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Aldus F'Lear erigowi Krad-pap 
levele Mortess Che-Toriunhoz, erioni 
hitsorosához. 

 
„Lithas haer, drága barátom ! 
Minap, midőn anyagot gyűjtöttem 

művemhez, - mely ha és amikor elkészül  
Krad kegyelmével, „Az Kyrek eredete és 
története.” címet fogja viselni – 
könyvárunk egy félreeső zugában egy 
igen érdekes tekercsre bukkantam. Kyr 
utódállamokkal foglalkozó, meg nem 
erősített forrású, hiányos műként lett 
katalogizálva. Elolvastam és legott 
pennát ragadtam, hogy írjak néked, 
hogy mit tudsz egy bizonyos Arexys 
Cheutoriusról, aki Krad felkentje volt 
Erionban, művének címe pedig Emreal, 
a hajdani Kyr Birodalom rejtőzködő 
örököse ? Rendházatok birtokában van-
e az általa írt, fent említett mű ?  

Mit lehet tudni róla és 
munkásságáról ? Segítségedet előre is 
köszönöm drága barátom és várom 
mielőbbi válaszodat. Levelemhez 
mellékelek egy másolatot a tekercsről, 
melyet laikus testvéreink készítettek, 
Kradnak tetsző alapossággal és 
buzgalommal. 

Maradok barátod és őszinte híved, 
Aldus F'Lear k.c. 

 
U.i.: Chetorius – Che-Toriun, 

szembeszökő hasonlóság... 
Kelt az Égi Fény 3690. évében 

Erigow városában, az Aranykör Selmo 
nagymester emlékére szentelt 
rendházában, a Lángok havának 4. 
napján.” 

 
  

„Kalithas, testvérem ! 
 
Igyekeztem olyan gyorsan 

válaszolni, amilyen gyorsan csak 
tudtam, remélem levelem jó 
egészségben talált. Ahogy téged 
ismerlek, előbb bontottad ki a 
tekercstartót és csak utána olvastad el 
eme levelet amit mellékeltem hozzá, 
így már tudod; az általad említett mű 
rendházunk könyvtárában teljes, 
hiánytalan formában megtalálható volt 
Krad kegyelméből. 

Magam álltam vele a 
másolópulthoz és másoltam le neked, 
hogy a munka mielőbb elkészüljön. 

Arexys Chetorius -jól sejtetted- 
családom tagja volt. Egyik ősöm, 
Ardan Chetorius, ki Krad felkent 
paplovagja volt, megelégelte a 
családunkat sújtó Átkot és arra tette 
fel életét, hogy erre gyógyírt leljen. 
Sok év kalandos kutatás során ez 
sikerült is neki, ekkor változott meg 
családunk neve Chetoriusról Che-
Toriunra.  

Arexys Chetorius az Égi Fény 
3464. esztendejében született 
Erionban. A családot sújtó átok 
következtében (mely szerint minden 
tizenegyedik gyermek szülessen 
korcsnak, azaz se férfinak, se nőnek, 
úgy testben, mint lélekben) 
nemtelennek született, azaz bár férfi 
testben létezett, lelkében nő volt, alhasi 
szerveit tekintve viszont egyik sem. A 
család jó szokása szerint nem 
pusztította el az így születetteket, de 
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olyan pályára küldte őket, ahol eme fogyatékosságuk 
inkább előny mint hátrány. Arexys maga Krad papja 
lett és a kyrek kutatásának szentelte életét. A 
témában megbecsült tudósnak számított, amikor - 
útinaplója szerint, melyet szintén lemásoltam és 
elküldtem neked – 3496-ban egy útja során 
rabszolgavadászok kezeire került akik az 
amazonoknak adták tovább. 

Szent szimbólumától és minden javától 
megfosztották és a többi szerencsétlennel együtt 
várta, hogy mi lesz a sorsa. És itt jött a fordulat. A 
rabszolgákat megvizsgáló papnő nemcsak hogy azt 
nem tudta eldönteni, hogy Arexys alkalmas-e 
szakrális áldozatnak, hanem azt sem tudta eldönteni, 
hogy micsoda, férfi-e vagy nő, vagy mindkettő, vagy 
egyik sem ? 

Így lett az átokból áldás. Az eset végül a 
Főpapnő fülébe jutott, ő pedig maga mellé vette az 
udvartartásába ősömet, mint egy különleges, 
mutogatni való lényt. 

Igen hamar kiderült, hogy Arexys több ennél, 
műveltsége folytán először csak mint érdekes 
meséket mondó rabszolga, majd mint érdekes és 
hasznos dolgokat ismerő rabszolga, majd mint a 
háttérben meghúzódó titkos tanácsadó szerepelt. 
Arexys pedig meg sem próbálkozott sem a szökéssel, 
sem pedig a segítségkéréssel, pedig lehetősége lett 
volna rá. Tudós emberként rájött, egyedülálló 
módon megfigyelhet egy kyr gyökerekkel rendelkező 
kultúrát annak teljes valójában. 

Szabadulását annak köszönhette, hogy a 
főpapnő olyannyira megelégedett a 
szolgálataival, hogy kiterjesztette rá a Tizenkét 
Év törvény hatályát és szabadon bocsáttatta. 
Útinaplóját szabadulása után újraírta, az 
eredeti a rabszolgavadászok kezére került és 
vélhetőleg gyújtósként végezte. 

 
A többit elmeséli neked az én ősöm, 

művének soraival. Ez volt első és utolsó műve 
ami fennmaradt, az Égi Fény 3512. évében 
hajóra szállt egy Calowyn felkutatására induló 
expedícióval, mely tagjairól azóta sem hallott 
senki sem. 

 
Sok sikert a készülő művedhez drága 

barátom, Krad tekintsen le rád. 
 
Mortess Cha-Toriun k.s.c. 
 
Kelt az Égi Fény 3690. évében Erion 

városában, Mi Urunk székesegyházában, a 
Feloldozás havának 12. napján.” 

