


2

Tartalom

A Dorani Titkosszolgálat jelentései...........3

A Baraad-szigetekről.................................5

Erume Heron naplója.................................9

Téli varázslat képekben.............................13

Jelentés....................................................18

A Mentálsíkról és lényeiről .....................21

Impresszum..............................................26

2



3

A Dorani Titkosszolgálat jelentései 
(A poros tekercsek rövid feljegyzéseiből)

Psz. 3562. Arel havának tizedik napja
A Dwyll Unióbeli Rogart falucska álla-

tai illetve az erdő lakói között ismeretlen kór-
ság ütötte fel a fejét. Az állatokon szürkésfe-
kete kristályok jelentek meg. Mintha a jószág 
lassan kővé változott volna. Érdekes adalék, 
hogy a kristály áttetsző, azaz a belső szervek és 
csontok láthatóvá váltak. A kristály maga na-
gyon kemény, de nem törhetetlen. Az állatok 
súlya megnövekszik tőle.

Psz. 36579. Alborne havának huszadik napja
Reggelre virradóra a Dorian melletti Hassen 
városka erdeje porig égett a búzamezők-
kel együtt. A nyári szárasság kiszívta a talajt, 
egyetlen szikra is elég volt a tűzvészhez. Éj-
közép előtt egy órával vették észre az őrök a 
lángokat, és azonnal nekikezdtek az oltáshoz. 
Szerencsére a tűz elkerülte a várost. A szántó 
és a vadak mellett egy vadász is életét vesztette 
a katasztrófában. Nem lehet tudni mi okozta 
a tűzet, a népek egy vágtató tűzlóról pletykál-
nak, akit Kyel küldött, hogy megbüntesse a 
várost bűneiért.

Psz. 3670. Kyel hava
A riegoyi Dirtis városa elvesztette a grófi
Largos családot. A nemesi família majd há-
romszáz évet élt a tengermelléken, irányítva a 
tengeri vöröskagyló kereskedelem egy részét. 
A család minden egyes tagja majd egy hónap 
alatt meghalt. A Largosokkal egy igen ritka 
kórság végzett, mely a beleket támadta meg. 
Emiatt képtelenek voltak megemészteni az 
ételt. A betegség utolsó stádiumában komoly 
fájdalmakkal kínozza az embert, a családtagok 
ekkor hívattak először orvost. Ekkor azonban 
már nem lehet meggyógyítani a beteget. A 
belek tartalma a hasüregbe ürült és a szeren-

csétlen néhány órán belül meghalt. Mindössze 
öt Largos nem kapta el ezt a szörnyű bajt, ők 
szerencsétlen balesetekben vesztették életüket.

Psz. 3542. Darton havának harmincötödik 
napja
A Tiadlani Hyuan falucska borzalmas kínok 
között végezte ki testvérfalujuk Juan lakóit. Az 
embereket - legyen az férfi avagy nő, öreg vagy
gyermek – tipin virág főzetével kábították el, 
majd egy pentagrammát ábrázoló kőépítmény 
oltáraihoz vitték. Az áldozatok ereit felvágták 
és egy kútba gyűjtötték össze a kifolyt vért. 
Eközben levágták a szemhéjaikat illetve az uj-
jakat, majd izzó késsel ismeretlen rajzolatokat 
véstek a testekbe. Végül kivágták a szíveket és 
táplálkoztak belőlük. A falu lakói szerint isten-
telen tettüket egy angyal parancsára teljesítet-
ték, akit Velar küldött. Ő mutatta meg nekik 
az áldozati oltárokat és rendelte el a bűnös falu 
feláldozását is. 

Psz.. 3581. Arel havának kilencedik napja
Doran külső városában, az Északi tűz foga-
dójában öt fiatal lány holtestét találták meg.
A hölgyek a már három napja ott lakó kisasz-
szonyhoz érkeztek látogatóba. A fogadós és a 
vendégek nem hallottak semmi különöset az 
éjszaka. Egyetlen dolgot furcsálltak, hogy az 
ott lakó hölgy nem jelent meg reggelinél. A 
cseléd délben végül bement a szobába és ekkor 
találta meg az öt testet. A fiatal hölgyek körben
feküdtek a földön. Mellkasukon égésnyomokat 
találtak kezeiket pedig levágták. A szoba tulaja 
nyomtalanul eltűnt.

