a Syburrt fojtogató 
ostromgyűrűt. Hihetetlen Domviknak és 
az ő papjainak hatalma, hogy megóvták a 
katonákat a csontig hatoló fagytól és az 
éhezéstől. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3678. évben, a pengék22 
havában egy ősi térkapun át shadoni 

                                                 
21 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban 
Harc hava szerepel, azonban ilyen hónap nincs a 
pyarroni naptárban, ezért a hónap neve módosítva 
lett a Harc hónapjai, azaz Arel kvartjába tartozó 
hónapra. 
22 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban 
Bosszú hava szerepel, azonban ilyen hónap nincs 

veterán csapatok érkeznek – egy Angyali Testőr 
vezetésével – Syburr alá.23 Később egyesülve 
Chei király seregével – továbbá a hozzájuk 
északról, a tengerpart irányából csatlakozó 
zsoldosegységekkel – szétzúzzák a várost 
fojtogató ostromgyűrűt. (Sz.Cs. alapján) 

3678 a Vizek harmadik hava A dzsadok 
partra szálltak Predocban, a hajók árbocainak 
sokasága felülmúlta a lar-dori erdők sűrűjét; a 
vitorlák felett a Hat Város, Shadon, és a 
Kereskedő Hercegségek zászlói lobogtak. Az 
irdatlan sereg megindult dél felé. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3678. évben tekintélyes flotta tűnik 
fel Predocban; a vitorlák felett a Hat Város, 
Shadon és egyes Kereskedő Hercegségek zászlói 
lobognak. A hajók fedélzetéről a Dél szinte 
minden szegletéből verbuválódott zsoldoscsapatok 
szállnak partra. (Sz.Cs. alapján) 

3679 a Harc hónapjai Fordult a kocka. A 
dzsad sereg úgy szeli az ellene sorakozó ork és 
nomád hordákat, ahogyan az őket szállító hajók 
orra szelte egy esztendővel korábban a Gályák 
Tengerének habjait. Enysmon szétszóródott népe 
közös lobogó alá gyűlt ismét, s visszafoglalta 
feldúlt, porig égetett otthonát. Uwel nevében sok 
nomád vér folyt azon a napon. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3679. évben, a kék acél24 havában 
Enysmon szétszóródott népe is közös lobogó alá 
gyűlik, és visszafoglalja feldúlt, porig égetett 
otthonát. (Sz.Cs. alapján) 

3680 a Hatalom hónapjai A 
Szabadcsapatok harcedzett, megfékezhetetlen 
sereggé gyarapodott, élén a rettenthetetlen Norgen 
Preadermonnal. Amerre vonulnak ork és nomád 
vér áztatja a talajt, s újból pyarroni zászló bomlik 
a várak bástyáin. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3680. évben a pyarronita rend 
hatalmas kolostorrendszer építésébe kezd Ó-
Pyarron romjain. (Sz.Cs. alapján) 

                                                                                   
 a pyarroni naptárban, ezért a hónap neve módosítva lett a 
Bosszú hónapjai, azaz Uwel tercébe tartozó hónapra. 
23 A sereg nagyobbik része erőltetett menetben közeledett – 
MG. 
24 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Harc hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett a Harc hónapjai, azaz Arel 
kvartjába tartozó hónapra. 
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A Psz.  3680. évben, a fohászok25 havában 
Nogren Praedarmon szabadcsapatai a reguláris 
seregek maradékaival, illetve a külhoni – shadoni, 
dzsad, valamint a Kereskedő Hercegségekből és a 
Hat Városból származó – zsoldosokkal és 
segédcsapatokkal győzhetetlen sereggé egyesülve 
pörölyként zúzzák szét a Dúlás hordalékaként 
visszamaradt ork és nomád hordákat, sorra 
szabadítják föl a Pajzsállamok tartományait. 
(Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3683. évben Államközösségünk 
megtorló hadjáratot indít a pusztai nomádok ellen. 
(Sz.Cs. alapján) 

A Psz. 3685. évben, a lángok26 havában 
híre jön, hogy Shikan nagykán haldoklik – ám 
közben újabb nomád hadjárat készülődik Sempyer 
ellen. Az ork–nomád szövetség harcosai hatalmas 
veszteségek árán elfoglalják Sempyert, de 
előrenyomulásuk megakad.  