Arexys Cheutorius: Emreal, a 
hajdani Kyr Birodalom rejtőzködő 

örököse 

Legendák és a valóság: 
Ynev egy eldugott vidékén - a Doardon 

hegység, a Rigeoy-öböl és Ediomad 
meghatározta képzeletbeli háromszögben 
meghúzódó lankás sztyeppéken - fennmaradt az 
Ötödkor egy furcsa társadalmi öröksége: a 
matriarchátus. Apró, egymással csak laza 
kapcsolatot fenntartó városkákról szólnak a 
legendák.  

Majd minden fogadóban találhatunk 
olyan vándorokat, akik álmodozva mesélnek e 
vidékről, ahol férfit alig látni, a településeket 
szinte kizárólag nők lakják, és szívesen 
részesítik minden földi jóban az odatévedő 
férfiembert.  

Mindazok, akik így adják elő történetüket, 
sose járhattak ezen a vidéken.  

Emrealról számos legenda kering, s a 
szóbeszéd sokak fantáziáját megmozgatja. 
Kéjvágyó zsoldoscsapatok, nagyzási hóbortban 
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szenvedő főurak, rabszolgavadászok 
indulnak útnak időről időre, a 
legváltozatosabb célokkal. Némelyek 
Emreal urai kívánnak lenni, mások csak 
kifosztanák az amazonok birodalmát- s 
vannak, akik kiváló üzleti lehetőséget látnak 
a számtalan "védtelen" nő elfogásában... 

Furcsa persze a férfiúi gondolkodás. 
Azt habozás nélkül elhiszik, hogy létezhet 
olyan birodalom, ahol csak nők élnek és 
uralkodnak, de azt, hogy e nők kemény, 
harcos fajta, melyet nem lehet néhány száz 
fegyveres férfi látványával megrémiszteni és 
behódolásra késztetni, nos ezt már nem. 
Ezért aztán csúf meglepetések sora éri a 
vállalkozó kedvű, hódítani, rabolni 
vágyókat. Szabályos, jól szervezett amazon 
hadseregbe ütköznek, melynek tagjai - 
hiába nők - méltó ellenfélnek bizonyulnak. 
Halált megvető bátorságuk, szokatlan 
szívósságuk és meglepő taktikai érzékük 
pedig sokszor még a legszorultabb 
helyzetekben is győzelemre segíti őket. Ha 
nem, nos akkor elbuknak, egy emrelint 
könnyebb megölni mint élve elfogni, 
halálukig küzdenek.  A messzi földről 
odatévedt férfiakat valóban szívesen látják 
és elkényeztetik, ám csak egy darabig. 
Mindössze 12 napot hajlandóak e városok 
vendégül látni az idegen férfiakat, s aztán 
menekülniük kell (feltéve, hogy sejtik 
egyáltalán, miféle veszély fenyegeti őket). 
Mert eljön a tizenharmadik reggel, amikor 
nem mézsört és vadhúst hoznak a 
vendéglátók, hanem erős köteleket, s 
néhány nap múltán megtörténik az Áldozat 
is – melyet Ey-Grine néven nevezett,  
istennőnek mutatnak be. Az áldozat pedig 
férfit kíván. Erről majd a későbbiekben 
részletesebben szólok. 

 
Emreal lakói amazonok - vagy ahogy 

saját magukat hívják, emrelinek. Egy olyan 
társadalom tagjai, melyben kizárólagosan a 
női nem az uralkodó. Matriarchátus létezett 
a Kyr Birodalom előtt, s újból megjelent a 
Birodalom bukásával, mi több, a 
Hatodkorban egyáltalán nem számított 
ritkának.  Azután kialakultak az új 
birodalmak, népvándorlások söpörtek végig 

északon, s mostanra már csupán egyes 
boszorkányszekták emlékeznek az elmúlt időkre. No 
meg az amazonok, akik egyszerűen nem vesznek 
tudomást az elröppent évezredekről. Településeik 
kicsik és eldugottak, kívül esnek a az északi 
civilizációk látómezején és befolyási szféráján, így 
nem kell tartaniuk mástól, mint a vidék szörnyeitől, 
mint például a gyíklények, aunok és a kékgyíkok. 

Az amazon társadalomban a nők nemcsak 
uralkodnak, de ők vadásznak és háborúznak is. A 
férfiúi nemet abszolút másodrendű szerepre 
kárhoztatják, sokkal inkább, mint a nőket Ynev 
egyéb, férfiközpontú államaiban. Az amazonoknál 
nem számít ki a gyerek apja - igazság szerint számon 
sem tartják -, csupán az anyaági származást nézik. 
Családfőnek a legidősebb nő számít, ő a család 
anyja és egyben a család papnője is. A férfiakat 
csupán kéjtárgynak és a fajfenntartás eszközének 
tekintik. A fiúgyermekekből rabszolgák lesznek, akik 
majd újabb rabszolgákat nemzenek az e célra tartott 
nem emrelin vérből származó rabszolganőknek. Nem 
mintha a férfiakat megvetnék vagy gyűlölnék, 
egyszerűen nem tekintik magukkal egyenrangúnak, s 
ennek megfelelően bánnak velük. Ugyanez a helyzet 
a rabszolga szaporulat fenntartása érdekében tartott 
(nem emrelin származású) rabszolganőkkel. 
Tenyészcsődör és tenyészkanca, ahogy ők nevezik a 
szaporítási célra kiválogatott rabszolgáikat. Csupán 
a környék nomád törzseivel kereskednek, és olykor, 
egy évben egyszer, közös orgiákon vesznek részt... 

Egyetlen istent imádnak: egy ősistennõt, akit 
Ey-Grine néven neveznek. Kultusza igen ősi, a 
szertartásrend, a használt szakrális kifejezések, az 
ábrázolásmódok alapján feltételezem; Igerét tisztelik 
e néven.  Ezt támasztja alá a nyelvük is, mert az 
amazonok a kyr nyelv egyik különös, ám tisztán 
felismerhető nyelvjárását beszélik. 

