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Gorwick történelméről  
Gorwick krónikáinak már első 

lapját is vérrel írták: Pyarron szerint 
1445-ben, a Bel-Corma család 
gyengülésével párhuzamosan tettek szert 
a Sadlek tartománybeli romlásszekták 
olyan hatalomra, melynek birtokában 
szembefordulhattak a shadoni 
koronával, s nem is késlekedtek, hogy 
életrevalóságukat bizonyítsák. A 
démonimádó mozgalom élén egy 
kalandor-pap, Raquo Amanovik állt - ő 
teremtett egységet az egymással 
marakodó szekták között, majd 
fanatikus nyáját pusztító hadjáratban 
észak, a Gályák Tengere felé vezette. 

A fekete mágiával, sötét 
szertartások szakrális hatalmával 
támogatott „sereg” folytonos harcok 
közepette jutott a Berrana roda-fokig, s 
majd' kétszáz hajót ragadott el a királyi 
flottától. Az üldöző rajokat a 
hagyomány szerint maga Ranagol szórta 
szét az új haza partjainál; a zátonyok 
közt kibontakozó ütközetben, mint 
mondják, húszezer lélek veszett oda. A 
vereség egyszerre jelentett kudarcot és 
megkönnyebbülést Shadon számára: bár 
gyászolta elesett fiait, fellélegzett, hogy 
a háború fellegei ily hamar eloszlottak. 

Amanovik Gorwicknak, Szent 
Földnek nevezte el a kosfejűtől nyert 
országot, öt esztendő leforgása alatt 
leigázta annak őslakóit, és a Pyarron 
szerinti 1447-ben királlyá koronázta 
magát. 

 
 
Hitszegése gyümölcseit egészen 1456-
ig élvezhette - ekkor tűntek fel 
Gorwick partjain a shadoni karavelek, 
ekkor tették lábukat Amanovik 
megszentelt földjére az anyaország 
inkvizítorai. A hajók gyomrából 
fegyelmezett, talpig vasba öltözött 
harcosok özönlöttek elő, s két napra rá 
fövenybe taposták az újsütetű uralkodó 
megfáradt seregét. A honfoglalók, 
nyomukban Domvik bosszúszomjas 
kardforgatóival, mind északabbra 
szorultak. A védekező harcmodorból 
sátoros életmód, a csatákból szűntelen 
bújócska vált a mai Warvik, Rokmund 
és Abrado tartományokban; a tizedik 
év végére Amanovik kétségbeesetten 
könyörgött istene segedelméért. 

A segítség az alapítást követő 
huszadik esztendőben érkezett, de nem 
a Külső Síkok beláthatatlan 
homályából, hanem Ynev egy 
nemkevésbé sötét tájáról, a Kosfejű 
evilági birodalmából: 
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a Ranagol-fattya félisten, a kráni Shackallor 
személyesen ajánlotta fel pártfogását a gondokban 
megőszült egyházfinak. Támogatása kézzel fogható 
bizonyítékaként a Vérkövet hagyta hátra, ezt a 
legendás, azóta elveszett tárgyat, melynek 
hatalmáról nem szólnak a legendák - a vele érkezett 
hollófekete hajú, vágott szemű harcosokéról annál 
inkább. Beszélnek különös kardjaikról, táncot idéző 
küzdőstílusukról, s arról a csillagtalan éjszakáról, 
amikor a shadoniak vérbe fagyva találták papjaikat 
és hadvezéreiket. A háború menete megfordult. 
Kránból mind több vágottszemű harcos érkezett; 
magukkal hozták asszonyaikat, tanítóikat, s új 
hazájukul Gorwick fenségesen komor hegyeit 
választották. Elsősorban Abrado és Warvik 
ormainak árnyékában telepedtek le, s mindenütt 
fejvadász közösségeket, corgákat alkottak. 

