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Szemelvények Ynev  
konyhaművészetéből

Ynev igen változatos kultúrái sokféle étkezési 
szokást tudhatnak magukénak. Az éghajlat, a 

domborzat, a távoli óhazákból származó hagyomá-
nyok és szomszédok mind rányomják a bélyegüket 
minden ország étrendjére és italkultúrájára. 
A különleges harcmodoráról híres Tiadlan ételeiben 
is különleges. Elsőször is, nem használnak semmi-
lyen tejterméket. Sosem isznak tejet, nem ismerik a 
túrót és a sajt szerintük rémes dolog. Ételeiket leg-
inkább fán párolják. A fogásoknak kifejezetten fon-
tos a kinézete. Nincs más nép széles e világon, ahol 
ennyire adnának a látványra. Ám amennyire szépek 
fogásaik, általában annyira erősek is. Ételeik alapja a 
rizs. Mindig két tállal esznek, egyet a halottaikért. Az 
igazi tiadlani éttermeket ryoriyanak hívják. Ezekben 
egy-egy ételfélét készítenek, ki tésztákat, ki vadhús 
– illetve halféléket vagy más különlegességet. A ten-
gerparti kikötök egyedül álló ételkülönlegessége a 
syshai, ami nem más, mint nyers haltekercs. Elké-
pesztően sokféleképen tudják elkészíteni hol kagy-
lóval, rákkal vagy zöldségekkel töltik a tekercseket. 
A mindössze falatnyi syshai általában maróan erős 
krémmel tálalják  A ryoriyanakban egyszerre hozzák 
ki az összes ételt, emiatt általában hidegek, vagy mire 
elérkeznék elfogyasztásukhoz, egyszerűen kihűlnek. 
Ez a tiadlaniakat egyáltalán nem, ám külhoniakat 
igencsak zavarni szokta. Ugyan sokféle tiadlani sü-
temény létezik, az étkezésnek nem szerves része a 
desszert.
A Quiron – tenger déli partján fekvő Abasziszban 
mind a tengerek gyümölcseit, mind az erdők, he-
gyek nyújtotta vadhúst felhasználják ételeikhez. 
Furcsamód a tengerparti városok lakói tengervizet 
is szívesen tesznek ételeikbe. Tehetősebb, a parttól 
messzebb fekvő családok konyhájára fényes ezüs-
tökért tengervizet hozattatnak. Jól fizető, nyugodt
munka ez, a kereskedők kifejezetten sajnálják, hogy 
csak az assziszok hóbortja. A finom vörösbor sem
hiányozhat szinte egyetlen ételből sem. Az Onpor-
hegység szőlőtőkéi kiváló minőségű nedűkkel lát-
ják el a konyhákat. A Quiron melléki településeken 
gyakran kerül az asztalra hal, polip, rák és egyéb 
tengeri állatok. Kifejezetten szeretik a cápahúst és a 
kagylót is. Ezek főzőlevéhez általában vörösbort és 
tengervizet is tesznek. A belső vidékeken leginkább 
sertés-, marha- és baromfihúst készítenek és nagyon
kedvelik a vadállatok húsát is. A vadpecsenye legin-
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kább ünnepi lakomák fénypontja. Emellé zöldségkö-
retet és különböző gombócféléket – retla, gnocchi, 
nadali – szolgálnak fel. Szegényebb falvakban a gom-
bócokat húsmaradékkal, zöldségekkel, lekvárral, 
esetleg túróval töltik, majd szószokkal leöntve fo-
gyasztják. Módfelett kedvelt fűszer a piros paprika, 
bors, kapor és a só. Szinte elmaradhatatlan az ételek-
ből a vöröshagyma, paprika és a paradicsom. Jóféle 
savanyúságoknak káposztát, uborkát és erős paprikát 
erjesztenek.
Az Északi Városállamok  megörökölték  szomszéda- 
iktól a gombócokat illetve a  töltött tésztákat. Első-
sorban a piték sokszínűségét kell itt megemlítenünk. 
Tölteléknek fűszeres tojást vagy húskrémet használ-
nak, esetenként zöldségeket, gyümölcsöket. Eltérően 
az asziszoktól, itt a vacsora a legfontosabb étkezés. A 
tengeri településeken leginkább halakat és rákokat 
fogyasztanak. Különös szeretettel készítenek zabká-
sát, birkát, pulykát. Leginkább az édes ízeket kedve-
lik, szívesen használnak ételeikhez mézet, gesztenyét 
és mentát. Gazdag leveseiket agyagedényben, pará-
zson főzik. A húst általában nem sütik át teljesen, ami 
a kényes, külhoni gyomrot könnyen megfekszi.
A dzsad konyha túlzásairól híres. Süteményeik ehe-
tetlenül édesek, ételeik borzalmasan fűszeresek és 
erősek - ám pontosan emiatt nagyon laktatóak. Egy 
idegennek nehéz hozzászoknia nehéz fogásaikhoz. 
A dzsad piacok nemcsak a tolvajoktól hemzsegnek, 
a világ legkülönbözőbb fűszerei is megtalálhatóak 
itt. A dzsad konyha elmaradhatatlan fűszerei a ko-
riander, jázmin, zsálya, cala paprika, szerecsendió. 
Szinte minden ételükbe raknak fokhagymát, illetve 
vöröshagymát. Előszeretettel fogyasztanak kecskét, 
baromfit és borjút. Akárcsak a húsokat, a zöldségeket
is erősen fűszerezik, és igen kedvelt errefelé a csíra 
és a szója is. Általában olajban, hirtelen sütik ki a fo-
gásokat. Akárcsak a vásárokban, úgy a fogadókban, 
lacipecsennyéseknél is alkudni kell az étel árára.  Ha 
ezt a kedves vendég elmulasztja, igencsak megjárhat-
ja, a kialkudott árat viszont senki nem bírálja felül. A 
dzsad ételekhez nem szokott gyomornak ajánlott az 
étkezés után egy gyűszűnyi harat, bár ez -alkohol tar-
talma miatt - könnyen fejbe vághatja az óvatlanokat. 
Gorvik népe imád lakmározni és ennek alaposan 
megadják a módját. A sajt erjesztésének évszázados 
hagyományai élnek itt, így nem meglepő, hogy szin-
te mindenre sajtot szórnak. Nem szokták sajnálni az 



ételt: egyes fogásokkal akár egy teljes font húst is 
felszolgálnak, nem beszélve a köretről. Az itt élők 
előszeretettel használnak zöld fűszereket. A kony-
hakertben vagy balkonok ládáiban általában roz-
maring, oregánó, majoranna, koriander virít. A 
helyi konyha elmaradhatatlan része a fokhagyma, 
olívaolaj, a paradicsom és az olajbogyó. Sok helyen 
foglalkoznak olajbogyó-termesztéssel, az évszádos 
termő fákat nagy tisztelet övezi. A tenger gyümöl-
cseit itt is nagy szeretettel fogyasztják, akárcsak a 
baromfit, sertést és a marhát. Nagy hagyománya van
a salátáknak is. Szinte minden étkezésüket saláták-
kal kezdik, melyekbe megszámlálhatatlanul sokféle 
zöldséget kevernek. Általában halat és csirkefalato-
kat is tesznek hozzá. Az olívabogyó, akár a különbö-
ző fűszeres salátaöntetek, elmaradhatatlan kellékei 
a salátáknak. Az Abradói-fennsík nem csak vadállo-
mányáról, hanem valat nevű gombájáról is híres. A 
déli lejtők barlangjaiban élő gombát tavasztól őszig 
gyűjtik a szorgos kezek. A gorvikiak ezerféleképpen 
tudják elkészíteni a gesztenyét, nem csoda hát, hogy 
híres a gesztenyelekvárjuk és gesztenyemézük. És 
még nem is említettük a tésztát. Az orsótésztát (a 
neve a hosszából ered, ami miatt fogyasztásához fel 
kell tekerni), a síptésztát vagy a tartit megszámlálha-
tatlan módon készítik el. Sütik, főzik és akár többfé-
le szósszal tálalják. A gorvik nép kiváló vendéglátó. 
Éhesen sosem állnak fel a látogatók az asztaltól, ám 
egy teljes étkezés elfogyasztása igazi kihívás egy ide-
gennek. 
A Kereskedő Hercegségek konyhája a leveseiről hí-
res. A hideg és meleg levesek hagyománya igen régi. 
A hideg leveseket főzés nélkül készítik, gyakran er-
jesztik. A levesek igen gazdagok, sokféle zöldséget 
raknak bele és gyakran húst is. Általában birkát, 
bárányt, marhát, sertést és baromfit fogyasztanak.
Szívesen sütik nyárson, egészben, a fokhagyma és a 
vöröshagyma itt elmaradhatatlan. Kifejezetten ked-
velik az olívabogyót, a borsot, a sáfrányt, a fűszer-
paprikát és a zöldpaprikát. A gorviki szomszédok 
hatása a konyhában is érezhető. Az itt élők ugyan-
csak szeretik a salátákat, paprikát, paradicsomot, 
uborkát, fejessalátát, karfiolt, gyümölcsöt és olíva-
bogyót tesznek bele, amit olajos-hagymás öntettel 
tálalnak. Az önteteket szívesen fűszerezik ánizzsal, 
rozmaringgal és gyenge fehér borral. A partmenti 
településeken gyakran kerül az asztalra halfélék, rá-
kok, polipok.
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P.sz.: 3521. Arel Kvartja, Kék Acél hónapjának 
huszadik napja

A térkapu, melyet dwoon papok nyitottak nekünk, 
egészen Haonwellig repített bennünket. Az északi 
hercegség minden, az otthonától távolra szakadt 
elf álma, ezért érdeklődve léptem át magam is déli 
kapuját. Annyit meg kell hagyni, egy külhonból 
érkezőnek érdekes látvány, hogy több negyed is a 
városfalon kívül rekedt. Az ideszorultak azonban 
ugyanolyan teljes jogú polgárai a fővárosnak, mint 
a bent élők, és rögeszméjük, hogy hamarosan újabb 
falat vonnak Haonwell köré. 
A Zemel hegyéről volt alkalmam távolabbról is le-
tekinteni a városra: északon, a Tengeri-Traidlan 
alacsonyabban fekvő lankáin húzódnak népem ne-
gyedei, aminek a Synn Erian nevet adták. A hatal-
mas erdőt csak néhol szakítják meg a kőből és fából 
épült házak. Túlontúl emberi, mégha igyekeztek 
is valamit átmenteni kultúránkból. A két másik 
városrészt, amit az itteniek Garaisnak és Hanónak 
neveznek, teljesen eltérő szemlélettel építették. Az 
előbbiek a nemesek negyedei, az utóbbiakban a ke-
reskedők, kézművesek élnek, de idetartozik a Treis 
is, amely kifőzdéi mellett a híres-hírhedt haonwelli 
tolvajcéheknek ad otthont.
A város kapuit éjszakára bezárják, ezért igyekez-
nünk kellett, hogy még Antoh órája előtt odaér-
jünk. Hasonló szokással még nem találkoztam, 
Ilanorban szabadon járhattunk akár sötétedés után 
is, a dwoonok is csak saját házuk ajtaját zárták ma-
gukra. Furcsálkodva léptünk be, majd a Synn Erian 
felé vettük az utunkat. Ígéretet kaptam a shindartól, 
hogy saját palotájában szállásol el bennünket. 
Ahogy közeledett a kapuzárás ideje, úgy néptele-
nedtek el az utcák, főleg a gazdagabb negyedekben. 
A kétes városrészeket messze elkerülve értük el az 
elfek fallal körülvett erdejét. Ezeket a belső negye-
deket elválasztó határvonalakat, melyek leginkább 
egy kahrei rézspirálra emlékeztetnek, nem zárták 
el, ezért minden előzetes engedély kikérése nélkül 
vágtunk neki. A földre hulló ezüst juharfalevelek és 
a selyemakác édes illatú, rózsaszín virágai olyanok, 
mint a déli dzsadok legfinomabb szőnyegei. Töké-
letes harmóniájukat a fák között húzódó keskeny 
utcácska töri meg, melyet fából épített házak fog-

nak közre. El kell ismerni, szépen faragott oszlopa-
ikkal az elf építészet remekei. A keskeny sikátor, az 
egymás mellé épített házak viszont már a fiatalabb
fajok zsúfolt városaira emlékeztetnek. Egyiknek-
másiknak még saját kertje sincs, sőt, láttam olyat is, 
amihez köveket is felhasználtak. A Tengeri-Traidlan 
lankáiról idáig tündöklött a régi Kyr Palota holdlunír 
kővel ékített kupolája. A hagyomány szerint az 
Ötödkorban épült és Igere papnői lakták. Mára már 
elvesztette mágikus kisugárzását, mint ahogy a leg-
több Weilának szentelt templom és szentély is, me-
lyek romjaira Haonwell épült, és akiről a város a nevét 
kapta. Synn Erianba jutni nem egyszerű, a Százezer 
Lépcső negyede furfangos labirintusként zárja el az 
utat az arra méltatlanok elől. Arról suttognak, mági-
kus utcái eltűnnek, ha valaki nem tiszta szívvel kö-
zelítene a Tyssa L’imenel tisztását is magába foglaló 
városrészhez. A Vér Nélkül Való kalahora rönkszen-
télye már akkor itt állt, amikor a kyreknek még hírét 
sem hallottuk. Őseink mindig is nagy gondot fordítot-
tak a védelmére. Fekete törzsű égerfák és kőrisek ve- 
szik körbe, az esős évszakokban, mint most, mocsár 
borítja el, amely szinte lehetetlenné teszi a megkö-
zelítését.
A lovakat hátrahagyva, a kezünkkel tapogattuk ki, 
merre sekélyebb a láp és hajtottuk félre a békalili-
omok apró, fehér virágait. Jó egy óránkba telt, mire 
átjutottunk a különös védelmi rendszeren, de megér-
te a fáradtságot: előttünk a haonwelli shindar fény-
űző, platánfa-palotája magasodott. A késői időpont 
ellenére szívesen fogadtak bennünket, messziről 
jött testvérként üdvözölt maga a herceg is. A politi-
kai csatározások és intrikák mély barázdákat véstek 
egyébként fiatalos, nemesvonású arcára. Azonnal
hellyel kínáltt és frissítőt hozatott. A sirenari hírek-
ről és a rehynnek javaslatairól csak a másnapi kihall-
gatáson tudtam tájékoztatni. A tanácsokat érdeklőd-
ve hallgatta végig, és biztosított a Szövetség iránti 
feltétlen hűségéről. 