Psz. 3536. Darton havának első napja
Liviniában összeomlott egy épület kora reggel. 
A házban reggel révén nagyon sokan aludtak 
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még, azonban csodával határos módon senki 
sem sérült meg. Az építmény statikailag kivá-
ló állapotban volt, nem tudni mi okozhatta a 
szerencsétlenséget. Semmiféle külső okra nem 
derült fény, és a lakók is értetlenül állnak az 
eset előtt.  

Psz. 3552. Adron havának huszadik napja
Egy toroni fejvadászlánynak sikerült beszök-
nie a dorani belső városba. A varázslók dolgo-
zó tornyába tört be. Az egyik magiszter hölgy 
vette észre a lopakodó árnyat és azonnal riasz-
totta az őrséget. Így a fejvadászt még időben 
sikerült elfogni. Érkezésének okát azonban 
nem sikerült kideríteni. Másnap reggelre a 
cellájában holtan találták. 

Psz. 3567. Dreina havának tizenkettedik nap-
ja
Az ereni Kilosh városban az egyik napról a 
másikra a felnőtt lakosság majd’ fele meg-
öregedett. A huszonöt-harminc tavaszt látott 
emberek öregemberekké csontosodtak. Hajuk 
megfakult, izmaik erejüket vesztették, izülete-
ik elkoptak. Az áldozatok rémisztő álmokról 
számoltak be, majd a rákövetkező öt nap alatt 
öregedtek meg ennyire. Az álmok bizonyos 
részei mindenkinél ugyanazok voltak.
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A Baraad-szigetek (ismert) rontásérse-
kei 

(Abasziszi rontásérsekek)

Alewun Myrthon (Psz. 1868-1893) 
Baraadi származású nemes. A Myrthon Ház 
a toroni Pidera-Shín tartományból költözött 
Baraadra, valamikor a Psz. X. században, a 
Császárháborúk következtében. Alewun fia-
talon elkötelezte magát Tharrnak, a szigeteken
akkor működő Bakszarv-szekta tagja, később 
beavatott, Tharr-pap lett. A szekta megerősö-
désével Alewun szekere is jól futott, és sikerült 
elérnie, hogy egyre magasabb egyházi beosz-
tásai mind Baraadon, illetve annak közelében 
legyenek. 38 évesen lett Tharr baraadi püspö-
ke, a Kígyópápa híveként (Psz. 1868-ban). A 
karizmatikus egyházférfi mindig is támogatta,
tettekre sarkallta a szigetlakókat, hatalomra 
kerülése után egy évvel - nem kis biztatásra 
– került sor a Kígyó-foki csatára.
Alewun emellett Toron-hű politikát folyta-
tott, és állítólag nem kis szerepe volt az egyház 
Abasziszban történő terjesztésének támogatá-
sában, illetve az első concordia előkészítésében 
is. Psz. 1893-ban veszítette életét egy sikeres 
áldozatbemutatás után, Baraadon. Tevékeny-
sége természetesen virágzást hozott Házának 
is. (A Myrthon Ház Psz. 2300-as években 
hanyatlott le, majd tűnt el Baraadról)

Jarken Beknard (Psz. 2002-2019)
Baraadi származású politikus, és Tharr-pap. A
Beknardoktól már ekkor sem volt idegen az 
egyházban történő szerepvállalás, most is több 
egyházi lekötelezettjük „mondott le”, hogy 
Jarken előrejuthasson. Többségük önként. 
Jarken leplezte le egy egyszerű vizsgálattal a 
Merydass Ház lobogóját, ami nemcsak, hogy 

jogokat nem biztosított nekik, de romlásba 
döntötte őket. A püspök Psz. 2019-ben, egy 
vadászbalesetben halt meg, többek szerint me-
rénylet áldozata lett.

Hyssenil on-Trobeldar (Psz. 2019-2163)
Shabbúli születésű toroni nemes. Betegségé-
ben Tharr büntetését látta, melyet szolgálattal
kívánt megszüntetni. Olyannyira elmerült az 
egyházban, hogy Psz. 2019-ben baraadi püspök 
lett. Élénken érdeklődött a mágia több területe 
iránt is. Állítólag nem csak Tharr jóindulatának
köszönhető különösen hosszú élete. Híres írá-
sa a Secritta Trattus Mortentus, azaz a Halál 
hatásai az életre, mely a különböző, életerővel 
manipuláló boszorkánymesteri rendek máig 
keresett könyve. 