Gorwick, miután elűzte a shadoni katonákat, 
virágzásnak indult. Az Abadanából áttelepült 
dzsadokat a Corradoloson (a Shibara folyó helyi 
neve) túlra szorították. Amanovik élete alkonyán öt 
tartományra osztotta királyságát, helytartóvá saját fia 
mellett vezéreit, két általa kinevezett bíborost és két 
herceget emelt. Ranagol gorwicki éveinek 
ötvenedikében vette magához lelkét; fia és annak 
örökösei több, mint egy évezreden át uralkodtak 
népe felett a nagy előd nevében. 
Ez sem volt persze békés időszak. A nyughatatlan 
harcosok körében mindennaposak voltak a 
belvillongások, Gorwick hódító és védekező 
háborúkat viselt Shadonnal, össze-összeugrott Al-
Abadanával, s nyögte erőskezű királyai jármát. A 
Szent Földön élők lassanként megbékéltek saját 
természetükkel, a pallosjogot bírtoklók megalkották 
a törvényeket, a nemes famíliák a századok során 
tovább nemesedtek. A nyelv és az arcvonások 
átalakultak, alig emlékeztettek már a shadonira: a 
fagyos kráni vér elkeveredett, feloldódott a forró 
shadlekiben. Gorwick lakói könyörtelen, mégis 
vidám, léha, ám nagyra hivatott néppé lettek. 

Az ősi törvényt, az Amanovik család 
primátusát elsőként Warvik bíborosa kérdőjelezte 
meg. Az Úr Ranagol 1378. esztendejében az 
Amanovik család és a Danavik dinasztiák hatvan 
esztendős öldöklő háborúba hajszolták az országot, 
melyből az meggyengülten, Warvikról lemondva 
került ki. A hatalomra áhítozó családok vérszemet 
kaptak: a rákövetkező öt évtized alatt sorra 
nyílvánították magukat függetlenné. A helyzetet 
tovább nehezítette, hogy az Úr Ranagol 1217. 

esztendejében Shadon királya és 
uralkodóhercege közös büntetőhadjárattal 
ünnepelte kiegyezését: Domvik kegyelméből 
ismét hasas bárkák vetettek horgonyt gorvik 
öbleiben, ismét a fövenyre léptek a vasba 
öltözött emberek, a mindegyre szédelgő 
Amanovikok pedig képtelenek voltak ütőképes 
sereget állítani ellenük. A Szent Föld az 
országalapító idejében került utoljára ily közel 
a bukáshoz.A három északi tartomány tudomást 
sem vett a déliek bajáról, csak a végső 
pillanatban küldött felmentő csapatokat, miután 
az Amanovikok lemondtak a trónról, beérve 
saját birtokuk bíborosi karszékével. 

Két évszázadnyi trónviszály következett, 
melyben az Akvilonát uraló Salanovik bíborosi 
dinasztia - mit tesz a véletlen - hírmondó nélkül 
kihalt. A gazdátlan tarományra Abrado hercege 
tette rá leggyorsabban és legerőteljesebben a 
kezét, ám az Úr Ranagol 1412. Esztendejében 
szerzett új birtokát nem élvezhette soká; a papi 
uralomhoz szokott nép néhány évtized alatt 
lerázta a világi igát, főpapjai pedig új bíborost 
jelöltek maguk közül, elvetve az uralkodói cím 
örökletes voltát: a sóstavakban gazdag 
tartományban napjainkig választással 
gondoskodnak a bíborosi szék betöltéséről. 

Az Úr Ranagol 1477. Esztendeje jelentős 
év Gorwick történetében: ekkor tűnt fel Terda 
Radovik an Warvik, a kalandor-király, aki 
háromszáz esztendő után újból egységbe 
kovácsolta az öt részre szakadt országot. 
Személye számos kétes szavahihetőségű 
legendát ihletett, nevét lovagrendek hímzik 
azóta is lobogóikra - noha Radovik 
ellentmondásos személyiség volt, aki 
eredményei mellett számos hibával tette 
emlékezetessé uralkodása öt esztendejét. 
Acéllal és vérrel, kegyetlen törvényekkel és 
kíméletlen önkénnyel békjózta egymáshoz a 
tartományokat. Warvik históriájának egyetlen 
világi uralkodója volt; sem előtte, sem utána 
nem ismerték e földön az uralkodóhercegi 
rangot - ezt a kisnemesi sorból származó 
Radovik adományozta önmagának. Bár 
Gorwick valaha élt legjobb királyaként 
tisztelik, nem párnák közt, s nem is a 
csatamezőn halt meg: egy hajnalon szolgái 
üresen találták ágyát, tárva szobája ablakát - 
Radoviknak nyoma veszett. Egyes történetírók 
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szerint közeli bizalmasai raboltatták el a 
Danavikok megbízásából, mások szerint 
abradói fejvadászok hurcolták hercegük 
tömlöcébe. Hívei ezzel szemben állították, 
hogy ráunt a királyi sorsra, és egyszerűen 
megszökött. A visszatértétől való félelem 
még egy esztendeig egyben tartotta az 
országot, utóbb az uralkodó családok (négy 
ál-Radovik aktív közreműködésével) egy 
teljes évtizedig marakodtak a trónért, majd 
helyreállt a régi „rend”: az ország 
tartományokra hullott. 