Erume Heron Naplója
III. Az unikornisok hazája
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P.sz.: 3521. Arel Kvartja, Sólyomszárny hónapjának 
első napja

Ma mozdultunk ki először Synn Erian negyedeiből, 
hogy Haonwell első városából is lássunk valamit. Az 
itteniek kedvesek, toleránsak és bárhova mentünk 
is, szívesen elegyedtek szóba velünk. Betértünk a 
Garaisba, a nemesek városrészébe. Az utcák itt szé-
lesek, nagy kockakövekből kirakottak. A rengeteg 
tér és az elfek szakértelmét dicsérő kertek még szel-
lősebbé és különlegesebbé teszik. A házak és palo-
ták nagy része az erigowi stílusjegyeket hordozza 
magán, egyesek azonban olyan régen épültek, hogy 
nyomokban a kyr építészet csavart mintáit is felfe-
deztem rajtuk. Szívesen megnéztem volna egyet-
kettőt belülről is, de sajnos a programunk nagyon 
szoros volt. 
Az uralkodóhercegi unikornis-ménes megtekin-
tése régi álmom volt, amióta betettük a lábunkat 
Haonwellbe, erre vágytam a leginkább. Hatalmas 
városrészt kerítettek el ezeknek a csodálatos álla-
toknak, és eredeti élőhelyükön is megtalálható fákat 
illetve növényeket telepítettek ide. A levegőt itt ál-
landóan párásan és melegen tartotta valamiféle kü-
lönleges mágia, folyt rólunk a víz, mire megpillan-
tottuk az első méneket. A tenyésztésre elkülönített 
csődöröket külön istállókban helyezték el, formában 
tartásukhoz pedig hatalmas futtatókat építettek az 
egyik tisztás nyugati szegletében. 
A vezetőnknek kĳelölt félelf nő lelkesen magyaráz-
ta a vérvonalak történetét és a tenyésztés alapjait, 
de az igazat megvallva nem sokat értettem belőle. 
A csapáson egészen közel vitt bennünket az egyik 
ezüstsörényű unikornishoz, majd halk füttyszóval 
hívni kezdte. Leírhatatlan élmény volt végigsimíta-
ni a szőrét, és a nőtől kapott kockacukorral megkí-
nálni. Ezek az állatok hihetetlenül intelligensek és 
olyan nemességet sugároznak, ami kevés élőlény sa-
játja. A ménest csak nagyobb távolságból láthattam, 
nagyjából száz-százötven unikornis tartozott hozzá, 
mének, kancák vegyesen, és egy-két csikót is láttam. 
A vezetőnk elmondta, hogy rengeteg idő és türelem 
kell hozzájuk, nehezen szaporodnak, néha csak má-
gia segítségével. 
Kelet felé fordultunk, ahol a leggazdagabb nemes 
családok kisebb ménesei legelésztek békésen. Ezek 
is gyönyörű állatok voltak, némelyiküket a herceg 
adományozta leghűségesebb alattvalóinak. Az uni-
kornisok lenyűgöző látványa után könnyű sétára in-

dultunk a közrendűek Hanó nevű városrészében.
Szerkezetileg hasonlónak találtam a nemesi ne- 
gyed felépítéséhez, a különbség csupán abban rejlett, 
hogy itt inkább kétszintes, gazdagon díszített házak 
és hatalmas cserepekbe ültetett dísznövények sze-
gélyezték az utakat. Az emberek itt is mosolygósak 
és barátságosak, amiben úgy vélem, nem kis szerepe 
van annak, hogy viszonylagos jólét jellemzi egész 
Haonwellt. Öltözködésükben felfedezhetőek az elf 
ruházkodásra jellemző díszítések, a varrott és hímzett 
virágminták és kecses levélformák. Nagyrészt zöldet 
viselnek, de megtalálhatóak a kék különböző árnya-
latai, a sárga és a vidám lila is.  
A piactér felé vettem az utamat, melyet a helyiek 
Yattyrnak neveznek. A név eredetét ugyan nem sike-
rült kiderítenem, de hangzásából ítélve a kyr örökség 
részét képezi. Itt épült fel még az Ötödkorban a mél-
tán híressé vált Gőzfürdő, ami Haonwell egyik leghí-
resebb nevezetessége, és a hercegség szimbóluma.
A piacteret állandó nyüzsgés jellemezte, csak egészen 
lassan haladtunk előre. A kirakott kézműves áruk 
mindegyike nagy szakértelemről árulkodott. A leg-
aprólékosabban megmunkált, festett üvegtálaktól és 
szobrocskáktól kezdve a finom csipkéken át a híres
haonwelli bársonyig mindent megcsodálhatott itt a 
messziről érkezett vándor. Magam sem tudtam ellen-
állni, vásároltam egy smaragdzöldre festett levélalakú 
üvegvázát és egy árvácskamintával kivert csipke zseb-
kendőt, utóbbiba kérésemre a mester a monogramo-
mat is belehímezte cikornyás betűkkel. 
A színek vidám kavalkádja engem is magával raga-
dott, és azon kaptam magam, hogy a kicsiny utcács-
kák labirintusán keresztül a Treisbe sodródtam. A tol-
vajcéhek embereitől és piszkos koldusoktól hemzsegő 
negyed sötét sikátorai elbizonytalanítottak egy pilla-
natra, de aztán két testőröm fenyegető megjelenésé-
ben bízva, mégis úgy döntöttem, hogy körbenézek. 
Mintha egy másik városban jártam volna: nyomor és 
piszok mindenütt, amerre néztem, az emberek meg-
tört tekintete nélkülözésről árulkodott. A Hanó ele-
gáns üzletei helyett itt bordélyok és sötét kapualjak 
uralták az utcákat. Úgy döntöttem, nem kérdezem 
meg, merre találhatók az Északszerte ismert kifőzdék, 
az emberek szemébe sem mertem nézni, nehogy kihí-
vást, lenézést, vagy a kalahorák tudják, milyen érzé-
seket olvassanak ki belőlük. Egy fertályóra bolyongás 
után akadtam rá a kis, családias hangulatú fogadókra, 
ahonnan finom illatok szálltak kifelé, elnyomva a vá-
ros bűzét. 
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Végül a Kendran-család kifőzdéje mellett döntöt-
tem, amit tiszta szívből ajánlok mindenkinek, akit 
jó- vagy balsorsa a Treisbe vezérel. A helyi konyhára 
jellemzőek a különleges módon elkészített - zömé-
ben marha - húsok és a legváltozatosabb szószok, 
mártások. A különleges fűszerek pikánssá vará-
zsolták, és ízletessé tették a legegyszerűbb fogásokat 
is.
Az ebéd után visszatértünk a szállásunkra, Synn 
Erianba.  

„P.sz.: 3522. Kyel két párja, Szándék hónapjának 
negyedik napja

A városban való barangolásom alatt összeszedtem 
valami nyavalyát, ezért hetekig az ágyat nyomtam. 
Magas lázam volt és félrebeszéltem, az enyéim min-
den órában életben maradásomért könyörögtek a 
kalahorákhoz. A shindar a legjobb orvosokat rendel-
te mellém. Nem tudom, hogy végül az ő áldozatos 
munkájuk, vagy a kalahorák kegyelme gyógyított-e 
meg, mindenesetre most, több mint egy hónap eltel-
tével folytatni tudom küldetésemet. A shindar ter-
mészetesen levélben tájékoztatta Erigow hercegét 
késésem okáról, aki válaszlevelében sajnálatát fejez-
te ki és minél hamarabbi gyógyulást kívánt. 
A hideg évszak negyedik napján hagytuk el Haonwell 
fővárosát, és egy kelmekereskedő szekérkaravánjá-
hoz csatlakozva indultunk el Ter Quillingenbe.

Adrin Heron



A neves aszisz Krad-pap egész életét a kárpit 
mögötti lét kutatásának szentelte. Halála előtt 

papírra vetette addigi tapasztalatait, melyeket egy, a 
nekromancia tudománya iránt különösen érdeklődő 
erigowi Rasil Assas fordított le nyelvünkre és másolt 
le az egyetem számára. A fordítást téma szerint fel-
osztva több tekercsben találtuk meg a könyvtárban, 
melynek ez a második darabja, s melynek témája az 
élőholtak „élettana”. A témaszakaszok közötti átve-
zető mondatokat feleslegesnek ítélve eltávolítottuk 
azokat az ehelyütt is közölt másolatból, hogy az ér-
deklődőnek csak a tényekkel kelljen törődnie.

…Az efféle bestiák tekintetében – kevés kivételtől 
eltekintve – egyáltalán nem beszélhetünk bármifé-
le anyagcseréről. Az élőholtakat elsősorban egyfajta 
negatív energia mozgatja és irányítja, amely Adron 
papjai szerint nem más, mint bemocskolt mana. Ezt 
azzal indokolják, hogy az igazán hatalmas holtak he-
lyén, mint amilyenek a lesath vagy a királyvámpír, 
fekélyes kitüremkedések érezhetők a manahálóban. 
Én kételkedem ennek kizárólagos igazában – véle-
ményem szerint ugyanis ezek az energiák egy Külső 
Síkról származnak - mint amilyenen például a dé-
monok is élnek - és a mozgó holtak puszta létének 
torz kelése és a lényükben fókuszált sötét erő mutat-
kozik meg a manaháló szerkezetében. Ez az energia 
mindenesetre, származzon bárhonnan, áthatja az 
élőholtakat és meghatározza minden cselekedetüket 
– nem más ez tehát, mint az élőholtak idegrendsze-
re, vére és  veleje.
Amellett azonban, hogy az általam vizsgált ször-
nyetegek „élettana” néhány, a fentihez hasonló torz 
hasonlóságot mutatott az élőlények biológiájával, 
kutatásaim inkább a különbségeket mélyítették el és 
tárták fel, melyet ez úton osztok meg az utókorral s 
az érdeklődőkkel…

…A hidegvérű lényekhez hasonlóan az élőholtak is 
képtelenek előállítani a saját testhőmérsékletüket, 
így a környezetük melegére vannak bízva. A megje-
lenésük helyének általános jellemzői miatt érezhető 
jegesnek az érintésük, amit a legtöbben, kik már ta-
lálkoztak egy efféle bestiával, később előszeretettel 
emlegetnek a sír hideg szeleként – ez azonban nem 
szükségszerű.

A testhőmérsékletüket a környezetükkel együtt vál-
toztató állatokkal ellentétben azonban az élőholtak-
ban nem tesz kárt a túlzott hideg vagy hőség – kivéve 
természetesen, ha keményre fagynak vagy megég-
nek. A bestiák azonban még az előbbi esetben sem 
pusztulnak el – jégbörtönbe zárva ugyanis nem szű-
nik meg a sötét energiák áramlása és a lelkük gonosz 
sürgetése, így ha felengednek, ismét „életképessé” 
válnak.
Ennek oka természetesen abban áll, hogy az élő-
holtak, bírjanak bár anyagi testtel vagy sem, nem 
rendelkeznek testnedvekkel, hiszen ezek mind el-
bomlanak a halál beálltával – normális esetben a 
holttesttel együtt –, az őket mozgató sötét erők vi- 
szont nem tudnak kialakítani állandó hőmérsékletet 
a mozgó holtak számára…

…Sokan vélik úgy, hogy az élőholtak vakok, hisz 
nincs már szemük, és süketek, hisz a fülük már rég 
elrothadt. Ez a tézis hibás, mivel a dögök mozdula-
tait - a fájdalomra való tökéletes érzéketlenségükhoz 
hasonlóan - idegrendszer helyett a sötét energiák 
munkája segíti, teremtőjük vagy torz lelkük paran-
csát teljesítik minden tettükkel. Ezért mondhatjuk, 
hogy az élőholtak, ha nem is látnak vagy hallanak a 
szó általános értelmében, mégis érzékelik a környe-
zetüket.
A dzsad nekromanta által I. csoportba sorolt, tudat-
talan élőholtak - mint nevük is mutatja - nem bírnak 
komolyabb tudattal vagy intelligenciával, így eleddig 
nem állt módomban kideríteni az érzékelésük mi-
kéntjét – egy bizonyos: valamilyen úton-módon ké-
pesek képet alkotni a környezetükről. Bár én személy 
szerint tartózkodnék az efféle botor általánosítástól, 
volt szerencsém meghallgatni egy olyan elméletet, 
mely szerint ezek a holtak a denevérekhez hasonlóan 
a visszaverődő hangok alapján tájékozódnak és ezért 
kell minduntalan hörögniük.
Az éji rémek általában mindazon érzékszervekkel 
bírnak, mint életükben, igaz, csökkentett mérték-
ben. Tapintásuk egyáltalán nincs, az ízek érzékelé-
sének képességét pedig a nyelvük létének függvé-
nyében képesek megőrizni, miképpen a hallásukat is 
átörökítik a túlvilágra, ha a fülük épen marad. Mind-
eközben látásuk is eltorzul, s ahogy az Élet helyett a 
negatív síkok ereje válik testük mozgatójává, inver-