Aruth Myradd (Psz. 2619-2635)
Toroni származású, alacsony társadalmi kaszt-
ból felemelkedett, tehetséges Tharr-pap. Gya-
korlott intrikus és hazudozó, még Tharr papjai
között is kiemelkedett művészetében. Ismert 
– és rettegett - volt nem halálos büntetéseiről, 
melyet több leírás szerint egy szerelmi vallo-
másnál is nyájasabban tudott tálalni. A politi-
kában is jártas férfiút már a kormányzótanács
választja baraadi püspökké Psz. 2619-ben. 
Mivel hazájában nem volt sok oka maradni, 
boldogan vállalta fel a szigetek érdekeit, a nem 
kis kihívást jelentő tisztséggel együtt is. Az ő 
munkásságának köszönhető a Baraad-szigetek 
concordiájának „megerősítése” is, Psz. 2622-
ben. Bár kapott kedvezőbb ajánlatot a császár-
ságból – hogy mit, azóta sem tudni –, mégis 
az ő nevéhez fűződik az élethosszig választott 
püspökök – később érsekek – törvényének 
azon része, miszerint a szigetet elhagyva, és 
más magas egyházi tisztséget elfogadva ön-
ként mondanak le eredetileg élethosszig tartó          

A Baraad-szigetekről 
II. rész
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megbízatásukról. Psz. 2635-ben elhagyta a 
szigeteket, és Toronba távozott. Psz.2639-től 
a baraadi püspök rontásérseki rangot kap a 
Lélekőrtől. Megszólításuk aserről essara mó-
dosul.

Ashyer Entirom (Psz. 2635-2672)
Lakhassyni származású Tharr-pap, quessor,
később baraadi püspök, majd 2639-től az első 
baraadi rontásérsek. Kíméletlen érvelőnek, 
és igencsak számítónak írják le a róla készült 
feljegyzések. Ő purgálta ki a baraadi egyház-
szervezetből a Tordienek lekötelezettjeit, tet-
te mindezt okosan, vér és áldozatok nélkül, 
számos küldetéssel és messze földre szólító 
megbízatással. Állítólag magas rangja ellené-
re is maga szerette végrehajtani a korbáccsal 
történő áldozatok levezetését. Pályájának ko-
rai szakaszában a szigetekre került, kezdettől 
fogva támogatta és segítette az Abaszisszal 
való egyesülés gondolatát. Psz. 2646-ban az-
tán, gondos előkészítés mellett megrendezett 
ünnepségen aláírta az államszerződést XI. 
Hierevel, és bámulatos módon elérte, hogy 
valamennyi pátriárka elfogadja, és hitelesítse 
a jegyzőkönyvet. Emellett nevéhez fűződik 
Baradheik legnagyobb Tharr templomának
– érsekhez illő – felépíttetése is; az impo-
záns Oroszláncsarnok máig Baradheik dísze. 
A szóbeszéd szerint pedig belső kertjét igazi 
oroszlánok lakják, megteremtve az áldozatok 
egy új - és szórakoztató - formáját.
Psz. 2646-ban a Baraad-szigetek államszerző-
déssel csatlakozik Abasziszhoz. Baraad ron-
tásérseke ettől kezdve aszisz hercegkapitányi 
jogokkal rendelkezik, és tagja a Nagy Konzí-
liumnak.

Tyrzoc (Psz. ? -2783-?)
Kevéssé ismert történetű rontásérsek. Iga-
zi politikus, és igencsak beleártotta magát az 
aszisz politikai életbe is. Híres támogatója volt 
az abasziszi Tharr-felekezeteknek és szekták-
nak, szinte megkülönböztetés nélkül.  Nem 
támogatta királyának, a Psz. 2782 után ha-
talomra kerülő I. Osatur del Khosszisznak a 
Karnelianokat célzó büntetőhadjáratát, ezért 
– Andar dul Mordakrak narvali hercegkapi-
tánnyal együtt – szövetséget kötöttek Trevir 
Karneliannal, elismerve őt, és közösen megál-
lítva a nagykirály seregeit.

Daelan Essar (Psz. 3598-)
Toroni, Rhín tartománybeli születésű politi-
kus. Sokáig csak laikus hívő volt, és támoga-
tóinak nem kevés erőfeszítésébe került, amikor 
egy kínálkozó magas egyházi posztra juttat-
ták. Daelan azonban kiválóan megállta he- 
lyét, és Psz. 3598-ban baraadi rontásérsekké 
választtották, és mai napig is ő vezeti Tharr
abasziszi egyházát. Abaszisz elkötelezett híve, 
bár állítólag ezt nem minden döntése támaszt-
ja alá maradéktalanul.
A pyarroni vallással szembeni fanatikus el-
lenségességéről ismert, állítólag még szereket 
is szed, hogy átvészelje a feltétlenül szüksé-
ges tárgyalásokat. Azt mondják, több pyarroni 
felekezetet is be akar tiltani a szigeteken, bár 
természetesen ezt ügyesen kell csinálnia, hi- 
szen nyíltan nem mondhat ellent a Nagykirály 
törvényeinek.