Az amazonok úgy gondolják, hogy a 
civilizációjuk az egyetlen igaz civilizáció, borzadva 
hallgatják, ha netán valaki olyan birodalmakról 
mesél, ahol a férfiak uralkodnak, jobb esetben 
nagyképű, lehetetlen álomnak tartják., rosszabb 
esetben gonosz híresztelésnek. Saját országukat, 
mely nem egyéb néhány tucat városkánál - 
Emrealnak nevezik, s úgy hiszik, hogy a világ 
közepén terül el. Persze léteznek más népek, mint a 
környezetükben élő nomád törzsek, ám ezek nem 
számottevőek, s az uralkodó nép az amazon - vagy 
ahogyan ők hívják magukat: az emrelin. 
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Emreal 

Az amazonok birodalma 36 egymással hol 
hadban, hol békében, hol szövetségben álló 
városállam. 

Egy-egy városállam élén a Főpapnő áll, aki az 
aktuálisan legnagyobb hatalmú papnője az adott 
városban Ey-Grinének. Egy városállam egy 
Nemzetséget jelent (nyelvükön Gnew), mely tovább 
tagolódik 12 Törzsre (Stoh), valamint törzsenként 12 
Családra (Theul). 

 A Nemzetség mindig egy-egy legendás 
hajdani Ős nevét viseli, akik mint honfoglalók 
érkeztek a területre. A Törzsek nevei jellemzően 
valami nemesfém vagy drágakő, a Családok nevei 
természeti jelenségekhez vagy természeti lényekhez 
kötődnek. 

„Aleyr vagyok, Uchynor leánya, a Smaragd 
Stoh beli Unikornisok közül!”  

A Család ((Theul)) nevéhez minden esetben 
hozzáteszik hogy mely Törzshöz (Stoh) tartozik, 
elkerülendő a félreértéseket. A Nemzetség nevét 
pedig az „xy leánya” szófordulattal jelzik.  

A Család (Theul) 

A legkisebb és legösszetartóbb szintje az 
emrelin társadalomnak. Az mindennapokat átitató 
intrikák itt nem, vagy csak igen enyhén jelennek 
meg. Egy Család kb 130 -160 (kb átlag 144, azaz 
12*12) főből áll. Ennek élén a Matriarcha áll. Az 
emrelin lánygyermekek a Családon belül kapják a 
képzésüket, ami általában harci képzést jelent. Aki 
fogékonyságot mutat rá, azt a Család papnői kezdik 
okítani a vallás titkaira. 

A Törzs (Stoh) 

A Törzs a Családok formális szövetsége. A 
hatalmi harcok itt már megjelennek, ennek a tétje 
hogy mely Család (korábbi) Matriarchája kerül a 
Főmatriarcha pozícióba. Ez általában az, akinek a 
legnagyobb a hatalma. Természetesen előfordulhat, 
hogy kisebb hatalmú dönti meg a nagyobb hatalmú 
uralmát, de azt meg is kell tudnia tartani...  

A Törzs (kb 1750 fő) vezetője a Főmatriarcha, 
a legnagyobb hatalmú Amazon papnő a városban. A 
város vezetője pedig a Főpapnő, a legnagyobb 
hatalmú Főmatriarcha. 

Nemzetség (Gnew) 

Egy Nemzetség kb 20-21.000 fő, ennek 
kb 10-15 %-a papnő, ehhez járul még hozzá kb 
tízszer ennyi férfirabszolga. Ezen uralkodik a 
Főpapnő, aki a legnagyobb hatalmú 
Főmatriarcha általában. 

 
A városok között időnként területi 

követelések, politikai-intrikus játszmák okán 
kisebb csetepaték törnek ki, de ez sosem 
torkollik nyílt ostromba vagy emrelinek 
százainak harcmezőn elhullásába. 

A mindennapok 

Igazán irigylésre méltó módon élnek az 
emrelin harcosnők. Napjaikat evéssel-ivással, 
vadászattal, ügyességi, hadi- és szerencse 
játékokkal, gladiátorviadalokkal és érzéki 
örömök hajkurászásával töltik. 

A kisebb rangú harcosnők feladata a 
rabszolgák felügyelete. 

A papnők vagy istenük tanaiban 
mélyednek el, vagy pedig az intrika 
művészetében. 

Bármilyen poszton legyen is valaki, 
mindig szemmel kell tartania az alsóbb 
lépcsőfokokon állókat, hogy mikor ki tör 
ellene. Ha sikerül neki és sikerül meg is 
tartania, övé a poszt...amíg meg bírja tartani.  

Dinamikus struktúra, amolyan 
természetes kiválasztódás. Így mindig, minden 
poszton azok állnak, akik oda éppen a 
legalkalmasabbak. Hiszen ott vannak. Aztán 
jön egy alkalmasabb és a helyére lép, ha képes 
rá. 

Az emrelinek mindennapjait áthatja az 
intrika. Az alacsonyabb rangúak rövid életű 
szövetségekbe tömörülve fenekednek a 
magasabb rangúak valamelyike, esetleg egy 
másik érdekszövetség ellen. 

Mérgezések, orgyilkosságok, véletlen 
balesetek...kinek-kinek ízlése szerint. Egyetlen 
szabályt tartanak csak be, emrelinre csak 
emrelin emelhet kezet. Aki rabszolgára bízna 
ilyen feladatot, arra azonnal lesújtana az adott 
közösség haragja. 

Szerencséjükre nem valami jól eldugott, 
békés vidéken élnek, mivel akkor rengeteg 
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idejük jutna az intrikára. Lakóhelyük 
sajátossága folytán viszont jelentős 
mennyiségű idejüket és energiájukat 
kénytelenek fordítani az aunokkal, 
snilekkel, kóbor ork törzsekkel és 
kékgyíkokkal, valamint az Elátkozott Vidék 
erdeiből elkódorgott szörnyekkel való 
csatározásokra. 

Gondolkodásmódjuk  

• Mindenki ellenség, vagy 
egyik pillanatról a másikra azzá válhat; 
ne bízz hát senkiben, mert a vesztedet 
okozhatja. 

• A becsület hatalom kérdése, 
nem erkölcsöké. 