8

Tanulmányaim a visszajáró holtak dolgában



…A fent is emlegetett negatív energia azonban nem 
áll korlátlan mértékben minden élőholt rendelkezé-
sére – valahogy úgy, mint ahogy az istenek sem ré-
szesítik hatalmuk egészében egyetlen hívüket sem. 
A szörnyetegeknek fennmaradásuk érdekében lét- 
szükséglet, hogy a bennük rejlő energiát táplálják 
vagy pótolják még akkor is, ha magától, pusztán az 
idő múlásával semmiképp nem távozik ezen erők 
összessége egyetlen holttestből sem. A mozgó holtak 
erejének fenntartására nem megfelelő a többi élőholt 
negatív esszenciája – ezért van szükségük az élőkre, 

mint táplálékra. 
A vadászat kényszere tehát úgy alakul ki, hogy a ne-
gatív energiák puszta létükkel átformálják az élőhol-
tak lelkét még „feltámadásuk” előtt, így az állandó 
éhség tudatalattĳukba fészkeli magát. Amint pedig
újra „életre kelnek”, azonnal táplálék után indulnak, 
hiszen az ébredés folyamata magában felemészti az 
energiák jókora hányadát.
Az éhség nagyságának és fontosságának mértéke ha-
tározza meg, hogy a feltámadó élőholt mennyire szo-
rul rá önmagában is az élők vérére és velőjére. Minél 
több sötét energia van felhalmozva egy holttestben, 
azaz minél hatalmasabbnak mondunk egy élőholtat, 
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zére változik – ami miatt kiválóan látnak a sötétben. 
Szemük elvesztésével azonban, a többi érzékszervtől 
eltérően nem vakulnak meg, csak tompul a látásuk 
és nehezebben veszik észre a környezetükben táma-
dó mozgást.
A vérivó élőholtak és az életerővel táplálkozó szel-
lemek nem csak táplálkozási szokásaikban illetve 
vágyaikban, de érzékeikben is megegyeznek. Egy 
rúnabörtönbe zárt hatysa vallomása szerint az ő vi-
láguk az élet után egy hatalmas sötétség, melyben 
az anyag és a semmi (azaz a levegő) egyformán ki-
vehetetlen formák és megkülönböztethetetlen köze-
gek, akárha vakok és érzéketlenek volnának, mint 
egy leprás. Ezt a végtelen sötétséget csak az élők 
és a holtak esszenciája festi meg – az Élet minden 
négy kortya illetve a bomlás minden embertorzó- 
nyi térfogata egy fáklya fényével megegyező körben 
világítja be az Örök Semmit, kirajzolva az alakokat, 
a falakat, a tárgyakat és minden mást is, újra látóvá 
téve e szörnyetegeket. Az Élet princípiumát lüktető 
vörös, az elmúlásét beteges-halvány sárga színben 
látják olyan messziről, mint életükben a látótávolsá-
guk fele volt – ám ezúttal már a falak és egyéb ténye-
zők nem állnak életérzékelésük útjába.
A lelkek, legyenek bár kóborló dögök – hiszen a test, 
amelyet használnak általában egy még élő, elfszabású 
test – vagy elhunytak megidézésükig békében nyug-
vó lelkei, anyagtalan lévén egyetlen érzékszervvel 
bírnak, méghozzá egyfajta auraérzékeléssel. Ezzel 
képesek megállapítani a kiszemelt áldozat akaratere-
jét és kitartását – minél erősebb az illető szelleme, 
annál szebben kirajzolódik előttük a test alakja is az 
egyébként kínzó, örök sötétségben, melyben vissza-
térésüktől kezdve bolyonganak.
A légies testtel rendelkező (tehát nem anyagtalan, 
illetve nem testetlen) élőholtak megint másképp ér-
zékelik a környezetüket. Ez egyfajta szűrőt jelent, 
amelyen keresztül olyan kép érkezik a bestiák elmé-
jébe, amelyben nem léteznek színek, csak a fekete, 
a fehér és a szürke különféle árnyalatai. Minél szi-
lárdabb vagy keményebb valami, annál sötétebb és 
minél könnyebb vagy képlékenyebb, annál világo-
sabb: a sziklafal vaksötét, amelyben a levegő miatt 
az üregek és vájatok hófehérek, míg a barlangokban 
futó víz szürkén csobog tova. Hangokat nem érzé-
kelnek, ahogyan tapintásuk sincs és természetesen 
nem érzik az ízeket sem…



annál többet és ránk, élőkre annál veszedelmesebb 
módszerekkel kell a bestiának pótolnia azt.
Az alapján, hogy mekkora szükségük van az élők 
nyújtotta esszenciára, két csoportba sorolhatjuk az 
élőholtakat.
Az első csoport azon élőholtak összessége, amelye-
ket Abdul al Sahred Necrografiája az I-III. osztályba
sorol (tudattalan élőholtak, éji rémek és kóborló dö-
gök). Ők nem szorulnak rá és szinte nem is érzik a 
kényszert, hogy táplálkozzanak belőlünk. Az erők, 
melyek őket mozgatják, már attól is kellő mérték-
ben áramlanak a testükbe, hogy pusztán kioltják az 
életünket. Jellemzően intelligenciával vagy önálló 
gondolatokkal egyáltalán nem bíró, könnyen ural-
ható lények, akik ha „szabadok”, céltalanul róják 
az éjszakákat, mint az izar vagy a zaurak, esetleg 
egyetlen cél beteljesítésén munkálkodnak fáradha-
tatlanul, mint a beid – igaz, némelyek már-már egy 
állat mentális képességeivel is bírnak, mint például 
a vérfarkas. Veszélyes dolog azonban alábecsülni 
akármelyiket, különösen akkor, ha szem előtt tart-
juk azt, hogy a feketemágiát alkalmazó syvan is ebbe 
a csoportba tartozik.
A második csoportot azok a lények alkotják, akiket 
belső kényszer űz az élők után, hogy azokat olyan 
szenvedéssel teli halálra kárhoztassák, mint az övék 
volt. Abdul al Sahred a IV-VII. osztályba sorolja őket 
(vérivó élőholt, lidérc, szellem és életerővel táplál-
kozó szellem) és részleges magyarázattal is szolgál 
az éhségükre, lévén e tényt visszavezeti a haláluk 
okára. A vérivó élőholtakat vérmágia, a lidérceket 
boszorkány, a szellemeket pedig boszorkánymester 
átka juttatta a túlvilágra, amely varázslatok szerke-
zete a későbbi negatív energiák alapjává vált – mivel 
azonban maguk általában nem képesek a varázslásra 
(a lesath veszedelmes kivétel), a rendelkezésre álló 
eszközökkel próbálják meg bosszújukat a világra 
szabadítani. Jellemzőjük, hogy bár nem pusztulnak 
el, ha nem jutnak az áhított táplálékukhoz - mely a 
vér (esetenként a vér és a hús) mellett vagy helyett 
akár asztrális vagy mentális hullámok, netán puszta 
szenvedés is lehet -, de borzalmasan szenvednek és 
legyengülnek tőle. Kiváló példája ennek a vámpír, 
amely, ha nem jut megfelelő mennyiségű vérhez, 
egyre sápad és soványodik, egyre gyengébb és ki-
egyensúlyozatlanabb lesz, míg végül az intelligens 
és megfontolt élőholtból a vérfarkasokhoz hasonló 
tébolyult fenevad válik, amely addig mészárol, míg 
újra kellő mennyiségű vérhez nem juthat…
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…Az élőholtak jelentős része léte természeténél fog-
va képtelen önmagától gyógyulni, azaz nem képes 
külső segítség nélkül regenerálni a szerzett sérülé-
seket, hiszen ennek alapvető feltétele a vérkeringés. 
Közismert azonban, hogy a nekromanták és a boszor-
kánymesterek képesek negatív energiák illetve tiszta 
életerő átadásával és áramoltatásával gyógyítani és 
erősíteni ezeket a holtakat, amelyhez általában nem 
a saját energiájukat használják, hanem olyat, amit 
azelőtt sötétebbnél sötétebb módszerekkel szívtak el 
szerencsétlen áldozataiktól.
A mozgó halottak egy csekély hányada, azaz a IV. 
és a VII. necrografiai osztályba tartozók (vérivó élő-
holtak és életerővel táplálkozó szellemek) a testüket 
mozgató sötét erők és a harapásuk illetve érintésük 
által elorzott vér vagy életerő segítségével képesek 
gyógyítani saját magukat, hiszen a szervezetük ma-
radékaiba kerülő Élet másodpercekre felébreszti a 
szunnyadó princípiumot és regenerálja a sérüléseket 
az elorzott mennyiségnek megfelelően. Ennél többre 
azonban szerencsére képtelenek, mert miután fel-
használták a lopott Életet, a gyengén pislákoló lángot 
kioltja bomló testük negatív energiája.
Ehelyütt kell megemlíteni azokat a holtakat, ame-
lyeknek testét nem pusztán (vagy egyáltalán nem) 
egykori életükben viselt vázuk adja, hanem rész-
ben (vagy egészben) valamely másik sík energiáiból 
épülnek fel. Ezek, amennyiben a testüket-valójukat 
alkotó közegbe kerülnek, bizonyos időközönként re-
generálódnak valamennyit. Ennek oka pedig ott ke-
resendő, hogy világunk őselemi alapú és a törvényei 
nem kivételeznek sem élővel sem holttal – amikép-
pen a tűzelementál gyógyul a lángok sűrűjében, úgy 
erősödik az árny a sötétben vagy – bár ezt számosan 
cáfolják – az álomrabló a rémálmok között…

…A tudattal vagy intelligenciával nem, vagy csak kis 
mértékben bíró élőholtak a gyógyuláshoz hasonló-
an alapvetően képtelenek a bennük rejtező erőket 
önmaguk fejlődésére fordítani akár testi, akár lelki 
értelemben – még az állatokhoz hasonló megszokás 
vagy reflex sem változtathatja meg viselkedésüket,
hiszen nem bírnak semmi ilyesmivel. Emiatt hiába 
gyakorlatoztatná bármely sötét varázshasználó holt 
szolgáját heteken keresztül, annak harci képességei 
egyetlen fokot sem javulnának; legfeljebb romlaná-
nak, ahogy a gyakorlat során szerzett sebesülések le-
csökkentenék azokat. Az igazán idős élőholtak mégis 
jóval hatalmasabbak újonnan született társaiknál.



Ennek a különbségnek okára csak félmagyarázattal 
tudok szolgálni, mely szerint a frissen létre ébredt 
élőholt még ismeretlen környezetben, szokatlan 
eszközökkel kénytelen létezni és természetesen idő-
be telik számára, míg háborodott-zavarodott lelke 
megszokja ezeket a körülményeket. Ez nagyjából 
egy-két hét alatt játszódik le, aminek végére az élő-
holt energiáinak egészével képes ellenfeleire rontani 
és „felnőve” teljes értékűvé válik.
Ezután nagyjából minden egy-két évszázadnyi lé-
tezés lehetőséget teremt arra, hogy a holt felül-
emelkedjen társain, amely fejlődés nem feltétlenül 
tapasztalható meg a lényeken. Ezen jelenség valódi 
hátterére még nem bukkantam rá, bár feltételezem, 
hogy azért van így, mert a szörnyeteg hosszú létének 
szentségtelen fertője miatt jóval nagyobb mértékben 
válik képessé a negatív energiák tárolására túlvilági 
testében.
Az intelligenciával bíró élőholtak hozzánk ha-
sonlóan képesek fejlődni – de természetesen csak 
ami a tudatukat, szellemüket illeti. A testük nekik 
is holt szövet, ami szinte örökös változatlanságra 
van kényszerítve. Tudattalan társaikhoz hasonlóan 
azonban nekik is nagyjából száz év után valamiért 
erősödhet az anyagi jelenlétük e világban, hatalma-
sabbá és még nehezebben elpusztíthatóvá téve a tes-
tüket – az ő esélyük ráadásul jóval nagyobb erre a 
fejlődésre, melynek okával szintén nem tudok jelen 
pillanatban – szavam hitelességét megőrzendő – ér-
demben szolgálni…

…Az élőlények különböző fajainak jellemzésekor a 
tudósok általában a szaporodásról is szólnak néhány 
szót – így úgy vélem, ezt nekem is meg kell tennem. 
A legtöbb élőholt mágia útján jön létre azáltal, hogy 
a halott lélek valami miatt kikerül az Örök Körfor-
gásból, szaporodni pedig ez a holt szövet a szó szok-
ványos értelmében természetesen nem képes.
Balszerencsénkre azonban némelyik bestia képes 
arra, hogy a különleges képességeinek segítségével 
elpusztított áldozatát is kiszakítsa a Körforgásból 
és az élőholtak létére kárhoztassa. Ez elsősorban a 
vérivó élőholtakra jellemző, mint a vámpír vagy a 
gahul, de némely, természetétől fogva mágiával ren-
delkező szörnyetegnek is nyílik rá lehetősége, mint 
amilyen a syvan.
Ezek a szerencsétlenek a hagyomány, pontosabban 
a népi hiedelem szerint nem csak túlvilági létre, de 
gyilkosuk szolgálatára is rákényszerülnek az átala-

kulást követően, azaz – hogy példaként a „legnép-
szerűbb” élőholtat említsem – egy újonnan létreho-
zott vámpírnak kötelessége teljesítenie a vele végző 
túlvilági minden parancsát és akaratát. Sajnos azt 
kellett megállapítanom, hogy ez a szolgaság általában 
valóban fennáll az ivadék és az alkotó között.
Az azonban bizonyos, hogy mindazon élőholtak, 
amelyek képesek utódok létrehozására, magas in-
telligenciával, vagy legalább valamiféle ravaszsággal 
bírnak, aminek révén lehetőségük van lemondani az 
áldozatuk feltámasztásáról, szabadon engedve így an-
nak lelkét az Örök Körforgásba.
Különös bár, de némely élőhalott képes a testi érint-
kezésre – a legismertebb példák talán a feketeláng és 
a vámpír –, és lehetősége van az együttlét során a gyö-
nyör okozására, ám utódok létrehozására ilyen úton 
nem képesek…

…Megvizsgálva az élőholtak alapvető fizikai tulaj-
donságait – azaz az anyagcseréjüket, az érzékelésü-
ket, a táplálkozásukat, a gyógyulásukat, a fejlődésük 
lehetőségeit és a szaporodásukat – egy alapvető ké-
pet már formálhatunk az élet utáni szentségtelen lét 
kezdetlegestől igen bonyolultig tekergőző formáiról. 
A következő fejezetben a mentális felépítésükről és 
lélektanukról szerzett tapasztalataimat és megfigye-
léseimet vetem papírra, de szót ejtek az efféle besti-
ák társas életével illetve társadalmával kapcsolatban 
végzett kutatásaim eredményéről is…

Dicarthin Erasmus – Tsabal Gulstrae
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Egy varázsló kastélya