Gorwick utóbbi évezredének története 
mozgalmas, ám nem túl változatos: a 
Shadonnal vívott ősi háborúság 
rajtaütésekben, szüntelen tengeri 
csatározásban merül ki a szorosban és a 
partmenti szigeteken. Míg a szent céllal 
meghírdetett hódító hadjáratok Abadana 
földjére (1826, 1980, 2200, 2224) kudarccal 
végződnek, az ellencsapás, a Dzsihad 
mindannyiszor feldúlta és kifosztotta 
Warvik tartományt. Az ország egyesítésére 
ez idő alatt is történtek erőtlen - s 
eredménytelen - kísérletek. Gorwick 
nagyjai, tőlük szokatlan módon, 
diplomáciai eszközökkel is próbálkoztak, a 
politikusok azonban nem boldogultak 
uralkodóikkal: az Úr Ranagol 2437. 
esztendejében botrányba fúlt Nagy-Gorwick 
Tanácsülés világosan bizonyította az 
arisztokrácia makacsságát. Az utolsó 
évtized legjelentősebb eseménye már egész 
Ynev sorsa szempontjából jelentőséggel bír: 
az Úr Ranagol 2447. esztendejének végén a 
Corra-dolos túlpartján feltűntek az amund 
hordák előörsei, ám eleddig nem 
próbálkoztak átkeléssel. 

Gorwick kultúrájáról 
A gorwickiak ereiben shadoni és 

kráni vér keveredik, kultúrájuk ennek 
egyenes következményeként a két 
birodalom kultúrájának sajátos vegyüléke. 
Fellelhetők itt a lovagi kultúra kellékei 
éppúgy, mint a harcművészek, s a nemes 
tettek is éppoly mindennapiak, mint a 
könyörtelen árnyékháborúk. A művészek és 
bölcselők szabadosaqbban gondolkodnak e 

tájon, mint a Gályák Tengerének déli partján; 
kitartásuk lázas őrületig és vak önfejűségig 
fokozódhat. Előszeretettel járják körül a halál, az 
elmúlás témakörét, nem riadnak vissza az „élő” 
modellek felhasználásától sem. Alkotásaik undort és 
megbotránkozást váltanak ki a világ más tájairól 
érkezőkből. 

A dzsad kultúra kulcsszava a vagyon, a 
gorwickié az újdonság keresése. Ez nyílvánul meg 
minden helyi alkotásban és filozofikus gondolatban, 
de ez hatja át a mindennapokat is. Gorwick lakóit 
mécsvilág körül rajzó bogarak módján vonzza 
mindaz, ami szokatlan és rendkívüli, s nem hátrálnak 
meg akkor sem, ha a jelenségek veszélyesnek 
bizonyulnak. Életvitelükben is a merész 
megoldásokat részesítik előnyben, a feltétlenül 
szükségesnél jóval nagyobb kockázatot vállalva. 
Mivel örömüket lelik a kihívásban, a külhoniak 
számára döntéseik néha őrültségnek tűnnek. 
Mindenben, a mások számára teljességgel 
hétköznapi vagy alpári dolgokban is önkifejezési 
lehetőséget - ahogyan ők fogalmaznak, művészetet - 
látnak. Érzelemviláguk gazdag, erkölcseik finoman 
szólva szabadosak - a törvények persze csak a 
felsőbb körök tagjainak teszik lehetővé, hogy 
szabadon hódoljanak hóbortjaiknak. 
Gorwick építészetének jellemzői az égretörő 
tornyok, magas, csúcsíves ablakok, sárkánygerinc-
csipkés élek és sarkok. Gyakoriak a 
valószínűtlennek tűnő átívelések, a csipkemód áttört 
támfalak - mindenütt vad és merész megoldásokba 
botolhat az utazó. A művészi szándék fontosság 
dolgában messze megelőzi a gyakorlatiasságot; a 
krónikák említést tesznek olyan épületről, ahol a 
kapu vagy ajtó nem fért össze a tervező 
elképzelésével, ezért a gorwickiak az ablakon át, 
létrák segítségével járnak ki-be. A belső terek 
tágasak és magasak; az építészek szívesen játszanak 
a fény és az árnyék, a tükörsima és a durva 
falfelületek összhatásaival. Színes homlokzatot 
Gorwick-szerte alig látni, a legkedveltebb 
építőanyag a fekete, fehér és szürke kő. A költséges 
és tágas épületek persze elsősorban templomok vagy 
paloták, a városi polgárok kevésbé fényűző, sokkalta 
józanabb hajlékokban laknak. Mivel a városok 
közbiztonsága kétes, az ablakok magasan nyílnak és 
szűkek, erős deszkákkal jól zárhatók. A városfalak 
között kevés a hely, a házak egymásnak vetik 
oldalukat, az utcák kanyargósak, az épületek felső 
szintjei árkádok gyanánt hajolnak az utak fölé. A 
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földszinten műhelyek és boltok sorakoznak, a 
polgárok a csendesebb emeleti szobákat lakják. A 
falvak - a földesúr várát és a tehetősebb gazdák 
kőházait kivéve - siralmas látványt nyújtanak: a 
vályogból tapasztott, zsúpfedeles viskóknál még az 
uraság lovai is különb istállóban laknak. 