• A hatalom önmaga igazolása. 
Amire képes vagy, azt jogod is van 
megtenni 

• pusztán annál fogva, hogy 
amely dolgok sorsa felett képes vagy 
döntést hozni, azok a hatalmadban állnak. 
Ha nem élsz a jogoddal, más fog és ez 
gyengeség, ami miatt elpusztíttatsz a 
harcban. 

• Az eszköz nem számít, az 
egyetlen értékmérő az eredmény, mivel a 
harc szabályait mindenkor a győztesek 
határozzák meg. A mások által felállított 
törvények csak azt kötik, akinek nem áll 
hatalmában átlépni őket – a kiemelkedett 
viszont maga határozza meg a 
létezésének törvényeit.  

 
Sok hasonlóságot mutat Ranagol 

tanaival, ez kétségtelen. Érdekes gondolat, 
hogy vajon maguktól jutottak-e erre, vagy 
hittérítők által a régmúltban elvetett magok 
csíráztak ki lelkükben ? Ez utóbbira utal 
vallásuk emberáldozóvá korcsosulása is. 
Persze lehet hogy semmi ilyesmi nem 
történt, hiszen olyan korban jött létre az 
emrelin társadalom, amikor a széplelkek 
elbuktak és csak az erősek, könyörtelenek 
maradtak életben. 

Társadalom 

Az emrelinek társadalma jelentősen 
különbözik kontinensünk többi népének 
társadalmától. 

Alapvetően matriarchális rabszolgatartó 
társadalom, mint ahogy ezt már a korábbi 
fejezetekben kifejtettem. Nyelvük -megdöbbentő 
módon- a környékbeli nomád és barbár törzsek, 
valamint a rabszolganépek nyelvének 
jövevényszavaival tarkított ókyr nyelv. Volt 
alkalmam a Nagyasszony jóvoltából -Krad áldja 
meg érte- betekintést nyernem ősi tekercseikbe és a 
templomaik mélyén lévő titkos freskókat is 
megtekinthettem. Ez alapján bizton állíthatom, hogy 
az emrelin birodalom az Ókyr Birodalom 
széthullását követő időkben alakult ki. Kyr 
menekültek tömegei vetődtek erre a tájékra, 
csatlakoztak az itt élő kyr lakossághoz. A sors -vagy 
Weila ?- akarata folytán számottevő volt az így 
kialakult közösségben Igere kultusza és nagy 
számban képviselte a Kyr Nemességet néhány 
matriarchális hagyományokkal rendelkező Nemesi 
Ház. Természetesen a harcosaik is jobbára nők 
voltak, akik elkezdték kiképezni a kolónia többi -
jobbára női, hiszen a férfiak háborúztak javarészt- 
tagjait. Ezen az alapon indult el egy matriarchális 
kyr önvédelmi kolónia kialakulása, melyből kinőtte 
magát mára az emrelin birodalom. Nemzetségeik is 
innen erednek, neveikben tisztán meglelhető nem 
egy kyr Család neve, kik a zűrzavaros időkben 
tűntek el a krónikások szeme elől.  

Ebből a forrásból eredeztethető az ország és a 
nép neve is, korabeli források említenek egy kyr 
nemesasszonyt, egy bizonyos Ryenna Emerlynn-t ki 
a férje halála után egymaga szervezte meg az 
ostromlott kastélyuk védelmét, majd pedig az 
ostromlók elkotródása után - mint akkoriban sokan 
mások is - Godorrába indult teljes háza népével, 
ahová azonban soha nem érkeztek meg. Kradnak 
hála, hogy a kezeik közé kerültem és volt alkalmam 
tanulmányozni, miként lett Igere hitéből az 
emberáldozó Ey-Grine vallása, és miként lett a 
szabadságelvű patriarchális kyrekből matriarchális 
rabszolgatartó közösség, mely ugyan hasonlatos a 
toroni kultúrához, de teljesen más utat járt be és 
teljesen máshová jutott el....  
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Rabszolgatartás 

A szabadok és rabszolgák aránya az emrelin 
társadalomban 1:10, azaz minden egyes emrelinre 
jut 10 rabszolga. Ez persze nem azt jelenti hogy 
minden emrelinnek van tíz rabszolgája, van akinek 
egy sincs, van akinek szavait rabszolgák százai lesik. 
Vagyonosság kérdése az egész. A rabszolgák 
végeznek minden munkát. Ők robotolnak a 
földeken, végzik a házimunkát, kézműves és egyéb 
szakmákban dolgoznak, gladiátorjátékokon, 
versenyeken szerepelnek, stb. 

Egy részüket, akik alkalmasnak tűnnek erre, 
elkülönítve tartják, ők felelősek a rabszolgák 
utánpótlásáról ,ezeket hívják tenyészcsődöröknek és 
tenyészkancáknak.  

Az időről időre kitörő lázadásokat vasszigorral 
és kegyetlenül leverik, ügyelnek rá, hogy a 
külvilágból frissen bekerült rabszolgák 
„betörésükig” ne közösködhessenek más 
rabszolgákkal, nehogy telebeszéljék a fejüket olyan 
ostobaságokkal mint pl a férfiuralmon alapló 
külvilági országok, meg hasonló badarságok. 

Fegyvert csak emrelin viselhet, kivéve azok a 
férfi rabszolgák, akiket gladiátorjátékokra képeznek 
ki, ők jellemzően nemigen érik meg, hogy igazán 
kifinomult fegyverforgatókká váljanak. Erről maguk 
az emrelinek tesznek. 

Ez vonatkozik a férfi rabszolgákra, de a nőkkel 
más a helyzet. Dolgoznak ők is mint a férfiak, 
ugyanúgy képviselik magukat az élet minden 
területén. Néhány módosabb emrelin nem is 
hajlandó mást, csak női rabszolgákat tartani. 

Az a női rabszolga, aki odaadóan szolgálja 
úrnőjét és a szolgálatában kitünteti magát, a 
tizenkettedik szolgálattal töltött év után 
felszabadítást és „emrelinek közé emelést” nyerhet. 
Igaz hogy a ranglétrának a legalsó fokán fog állni a 
társadalomban (valamint az őt befogadó Családban), 
de ha a képességei jók, hamar előbbre léphet. Akad 
olyan Főpapnő az emrelin történelemben, aki 
rabszolgaként látta meg a napvilágot. 