3685 a Tűz második hava A Nagy Kán 
haldoklik; megüresedett trónjáért a nemzetségfők 
egymás torkának ugranak majd, bár a Kán, hogy 
halogassa ami elkerülhetetlen, újabb hadjáratra 
küldte seregét. A szükség ismét összekovácsolta a 
szövetséget Krán orkjai és a nomádok között; a 
Szabadcsapatok távollétében, óriási veszteségek 
árán bevették Sempyert. Az esemény, bár a város 
szempontjából tragédia, a hosszú háborúnak csak 
jelentéktelen mozzanata, mert mondják, a hírre 
hazaindult Nogren Preadermon, s hamarosan 
elhozza a városba Uwel üzenetét. (Ny.Zs.) 

A Psz. 3685. évben, a holdak és 
vándorok27 havában egy sempyeri harcosiskola 
felveszi a Praedarmon Lobogói nevet, és még ez 
év őszén Nogren Praedarmon felszabadítja 

                                                 
25 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Hatalom 
hava szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni 
naptárban, ezért a hónap neve módosítva lett a Hatalom és a 
szertartások hónapjai, azaz Dreina tercébe tartozó hónapra. 
26 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Tűz hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a Tűz hónapjai, azaz 
Adron kvartjába tartozó hónap nevére. 
26 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Tűz hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett egy, a Tűz hónapjai, azaz 
Adron kvartjába tartozó hónap nevére. 
27 Az eredeti, Szürkecsuklyás dokumentumban Harc hava 
szerepel, azonban ilyen hónap nincs a pyarroni naptárban, 
ezért a hónap neve módosítva lett a Harc hónapjai, azaz Arel 
kvartjába tartozó hónapra. 

Sempyert. Ez az esemény a Dúlás háborúinak 
utolsó jelentős mozzanata. (Sz.Cs. alapján) 

3685 a Harc negyedik hava A Dúlásként 
ismertté lett másfél évtizedes háború utolsó 
jelentős csatája Sempyer falai alatt zajlott. A 
Szabadcsapatok hősi küzdelemben visszafoglalták 
a várost Krán orkokból, sötét lovagrendekből és 
elvetemült kalandorokból toborzott seregétől. 
(Ny.Zs.) 

A Psz. 3685. évben a mártírhalált halt 
Selmo Prófétát a Papi Szék szentté avatja. 
Ugyanezen évben az Airun al Marem néven 
ismert pap Darton-rendje megerősödik, ám a Papi 
Szék kitagadja renegátjait – mire Darton prófétája 
„szent háborút” hirdet a Város ellen, melyet 
rablóhadjáratok követnek. (Sz.Cs. alapján) 

3688 a Tudomány első hava Találkoztam 
a legendás Nogren Preadermonnal. Micsoda 
meglepetés volt! Meglett férfiembert vártam, egy 
megkeseredett, korán megőszült harcost, s 
ehelyett dacos, égőszemű ifjú elé vezettek. 
Lüktetett benne az életerő és a tettvágy - akár 
hajdanán az ork dobok a Fellegvár alatt - a 
korombeli katonák áhítattal lesték szavát, átragadt 
rájuk a belőle áradó ifjúi hév. A vele való 
találkozás visszaadta életkedvemet, mert fontos 
felismeréshez vezetett: Pyarron nem város volt, 
mely elpusztítható, hanem eszme, mely ott ragyog 
mindannyiunkban, s ha egy is életben marad 
közülünk, Pyarron tovább él... (Ny.Zs.) 

A Psz. 3689. évben a nomádok ellen 
indított hadjáratunk békekötéssel zárul. (Sz.Cs. 
alapján) 

A Psz. 3691. évben a hatalmas építkezések 
első szakaszának záróaktusaként a Gályák-
tengerének déli partján, a Dorlan deltájában fekvő 
ősi kikötőváros, Ternan elnyeri új nevét: 
megszületik Új-Pyarron, az Államközösség28 
központja. (Sz.Cs. alapján) 

 
 
 

                                                 
28 Az új elvek alapján a dúlás után inkább 
Államszövetségnek hívják, ám a korábbi források 
szinonimaként való használatának elvét követve nem 
cseréltem ki. 
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