A szürkület láthatatlanul lopódzott a ranalyi 
sörsátrak közé. A tavasz eljöttét ünneplő em-

berek észre se vették. A kupákat Ellana tiszteletére 
ürítették. A fiatalok vándormuzsikusok zenéjére
ropták a táncot.
A mulatság késő délelőtt kezdődött. Ellana leányai 
megáldották a földeket és az emberekkel együtt, 
énekelve köszöntötték a tavaszt. A közös lakoma 
után a dalnokok játszani kezdtek. 
Edden, Miren és Katrina egy nappal az ünnepség előtt 
érkeztek a városkába, több hétre hagyva a hátuk mö-
gött Hiessint és egy nem kívánt házasságot. Miren 
életét és sorsát. A testvérpár hetekkel ezelőtt rablók 
gyűrűjéből mentette ki a varázslót, akinek elvitték 
a botját. A nyilvánvaló csapdából sikeresen szerez-
te vissza mágikus eszközt a magára maradt gróf és 
újdonsült őrsége. Ám Katrina sebesülése lelassította 
a Pyarronba tartó, házasodni készülő Mirent. Így az 
őket könnyedén beérő banditáknak egyszerű dolguk 
lett volna. Ekkor érkezett a grófi család őrsége, akik
megmentették a bajba jutott hármast. A varázsló 
mégsem tért vissza otthonába, új barátaival elindul-
tak a vándorok hosszú útján. Ám az ifjú Miren nem 
bánta ezt. Szabadnak érezte magát és társai mellett 
biztonságban. A hosszú út során megtanulta tisztelni 
őket, és rá kellett jönnie, varázslói tudása nem min-
denható. Katrinával is lassan megbékélt, pedig sok 
szócsatát vívtak - évődésük két egymástól oly külön-
böző elme szórakoztató időtöltésévé vált. 
A három vándor is részt vett a szertartáson és alapo-
san kivették a részüket dínomdánomból. Edden sorra 
szépséges ifjú hölgyekkel táncolt, vagy szórakoztatta 
őket. Katrinának is akadt néhány udvarlója, akiktől 
nem sajnálta kedves mosolyát. Ám Miren nem talál-
ta a helyét a vidám forgatagban. A kirakodó vásárok 
egy darabig lekötötték a figyelmét, ám egy idő után
csak a boros kupájával volt elfoglalva.
- Ti nemesek sohasem mulattok? – kérdezte kipirult 
arccal Katrina a varázsló mellé huppanva. Töltött 
magának egy kupa bort, és megpróbálta eligazítani 
rakoncátlan fürtjeit.
- Mi, nemesek – kezdte gúnyolódva a férfi – bálo-
kat szoktunk tartani. – A világért se vallotta volna 
be, hogy örült annak, hogy a lány megjelent. Végre 
nincs egyedül.
- Habár nem sok fogalmam van az illemről, de ha 
jól tudom nálatok is a férfiak feladata táncba vinni
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a hölgyeket. Miért nem kérsz fel valakit?- érdeklő-
dött kedvesen a lány.
- Ez a harsány zenebona túlságosan is különbözik az 
udvari muzsikától- tért ki válasz elöl a férfi. Katrina
azonnal rájött mi a baj. Felkacagott.
- Te nem tudsz táncolni? – kérdezte hitetlenkedve, 
a férfi savanyú arca válasz volt a kérdésre –Te nem
tudsz táncolni! - nevetett tovább a lány.
- Merre tartunk valójában ? – váltott témát mogor-
ván Miren.
- Amerre az út a visz. Minél távolabb a szülői háztól 
– utalt Miren szökésére a lány. - Esetleg van valami 
ötleted?
A varázsló elgondolkodott. Álmaiban számtalanszor 
bejárta Ynevet, ősöreg romokat kutatott fel, és elfe-
ledett ereklyéket talált meg. Most rájött, hogy ezek 
vágyak valóra válhatnak. Ám oly sok úticél rohanta 
meg, hogy egy percig csak csöndben hallgatott.
- Kailan Dellan varázslómester kastélyát szeretném 
meglátogatni – mondta végül.
- És az merre található? Kicsoda ez a Kailan Dellan 
varázslómester? – kérdezte a lány. 
Miren erre a kérdésre hosszasan sorolni kezd-
te Kailan Dellan mester nagyszerű tetteit. Habár 
Katrina nem sokat értet a rengeteg, számára idegen 
szó miatt, annyit felfogott az unalmas, ám annál lel-
kesebb előadásból, hogy Kailan Dellan mester maga 
idejében igen nagy tudású felfedező és kiváló tanító 
volt. Vára pedig valahol a környéken, néhány napra 
Ranalytól lehet. Ám mivel a mester már két ember-
öltővel korábban visszatért az örök körforgásba, nem 
lehetett tudni, hogy valójában áll-e még. A zavaros 
elbeszélésből világossá vált, hogy valójában Miren 
az, aki rajong a mesterért, társai szerint nem lehet 
ennyire zseniális, hiszen akkor e várat a réges rég 
felkutatták volna mások. A lányok gyűrűjében ha-
hotázó Eddenre nézett, aki véletlenül sem szerette 
volna kimenteni testvérét ebből a beszélgetésből.
- Szerintem holnap után akár indulhatnánk is – vá-
gott Miren szavába Katrina, habár hogy pontosan 
merre is kéne menniük, arról fogalma sem volt. Ám 
ez sosem volt probléma.
- Miért olyan későn? – kérdezte csalódottan a va-
rázsló, legszívesebben már most lóra kapott volna. 
Katrina a fejével Edden felé intett, aki épp egy lányt 
vitt újfent táncba.
- Hidd el nekem, holnap még nem megyünk mi se-



hova, de aztán majd sietősen fogunk távozni – mo-
solygott a lány. Jól ismerte bátyát. Imádta a nőket, 
ám eszébe sem jutott elkötelezni magát. Ez pedig egy 
ideig nem is fog megváltozni, annak ellenére, hogy 
folyton bajba sodorta őket.

Miren mindig is utálta, hogy Katrinának oly sok dol-
got illetően igaza volt. Ranalyból az ünnepség után 
két napra távoztak, meglehetős sietséggel. Addigra 
persze a lány már intézkedett, pótolták az elhasznált 
élelmet, az abrakot az állatok számára. Mindent, ami 
az útjuk során feléltek. 
A varázsló nagyon nehezen szokott hozzá a vándo-
rok életéhez. A napi több óra lovaglás után kemény 
földön kényszerült éjszakázni, és az ételt, amit a 
testvérpár főzött, továbbra is ehetetlennek tartotta. 
Megváltás volt számára egy újabb városi vagy útszéli 
fogadó. Az időjárás viszontagságait is nehezen tűrte: 
a tavasz ugyan már rég beköszöntött, azért az éjsza-
kák dermesztően hidegek voltak. Az esőt pedig egye-
nesen gyűlölte. Tisztálkodásra is kevés alkalma nyílt, 
a jeges vizű patakok nem vonzották. Habár egyszer 
eldöntötte, hogy mégiscsak kipróbálja, ám ekkor is 
dühösen hessegette el Katrina, aki dideregve próbált 
pont ugyanott megfürödni. Fogalma sem volt arról, 
hogy ott volt a lány. Megállapíthatta viszont, hogy 
igazán formás testel áldották meg Katrinát az iste-
nek. Persze ezt Eddennek nem említette egy szóval 
sem. A húgát egyébként is oroszlánként védelmező 
férfi hatalmas pofonokkal jutalmazta volna a dicsérő
szavakat.
Lassan Mirennek is lett saját motyója. Szerzett sátrat, 
takarókat, edényeket. Edden és Katrina sokat segí-
tettek neki a válogatásban, habár sok dolgot el is ko-
boztak tőle. Pedig a puha párnák és a díszes felöltők 
garmadája Miren szerint ugyanolyan alapvető tarto-
zékai voltak a vándor életnek, mint egy serpenyő.
Ranalyt Boran követte. E kicsinyke, ám annál gaz-
dagabb város néhány napra elszállásolta az utazókat. 
Boran a térképeiről volt híres, a tartomány összes te-
lepülését számon tartotta. Minden évben új térkép 
készült. Sok kereskedő és kalandor kereste hát föl 
a várost, hogy csengő ezüstökért megvegyen egy-
egy földabroszt. Miren, ismeretei alapján, majd egy 
napos munkával betájolta, hol is lehetett az öreg 
mester kastélya. Katrina és Edden csak remélhette, 
hogy helyes útirány talált a varázsló. Ők is ismerték 
a térképek ábráit, de nem annyira, mint Miren, így 
inkább megbíztak a gróf útmutatásában.

A kastélyhoz vezető úton többször is eltévedtek. 
Habár a varázsló kiválóan értett a térképolvasáshoz, 
szemernyi fogalma se volt a tájékozódásról. Termé-
szetesen ezt nem hitte el a testvérpárnak, így napokat 
tévelyegtek rossz irányban. Végül Edden úgy dön-
tött, ő vezeti tovább a csapatot, ahogy eddig is. Majd 
két nap leforgása alatt megtalálták az öreg várat. Nem 
volt olyan romos, mint ahogyan várták. 
Az odavezető utat sűrű bozót nőtte be, amin nehezen 
verekedték át magukat. Közelebb érve láthatták, hogy 
a vár homlokzatát elemésztette az idő, az ablakok 
helyén hatalmas lyukak tátongtak. Ennek ellenére 
az épület összességében meglehetősen jó állapotban 
volt, a vár egyetlen tornya tekintélyesen magasodott 
a belső udvart közrefogó két bástya mellett.
Miren hatalmasat csalódott, amikor belépett az elő-
csarnokba. A tíz méter magas kupolás termet kosz-
lott pókhálócsipke szőtte be. A tárgyakon ujjnyi 
vastagon ült a por, melyet az itt tanyázó, megriasz-
tott galambok távoztukban felvertek. A csillár kris-
tályai szennytől vakultan lógtak. A nemes vakolat 
több helyen is lepergett, gyarapítva a kopott fényű 
márványlapokat borító porréteget. A szobrok törött 
tagjaikkal tartották a súlyos kupolát. Miren undoro-
dott a mocsoktól. A hely megalázta álmait a csillogó 
fényes kastélyról, melyet a mesternek álmodott. A 
testvéreket viszont lenyűgözte a hely. Edden, ugyan 
látott már életében néhány romvárat, de egyiket sem 
kímélte meg ennyire a természet. Katrina nem látta 
a töréseket a szobrokon, vagy a madárürüléket a lép-
csőn. Képzeletében a maga teljes pompájában létezett 
a kastély. 
- Ez egyszerűen gyönyörű! – tört ki a lányból.
- Az – ironizált a varázsló.
- Tökéletes lesz éjszakára. – vettette közbe gyakor-
latiasan Edden és már el is indult kifelé a holmikért. 
Katrina legszívesebben azonnal bejárta volna az épü-
let összes helyiségét, ám sötétedett - igazat kellett 
adnia Eddennek, egy ilyen romos várban bizony ve-
szélyes éjszaka bóklászni. 
Másnap reggel csillogó porszemcsékkel járt táncot a 
fény. Az ablakok nyílásain ömlött be, szőnyegként 
elterülve a lépcsőn, felébresztette a hármast. Különös 
álmot szakított félbe Katrinában. Látta az öreg kas-
télyt régi fényében, amiben különös kísérője – egy 
kislány- vezette körbe. Mégis volt valami rémisztő az 
egészben. 
Hamarjában megreggeliztek és elindultak felderíteni 
a romot. Bent a kastélyban összetört, poros bútorok 
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 fogadták őket a szobákban. Az egyik lépcsőforduló-
ban egy csontváz darabjaira leltek. Hiányzott a ko-
ponya egy része, az alkarcsontok méterekkel arrébb 
feküdtek, a bordakosár szilánkosra tört. A testet ta-
karó ruha véres és szurtos volt, szakadtan lógott a 
csontokon. Mást személyes holmit, ami elárulta vol-
na a szerencsétlen kilétét, nem találtak mellette.
A padlózat mindenhol biztonságos volt. Ám 
Mirennek mégsem volt szerencséje. Hol egy egy 
cserép vagy súlyos vakolatdarab hullott majdnem a 
fejére, vagy a lépcső foka mállott el a lába alatt, hiába 
kapaszkodott a korhadt korlátba. Ám barátai mindig 
megvédték a vén romtól. Katrina pedig valahogyan 
– maga sem értette, miért - jól kiismerte magát itt. 
Talán az álom miatt…
A várat megszámlálhatatlan kőbe vésett vízköpő 
védte. 
A három emeletet a belső udvarra néző körfolyosó 
mellett még két lépcsőház is összekötötte. A bástyá-
kat két – két embernagyságú kőoroszlán strázsálta, a 
négy emeletnyi építményen kiváló stratégiai pontok 
is voltak, lakószobákat fogadott magába. Innen be 
lehetett látni az egész környéket. Edden és Katrina 
ezért, Miren pedig elveszett iratok reményében vet-
te az irányt a középső, legmagasabb torony felé. A 
kopott lépcsőkőn a második emeleti teremhez értek, 
melynek furcsa mód zárva volt az ajtaja. Ám Edden 
könnyűszerrel zúzta be a korhadt zárszerkezetet, az 
ajtó visszhangzó döndüléssel dőlt ki.
Mögötte emberi tetemek feküdtek szanaszét, ám a 
megtört testeken nem fogott az idő. Nem bomlottak 
szét és nem kísérte őket a rothadás jellegzetes szaga 
sem. Üveges tekintettel bámultak a semmibe, mint-
ha csak órákkal korábban pusztultak volna el, ször-
nyű kínok között. A testeket váladéktól mocskos ki-
fakadt kelések csúfitották el. Katrina elhányta magát,
Edden is megkövülten állt a borzalom előtt. Miren 
Katrina példáját követte - és amikor felpillantott, 
egy vicsorgó pofával nézett farkasszemet. A bástyák 
egyik oroszlánja vetődött felé, Edden az utolsó pilla-
natban rántotta el a lecsapó mancs elől a varázslót, 
Katrina pedig védelmezőn eléje állt. Megjelent egy 
másik oroszlán is, a két kőszörnyeteg az ajtó előtt 
körözött, hogy szétmarcangolhassák az idegeneket. 
Az állatok megzavarodtak, amikor Katrina Miren elé 
állt, Eddennel nem is igazán foglalkoztak. Láthatóan 
a varázslót szerették volna levadászni. Egy pillana-
tig a két fenevad farkasszemet nézett a testvérekkel, 
majd egy villámgyors mozdulattal Eddenen keresztül 
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próbálták elérni a mágust. Ám mielőtt lecsaphattak 
volna a harcosra, Katrina felkiáltott:
- Ahne! – mire a szobrok megmerevedtek a mozdu-
latban, a pengényi karmok Edden arcától hüvelyk-
nyire remegtek, tehetetlenül. 
- Oen! Lann! – folytatta a lány remegő hangon, mire 
a két fenevad még tett egy kört az ajtó előtt, majd 
rosszalló morgással elsomfordáltak a keleti bástya elé. 
A bénult csendet Miren törte meg végül.
- Ezt hogy csináltad?
- Ma nagyon különös álmom volt. Azt hiszem, jobb 
lesz, ha elmesélem – felelte a lány. Kiment a szobából 
és leült a kőpárkányra, a két férfi követte.