 
A maradék 1 %-ot pedig a külországból frissen 

bekerült rabszolgák teszik ki. A velük üzletelő 
rabszolgavadászok már pontosan tudják, hogy az 
emrelinek ízlésének milyen rabszolgák felelnek 
meg, legyen szó „játékszerekről”,  
„tenyészcsődörökről/kancákról”, vagy bármi 
egyébről. 

Átverni őket nem ajánlatos, hajlamosak a 
bosszúra és nehezen felejtenek. 

Ezeket a rabszolgákat a többiektől jól 
elzárva tartják. 

Az idegenek 

Bárki idegen, aki (nem ellenséges 
szándékkal) az emrelinek földjére lép, szívesen 
látott vendég 12 napig. Ez idő alatt maguk az 
emrelinek szolgálják ki és kényeztetik, minden 
elképzelhető és elképzelhetetlen módon. A 
rabszolgáikat szigorúan távol tartják az 
idegenektől, nehogy valamelyikkel esetleg szót 
értsen. A 13. nap reggelén azonban foglyul ejtik 
és feláldozzák a Földanyának. 

Akadnak olyan kéjsóvár és kockázatot 
kedvelő alakok, akik ezekből a látogatásokból 
rendszert csinálnak. 

Egy Achemon Twyllinas erv bárd például 
rendszeresen látogatta az emrelin városokat, 12 
napot élvezkedett, majd a 12. estén távozott. 
Aki önként távozik azt elengedik, de ezt az 
önkéntességet igencsak megnehezíti a 
készségek hölgyek koszorúja, az állandó bor- és 
egyéb mámor, ilyen körülmények között 
könnyen elveszíti időérzékét a férfiember. 

Achemon  Twyllinas is ezen vesztett 
rajta, egy különösen vad tivornyába torkolló 
orgia után átaludta az egész következő napot és 
éjszakát, de olyan fáradtan ébredt, hogy azt 
hitte, alig aludt pár órát. Így amit ő a 12. 
reggelnek hitt, az valójában a 13. volt és 
gyengéd simogatások helyett erős karok és 
kötelek ébresztették, mire pedig észbe kapott, 
már az áldozókövön feküdt. 

Stílusos gazember volt világ életében és 
az maradt halálában is. Nem tiltakozott, csak 
mosolygott és megadta magát a sorsnak. 
Stílusosan a 12. látogatássorozata volt ez az 
emrelineknél. A Főpapnő, aki a kelepcét 
állította neki, engedélyezte hogy beszélhessek 
vele. Tőle tudtam meg azt is, hogy egy részeg 
rabszolgavadász fecsegéséből szerzett tudomást 
az emrelinek népéről és eme furcsa 
szokásukról. 
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Az amazonok és a külvilág 

Az Amazonok ritkán lesznek 
kalandozók, ám ennek elsősorban 
elszigeteltségük az oka. Olykor, ha mégis 
messzire vetődnek hazájuktól, 
törvényszerűen kalandozóvá válnak. A 
nagyvilágba kerülésüknek több változata 
van, három  azonban gyakoribb a többinél, 
így most azokra térek ki. 

Száműzetés 

Néha előfordul, hogy egy-egy 
engedetlenebb amazont száműznek. Ennek 
lehet oka, hogy nem hajlandó fiúgyermekét 
elveszejteni, s ezért titkolja, vagy férfi 
szeretőjéhez ragaszkodik a kelleténél 
jobban. Ezek mind főben járó bűnnek 
számítanak, s ha egy fõpapnõ tudomására 
jutnak, a vétkes bizonyos lehet benne, hogy 
száműzik. A száműzetést súlyosabbnak 
tartják a halálbüntetésnél. Száműzetéssel 
sújtják azt is, aki egy-egy orvtámadásban 
alul marad és  Ey-Grine kegyelméből túléli 
azt. 

Rabszolgaság 

Az időnként idetévedő 
rabszolgavadászok ha ügyesen csinálják - 
óriási emberveszteség árán - akár öt-hat 
Amazont is magukkal hurcolhatnak. 

Érthetetlen módon, Ynev 
rabszolgapiacain hihetetlen áron cserélnek 
gazdát az amazon rabszolgák. Pedig egy 
emrelin szinte semmire se használható. A 
lehető legpocsékabb emberanyag a 
rabszolgasághoz: engedelmességre, 
munkára a legvadabb kínzásokkal sem 
szorítható, a halált nem féli, és gazdája iránt 
olthatatlan gyűlöletet érez. Ha nem lát rá 
más módot, nyíltan nekitámad őrzőinek, s 
addig küzd, míg meg nem ölik, vagy ki nem 
szabadul. Ha teheti, alakoskodni kezd, 
ravaszkodik. Gazdája hű szeretőjének tetteti 
magát, míg egy óvatlan pillanatban megöli 
urát, esetleg ott az ágyban feláldozza 
istennőjének, majd megszökik. S a ház népe 

még szerencsésnek mondhatja magát, ha a házat 
nem gyújtja fel. 

Ez tehát a másik módja, ahogy Kalandozó 
válhat az Amazonból: megszökött rabszolgasorsától, 
jobb híján kalandozni kezd. 

Szökés 

Néha előfordul, hogy egy-egy emrelin 
megszökik. Ennek lehet oka, hogy nem hajlandó 
fiúgyermekét elveszejteni,, vagy férfi szeretőjéhez 
ragaszkodik a kelleténél jobban. Az okosabbja ezt 
teszi, hiszen előbb-utóbb úgyis lebukik.  

Előfordul, hogy a „Tizenkét év” törvénye 
alapján emrelinné emelt rabszolga szökik meg. 
Olyankor fordulhat ez elő, ha nem rabszolgának 
született, hanem a külvilágból bekerülő rabszolganő 
válik kiemelkedetté. Magam is ismertem egy ily 
módon kiemelkedett emrelint, aki dzsad félvér 
származású volt, Erion rabszolgapiacairól került 
Emrealba. 

