
 

 

 
 

Szemelvények Cranta és a 
Császárgyűrűk titkos történetéből 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(Negyedkor, Cranta 
felvirágzása) 

Pe. XXII. évezred - Északföldén 
megerősödik egy, a krónikások által 
később crantainak (vagy chramtainak) 
nevezett népcsoport. Varázstudóik az 
elsők az ismert emberi történelemben, 
szervezett haderejükkel nagy, 
összefüggő területeket hódítanak meg. 

Pe. XXI. évezred - A fokozatosan 
kiépülő Nagy Crantai Birodalom kora, 
az első összecsapások az északi erdők 
elfjeivel. A Birodalom terjeszkedése 
során nem ütközik ellenállásba: 
hatalmas, gyéren lakott területeket hódít 
meg a Rehiar erdeitől a Yina-Yiel 
hegységig és a Quiorn-tenger déli 
partvidékéig. Ettől fogva a Birodalom 
összes ember fajú alattvalóját „crantai” 
néven nevezik a krónikások. 

Pe. XIX. évezred - A Crantai 
Romlásévek néven ismert belháborúk 
ideje: a gátjavesztett természetmágia 
katasztrófái, majd a következményes 
járványok megtizedelik a Birodalmat. 

Pe. 18750-től - A Határországok 
néven ismert délnyugati védelmi 
vonalak összeomlanak; Ediomad 
felszínre merészkedő aquirjai és a 
gyíklények megerősödő birodalma 
valósággal felőrli a meggyengült crantai 
erőket. 

A fenyegetettség újra kovácsolja 
Cranta egységét és létrehozza a szoros 
tartományi szövetségrendszert. Ettől 
fogva a tartományokra osztott országot 
mágusfejedelmek (más krónikák 
szerint boszorkányhercegek) 
irányítják. 

Pe. 18410-től - Kiújuló hatalmi 
viszályok során a Birodalom három 
részre hasad, történészek innen 
számítják a Három Világ Korát. 
Északon és északnyugaton a 
Felhőtartományok uralkodnak, Cranta, 
Móchis és Ve-Rawen székvárosokkal. 
A Felhőtartományok pusztító mágikus 
praktikákkal, az ún. Széltengerekkel 
határolják el magukat keleti 
szomszédjuktól, a később Tűzföldek 
vagy Gal-Nar néven ismert 
országszövetségtől. 

Ugyanebben az időben, a 
Quiron-tenger déli partvidékén a 
Tajtéktrónus Birodalom alapköveit 
rakja le az anghmar származású 
Álomdinasztia. 

Pe. 18322-18312 - A 
Tűzföldeken az Atârechi Érinthetetlen 
Nemzetségek kerülnek hatalomra. A 
Fénytelen Ösvény Könyve szerint a 
dinasztia két úrnője, Sion Dar és 
Arimmen kapcsolatba lép egy másik 
világ (létsík?) szörnyetegével, melyet a 
crantai feljegyzések csak a Füstölgő 
Völgy Fenevadjaként emlegetnek. 
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Pe. XVIII. évezred - A Felhőtartományok 
székvárosából, Móchisból indul a később 
Rovarhadjáratként ismert háború a szomszédos 
Tűzföldek ellen. Az újonnan elfoglalt területen 
Mach-Móchis néven új székváros épül és egy új 
dinasztia lép hatalomra. A krónikák ettől az 
évezredtől említik a kontinenst behálózó crantai 
kőkörök és sziklasorok - a Crantai Háló - építését is. 

Pe. XVIII. évezred - Az anurok elődei Ynevre 
érkeznek Anvariáról, egy távoli, keleti kontinensről. 
Jelenlétükről sokáig nincs tudomása a környező 
crantai népeknek, mert az Ygil kősivatag egy 
megközelíthetetlen fennsíkján telepednek meg - a 
vidéket később éppen utánuk neveznek el 
Anuriának. 