A kastély régi fényében tündökölt. A színezett üveg-
ablakok előtt bársony függönyök lógtak.  A mennye-
zetet tartó szobrok hófehér vállaikon hordozták ter-
hüket, a kupolára az eget festették. Egy szőke, göndör 
hajú kislány állt Katrina előtt, fodros, fehér ruhában. 
Mellette állt a két kőoroszlán. A lányka mindössze az 
állatok marjáig ért.
- Gyere, megmutatom a várat! – mondta a kislány és 
az egyik oroszlány méteres hátára mutatott. Katrina, 
akárcsak a lányka, felült a szobor hátára, így járták 
végig a várat. A kislány közben mesélt. Nagyon sze-
retett itt élni, a borostyánokkal befuttatott falak tö-
vében játszott mindig a szakácsné fiával és a belső
udvar szőlőlugasaiban uzsonázta a friss, nagy szemű 
szőlőt. Sokat bújócskázott és kedvenc babáját mind-
egyik vízköpővel megismertette. Néha meglátogatta 
a mestert egy hideg tekintettű nemes, akit senki se 
kedvelt. Katrina nem kérdezett semmit, figyelmesen
hallgatta a gyermek történetét. A kislány megmutatta 
a kedvenc búvóhelyeit és a szobáját is. Végül a belső 
kertbe értek.
- Ahne – parancsolta az állatnak a lányka és az orosz-
lán megállt.
- Oen! Lann! – mondta és a két állat elkullogott. A kis 
hölgy egy veretes ajtóra mutatott.
– Kérlek, engedj ki innen! – esdekelt. Katrina nem 
értette. Hiszen itt állt előtte, miért engedné ki? Kö-
rülnézett, de társait sehol se látta. Pedig bejárták 
az egész várat. - Hol vannak a társaim? – kérdezte 
Katrina. A kislány arca elkomorult.
- A varázsló romlást hozott ránk, vérét vesszük tetté-
ért! – hörögte. 

- Erre ébredtem fel – fejezte be a történetet Katrina.
- Akkor ezért történt a sok baleset. Bárkik is kísért-



senek itt, a vesztedet akarják – vonta le az következ-
tetést Edden.
- Vajon mért? – kérdezte Katrinát a mágus. A nő a 
fejét rázta. Maga se tudta. 
- Miren, ettől a pillanattól fogva valaki mindig lesz 
melletted. Bár úgy tűnik, a húgom képes hatni ezek-
re lényekre, tartok tőle, hogy nem tud megvédeni 
mindentől.
- Érdemes lenne együtt maradnunk – mondta a 
lány. Edden bólintott.
- Először is adjuk meg a végtisztességet a holtaknak 
– intett a fejével a szoba felé. Majd a varázslóhoz 
fordult:
- Nincs valami ráolvasásod, hogy kitaláld mi történt; 
miért akarnak megölni téged?
- Sajnos nincs. Hallottakkal csak az északi iskola 
foglalkozik. Meg a pökhendi toroniak – magyarázta 
a nemes. Nem sokra juthattak így.
Majd egy napos munkájukba telt, mire sikerült min-
den tetemet elhantolni. A sír felett aztán egy rövid 
imát mondtak Dartonhoz. Mind Katrina, mind a 
varázsló megvizsgálta a furcsa testeket, hátha rájön-
nek, mi történhetett. A háládatlan feladat egyikük-
nek se volt ínyére és nem is jutottak sokra. A lány 
kevéske gyógyító tudománya nem volt elég ahhoz, 
hogy megállapíthassa, mi történt az emberekkel, 
miféle betegség végzett velük. És Miren is csak any-
nyira jutott, hogy a testek mágiát sugároznak, való-
színűleg valamilyen átok miatt nem bomlottak el. 
Mindez persze puszta spekuláció volt. 
Edden a biztonságuk érdekében úgy döntött, hogy 
a váron kívül éjszakáznak. Néhány bokrot kivágtak 
és ott pihentek meg. Enni ugyan senkinek se volt 
kedve, Edden mégis mindenkibe beletömött egy 
adag vacsorát. Sokat dolgoztak aznap és a másnap 
sem ígérkezett könnyűnek. Miközben vacsoráztak, 
Edden folyamatosan rajzolgatott földbe. Majd eltö-
rölte és újabba fogott. Közben hevesen csóválta a 
fejét.
- Mi az? – érdeklődött a varázsló és odaült a férfi
mellé, hogy lássa a firkát.
- Egyszerűen nem értem. – rázta meg a fejét a férfi.
Katrina is közelebb húzódott. 
- A második emeleten mintha hiányozna egy szoba. 
– magyarázta a harcos. – Ez itt a folyosó, ez a belső 
kert, ez itt pedig nyolc szoba.- mutogatta a görön-
gyös ábrán. 
- Ez a szoba egyszerűen túl kicsi – bökött rá az 
egyikre.

- Ezek itt lakosztályok lehettek – mondta Miren az 
egybe nyíló szobákra bökve. – Szerintem csak rossz a 
rajz – találgatott a férfi. Edden kérdőn nézett rá.
- Ez a szoba itt akkor is túl kicsi – ismételte. Biztos 
volt benne.
- Hiszen még ablak is volt rajta – vetette ellen a lány. 
- Holnap azért nézzük meg azt a szobát. – ajánlotta 
aztán. Edden sosem tévedett az ilyesmiben. Mindig is 
jó volt a szimata.

Másnap reggel Katrina beszámolt álmáról, ami nem 
sokban különbözött az előző éjszakaitól. Folyamatosan 
ugyanazok a képsorok peregtek a szeme előtt, mely-
ben a kislány egyre erőszakosabban követelődzött, 
hogy szabadítsák ki őket és hogy a varázslónak halnia 
kell. Már-már Katrina is elhitte, hogy Mirennek jobb 
lenne a föld alatt. Elő is vette tőrét, hogy teljesítse a 
kislány akaratát, de szerencsére Edden észre térítette 
egy hatalmas pofonnal. Katrina maga sem értette, mit 
csinált és sűrű bocsánatkérések közepette adta át rö-
vid pengéjű fegyverét. Miren ekkor úgy döntött, itt 
az ideje némi védelemmel felruházni barátai elméjét. 
Először is Katrinát megszabadította a ráható erőtől, 
megszüntetve az elmét befolyásoló varázslatot, majd 
mentális védelmével ruházta fel. A lány testvérére 
nem hatott mágia, de azért a védelmet ő is megkap-
ta. Barátainak fogalmuk sem volt arról, hogy mit csi-
nál a varázsló – Edden hallott valami mendemondát 
ilyesmiről, de sosem hitt benne –, azonban megbíztak 
társukban. 
Késő délelőtt tértek vissza a várba. Minden apró kis 
mozgásra felkapták a fejüket. Nem akarták, hogy a 
varázslónak valami baja essen. Mirent most sem ke-
rülték el a véletlen balesetek, de a többiek megóvták.
Az épületbe az éjszaka folyamán mintha sötét go-
noszság költözött volna. Az árnyékok megnőttek, 
furcsán nyikorogtak lépcső fokok. Kint is beborult, 
lassan cseperegni kezdett az eső. Félhomály uralko-
dott mindenhol. 
A második emeleten lévő szoba viszont mit sem vál-
tozott. A mellette lévőket is átvizsgálták. Edden igaza 
volt, a szobának sokkal nagyobbnak kellett volna len-
nie. Az ablakról Miren megállapította, hogy valójá-
ban csak egy illúzió. Gyorsan megszüntette hát a va-
rázslatot. Az ablak helyén egy besüllyesztett ajtó állt. 
Ennek feltörésével a testvérek hiába is próbálkoztak 
volna, a varázsló érezte a járatot lezáró rúnákba zárt 
mágiát is. Nem kis erőfeszítésébe került, mire végre 
sikerült kinyitnia az ajtót. Még mielőtt beléptek vol-
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na, leült visszaszerezni hatalmát, ha netán valami 
kellemetlen meglepetésben várná őket az ajtó mö-
gött. Edden és Katrina csöndben megvárták, míg a 
varázsló végzett. 
A rejtett szobában Miren végre megtalálta, amit 
olyannyira keresett. A mester titkos laborjába lépve 
megannyi tekercsre és kódexre leltek. Furcsa rajzo-
latokkal telerótt tárgyak sorakoztak a polcokon. So-
kukról a testvérek nem tudták megmondani, mire 
is lehetet azokat használni. Ezt a szobát se kímélte 
az idő. Ujjnyi por telepedett mindenre, darabokban 
hevertek a könyvek. A labor bal sarkában egy le-
szakadt polc maradványai mellett egy furamód ép 
üvegszobor hevert. Katrina érdeklődve vette fel a 
földről.
- Ez miért nem tört össze?- mutatta a varázslónak 
a pegazust formázó szobrot. Miren a kezébe vette, 
hogy megvizsgálhassa az unikornist.
- Mágikus rajzoltatott véstek a szoborra – magyaráz-
ta a lánynak.
 Katrina levett egy vázát, melyen számára ismeretlen 
minták sorakoztak. Remélve, hogy ő is egy mágikus 
rajzolatra bukkant, megmutatta a varázslónak
- Olyan minták, mint ezek itt? – mutatott egy körbe-
futó jelre. A varázsló kivette a kezéből és megnézte. 
- Nem – válaszolta, majd a repülő hátas talpán lévő 
rúnára mutatott – Hanem ezek. 
Mirent lenyűgözték a látottak. Próbálta magába 
szívni az eléje táruló látványt, megjegyezni minden 
egyes kis részletét. Kailan Dellan mester valaha itt 
munkálkodott, ahol ő most áll. A kitört lábú széken 
ülve dolgozhatta ki elméletit a megroggyant asztal-
nál. A földön heverő tollal írhatta tanulmányait.
Katrina úgy viselkedett, mint egy gyerek az édesség-
árusnál. Mindent megnézett, kézbevett, megforga-
tott, megvizsgálta a tárgyakat. Elvarázsolta ez furcsa 
idegen hatalom, aminek a jelenlétét szinte érezte a 
szobában. A mágiáról csak a mesékben hallott, va-
rázstárgyak pedig csak elfeledett és elrejtett barlan-
gok legendáiban léteztek számára - és most itt tar-
tott egyet a kezében. Mintha álmai világába érkezett 
volna. Az elméjébe véste az unikornis talpán lévő 
jelet, hogy később, ha találkozna ilyennel, felismer-
je. A tekercsek idegen szövege számára is ismeretlen 
volt, ám szorgosan átnézte azokat, logikát keresve 
bennük.  Eddent nem igazán érdekelték az érthetet-
len szövegű könyvek és ismeretlen varázslatot hor-
dozó tárgyak. Kilépett a külső szobába és azt nézte 

át tüzetesebben. Volt itt néhány dolog, ami nem tet-
szett neki. A titkos ajtó mellett két oldalt bársony füg-
göny szakadozott darabjai lógtak. A falak mellett kor-
hadt szekrények darabjai hevertek. A titkos ajtó előtt 
egy tölgyfa íróasztal roskadozott, mellette egy törött 
szék hevert a hátán. A rojtos szőnyeg a falig húzó-
dott, a bal sarkában egy tarisznya várakozott. A durva 
bőr kevésbé volt koszlott, mint a szoba többi része. 
Edden óvatosan kinyitotta a táskát, majd kiborította 
a tartalmát. Penészes szárított  hús és kemény ke-
nyérdarabok hullottak a padlóra. Egy üveg beszáradt 
tinta, írótoll és egy vaskos bőrbe tekert könyvecske 
volt a tarisznya összes tartalma. Edden kicsomagolta 
a megkeményedett anyagból a könyvet. Belelapozva 
különös szimbólumokat talált, melyek mellé érthe-
tetlen nyelvű jegyzeteket írtak. A férfi megtalálta a
vár tervrajzát is. Úgy döntött, megmutatja a varázs-
lónak is mit talált, hátha ő meg tudja fejteni az írások 
tartalmát. Miren ép egy tekercset mutogatott bőszen 
Katrinának, mikor Edden odalépett melléjük.
- Találtam egy könyvet. – mondta. Miren felhúzta 
a szemöldökét, magyarázatott várva, hogy ez miért 
olyan különleges, hiszen az egész szoba tele volt ve-
lük.
- Kint – tette hozzá a harcos – Szerintem ez nem tar-
tozik a többi közé. – A gróf elvette a a vaskos könyvet 
és elkezdte olvasni.
- Érted mi van benne? – érdeklődött Edden.
- Ühüm – dünnyögte amaz. Majd hatalmas mosollyal 
az arcán felpillantott – Ez egy napló. A könyv szerzője 
Lanal Kalheioan, azért jött, amiért mi. Hogy megis-
merje a várat.
- Remélhetőleg ebből kiderül majd, mi is történt itt 
– bizakodott Katrina. Ám a varázsló ezt már nem hal-
lotta. Teljesen belemerült a napló olvasásába.

