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Eredet 

A Sakur városában alapított – és 
máig ott létező – Zöld lovagrendet az 
Égi Fény 3618. évében alapította Ergus 
Abbelerin lovag és számos csatlósa-
vadásza, akikkel azelőtt évtizedekig 
járták Eren erdőit. A legenda szerint az 
előtte mintegy másfél évtizeddel Eren 
trónjára lépő Eligor tőlük tanulta a 
vadászat fortélyait, és a Kék Herceg 
maga javasolta, hogy Ergus alapítson 
egy lovagrendet, ahol a lovagi eszmén 
túl a vadászatra – és a lovag híres, 
pajzzsal fegyvert törő technikájára okítja 
az arra érdemeseket.  

Székhelyüknek Sakur városát 
jelölték ki, ahol határőrizeti, 
útfelügyeleti feladatuk mellé a környező 
erdők vadászati jogait is megkapták. A 
rend húsz lovagot és csatlósokat küldött 
Psz. 3675-ben Pyarron megsegítésére, 
ahonnan csak ketten tértek vissza. Eren 
hercege három évvel később állította ki 
az oklevelet, amely várépítési jogot és 
területet is adományozott a közrendű 
lovagrendnek. Néhány évvel később a 
hamvaiból ocsúdó Pyarron hálás 
diplomatáinak közbenjárására az ereni 
egyház jelentős adománnyal járult hozzá 
a rend várának építésének 
megkezdéséhez, ami Psz. 3681-ben, 
Sakur melletti dombon vette kezdetét. 
 

A lovagrend napjainkban 

A rend székhelye továbbra is 
Erenben, Sakur városában van, itt épül 
a lovagrend vára is, adományokból, 
illetve a néhány gazdagabb lovag 
vagyonából. A rend elsősorban Arel 
istennőhöz imádkozik, paplovagok 
azonban nincsenek tagjai között. A 
lovagrend hűségesküt tett Eligornak 
még az alapításkor, és azóta sem 
kellett bennük csalódnia az 
erenieknek. Saját legfőbb 
kedvtelésükön – a vadászaton – túl az 
alapvető lovagi eszméket – a gyengék 
védelmezését, a szegények segítését, a 
törvény betartását tartják és tartatják 
szem előtt városukban és annak 
környékén. Nekik köszönhetően a 
környező erdőkben egyetlen 
rablóbanda sem húzza sokáig. 

A Zöld lovagrend úgynevezett 
közrendű lovagrend. Ez az ereni 
sajátosság egy-egy vár, terület 
védelmére létrehozott lovagrend – ami 
képzésében, közösségi erejében és 
erkölcseiben is jóval több, mint egy 
egyszerű iskola. A közrendű 
lovagrendeknek bárki tagja lehet, így 
Eren hadereje nagyszámú 
nehézfegyverzetű „lovaggal” bővülhet, 
a nemesi arányok felborítása nélkül is. 
Eligor herceg rájuk is támaszkodva 
hajtotta végre Psz. 3685-ben 
belpolitikai reformját, megalapítva 
várak tanácsát. 
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Az ilyen lovagrendek vezető tisztsége 

általában öröklődik, és kisnemesi rang jár a 
beosztással, amit nem a család, hanem mindig a rend 
vezetője kap - akit Eren hercegének joga hivatalába 
iktatni. Területük kevés, általában egyetlen várra 
korlátozódik.   

  

A rend felépítése 

A rendnek a játék jelenében (pyarron szerinti 
3690-es évek) nyolcvan-száz teljes jogú tagja van, és 
évente nagyjából tíz fővel bővül ez a létszám. A 
teljes jogú tagokon felül mintegy háromszáz inas, 
segéd és fegyverhordozó is rendtagnak mondhatja 
magát, azonban a rendi szavazásokon nem vehet 
részt. A teljes jogú tagokon kívül ezt nagyjából 
további negyven fő mondhatja el magáról – ők a 
rendi vadászok. Így nagyjából százhúsz-
száznegyven fő az, aki szavazatával alakíthatja a 
rend sorsát. A lovagrend várának körvonalát 
kijelölték már ugyan – de az épületből még csak az 
öregtorony, a vadászház és a kaszárnya készült el, az 
építkezés várhatóan Pyarron szerint 3710 körülre 
fejeződik majd be. A teljes jogú tagok (lovagok) 
között kevesen bírnak nemesi címmel, a rendbe 
lépéshez ez nem feltétel, és semmilyen előnnyel nem 
jár. A rend vezetését mindig három fő látja el, a 
rendfőnök, a kincstárnok és a fővadász. A rendfőnök 
feladata a szavazások lebonyolítása, a tagok 
összefogása, és övé a végső döntés tagfelvétel vagy 
lovaggá ütés kérdésében is.  