Pe. XVIII. évezred - Egyre nagyobb 
embertömegek dél felé vonulása a Sheral 
alacsonyabb, keleti hágói mentén. A Délvidék elfjei 
elnéző érdeklődéssel figyelik az erdeikben kóborló 
„felettébb rút, és nem igazán értelmes” új faj, az 
emberek terjeszkedését. 

Pe. 17284 - A Felhőtartományok egyik 
mágusfejedelme, Baál-Káin szövetségre lép a 
történetírók által Halkan Daloló néven ismert 
ediomadi aquirral. Egyes források szerint az isten-
király a Széltengerek erőit és a birodalmát beszövő 
kőkörök, a Crantai Háló hatalmát ajánlja fel az aquir 
nagyúrnak. Együtt készülnek összemérni erejüket a 
közös ellenség, az északi erdők elfjei ellen. 
Feltehetően erre az időre tehető a megállapodás a 
császárgyűrűk létrehozásáról. 

Az első aquir-crantai együttműködés vereséget 
szenved. Az elf válaszcsapás annyira meggyengíti a 
Felhőtartományokat, hogy az könnyű prédájává lesz 
a következő években érkező kyr hódítóknak. 

(Ötödkor, a Kyr Császárság ideje) 
Pe. 17283 - Kyr seregek szállnak partra 

nyugaton, a Riegoy-öböl, illetve a Ghinnan-ters (a 
későbbi Mer’Daray-tenger) mellékén. Az ynevi kyr 
időszámítás kezdete. 

Pe. 17283-17272 - A Hódítás Ideje: a kyr 
csapatok elképesztően rövid idő alatt leigázzák a 
felkészületlen, meggyengült Felhőtartományokat. A 
Fénytelen Ösvény Könyve ezekre az évekre teszi a 
crantai császárgyűrűk befejezését. 

Pe. 17062-16570 - A Második Hadjárat 
váltakozó hadiszerencsével és hatalmas 
pusztításokkal dúl a Quiron-tengertől északra 
eső területeken. A Tűzföldek ezúttal méltó 
ellenfele a kyreknek. A Fénytelen Ösvény 
Könyve - sok évszázados szünet után - ismét 
említi az Atârechi Érinthetetlenek két úrnőjét, 
Sion Dart és Arimment. A két nő nem halandó 
immár: szinte isteni hatalommal lépnek fel a 
kyr behatolók ellen. Ekkor írják a 
Viharkrónikákat, a hősi eposzokat, melyek 
meghatározó elemeivé válnak a későbbi kyr 
kultúrának.  

Pe. 16929 - Megérkeznek Calowynról az 
utolsó kyr otthonhajók is. 

Pe. 16579 - A Fénytelen Ösvény Könyve 
szerint Arimmen a crantai istennővé emelkedett 
Vérasszony, és Tegarra, (más írásmód szerint 
T’garra) a Füstölgő Völgy Fenevadja 
cserbenhagyja a Három Birodalmat és átáll a 
betolakodó kyrek seregeihez. 

Pe. 16570 - A Tűzföldek fővárosa, Mach-
Móchis elestével Gal-Nar végképp behódol a 
kyreknek. 

Pe. 15790 - A kyrek létrehozzák 
Freiglund tartományt a Quiron-tenger déli 
partján. A tartomány két ellenséges terület közé 
ékelődik: nyugat felől Ediomad aquirjai, 
keletről a Tajtéktrónus Birodalom fenyegeti, de 
az anyaországtól elvágott kyr telepesek 
kitartanak. 

Pe. 15781 - A Tajtéktrónus Birodalom 
hadúrszentjei felhasználják a csaknem teljesen 
kiépített Crantai Háló hatalmát. A dombokat is 
elsöprő viharokkal pusztítanak Freiglund keleti 
végein. Az ellencsapásként érkező Császári 
Flotta harcosai végül felszámolják a crantai 
erőközpontokat. 