A hajnal ébren találta a varázslót, aki egész éjszaka 
Lanal naplóját olvasta. Miután megtalálták, Miren 
visszatért éjszakai szállásukhoz. A testvérpár ezalatt 
végigsétált Katrina álombéli útján, minden egyes szo-
bát és folyosót átvizsgálva. A lány elmesélte, mi hol 
állt, hogyan is nézett ki a szoba. Próbáltak összefüg-
géseket keresni az álom és valóság között, de nem ta-
láltak semmit. Az átriumba érve  a rendezett lugasok 
és gondozott kerti teraszok helyett ember nagyságú 
gaz és elburjánzott szőlő várta őket. A szökőkutat és 
a kertet őrző angyalokat borostyán és moha borította 
el. Az elvadult belső kertben kiválóan tájékozódott a 
lány, Edden pedig utat vágott maguknak az álombé-

16



li ajtó felé. Nem kellett sokáig keresgélniük. A dí-
szes ajtón nem fogott az idő. Fekete vaspántok és 
rajzok kacskaringóztak a kemény tölgyfán. 
- Úgy tűnik, ezek is rúnák – állapította meg a lány. 
Végig simította a kezét a véseteken. - Ehhez a va-
rázslóra van szükségünk. 
- Biztos vagy benne? – csodálkozott a férfi. A lány
bólintott. A jelek hasonlítottak arra, amit a varázsló 
mutatott neki. Még ha tévedett is, akkor sem lett 
volna bölcs dolog betörni az ajtót. Túl jó állapotban 
volt a várban lévő társaihoz képest. 
Mirent nem érdekelte az ajtó, ő a naplót bújta. 
Lanal Kalheioan, akárcsak az ifjú varázsló, mélyen 
tisztelte Kailan Delan varázslómestert és munkáját. 
Hogy hogyan és mikor jutott el a várhoz az nem de-
rült ki. A napló a várról szólt és a mester munkássá-
gáról, életéről. Olyan titkokat tartalmazott melyről 
Mirennek fogalma sem volt. Mikor a többiek reggel 
felébredtek, már pontosan tudta, mi történt. Kailan 
Dellan mester hosszú élete és kalandos utazásai so-
rán nem csak barátokat, hanem ellenségeket is szer-
zett. Mégsem ők hozták rá balsorsát. Egyetlen tanít-
ványa, kit fiaként szeretett, elfordult tőle és szembe
szállt vele. Az ifjú Challen mágikus tudását hatalom 
és vagyon szerzésre akarta használni. Átlépve sza-
bályokon, törvényeken és embereken, olyan mágia 
formákhoz is lealacsonyodott, mint a boszorkány-
mesterek átkai vagy a sámánok szellemtánca. Furcsa 
tanná ötvözte megszerzett tudását - de a mester ezt 
nem hagyhatta. Saját magát tette felelőssé elvadult 
diákja önzéséért és gátlástalanságáért. Először csak 
szép szóval próbálta jobb belátásra bírni Challent, 
de az nem hallgatott rá. Később a fiú nem hagyott
más módot, mágiával volt kénytelen szembeszáll-
ni vele. Challen rájött, csak úgy teljesítheti tervét, 
ha megszabadul öreg mesterétől, akit addigra már 
szívéből gyűlölt.  Azt akarta, hogy Kailan szenved-
jen. Jól ismerte tanárát, tudta jól, hogy a várnép a 
családja, és sosem volt képes nézni mások szenve-
dését. Átkot bocsátott hát a várra és lakóira. Hogy 
mifélét, azt sajnos még a varázslómester sem tudta 
kideríteni. Szerettei - és ő maga is - kínok között 
vergődtek. Különös, sárgán folyó kelések és férgek 
jelentek meg testükben, melyek néhány nap múl-
va, szétfeszítve húst és bőrt, a felszínre törtek. Az 
átkot  Lanal jól ismerte ezért pontosan tudta, hogy 
Kailan mester segítséget hiába hívott, Pyarron túl-
ságosan messze feküdt a kis vártól. Mire a követek 
odaérnek, addigra már végzett volna velük az átok. 
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Dellan pedig, mikor rájött, mi is folyik itt, feltehe-
tően már nem tudott pszit használni. Súlyos dön-
tést kellett hát hoznia. Véget vet a szenvedésnek és 
megszabadítva őket a test fájdalmától, visszaküldi a 
lelkeket az örök körforgásba. Körültekintőnek kel-
lett lennie, nehogy áruló tanítványa rájöjjön, mire is 
készül. A vár építésekor hatalmas rajzott készített a 
mester, mely több apróbb varázstárgy elhelyezésével 
áll össze egyetlen hatalmas eszközzé. Ez képes volt 
elpusztítani a várat, az itt élőket és az összes mági-
kus, élő és holt testet. Lanal feltételezése szerint, ezt 
a szörnyű ábrát akarhatta az öreg varázsló összerakni. 
Ám az állítólagos jelet még nem találta meg. 

- Hát ennyi a történet – fejezte be a mondandóját 
Miren. – Valószínűleg Challen észrevette, min ügy-
ködik a mestere és megpróbálta megakadályozni. Az 
eredményét pedig már láttuk.
A testvérek letaglózva ültek a tűz mellett. Sosem 
gondolták volna, hogy ilyen szörnyűségeket lehet 
tenni varázslattal.
- Szóval a mester és tanítványa egymásnak esett, vé-
gül pedig a várnép járt pórul – összegezte a számára 
hihetetlen történetet Katrina.
- De miért haragszanak rád a szellemek? Honnan jöt-
tek egyáltalán? – kérdezte a lány. 
- Miren varázsló. Mint akik megölték a lakókat – 
magyarázta Edden.
- A szellemek pedig feltehetőleg a holtak lelkei. Ha 
valaki sokat szenved halálakor vagy előtte, annak a 
lelke sokszor nem tud visszatérni az örök körforgásba 
- magyarázta Miren. – Sajnos egyáltalán nem értek a 
nekromanciához, így semmiféle varázslattal nem tu-
dom megnyugtatni őket – magyarázta lemondóan.
- És az ajtó? Arról volt valami a naplóban?– kérdezte 
Katrina.
- Nem – rázta fejét Miren. - Biztos vagy benne, hogy 
rúnákat láttál rajta? – A lány erre a homokba leraj-
zolta az ajtón látott jeleket.
- Talán ha azt kinyitjuk ezt ajtót, vissza tudnak térni 
– találgatott rajzolás közben Katrina. Miren szemei 
elkerekedtek nézve a földön lévő vésetekben. Neki 
hónapokba tellett megtanulnia egy egy különös jelet, 
Katrina pedig egyetlen egyszer látta azokat és máris 
le tudta őket rajzolni. A rajzolatokban sok hiba volt, 
ám igen pontosak voltak egy tanulatlan kézhez ké-
pest. Mindegyik jelre Miren könnyedén ráismert.
- Volt a családotokban varázshasználó? – kérdezte 
őket. Ám a testvérek csak a fejüket rázták.



- Katrina mindig is jól tudott rajzolni. És bármit meg 
tud jegyezni pillanatok alatt. Sokszor volt már ez 
a képessége a segítségünkre - magyarázta büszkén 
Edden. 
 Miren csak a homlokát ráncolta.
- Értem – mondta lenyűgözve. 
- Ha jól láttam, ez a jel szerepelt a Dellan mester tit-
kos szobájának ajtaján is. Amit te itt karcoltál meg... 
valahogy így - törte meg az egyik rúnát az ajtó ho-
mokba karcolt másán.
-Őööööö...- nyögte ki végül a varázsló bólogatva. - 
Biztos? – hitetlenkedett tovább. Kizártnak tartotta, 
hogy valaki ennyire fogékony legyen a rúnák tudo-
mányára.
- Hát... nem tudom, te vagy a varázsló. – bizonyta-
lanodott el Katrina. Azt hitte, a rosszul rajzolta je-
leket.
- Sem pap, sem varázsló vagy más, mágiával bíró 
gonosz fajzat nem volt a családunkban – mondta 
Edden. Ő értette, mire vonatkozik a kérdést. Miren 
végre összeszedte magát.
- Akkor menjünk, nézzük meg ezt az ajtót. – hatá-
rozta el.
- Mond Katrina, téged érdekelnek a mágikus tudo-
mányok? – tudakolta aztán.
- Igen, persze! Nagyon is! – volt buzgó válasz. Miren 
bólintott. Aztán elindult a vár felé.

Órákba telt, mire sikerült az összes varázsjelet meg-
törni a belső kert ajtaján. Katrina végig ott állt a va-
rázsló mögött és figyelt. Nem kérdezett semmit, nem
akarta megzavarni a munkát. Habár Miren tudta, 
hogy Katrina nagyon is fogékony, nem akart Dellan 
mester hibájába esni. Ráadásnak még neki is sokat 
kell tanulnia. Az eső most nem esett, csak a levelek-
ről csöpögött a víz. A reggeli köd is felszállt, a szürke 
fellegeken csak néhány fénypászma tudott áttörni. 
Mikor kinyitották az ajtót, sűrű sötétség fogadta 
őket. Mintha a szoba elnyelte volna a fényt. Katrina 
és a varázsló szinte egyszerre léptek be. Miren sem-
mit se látott, mert Edden ugyan fáklyát gyújtott, de 
hasztalan. Katrina előtt a sötétben egy lebegő, feke-
te gömb bontakozott ki. A lány megfogta a varázsló 
karját, majd egy cirádás tőrrel megsebezte azt. Fo-
galma sem volt róla, hogyan került a kezébe a fegy-
ver. A varázsló a fájdalomtól felordított. Próbált sza-
badulni, de a lány nem engedte. Edden még mindig 
nem látott semmit, hiába kereste társait. Katrina a 
varázsló vérét a gömbre csorgatta, ami magába itta 
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azt. Majd felizzott, egyetlen fényforrásként, és kile-
begett az ajtón. Katrina elengedte a varázslót és kö-
vette a tárgyat. Edden és Miren is úgy döntöttek, jobb 
innen távozni. A kinti világosság elvakította a három 
utazót. Mikor végre ki tudták nyitni a szemüket, a 
várnépét pillantották meg. Férfiak, nők és gyerekek
áttetsző, vibráló teste vette őket körül. A gömb el-
tűnt. Az álombéli kislány ránézett Katrinára és elmo-
solyodott.
- Szabadság! – nézett fel az égre. Majd a kedves ala-
kok egy pillanat leforgása alatt szürke, karmos bőr-
szárnyakat növesztettek. Arcuk eltorzult, megmaga-
sodtak a homlokok és megnőttek az orrok, pengeéles 
agyarak vicsorogtak a világra. Fülük kihegyesedett, 
akárcsak az elfeké, hátuk meggörbült, bőrüket feke-
te pikkelyek borították. A durva kezek és lábak kar-
mokba végződtek. A kislány fekete gomb-szemeivel 
még egyszer rápillantott Katrinára. Majd felröppent 
az égre. A többiek követték.

Mearin Laron
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Minden háború nehéz a gyógyítók, egészen 
pontosan felcserek számára - főleg akkor, ha 

nincsenek papok a közelben. Számtalan ilyen harc-
ban, várostromban kellett helytállnom eddig. Most 
már, megvénülve, talán jobban átlátom a helyzet 
komolyságát, mint akkoriban. Hadd osszam meg 
régi naplóm bejegyzéseit az utókorral is. Az egész a 
Kereskedő Hercegségek egyik tengerparti városában 
történt egy kalóztámadás alkalmával, mely két napig 
tartott csupán, de ez a két nap számunkra maga volt 
a pokol…

Első nap:
Minden úgy indult, mint az átlagos napok, a nap első 
sugaraival ébredtem és utam azonnal az ispotályba 
vezetett, hogy a sérülteket ápoljam. A legtöbben ide-
kerülnek és papot nem is látnak életükben, hiszen 
egy átlagos parasztnak, polgárnak megfizethetetlen
az istenek kegye. Így mi próbálunk valamit tenni a 
szerencsétlenekért. Sokan nem is értik meg, hogy mi 
nem tudunk akkora csodákat tenni, mint a papok, 
így a népszerűségünk sem volt a legnagyobb.
Már reggel tudtam, hogy ez egy fárasztó napnak in-
dul, egy idős beteg nőhöz kellett kimenni, mert a 
családja nem vállalta azt, hogy elhozzák hozzánk. 
Hetek óta jártam már hozzájuk, de javulás eddig 
nem volt túl jelentős. Valamilyen betegség, az okára 
még nem jöttem rá, és papot nem volt pénzük meg-
fizetni. Fekélyek voltak a testén, magas láz kínozta
és a hasát is fájlalta. Köménymagot és fokhagymát 
is rágattam vele, ennek már régen ki kellett volna 
hoznia a betegséget, de nem tette. Így gyógyfüvek-
ből kevertem számára hashajtót, hátha ezzel sikerül 
valami csodát elérni, ha nem, akkor marad a beöntés 
kizárásos alapon. Így megtettem, amit tudtam, majd 
indultam tovább.
A következő beteg vérmérgezéssel szenvedett, ez a 
papoknak gyerekmunka, mi viszont csak a végtag 
levágásával tudjuk esetleg megmenteni az illetőt 
- kivérezik a fertő vagy a beteg még előtte meghal. 
Nem túl humánus, tudom, de nekünk csak ezek a 
segédeszközök jutottak. Még a piócák is sikeresek 
lehetnek, de nem minden esetben. Aki vérmérgezést 
kap, előbb vagy utóbb meghal és csak kevés esetben 
sikerül segítenünk nekik. A fájdalomcsillapítás az 
egyetlen módszer ilyenkor, enyhítendő a kínjaikon.

Egy hasonló, kicsit barbár megoldás, a koponyalé-
kelés. Be szokás törni a beteg fejét, hogy aztán egy 
darab csontot eltávolíthassunk, így megszüntetni a 
nyomást a fejben és ezáltal megmenteni az életét. 
Egy kis darab csontot kell csupán a fejből kiszedni 
és a beteg állapota azonnal javulni kezd egy fejsérü-
lés után. Az életben maradások száma nagyon ma-
gas, így, bármilyen barbárnak is tűnik, használható 
metódus. Eme a roppant bonyolult művelet tanulása 
azonban megbotránkozhatja az embereket, ugyanis 
elhunyt betegeken szokás begyakorolni a műtétet.
A betegek után a következő utam a füves asszonyhoz 
vezetett: a fűszerekről, amiket az emberek az étele-
ikbe használnak ízesítőnek, nem is tudják, milyen 
hasznosak a gyógyászatban is. A fokhagyma is tisz-
títja a vért, ha az ember rendszeresen eszi - bár igaz, 
hogy drága, de remek hatása van. És vannak persze 
olcsóbb füvek, amiket bárki, aki kimegy az erdőbe–
rétre, megtalálhat: ezerjófű, bodzavirág, szénapelyva. 
Ha az ember ezeket a fürdővízbe teszi, nagyszerű ha-
tásuk van. Megfázás esetére az egyszerű forró víz is 
hatásos, ha a beteg fejét letakarják és a gőzt lélegzi be. 
Kamillával ez a kúra még gyorsabb és jobb.
A betegek legnagyobb része csak temetéskor vagy 
ünnepkor látja a papokat, gyógyítás esetén nem. Igaz, 
a két Darton-pap nem is tudna, de a frissen érkezett 
fiatal Anthon-papnő sem jön el megnézni, hogy mi
történik itt az ispotályban, a maguk dolgával vannak 
elfoglalva, a beteg és haldokló emberek nem érdeklik 
őket, csak hogy még inkább megtömhessék a kincstá-
raikat. Bár a Darton-papok keményen dolgoznak ab-
ban az esetben, ha mi már nem tudunk mit tenni, és 
jönnek a holttestért. Ezen a napon is ez volt, csak így 
este, mikor ezeket a sorokat papírra vetem, soha sem 
hittük volna, hogy az bekövetkezik, ami megtörtént: 
a támadás órákkal később.
Kora délutánra járt az idő, kellemes nyári délután 
volt: meleg, de a hőség nem költözött be a város fa-
lain belülre, ugyanis a tenger felől érkező hűs szellő 
kiűzte. A távolban hajók tűntek fel, nem egy, nem is 
kettő, hanem legalább egy tucat. Sokan örültek, ami-
kor meglátták, hiszen ekkora kereskedő flotta régen
fordult meg a városunkban. De keservesen csalódni-
uk kellett. Mikor a közelbe értek, a halálfejes feke-
te zászlók a tudtunkra adták, hogy nem kereskedők 
jönnek. 