 
Jelenleg II. Ergus Abbelerin, a hajdani alapító 

unokája látja el ezt a feladatot. A kincstárnok nem 
csak a pénzügyekért, de a rend tulajdonában lévő 
birtokok igazgatásáért, a diplomáciai feladatokért, az 
építkezésért is felel. A fővadász alá tartoznak a 
vadgazdálkodással, étkezéssel, fegyverkezéssel 
kapcsolatos teendők. Ők maguk tetszőleges számú 
segítőt, és tanácsost alkalmazhatnak, a legtöbb 
szavazattal bíró tagnak akad valamilyen titulusa és 
feladata – mint például a rend borásza, térkép- vagy 
fegyvermestere. A lovagok kiképzése hét évig tart. 

 
 
 
 
 

A rend címere 

 

 
A sakuri Zöld lovagrend címere sajátos, a 

rendre jellemző, tüskékkel ellátott pajzsán zöld 
alapon kettős fűzöld* szarufa, címerképe ezüst 
tölgylevelek közül előbukkanó szarvas 
aranyban**. A pajzson zárt rostélyú acél lovagi 
sisak vállvasakkal szemből, sisakdísze – 
koszorú nélkül – egy bástya szürkében, az 
épülő vagy kis vár és várkapitányság jele. A 
pajzs körül tölgylevelek zöld-aranyban, a nem 
nemesi címereken ugyanis Erenben nem 
alkalmaznak palástot – ezért nincs a sisakon 
sisakkoszorú. A pajzs körül fegyverek 
sorakoznak, alabárd – ami Erenben a közrendű 
lovagrendi címerek kötelező kiegészítője –, 
hajítódárda, a rend jellemző fegyvere, harci 
balta, lovagkard és vadászkés. A pajzs alatt 
zöld-arany szalagon a rend jelmondata: „Bátran 
nézünk a végzet szemébe!”*** 

 
*A fűzöld, ami az alap zöldnél világosabb 

színt jelent, a toroni hagyományokból északra 
származó szokás, ahol a különböző színű 
lunírok fémként való alkalmazása megengedett 
a színek mellett akár azonos árnyalat esetén is. 
Több északi országban is elterjedt, ám nem az 
igazi nemesi címerekben, akik megvetik ezt a 
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szokást, hanem rendek, önálló városok 
címereiben találkozhatunk vele. 

** Az ezüst és az arany kombinált 
alkalmazása a címerképekben szintén új 
keletű szokás, ősi irlav címerekben nemigen 
találkozunk vele.  

***A rend kedvelt adomája szerint a 
fiatal Eligor herceget vadászaton a 
lándzsázás és dárdavetés fortélyaira oktató 
Ergus Abbelerintől származik. Vadkanra 
mentek, és amikor kíséretüket lehagyva 
kifogytak a szálfegyverekből, a herceg 
kérdésére a tapasztalt erdőjáró baltát húzott, 
és azt dobta a közeledő vadkan szeme közé. 
Ezután vadászkéseik kerültek sorra, és 
miután azt is vadba törték, Ergus azt 
válaszolta Eligor -„Na, most mihez 
kezdünk?” kérdésére, hogy: „Bátran nézünk 
a végzet szemébe!” A herceg jót nevetett és 
később gyakran emlegetett, az ereni harcos 
virtust jól kifejező mondaton, ami később a 
Zöld lovagrend jelmondata és kedvelt 
csatakiáltása is lett. 

  

 

A lovagrend közrendű tagjai általában festett 
pajzsaikkal, vadászaik a címeres pajzsot ábrázoló 
általvetőikkel jelzik rendtagságukat. Elméletileg 
létezik az egyéni nemesi címerek közepén 
elhelyezett rendi címer, mint a lovagrendhez tartozás 
kifejezésére szolgáló szokás, ám nemesek ritkán 
választják a közrendű lovagrendeket. 