Három évig tartott mire betörték (ekkor 
szerzett tudomást a Tizenkét Év törvényéről, ekkor 
szépen lassan meghunyászkodott és „beletörődött 
sorsába”), szolgálóként példásan dolgozott, hamar 
felküzdötte magát úrnője személyes szolgálójává. 
Ott nemcsak mint szolgáló vívta ki úrnője tetszését, 
hanem segédkezett neki nem egy merénylet 
meghiúsításában, később pedig megszervezésében 
is. Jutalma nem maradt el, 12 év szolgálat után 
felszabadították. 

Első dolga volt, hogy kereket oldjon. Erionban 
találkoztam vele össze szabadulásom után, ott 
mesélte el nekem mindezt. 

 
Az Amazonok a személyes szabadságukat 

mindennél többre tartják, jó harcosok, s emellett a 
természet egyedülálló ismerői. Gyakorta vadásznak 
magányosan, ám az erdőkhöz, ligetekhez szakrális 
(vallási) kötelékek fűzik. Természetükre nézve 
makacs, hajthatatlan népség, egyes bölcsek szerint 
könnyebb egy abasziszi öszvért jobb belátásra bírni, 
mint egy Amazont. Büszkeségük már-már az 
ostobaságot súroló bátorságuk szintén legendás. 

 
Kelt az Égi Fény 3508. évében, az Álmok 

havának 12. napján. 
 
Krad papjának sorai után, következzen némi 

játéktechnikai információ az amazonokról: 
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Amazon harcosnő 

Karakteralkotás 

Erő 2K6+6 
Állóképesség 2K6+6 
Gyorsaság K10+8 
Ügyesség K10+8 
Egészség 2K6+6 
Szépség K10+8 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál 3K6 (2x) 
Érzékelés K10+8 

 

Harcérték 

Az Amazon harcias fajta, amely a küzdelmet a 
legnemesebb cselekedetek között tartja számon.  

Ám az Amazon számára a győzelem 
mindennél fontosabb - egy mondás úgy tartja, hogy 
egy emrelin még akkor sem látja be, hogy vesztett, 
mikor meghalt. Ha lehet, becsületesek, a szemtől-
szembe küzdelmet kedvelik, ám ha erre nincs mód, 
vagy nem kecsegtet győzelemmel, úgy hajlandóak 
ravaszkodni, csalni és hazudni. Az állandó fizikai 
megterhelések, a rendszeres csatározások, a szabad 
vadászok élete megacélozza az Amazonokat, és 
minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy kiváló 
harcosoknak számítanak. 

A küzdelmek során elsősorban ügyességükre, 
gyorsaságukra és szívósságukra hagyatkoznak. 
Elsősorban az egykezes, könnyebb kardokat, 
szablyákat kedvelik, de fegyvertárukban 
megtalálható a dárda is. Harci technikájuk 
elsősorban könnyebb vértezetű ellenfelekkel 
szemben hatékony, miután fegyvereiket gyakorta 
különböző bódítószerekkel mérgezik, tökéletes 
mesterei az apró szúrásoknak és vágásoknak, ami 
nem okoz túlzott fájdalmat, ám hosszú, nyílt sebet 
hagy. Mozgásuk akrobatikus, ám ha trükkjeik nem 
segítenek, akkor kitűnő vívótechnikájukra 
hagyatkoznak, ilyenkor próbálják mihamarabb 
eldönteni a küzdelmet - ha tehetik, pontos, gyors 
szúrásokkal és vágásokkal támadnak a 
legvédtelenebb pontokra. 

A Kezdeményező Értékük 8, ez jelzi nemcsak 
hirtelen természetüket, de azt is, hogy szeretnek 
először cselekedni. Támadó Értékük 22, ami nem 

egy férfi becsületére válna, míg Vé-jük 73. 
Kimagasló azonban a HM/Szint értékük, ami 
10, s ez igencsak veszedelmes ellenféllé teszi a 
már tapasztaltabb Amazonokat. Ráadásul 
nincsenek megkötéseik, Harcérték 
módosítójukat szabadon oszthatják el, s ezzel a 
végletekig specializálódhatnak. Az Amazon 
társadalom egyik legnagyobb erőssége, hogy 
tagjaik kiváló íjászok, Cé alapjuk 10, s ezzel - 
ha egyéb körülményeik nem tennék 
lehetetlenné - Ynev vezető íjászhatalmai közé 
tartozhatnának. 

 

Életerő és fájdalomtűrés 

Mint már kiderült, az Amazonok a 
természet gyermekei, s ez meglátszik a 
fizikumukon is. Edzettek, a természet 
kényelmetlenségeit jól viselik, és szinte minden 
fizikai megpróbáltatáshoz hozzászoktatják 
magukat. Ép alapjuk 7), ehhez járul Egészségük 
10 feletti része. Szívósságuk és Fájdalomtűrő 
Képességük a Barbárokhoz teszik hasonlatossá 
őket. Fp alapjuk 7 (ehhez még Állóképességük 
és Akaraterejük 10 feletti részét is hozzáadják), 
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s ehhez szintenként k6+4) Fp járul. Ilyen 
vadállati Életerővel csak kevesen 
büszkélkedhetnek. s ezt ajánlatos 
mindenkinek észben tartania, aki 
szembetalálkozik velük. 

Képzettségek 

Az Amazon társadalomban a tudás 
ugyancsak másodrendű szerephez jut. 
Némely dolgok hozzátartoznak minden 
emrelin életéhez, vannak olyan szakrális 
titkok, melyeket csak a családfőként is 
szereplő papnők tudhatnak, ám a 
külvilágról és ahhoz kapcsolódó 
ismeretanyagról nem vesznek tudomást. Ez 
is látszik Képzettségeiken. Ugyanakkor az 
Amazonok értelmes, könnyen tanuló fajta, 
ami Képzettség Pontjaikból is kitűnik: Kp 
alapjuk 8, míg szintenként (már az első 
szinten is) további 8 KP-t kapnak. Az 
Amazonok, ha kalandozni kezdenek, 
elsősorban harci képzettségeket tanulnak, és 
az alvilági képzettségek vonzhatják őket. A 
tudományos képzettségekhez nincs érzékük, 
ami azt jelenti, hogy azokon a tudományos 
képzettségeken kívül, amiket megkapnak, 
nem tanulnak effélét - ha mégis megtennék, 
úgy háromszor annyi KP-t kell rááldozniuk. 