Nlon Haan felcser feljegyzései



Kitört a pánik, az emberek egymást taposták az ut-
cán, mindenki igyekezett elmenekülni a városból - 
képzeljetek csak el több ezer embert, akik pánikban 
menekülnek. Rengeteg sérültet hoztak be az ispo-
tályba, legtöbbekjüket annyira megtaposták, hogy 
már tehetetlenek voltunk. Az egyszerű töréseket és 
hasonló sebeket könnyedén elláttuk, felkötöztük a 
karokat és rögzítettük őket két vékonyabb fa közé, 
végül bekötöttük egy ruhadarabbal, hogy tartson. A 
sebeket tiszta vízzel mostuk ki, majd füveket szór-
tunk rá, eztán elengedhettük a szerencsétleneket.
Lehet, hogy akik ezeket a sorokat olvassák, akkor 
ostobának tartanak, hogy nem menekültem, de az 
emberek védelme és gyógyítása fontosabbnak tűnt. 

mágiával gyógyítani, és mert szinte biztosra vették, 
hogy azok semmilyen módszerrel nem fogják őket 
szolgálni ittlétük alatt, sőt, akár még segítséget is hív-
hattak volna. Az ispotályt kora éjjel foglalták el, ettől 
kezdve kénytelenek voltunk az ő embereiket gyógyí-
tani. Titkos szobákban persze a saját városőreinket is 
próbáltuk megmenteni. Így múlt el az első napunk…

Második nap:
Ez talán még szörnyűbben indult, mint a tegnapi. 
Nem is emlékeztem, hogy mivel foglalkoztam az éj-
jel, a másnap reggeli napfény az utcán talált, ahol egy 
több sebből vérző kisfiú életéért küzdöttem. Felkap-
tam és becipeltem egy sikátorba, ami a legközelebb 
volt. Az egyik szúrt sebbe még a kés hegye is beletört. 
Kénytelen voltam a szúrást feljebb szakítani, hogy ki 
tudjam venni a fémdarabot.
A táskámból előszedtem néhány olyan füvet, ami 
sebtisztításra és vérzés elállítására jó, rátettem a sérült 
részekre és egy tiszta ruhával bekötöttem őket. Nem 
volt vizem, amivel kimoshattam volna a sebeket, így 
bíztam benne, hogy ezzel ráérek addig, amíg vissza 
nem érek az ispotályba. Reménykedtem, hogy nem 
kapnak el útközben, mert akkor biztos, hogy megöl-
nek. Szerencsém volt, megkerestem a titkos lejáratot 
és a pincébe vittem a fiút. Az itt fogadó látvány meg-
döbbentett.
A falakon polcok voltak, rajtuk főzetek, kötszerek, fü-
vek, minden ami kellhet, viszont korábban soha sem 
voltak itt betegek. Tíz ágy volt lent, de most ez kevés-
nek bizonyult. Körübelül húsz súlyos sérült feküdt az 
ágyakon és a földön. Mindent belengett a halál szaga. 
Szellőztetni nem tudtunk idelent, de mégis kellett va-
lamit tenni. Vízért kimenni úgyszintén öngyilkosság 
volt, azonban hárman vállalkoztak, hogy megteszik 
- egy tért csak vissza közülük.
Voltak törésekkel bekerült emberek, szúrt és vágott 
sebekkel, mind a kalózok okozták. Voltak, akiket 
annyira megvertek, hogy többé talán fel sem fognak 
épülni. Minden sérültnél más módszert alkalmaztunk. 
A sebeket fertőtlenítettük és bekötöztük, egyebet 
nem lehetett tenni. Az „egyszerű” töréseket sínbehe-
lyezésük után rögzítettük, a nyílt törésekkel más volt 
a helyzet, ott csak enyhíteni tudtunk az emberek fáj-
dalmán máktejjel, bár a készleteink nagyon fogyóban 
voltak. Miután megitattuk őket, kénytelenek voltunk 
fejbe verni őket, hogy eszméletüket vesztsék, míg mi 
csontokat a helyes irányba állítjuk. Ha ébren vannak, 
még feltűnhetett volna valakinek, hogy itt vagyunk.
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Késő délután volt, amikor a hajók befutottak. Olyan 
mészárlást soha sem láttam, mint akkor – és később 
sem életemben –: rövidkardokkal és tőrökkel estek 
neki az embereknek. A nőket és gyerekeket elvit-
ték, ha tudták, ha nem, megölték. Átvágott torkú és 
agyonszurkált emberek hevertek a földön minden-
felé.
Találtunk néhány túlélőt is, akiket sikerült észre-
vétlenül felcsempésznünk az ispotályba, hogy ellát-
hassuk őket. Estére elesett a kormányzó háza és a 
Darton templom, az ott szolgáló két pappal együtt. 
És a kicsiny Antoh szentély is a frissen felavatott 
papnővel. Mindhármójukat megölték. Így nem ma-
radtak olyanok a városban, akik képesek lettek volna 



Voltak, akik belülről véreztek el, ezzel egyszerűen 
nem tudtunk mit kezdeni, bármivel próbálkoztunk, 
mindig belehaltak. Egyszerűen elfogyott a vérük, 
nincs mit tenni. Annyiban szerencsések voltunk, 
hogy a városban a holttestekkel szabadon mozog-
hattunk, a kalózok sem akartak fekete vészt. Mivel 
mind a két Darton-papot is megölték, önkéntesek 
temettek a városban és azon túl. Mikor visszatértem 
a betegekhez leültem és nekiálltam főzni, láz- és fáj-
dalom csillapítására szolgáló főzetet. Közben hallgat-
tam a nyöszörgéseket: három embert nem tudtunk 
megmenteni, a nyílt lábszártöréses betegnek pedig 
le kellett vágnunk a lábát - szerencsétlen pár órával 
később meghalt. Nem voltak akkor megfelelő eszkö-
zeink, hogy életben tartsuk: nem tudtuk kiégetni a 
sebet és elvérzett. De legalább a kisfiú, akit megmen-
tettem, javulni kezdett.
Mindannyian csak abban tudtunk reménykedni és 
azon imádkoztunk, hogy a felmentő sereg időben 
ideérjen és hozzanak papokat, akik meggyógyítják 
a szerencsétleneket. Este újra körbejártam a betege-
ket, vizes ronggyal letöröltem a homlokukat, akinél 
kellett, újabb főzetet itattam. A polcra nézve láttam, 
a hozzávalók is fogytán voltak, és reggel óta még hat 
új beteg talált ide. Lassanként lehetetlen volt dolgoz-
ni. Öten voltunk csaknem harminc betegre. Hajnalig 
folyamatosan dolgoztam, míg valahogy az asztalra 
borulva elaludtam.
Reggel dörömbölésre ébredtem, majd betörték az aj-
tót, katonák voltak. A város felszabadult. Segítettem 
a katonáknak a betegeket a kifosztott Antoh szen-
télybe vinni, ahol már papok és paplovagok vártak 
minket, minden sérültet meggyógyítottak. A mi 
munkánk most véget ért…

Nlon Haan
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Rungachys Tőre

Fölöttébb ritkán fordul elő, hogy az Ereni Ha-
diakadémia méltán híres fegyvertárából el-

tűnjön valami. Különösen, ha figyelembe vesszük,
hogy a Csonkatorony nevű épület hírhedt külön 
őrségéről, és mágikus védelméről, ami azon keve-
seket hivatott megakadályozni a lopásban, de még a 
ki- és bejutásban is, akik az előzőn átsiklottak volna 
valahogyan. Bár az ilyen eset ritka, mint a két hold 
együttes telése, ám olykor előfordul, s mint később 
kiderül, sohasem ok nélkül. 
Psz. 3508-ben, Arel első, Zivatarok havának negye-
dik napján azonban mégis megtörtént az, ami szo-
katlanságával és jelentőségével nemcsak a hadiaka-
démia elöljáróinak, de a Szövetség titkosszolgálata 
illetékeseinek is felkeltette a figyelmét. Az akadémia
fegyvergyűjteményéből eltűnt ugyanis a Rungachys 
Tőre névre keresztelt, Kyria korából való fegyver. 
A gyönyörű, tőr jellegű fegyver a Psz. 3456. évben, 
a rövid, ám annál sikeresebb Tizenkettedik zászló-
háború során került ereni kézre, a feljegyzések ta-
nulsága szerint a dorrat Erasten cwa Tennoar által 
vezetett század mentette ki egy feldúlt lakhassyni 
kolostor romjai közül. Krad hős paplovagja, felis-
mervén a tőr nem pusztán anyagi, de történelmi 
értékét is, magához vette, majd Erenbe visszatérve 
tüstént a Hadiakadémia megfelelő embereinek át-
adta a különleges fegyvert. 
A tőrt hosszas vizsgálatot követően sem tudták azo-
nosítani, csak évek múltán, amikor a Sigranomói 
Egyetem egyik nagy tudású Ryek-kutatója, gemaras 
Laziren Filendys nyomokat talált a történelmi em-
lékek között, melyek közelebb vittek a fegyver ere-
detéhez. Filendys mester ugyanis három Ryek-ko-
rabeli emléken is azonosítani vélte a tőr jellegzetes 
alakú, buzogányforma markolatgombját és furcsa 
ívű, hajlott pengéjét. Az egyik festménytöredéken 
egy szolgadémonokat szólító alak övében figyelhető
meg a tőr, míg egy másikon éppen egy nő nyakát 
vágja át vele egy vékony, csontos férfi, akit öltözéke
alapján nem a harcosok közé sorolunk. Érdekessége, 
hogy a férfit nem a ryeki festészeti stílusnak meg-
felelően, az embereket megillető méltatlan színek 
valamelyikével ábrázolták, hanem a démonoknak 
és szolgáiknak kĳáró nemes színekkel, mégis egy-
értelműen emberről van szó. A tőr a nevét azonban 
egy igencsak új felfedezésnek köszönheti: a Psz. 

3602-ben megtalált Ryeki Hősök Kupolájaként csú-
folt rom területén ugyanis több, viszonylag épségben 
lévő szobrot és domborművet találtak a Sigranomói 
Egyetem régészei. Az egyik domborművön álló fér-
fi éppen a kérdéses formájú tőrt markolta, és mivel
az alkotás talapzati részén a „Rungachys” felirat volt 
olvasható, ezért a tőrt innentől kezdve Rungachys 
Tőreként kezdték emlegetni. Később még egy kép-
re bukkantak, egy furcsa állagú bőrre tetovált rajz-
ra, mely felirata szerint szintén Rungachyst ábrá-
zolta, hasonló, tőrre következtetni engedő tárgyat 
emelvén az égre. A vékony testalkatú férfi minden
bizonnyal azonos lehetett a domborművön ábrázolt 
hőssel, bár Rungachys tevékenységéről nem szóltak 
legendák Ryekben, legalábbis nem maradtak fenn. A 
tőrt innentől egy sajátos sytchanként (félholdforma, 
kyr áldozótőr) azonosították. A fegyver egyediségét 
erősítette az is, hogy minden ábrázolás csak magában 
jeleníti meg, többet sehol nem említenek vagy ábrá-
zolnak belőle a források, így minden bizonnyal csak 
egyetlen példány létezett belőle. Nagyjából innen 
eredeztethető az elfeledett ryeki hős alakja is.
Megerősítette a fenti következtetést, amikor iskolánk 
Szarvtornyának egy beavatottja, megvizsgálva a tőrt 
átható mágiát, életerővel manipuláló varázslat hor-
dozójaként azonosította azt. A ryeki hős áldozótőre 
így került a Csonkatorony híres fegyvetárába, a többi 
ritka, mágikus fegyver közé, észak legkülönlegesebb 
gyűjteményébe.
A tőr eltűnése nem csak azért volt szokatlan, mert 
nemigen akad rá példa, csak több emberöltőnként 
egyszer, de a körülmények is igen rejtélyesek voltak. 
A vizsgálódók nem leltek nyomokra a Csonkatorony 
folyosóin. Az őrök, de még a járőrök sem hallottak, 
vagy láttak semmi szokatlant azon az éjjelen – mert a 
lopás minden kétséget kizárólag éjjel történt. Egyedül 
az akadémia szolgálatos mentalistáját találták holtan 
aznap este, akinek az őrség számára láthatatlan tere-
ket kellett figyelni és a behatolókat lett volna feladata
észlelni és jelezni. A vizsgálatok során kiderült, hogy 
a mentálistával – aki végig a számára kialakított te-
remben tartózkodott – nem hagyományos módon 
végeztek, ugyanis látható sérüléseknek semmi nyo-
ma nem volt rajta. Az Akadémia Doran segítségét 
kérte, és a varázslótanács Erenbe küldött egy képzett 
varázslót, míg a tőr másolatát – az értékes, mágikus 
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tárgyak esetében gyakran alkalmazzák ezt az eljárást, 
hogy később könnyen és veszély nélkül lehessen 
vizsgálni őket - kérésünkre Doranba szállították. 