A gorwicki nép furcsamód büszke kétes 
vérvonalára - talán érzik, micsoda tehetséggel 
áldotta meg őket a sors. Más nemzetek szülötteit 
nem csak lenézik, de meg is vetik, ostoba, unalmas, 
érzéketlen alakoknak bélyegezve őket, akik 
hazugságok útvesztőiben élnek, és képtelenek 
megszabadulni erkölcsnek címzett téveszméjüktől. 
Egyedül a messzi Krán lakóit ismerik el, rájuk 
túláradó tisztelettel tekintenek - talán a vallási 
hagyomány okán, talán Shackallor körmönfont 
politikájának eredményeképp. 

Gorwick társadalmáról 
Gorwick társadalma az Ynev-szerte 

megszokott feudális modellt követi, kiegészítve egy 
másutt alig előforduló rétegel, a rabszolgákkal. Az 
ország feletti uralmat elvben a király gyakorolja, de 
emberemlékezet óta nem fogja egybe felsőbb akarat 
az öt tartományt. A legmagasabb helyi méltóság a 
tartományi bíboros vagy herceg, aki a szó 
legszorosabb értelmében ura országnyi birtokának: 
tekintélye az uralkodóéval vetekszik, szava törvény, 
királyválasztási joga (a főrendűek kiváltsága) 
elidegeníthetetlen. 

Az új király elvben az öt tartományúr közül 
kerül ki, ám a gyakorlat (lásd Radovik 
felemelkedését!) olykor mást mutat. Az öt 
tartományból háromban vallási méltóság, Ranagol 
egy-egy bíborosa tölti be a vezető szerepet, a két 
másik élén herceg áll. A posztok örökletesek: időtlen 
idők óta egyazon papi és hercegi dinasztiák 
birtokolják. A főág esetleges kihalásakor mindig 
akadnak másod- és harmadrendű ágak, a dinasztiák 
kebelén belül gyakorta folynak árnyékháborúk - az 
ágak kihalásáért a természet és a sors csak ritkán 
okolható. 

A gorwicki hatalmi piramis következő szintjén 
az arisztokraták, a tartományok grófjai és bárói 
találhatók. Mindannyian vár- és földesurak, noha 
idejük legjavát nem birtokaikon, hanem városi 
palotáikban töltik. Nem a fegyverforgatásban, 
inkább a politizálásban és a cselszövésben 
jeleskednek, stratégiai érzékük sem a harcmezőn, 

hanem az árnyékháborúkban nyílvánul meg. 
Kémek, orgyilkosok és fejvadászok seregét 
foglalkoztatják, ezek segítségével valósítják 
meg rövid- és hosszútávú terveiket. 
A szabadosok zömmel nemesenszületettek, 
akik fegyverükkel szolgálják meg a fényűző 
életmódjukhoz elengedhetetlen aranyfedezetet. 
Ide tartoznak a földjevesztett nemesek, a 
másod- és többedszülöttek, s mindazon ifjak, 
akik hóbortból forgatják a pengét. A 
Szabadosok többségükben fiatalok; életük 
delelőjére vagy sikerül megszerezniük a 
felemelkedéshez szükséges vagyont, vagy 
acéllal a bordáik közt végzik egy poshadt vizű 
városi csatornában. Drága anyagokból szabott, 
ám kényelmes, a mozgást nem akadályozó 
holmikat viselnek: selyeminget, 
bársonynadrágot, brokátzubbonyt és puha 
lovaglócsizmát. Fegyverük és harcmodoruk 
könnyű, az ügyességet és a ravaszságot 
mindenek felett tisztelik. Címereiket nem 
pajzsokon, hanem selyemkendőkbe hímezve 
viselik; a hirhedettebbek tucatnyi ilyen 
ékességet hordoznak győzelmeik 
bizonyítékaként. 