Pe. 15780-15429 - A Szelek Második 
Háborúja során Freiglund többször is közel 
kerül a megsemmisüléshez, de Kyria 
támogatásával végül felőrli az istenkirályok 
ellenállását. A Fénytelen Ösvény Könyve 
szerint Sion Dar (más írásmód szerint: Són Tír) 
a crantaiak Álomúrnőként tisztelt alakja be-
hódol Morgenának, a kyr álomistennőnek. 
Kszan, Sion Dar egyik főpapja egy maroknyi 
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makacs crantai túlélővel a Sheral felé 
menekül. Ezt követően a kyr császár 
gyorsan felszámolja a „crantai fenyegetést” 
és a sokat szenvedett Freiglund keleti határa 
végül már a Keleti-óceán lesz. A tartomány 
hivatalosan is csatlakozik Kyriához. 
Historikusok innen számítják Kyria 
aranykorát, mely egészen a Pyarron előtti 
III. évezred hajnaláig tart. 

(Hatodkor, Kyria bukása, a 
káosz ideje) 

Pe. 14782 - Góhatar, a Régi Ryek 
egyik legnagyobb hatalmú shaddja rátalál a 
Sheralban rejtőző crantai kolóniára és 
megkísérli visszaszerezni tőlük a 
Sziklamorzsoló császárgyűrűjét. 

(Hetedkor, Toron felemelkedése 
és a Zászlóháborúk ideje) 

Psz. 170 - Megkoronázzák Toron első 
Császárát, Tarrhin Rounn Lyechardot (aki 
egyben Harratigrahin nyirokdémon szera-
fistája); a Császári Koronától kezdődő 
időszámítás első éve. 

Psz. IV sz. - Egy, a crantai romokat 
feltáró kalandozócsapat egy a déli 
Kereskedő Hercegségek területére nyíló 
ősöreg, ám még működő kapura lel. A 
tisztázatlan eredetű térkapu aktiválását 
követően egyre élénkebb 
cserekereskedelem indul meg Észak és Dél 
között. Az idővel Elveszettek Kapujaként 
elhíresülő, hírhedten bizonytalan térkapun 
át érkező népek saját közösségeket alkotnak 
a Quiron-Pentád területén. 

Psz. V-X.sz. - A térképeken ekkor 
már Quiron-Pentád vagy Yankari Pentád 
néven tüntetik fel a déli partvidék öt 

szövetséges városállamát (Yankar, Daerim, Keanor, 
Dsidon és Alcara). 

Psz. XXXIII-XXXVIII sz. - A Kapuk Kora a 
Pentád történelmében. A déli Kereskedő 
Hercegségekre nyíló aschaoni Elveszettek Kapuja és 
az északi erv hercegségeket karnyújtásnyira hozó 
daerimi Szentélykapu jóvoltából a térség hihetetlen 
mértékű fejlődésnek és gazdagodásnak indul. 

Psz. 3672 - A Sheral egyik rejtett völgyében 
egy kalandozócsapat megszerzi a Sziklamorzsoló 
néven ismert crantai császárgyűrűt. 

Psz. 3676 - Dúlás a Délvidéken. Az ostromlott 
Fellegvár egyik védőjének hagyatékából előkerül a 
Hullámhívó néven ismert crantai császárgyűrű. 

Psz. 3680 - Weh-Rona távoli szigetvárosában 
egy ismeretlen hajó köt ki. A hirtelen meggazdagodó 
várost belviszály szakítja ketté. Az 
összecsapásokban megnyilvánul valamennyi ismert 
császárgyűrű hatalma, hogy aztán az ereklyék 
nyomtalanul elvesszenek ismét. 

Psz. 3690 - Ismeretlen támadók elpusztítják a 
Pentádban féltve őrzött Elveszettek Kapuja rúnáit is. 

P.sz. 3692 - A gazdasági válság első jelei a 
térkapuit - és ezzel jelentőségét - veszítő Quiron-
Pentádban. Egy daerimi nemesi család örökségéből 
ismét előkerülnek az elveszettnek hitt 
császárgyűrűk. Ez az utolsó alkalom, amikor a 
krónikák az ereklyéket említik. 
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