A helyszínen vizsgálódva, csupán a tények alapján 
hamar a toroniak keveredtek gyanúba. A fegyver 
ellopásának időpontja ugyanis Arel első, Zivatarok 
havának negyedik napja, ami a toroni naptár szerint 
Weila második, Skorpiók havának ötödik napjának 
felel meg. Csupa szerencsés szám, a toroni szokások 
szerint. Ehhez illeszkedő nyom volt továbbá, hogy 
a tőr minden bizonnyal az Óezüst órájában, azaz a 
19. órában tűnt el, nem pedig éjközépkor, ami bár 
sötétebb, mégis páros volta miatt kevésbé lehet sze-
rencsés, mint az Óezüsté. Emellett ismert, hogy az 
éjközép bizonyos együttállások idején kártékony ha-
tással bír a különböző mágiaformákra is. Újabb érv 
a toroniak ellen, hogy ryeki varázstárgyról volt szó. 
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tőr buzogányszerű 
markolatgombját sokáig a kyr Weila szimbólumával 
azonosították –  kilenc ága lévén, akárcsak Weila ko-
ronájának – akkor a választott időpont igencsak ösz-
szefüggésben lehet Weilával – ami azért érdekesebb, 
mert neki már köztudottan nincsenek hívei konti-
nensünkön, legalábbis eddigi ismereteink szerint.
Hamar kiderült, hogy az iskola nem először vizsgál-
ja Rungachys Tőrét, magister Vittar Diessalis évek-
kel ezelőtt kutatott a tőr után, sigranomói ismerőse 
kérésére. A magister nem tartózkodott Doranban, 
jegyzeteit pedig még nem bocsátotta a Tanács ren-
delkezésére. Mivel a dorani szabályok szerint egy 
magiszter jegyzeteit csak általa jóváhagyottan, il-
letve valós, vagy feltételezett halála után minimum 
százegy évvel, illetve a Dorani nagytanács határozata 
alapján lehet átvizsgálni, és az események ezt indo-
kolták, a Tanács kiadta az ilyen esetekben szokásos 
rendeletét. 
Vittar mester minden bizonnyal még nem fejezte be 
a tőrrel kapcsolatos kutatásait, mivel jegyzetei még 
nem voltak lezárva. Nekem is volt szerencsém át-
tanulmányozni őket, ami alapján az ügyet vizsgáló 
pár beavatottal igen érdekes dolgokat tudtunk meg 
Rungachys Tőréről. 
Vittar mester először is egyáltalán nem a megszo-
kott néven emlegette jegyzeteiben az áldozótőrt. 
Nemcsak az eddig elfogadott nevet cáfolja, de maga 
a ryeki hős, Rungachys léte ellen is érvel. A későb-
biekben arra is magyarázatot találtunk, hogy miért 
juthatott a tőrt vizsgáló sigranomói tudós erre a té-

ves következtetésre. Ám először foglalkozzunk azzal 
a kérdéssel, hogy mi okból nevezte Vittar mester a 
fegyvert Pugnetum Mortilis néven. 

A Kyr Dasshyr Ház családi krónikái között talál-
tak szerint még a Belső Csarnokok Háborúja idején 
élt Algerin-En Dasshyr, rualani calyr (hatalmas), a 
Dassyr Ház büszkesége. Ő is egyike volt annak a hu- 
szonöt calyrnak, akik alászálltak Ediomad tárnáiba, 
a kyr-aquir háborúk rendezése céljából. Bár csupán 
tizenhárman tértek vissza, a béke ígéretét hozták 
magukkal. A családi krónika szerint Algerin nem 
volt köztük, legendás hírű kardjával, a Sparetum 
Mortilissal együtt veszett oda. A Sparetum Mortilis 
– jó közelítéssel a Halál Kardjaként fordítható – egyi-
ke volt a kyr legendákban csak csillagkardként emle-
getett fegyvereknek. 
A történetek szerint kilenc ilyen kard volt egykor a 
kyrek birtokában, melyek nevüket a markolatgomb-
juk formájának, a kilencágú koronának köszönhették, 
azt ugyanis a tudatlanok gyakran nézték csillagnak. 
Egy kyria korabeli versben, mely a Belső Csarnokok 
háborúit regéli el, szintén nyomára bukkanhatunk a 
legendás kardnak:

„...varázs tombol, tűz emészt, kő olvad,
Voltak szája nyílik gyilkos jajjra, 

Csontok közé hanyatlik a hóhajú mágus,
S vele pusztul a Sorskovács utolsó csillag-kardja....”

A versben jó példát láthatunk a kyr kultúra szolga-
népek általi lassú torzulására is, mivel a versíró tisz-
tában volt a kard Weilához való kötődésével, mégis 
a csillagkard nevet használja, ami a koronát tévesen 
csillagként értelmező nézetből alakult ki.
A legenda arról is beszámol, hogy a Dasshyr hatalmas 
varázskardja - bár szilánkokra tört az őt elpusztító 
aquir mágiától - nem veszett el teljesen. Egyik szi-
lánkját a calyr társai – vagy szolgái? nem egyértel-
mű - a felszínre hozták. Később az utolsó Weila-kard 
szilánkját egy különleges tőrbe kovácsolták – Vittar 
mester ezt azonosnak véli az általunk Rungachys 
Tőre néven emlegetett fegyverrel. Ha ez igaz, és a 
markolatgomb valóban koronát formázott valaha, 
aligha lehetett szó áldozótőrről, lévén, hogy a Sors-
kovács nem követelt ilyesmit híveitől. Ezt a legen-
dát látszik alátámasztani az a festmény, amit Vittar 
mesternek egy erioni család gyűjteményében volt 
szerencséje megvizsgálni.
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A festményen az említett calyr látható; noha 
személye nem is felismerhető, de a ruhá-
ján viselt címer egyértelműen a Dassyr Házé-
val rokonítható. A kép a kyr hősábrázolás, a 
késő-adwilroni festészeti iskola elvei szerint ké- 
szült. Ennek sajátosságai az úgynevezett krónikás-
képek, melyek gyakran egyetlen képen mesélnek el 
hosszabb történetet, például egy személyt gyermek-
ként, felnőttként és öregemberként is ábrázolva egy-
azon festményen. Így könnyen értelmezhető a calyr 
kezében leeresztve tartott csillagkard, és a hasonló 
díszítésekkel ellátott, magasra tartott tőr. Bizonyí-
tottnak látszik tehát, hogy a tőr valóban a Sparetum 
Mortilis egy szilánkjából született újjá. 
Az egyetlen problémát csupán az jelenti, hogy az 
egyenes tőr - bár hegyes koronaágakban végző-
dő markolatgombjával azonos díszítésűnek látszik 
- alakja miatt igencsak eltérő a Csonkatoronyból 
ellopott, vagy a ryeki festményeken és szobrokon 
ábrázolt társának különleges, íves alakjától. Ennek 
egyszerű magyarázata kell, hogy legyen: az eredeti-
leg egyenes pengét később formálták át. 
Már Vittar mester is fejtegeti, hogy bár a Hatalmas 
kardjának szilánkjából készült tőr annak utódaként 
kezelendő, ám az őt elpusztító, minden bizonnyal 
nem hétköznapi aquir mágia hatására olyan mérték-
ben torzulhatott, ami később felkelthette bizonyos 
hatalmak figyelmét. A pusztulás lehelete, avagy a
kard mágikus védelmének, és az aquir mágia egy-
másnak feszüléséből származó mágikus maradvá-
nyok olyannyira áthatották a szilánkot, így a belőle 
készült tőrt is, hogy megfelelő erőt, hátteret biztosí-
tottak egy másik hatalom számára. Ez okból biztosra 
vehető, hogy a szilánkot nem más calyrok, hanem 
szolgák menekítették ki Ediomadból, hiszen egy 
romlott energiával átitatott maradványt azonosítot-
tak volna, és nem készítenek belőle újabb, Weilának 
szentelt tőrt.
A tőrre minden bizonnyal szemet vetett egy ryeki 
démonúr, aki kihasználva torzulását és erejét, saját 
hatalmának esszenciáját plántálta bele. A démonúr 
neve minden valószínűség szerint Ruh’ghalsbareqn, 
kiről keveset tudunk jelenleg, ám annyi bizonyos, 
hogy régóta próbálkozik a szerafizmus segítségével,
balga halandók lelkét elorozván növelni hatalmát. 
Ennek kapcsán derült fény a tőr elnevezésének hi-
bás voltára, ugyanis a közép-ryeki, kizárólag tizen-
három szavas mondatokat ismerő, a démoni nyelv 
rettenetes szavaival dúsított dulvargh-szertartás-

nyelvén a Ruh’gass kifejezés „Ruh’ghalsbareqn szol-
gája”-ként fordítható, így biztosra vehetjük, hogy a 
ryeki domborműveken szereplő írás nem az ábrázolt 
alak nevét, hanem a démon egy szolgáját ábrázolva 
ezt a kifejezést jelenti. A fentiekkel magyarázható, 
hogy miért nem emlékeznek meg sehol a ryeki legen-
dák a Rungachys nevű hősről, hiszen alakja tévedés 
csupán, és sosem létezett.
A démon ábrázolt szolgái minden bizonnyal külön-
böző, a szerafista invokációban előrehaladott sze-
mélyek, hasonlóságukat hibásan értelmeztük azonos 
személy jellegzetes vonásaiként. Ezek szerint a vé-
kony testalkat, megnyúlt végtagok, ujjak a démonúr 
avatárjainak jellegzetességei. Sajnos a források rész-
letessége és állapota egyéb, pontosabb vonások azo-
nosítását nem teszi lehetővé; ellenkező esetben talán 
hamarabb is felfedeztük volna az eltéréseket az ábrá-
zolt személyek között. 
Külön érdemes foglalkoznunk a tőr alakjával, ponto-
sabban az abban, valamint a mintázatában, díszíté-
sében bekövetkezett változásokkal. Mint tisztáztuk, 
eredeti alakja nem áldozótőr jellegű, mint ahogy fel-
adata sem az lett volna. Az áldozótőr alakot minden 
bizonnyal a ryeki kézbe kerülése után kapta, furcsa-
sága pedig abból származhatott, hogy a pengét íve-
sítő, csiszoló mesterek nem akarták megsérteni az 
eredeti, kyr kardból való szilánkot. Mindez nem csak 
esztétikai szempontokat szolgált, hanem nagyon is 
fontos feladata volt. Ugyanis a démon nem csak sa-
játjává tette a fegyvert, hanem szolgái számára meg-
könnyítette vele az alku kötését. A tőrben munkáló 
mágia pontos mechanizmusa máig rejtély, azonban az 
biztosra mondható, hogy a segítségével meggyilkolt 
áldozatok életenergiáját magába szívja, és később, 
mágikus energiává alakítva, felhasználja a démoni 
csatornák megnyitásához. Ezért ábrázolhatták hát a 
szerafistának joggal hihető alakot a tőrrel emberáldo-
zat közben. 
Érdemes megvizsgálni a tőr díszítését is. Jellegzetes-
sége, a koronában végződő markolatgomb, az erede-
ti, kyr kard, a Sparetum Mortilis öröksége. Igaz, ez a 
jelenlegi állapotában igencsak kopottnak tűnik, nem 
véletlen, hogy sokáig csupán buzogányformaként ke-
zelték. Minden bizonnyal szándékosan rövidítették 
meg a jellegzetes korona ágait, hogy kevésbé lehessen 
felismerni a tőrt. 
Ugyanis Ryek végzetével a toroni hatalmasok meg-
bízottai valóságos hajtóvadászatot indítottak a dé-
monok, azok szolgái, szerafistái, és természetesen a
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hozzájuk köthető dokumentumok, tárgyak után is. 
Ha megtalálják, a tőr sorsa is pusztulás lett volna, ezt 
pedig nem akarta démoni gazdája, aki addigra már 
viszonylag sok hívet szerzett magának az Elsődleges 
Anyagi Síkon. 
A tőr - ekkor már hajlott - formáját kihasználva, fi-
gyelembe véve a háromfejű szörnyisten, Tharr tér-
nyerését Toronban, Ruh’ghalsbareqn szolgái valósá-
gos Tharr-ereklyévé alakították át. Ma már tudjuk, 
mesterkedésük sikerrel járt, mert a tőr néhány héttel 
ezelőtti ellopásáig bizonyíthatóan létezett. 
A fegyver véseteit átalakították, domborműveiből el-
tűntek a Weilára utaló szimbólumok – Tharr hívei tet-
tek róla, hogy vetélytárs isteneiknek se maradjon sok 
híve – és a kifejezetten démoni, később rákerült áb-
rák. Az egykor az idő folytonosságát, a sorsot jelképe-
ző kígyó, mely a markolaton futott végig, Tharr egyik 
ábrázolásává alakult, két démonfejet pedig a szörny-
isten másik két fejével próbáltak azonossá formálni. 
Az eltérés nem szembetűnő, nagyon alaposan meg 
kell vizsgálni a tőr mintázatait ahhoz, hogy rájöjjünk 
a furcsaságra. A vésetek szokatlanul több rétegűek, 
egyes minták mélyek, és az ábrázolási módok is egye-
diek, hiszen egyik akkori iskolát sem követik – hiszen 
eredetileg nem is azért készültek. Például az oroszlán 
ábrázolásának a toroni birodalomban ismert és elfoga-
dott harmincegy módja közül csupán tizenegy méltó 
Tharr egyik fejének megjelenítésére, a tőrön szereplő 
azonban nemhogy ezek közé, de még a toroni szob-
rászok ma ismert és alkalmazott harmincegy típusa 
közé sem illeszthető be, hiszen minden bizonnyal egy 
démonfej átalakításáról van szó. 
A jelenlegi tudásunkat és a másolat vizsgálatával 
megszerzett ismereteinket összerakva a fentieket tart-
juk legvalószínűbbnek az ellopott tőrrel kapcsolatban. 
Aggodalomra adhat okot az, hogy a tőr minden bi-
zonnyal még ma is kapcsolatban állhat a démonúrral, 
aki minden bizonnyal csak még hatalmasabb lett az 
eltelt századok alatt. Okkal feltételezhető hát, hogy a 
varázshatalmú tőrt Ruh’ghalsbareqn ma is létező hívei 
ragadták el, hogy segítségével új híveket szerezhesse-
nek démoni pártfogójuk számára. 

A fentiek tükrében a vizsgálatot folytató bizottság ha-
tározott javaslata a varázslótanács felé, hogy tegyen 
lépéseket a tőr felkutatása, visszaszerzése és megsem-
misítése ügyében.

adiutor Telkhis Hasdar
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