Az Amazon karakter az alábbi 
Képzettségeket kapja meg az első szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
4 fegyver használata 
(hosszúkatd, tőr, íj, dárda) Af 

Fegyverdobás (tőr) Af 
Időjóslás Af 
Herbalizmus Af 
Nyomolvasás/eltűntetés Af 
Csapdaállítás Af 
Futás Af 
Hangutánzás Af 
Erdőjárás Mf 
Vadászat/halászat Mf 
Lovaglás Mf 
Szexuális kultúra Mf 
Mellébeszélés Af 
Harci láz Mf 

Különleges képességek 

Az Amazonok különleges képessége 
meglehetősen furcsa. E képesség társadalmukból 
fakad, mely intrikákkal, álnoksággal, állandó 
hatalmi harcokkal teljes. Az Amazonok kiválóan 
színlelnek, és hazudó képességüket a tökélyre 
fejlesztették. Ez annyit tesz, hogy az Amazon 
esetében nem működnek a hazugságvizsgáló 
varázslatok, illetve csak 70-es erősítés felett hatnak. 
Ráadásul az Amazon, ha meg akar győzni valakit 
igazáról, úgy igencsak jó esélyekkel bír: szintenként 
12% az esélye annak, hogy pusztán alakoskodással, 
színészkedéssel és hazugsággal meggyőzzön valakit, 
ha az, amiről szó van, nem teljességgel lehetetlen, és 
a vitapartner nincs tökéletesen meggyőződve saját 
igazáról (azaz nem ért a kérdéses témához, vagy 
bizonytalan benne, esetleg nincs véleménye). Ha a 
vitapartner megdönthetetlen bizonyítékai alapján 
hiszi, hogy az Amazon nem mond igazat, akkor az 
Amazonnak csak 4% esélye van, hogy mégis 
elfogadja érvelését. ( Természetesem még egy 
Amazon sem tud meggyőzni valakit. - pl. arról, hogy 
az ég nem kék, hanem zöld - semmiféle nyilvánvaló 
képtelenségről.) 

Tapasztalati Szint 

Az Amazon karakter számára a Tapasztalati 
Szint átlépése sosem igazán könnyű, de sosem túl 
nehéz. A tapasztalatok megszerzése szinte egyforma 
nehézségekbe ütközik egész életük folyamán, ezért 
alacsonyabb szinteken lemaradhatnak némely kaszt 
tagjaitól, ám az idő múlásával behozzák 
lemaradásukat, később pedig le is körözhetnek sok 
más kasztú karaktert. 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-185 1 

186-372 2 
373-744 3 
745-1488 4 
1489-2976 5 
2977-5952 6 
5953-11900 7 
10901-23800 8 
23801-47600 9 
47601-71400 10 
71401-101000 11 
101001-151000 12 

További szint: 40500 Tp 
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Az Amazon fegyvertára 

Az Amazonok sosem viselnek láncingnél 
súlyosabb vértet, ez gátolná őket. a mozgásban, 
pajzsokat pedig egyáltalán nem használnak - azt 
mondják, a gyávaság jele. Kedvelt fegyvereik: 
egykezes kardok minden fajtája, a hajítótőr, a dárda 
és a rövid íj. Olykor hajítóbárdot, lasszót vagy bolát 
is használnak. A legelterjedtebb fegyverük a 
hosszúkard, melyet ők maguk kovácsolnak 
hihetetlen gondossággal. Az emrelin kardok 
kidolgozása mindig művészi, markolatát valami 
különleges vadállat csontjából faragják, és gyakran 
drágakövekkel díszítik. A finom díszek nem csak 
fegyvereikre, de ruházatukra is éppúgy jellemzőek. 
Az emrelin szereti a szépet, értékelni is tudja, 
ráadásul – hiszen nőből van - némiképp hiú. 

Amazon papnő 

Karakteralkotás 

Erő 2K6+6 
Állóképesség 2K6+6 
Gyorsaság 3K6 (2x) 
Ügyesség 3K6 (2x) 
Egészség K10+8 
Szépség K10+10 
Intelligencia K10+8 
Akaraterő K10+8+Kf 
Asztrál K6+12+Kf 
Érzékelés K10+8 

Harcérték 

Az emrelin papnők az átlagos papoknál jobb 
fegyverforgatók. Papi tudományuk gyakorlása és a 
fegyveres képességeik 

fejlesztése ugyanolyan fontos számukra. 
A papok Ké alapja 7, Té alapja 18, Vé alapja 

73, Cé alapja pedig 0. Ezen túl Szintenként 8 
Harcérték Módosítót kapnak, amit tetszés szerint 
oszthatnak szét Ké-jük, Té-jük, Vé-jük vagy akár 
Cé-jük között, azonban Té-jük és Vé-jük növelésére 
minden Szinten kötelesek 2-2 pontot fordítani.  

Életerő és Fájdalomtűrés 

Az emrelin papnők Életerő és Fájdalomtűrés 
tekintetében nem különböznek a többi paptól. Ép 

alapjuk 6 (ehhez adódik egészsége 10 feletti 
része), Fp alapjuk szintén 6, amihez (az 
Állóképesség és az Akaraterő 10 feletti részén 
túl) Tapasztalati Szintenként még K6+2 Fp 
járul.  

Képzettségek 

Az emrelin papnők igen sokrétűen 
képzettek.  

Könnyen és gyorsan tanulnak, így, bár 
eleve sok Képzettséget megkapnak, 
Képzettségpontjaik száma is magas.  