A szabadosokhoz hasonló tisztelet jár ki a 
fejvadászoknak, akik nem születésükkel, hanem 
fegyverforgató képességükkel és hűségükkel 
érdemlik ki a nemességet. Megítélésük nem 
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azonos a nemesenszületettekével, de 
Gorwickban amúgy páratlan kiváltságok 
illetik meg őket. Bár megbízást csak 
klánjuktól fogadnak el, magányos 
harcosként, olykor kis csapatokban 
tevékenykednek, s gyakorta találjuk meg 
őket a szabadosok kíséretében is. Nem 
szabad prédái az úri önkénynek, mert 
félelmetes klánjuk - míg törvényeit meg 
nem szegik - mögöttük áll. 

A délvidék egyetlen más népére sem 
jellemző annyira a városi életmód, mint a 
gorwickiakra. A földeken szinte csak a 
parasztok, a hegyekben pásztorok és 
fejvadász-közösségek élnek, mindenki más 
a városokba, a magas falak védelmébe 
gyűlik. A polgárság Yneven szokatlan 
módon széles réteget képez. Tagjai szabad 
költözési joggal bírnak - ezt a nemtelenek 
körében ritka kiváltságot a városokra 
érvényes törvényeknek, nemkülönben 
tekintélyes vagyonuknak köszönhetik. 
Túlnyomórészt kereskedők és kézművesek, 
de lehetnek tehetős birtokosok csakúgy, 
mint művészek vagy gondolkodók. 

A parasztok sorsa Gorwickban 
mostoha. Csak névleg szabadok, valójában 
röghöz köti őket a törvény. Bőrükbe égetve 
uruk címerjelét viselik, ha menlevél nélkül 
érik őket az országúton, büntetésük halál. 
Kötelesek ócska holmikban járni, hajukat 
rövidre vágatni; fegyvert, ékszert hordaniuk 
fejvesztés terhe mellett tilos. 

A rabszolgákat gyakorlatilag állati 
sorban tartják mind az öt tartományban. 
Verik, korbáccsal ösztökélik, moslékkal 
etetik őket. Legjobban a városi házakban, 
palotákban szolgálók járnak - szerencsétlen 
társaikkal számtalan olyan veszedelmes 
vagy aljamunkát végeztetnek, ami méltatlan 
a gorwicki szabadokhoz. Ők takarítják - 
gyakorta puszta kézzel - az istállókat, ők 

csákányoznak a bányákban, s ők működtetik a 
hírhedt warviki Gát szivattyúit is. Rabszolgát 
természetesen csak nemesember tarthat, s a 
hűbéresek felett sem rendelkezhet más rajtuk kívül. 
A szabadok, a polgárok kénytelenek megelégedni a 
„fizetett” szolgákkal, ha egyáltalán megengedhetik 
maguknak az efféle fényűzést. 

A felsorolt társadalmi osztályok Gorwickban 
élesen elkülönülnek egymástól, tagjaik ruházatuk és 
viselkedésük alapján könnyen megkülönböztethetők. 
A felemelkedés és a lesüllyedés lehetősége persze 
adott, ám ilyesmi a gyakorlatban ritkán fordul elő. 
Az ország lakói nemes és nemtelen között nem 
mennyiségi, hanem minőségi különbséget tesznek, s 
ugyanígy gondolkodnak szabadokról és 
rabszolgákról is. Aki jogtalanul áthágja a határokat, 
aki másokat megtéveszt vagy tévedésben hagy, 
halállal bűnhődik. A külországból érkezők - 
rangosaktól származó menlevél híján - tetszés 
szerint tekinthetők szökött rabszolgának vagy szabad 
zsákmánynak, feltéve, ha még nem képezik 
valamely nemesúr tulajdonát. Az utazónak rangja 
nincs; lenézik, félrelökik, csak a rabszolgák közt 
kaphat szállást - és jaj neki, ha berzenkedni próbál! 
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A cikk képei a forrás honlapról származnak, 
ott képezték a cikk illusztrációit. Eredeti forrásuk 
nem került feltüntetésre és nem ismert. 

 
 

  

 
 

 