Tagfelvétel, képzés 

A lovagrendhez bárki csatlakozhat, akinek 
múltját nem csúfítják súlyos bűnök – ez mindig a 
rend vezetőinek döntésén múlik. Leghamarabb 
tízéves korban vesznek fel gyermekeket, akár 
vadásznak, akár lovagnak képzik majd őket. Remek 
kiemelkedési lehetőség ez a közrendű, ám ügyes és 
erős ifjak számára. Képességeikhez mérten 
válhatnak lovagokká – melyhez hét éves elméleti és 
gyakorlati képzés vezet, vagy vadászokká, melyhez 
három évet kell tanulniuk. A képzés díjtalan, de a 
rend mindig szívesen fogad támogatásokat, és a 
környék tehetősebb emberei mind-mind adakoznak 
is, hiszen biztonságukat a rend is szavatolja. 

Játéktechnika 
Fontos különbség az Első Törvénykönyvben 

leírt lovag kaszthoz viszonyítva, hogy bár a sakuri 
Zöld lovagok játéktechnikai értelemben lovagnak 
számítanak, ám nem szükségképpen nemesi 
származásúak.  

Képzettségek 

A sakuri Zöld lovagrend tagjai az általános, 
Első Törvénykönyvben leírt lovag kaszttól csak 
képzettségeikben térnek el, az alábbiak szerint: 

 
Képzettség neve Fok/% 

Fegyverhasználat (lovagkard) Af 
Fegyverhasználat (vadászkés) Af 
Fegyverhasználat (lándzsa) Af 
Fegyverdobás (dárda) Af 
Vadászat/Halászat Af 
Fegyvertörés (pajzzsal) Af 
  

 
A három megadott fegyverhasználat a kasztnál 

leírt öt fegyverből hármat foglal el – a maradék kettő 
szabadon választható. Tipikusan valamilyen 
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zúzófegyver (például buzogány, láncos buzogány) 
szerepelni szokott közte.  A fegyverdobás, a 
vadászat/halászat és a fegyvertörés plusz 
képzettségek. További szinteken a lovagrend tagjai 
az alábbi képzettségeket sajátítják még el (a 
fegyverhasználat nem plusz, hanem a kasztnál kapott 
fegyverhasználat megkötése): 

 
Tsz. Képzettség neve Fok/% 
3. Erdőjárás Af 
4. Fegyvertörés (pajzzsal) Mf 
5. Fegyverhasználat (lovagkard) Mf 
7. Vadászat/Halászat Mf 

 
A zöld lovagrendhez tartozó vadászok nem 

sorolhatóak be egyetlen kalandozó-kasztba sem – 
bár talán a harcosokhoz hasonlítanak legjobban. 
Mindenesetre elmondható, hogy a képzés végén 
mesterfokon értenek a vadászathoz, és alapfokon az 
erdőjáráshoz, nyomolvasáshoz és csapdaállításhoz. 

 

Vagyon, felszerelés 

A lovagok avatásukkor megtarthatják a 
képzés során használt különleges, közepes 
pajzsukat (mely a címeren is látható, és 
amelynek megerősített acél tüskéivel alkalmas 
a fegyvertörésre, vagy esetleg lefegyverzésre), 
és megkapják rendjüktől az első saját 
lovagkardjukat, illetve egy nehéz harci mént. 
Ezen felül megkapják a vadászkésüket, mely 
egy tőrhöz hasonló, de vágásra is kiválóan 
alkalmas, nagyméretű kés.  

Értékei: T/k: 2, Ké: 10, Té: 7, Vé: 3, 
Sebzés K6+1, Súly: 0,4, Ár: 3 arany. 

  
Ha további tíz évig hűen szolgálják a 

rendet, egy zöld színű, acél félvértezetet kapnak 
viszonzásképpen. 

A sakuri Zöld lovagok minden másban 
megegyeznek az Első Törvénykönyv lapjain 
leírt lovagokkal. 

 
Képek: Pinterest.com, artstation.com és 

despositphoto.com 
A cikkben található címer Magyar Gergely 

munkája. 
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