A papnők Kp alapja 6, amihez 
Szintenként (már az 1. Szinten is) további 10 
járul. A későbbi szinteken nem kapnak további 
képzettségeket, leszámítva a Történelemismeret 
és a Legendaismeret Mesterfokát, ami azt 
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jelképezi, hogy a nagyobb hatalmú papnők 
beavatást nyerhetnek népük 
misztériumaiba, titkaiba. 

A többi képzettségéből azt tanul, azt 
fejleszti, amit csak jónak lát. 

Egy emrelin papnő a következő 
Képzettségeket kapja meg 1. Tapasztalati 
Szinten: 

 
Képzettség Fok/% 
2 fegyver használata 
(áldozótőr, korbács) Af 

Fegyverdobás (tőr) Af 
Sebgyógyítás Af 
Herbalizmus Af 
Alkímia Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 
Hátbaszúrás Af 
Szexuális kultúra Mf 
Emberismeret Af 
Lélektan Af 
Mellébeszélés Af 
Vallásismeret (saját) Mf* 
Történelemismeret (emrelin) Af 
Legendaismeret (emrelin) Af 
Politika/diplomácia Af 
Etikett (emrelin) Af 

 
A további tapasztalati szinteken a 

következő képzettségeket kapja: 
 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
5 Történelemismeret (emrelin) Mf* 
5 Legendaismeret (emrelin) Mf* 

 
* Ezen három képzettségük 

tartalmazza a szent titkot, ezen a fokon a 
harcosok nem tanulhatják meg. Az emrelin 
papnők tudomással bírnak arról, hogy a 
külvilágban nem csak barbár törzsek élnek, 
hogy ők is csak egy nép Ynev sok más népe 
közül, hogy őseik egy valaha virágzó 
férfiuralmú társadalomból származtak Ezért 
van az, hogy általában maguk a papnők 
látják vendégül a betérő férfiakat, nem 
pedig a harcosnők. 

 

Különleges képességek 

Az emrelin papnők különleges képessége 
meglehetősen furcsa. E képesség társadalmukból 
fakad, mely intrikákkal, álnoksággal, állandó 
hatalmi harcokkal teljes. Az Amazonok kiválóan 
színlelnek, és hazudó képességüket a tökélyre 
fejlesztették. Ez annyit tesz, hogy az emrelin papnők 
esetében sem működnek a hazugságvizsgáló 
varázslatok, illetve csak 70-es erősítés felett hatnak. 
Ráadásul az emrelin papnő, ha meg akar győzni 
valakit igazáról, úgy igencsak jó esélyekkel bír: 
szintenként 12 % az esélye annak, hogy pusztán 
alakoskodással, színészkedéssel és hazugsággal 
meggyőzzön valakit, ha az, amiről szó van, nem 
teljességgel lehetetlen, és a vitapartner nincs 
tökéletesen meggyőződve saját igazáról (azaz nem 
ért a kérdéses témához, vagy bizonytalan benne, 
esetleg nincs véleménye). Ha a vitapartner 
megdönthetetlen bizonyítékai alapján hiszi, hogy az 
Amazon nem mond igazat, akkor az emrelin 
papnőnek csak 4% esélye van, hogy mégis elfogadja 
érvelését. (Természetesem még egy emrelin papnő 
sem tud meggyőzni valakit. - pl. arról, hogy az ég 
nem kék, hanem zöld - semmiféle nyilvánvaló 
képtelenségről.) 

Tapasztalati Szint 

Az emrelin papnő számára a Tapasztalati Szint 
átlépése nem túl nehéz, ugyanúgy alakul mint a 
papoké. 

 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-160 1 
161-330 2 
331-660 3 
661-1300 4 
1301-2600 5 
2601-5000 6 
5001-9000 7 
9001-23000 8 
23001-90000 9 
90001-130000 10 
130001-150000 11 
150001-165000 12 

További szint: 50000 Tp 
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Mana pont és varázslás 

Mivel a politikai-intrikai csatározások 
rengeteg időt és energiát felemésztenek, az emrelin 
papnők kevesebb hatalommal rendelkeznek az 
átlagos papokénál. 

MP alapjuk 8, amihez a továbbiakban újabb 6 
pont járul szintenként. Ey-Grine jóvoltából, - aki 
Igere egy fennmaradt aspektusa- a Természet és 
Halál szféra Kis Arkánuma felett. 

Varázsláshoz szent szimbólumot használnak, 
mely egy dús fehér hajú, lehunyt szemű női arcot 
formáz. 

Ey-Grine 

Ey-Grine Igere Hetedkorban is fennmaradt 
formája. Állandó jelzője egykor a Teremtő volt. 
Igere volt ugyanakkor a bűntudat, a feloldozás utáni 
vágy, a fény, a születés, a fejlődés, a teremtett 
lények, a természet, az időjárás, a békés öregkor és a 
család istennője is. Beavatottjai a gyógyászatban és 
a tanításban is jeleskedtek. 

Ey-Grine kultusza ebből mindössze a teremtő, 
természetistennő, valamint a családokat védelmező 
aspektusokat őrizte meg. Az eredeti 
termékenységkultuszból fejlődhetett ki az 
emberáldozat. Legalább havonta egy (férfi)ember 
áldozatot követel papnőitől. 

Fegyverek és vértek 

Vérteket egyáltalán nem hordanak, 
fegyverként áldozótőrüket forgatják, esetleg a 

rabszolgák megrendszabályozására használt 
korbácsot. 

Öltözékük mindig rejt egy-két tőrt, amit 
meglehetősen pontosan képesek célba hajítani. 

 
A képek a Harcosok, gladiátorok, 

barbárok kiegészítőből való.  
A Térkép az Első Törvénykönyv 

térképének vágott és módosított változata, a 
szerző munkája. 

 
A M.A.G.U.S. - Harcosok, Gladiátorok, 

Barbárok kiegészítőben lévő Amazon 
kasztleírást kibővítve, a Papok, paplovagok – 
Egyistenhitek és a Kyr vallás kiegészítőben leírt 
Igere, valamint Ranagol leírás egy részét 
felhasználva írta Aquer Dryn Endaron. 
Köszönet MG-nek a helyreigazításokért. 
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Szerző: Aquer Dryn Endaron 
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