Végezetül engedtessék szólnom a baraad-szi-
geteki nemes házak közül egyről, mely egyike 
a szigetek legősibb házainak. A Beknard Ház 
kheton eredetű, ősi baraadi ház, nemességét a 
szigetek mindenkori hű szolgálatával szerezte 
meg, majd egy évezrede már. 
A Beknardok neve, és a család eredete minden 
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bizonnyal a Bar’NakRad nevű kheton törzsig 
vezethető vissza, akik, ha a töredékes források-
nak hinni lehet, már a Pe. 15-14. évezred óta 
jelen vannak a szigeten. Ezt nem csak a nyel-
vészek által bizonygatott névazonosság, de a 
Ház címerében szereplő delfin is alátámaszt-
ja, ami az említett kheton törzs címerállata is 
volt. Hogy sámánjai – nevezzük egyszerűen 
így a törzs akkori, képességeiket tekintve is az 
évezredek homályába vesző varázshasználóit 
– is a delfinek felett bírtak-e hatalommal, biz-
tosan nem tudhatjuk, ám érdekes lehet azokat 
a helyi népmeséket vizsgálnunk ezzel kapcso-
latban, ahol több hőst is delfinek segítettek,
vagy mentettek meg a tengeren, s ezek a hősök 
– mint amilyen például az Ezüsthajú Sullayr, 
aki az orkokkal és a kyrekkel egyaránt csatá-
zott, védelmezve népét – mind a törzs előkelői 
voltak, akikről nyugodtan feltételezhető, hogy 
élvezték a törzs sámánjainak támogatását is. 
Ugyancsak a fenti gondolatmenethez kapcso-
lódik a baraadi népi vajákosok és gyógyítók 
betegségűző pálcáinak hagyományos, delfin-
fejű kialakítása, de ugyancsak a jelkép tovább-
élésére következtethetünk a kisebb (tehát több 
védelemre szoruló?) baraadi vízi járművek 
hagyományos, úgynevezett delfinorráról is.
A Beknardok valószínűleg lassan, egyenletes 
ütemben fejlődtek és erősödtek igazi nemes 
házzá Baraadon, mivel sehol nem találhatók 
róluk más, a szigetek életébe hirtelen berob-
banó Házakhoz hasonló feljegyzések. Egy 
politikai jellegű feljegyzés szerint a Psz. 1500-
as években már biztosan a szigeteket irányító 
erők részei voltak. Ugyancsak a Ház hatalmá-
ra enged következtetni az a rézérme, amelyen 
delfin-motívumokat fedeztek fel, korát pedig
két évezredesre becsülik. A Beknardokra a 
harcias fellépés volt a jellemző, ekképpen vál-
tak ismerté és jelentőssé Baraadon.
Ma a Beknardok tartják kezükben a                      

szigetek fegyvergyártását, fegyverkovács klán-
ját, s - ami a legtöbb hasznot termeli - a fegy-
verkereskedelem számos monopóliuma is az 
övék. Megtehetik, hogy gyakran támogatják a 
sziget egyházát és Baraadheik őrségét is jelen-
tős mennyiségű hadianyaggal. A Ház számos 
tagja büszkélkedhet különleges kovácsmunkák-
kal, és méltán híres a Ház számtalan ritkaságot 
rejtő fegyverterme is. A nemesi körök gúnyos 
pletykái szerint mégsem tudnak mit kezdeni 
velük, mivel csapnivalóan vívnak, ez azonban 
nem igaz. A ház kisebb kereskedőflottával ren-
delkezik, javarészt bérli hajóit, illetve szállítóit. 
Több külső kereskedelmi szövetséggel is szoros 
kapcsolatokat ápol, és kész nyitni feléjük, e té-
ren nem válogat Toron és az Északi Szövetség 
között, leggyakrabban azonban sinemossai ke-
reskedőházakkal köt szerződéseket. 
A Ház – nem véletlenül – érdekelt a térség há-
borúiban, így támogatja azokat. Politikáját te-
kintve Abaszisz-párti, a – talán - közelgő zász-
lóháború nagy hasznot ígér a Fekete Hadurak 
oldalán. 
A Beknardok hagyományosan Tharr vallását
követik, minden bizonnyal a Psz. II. évezred 
utáni toroni bevándorlás és toroni nyomás 
hatására. Nagy erőket fordítanak az egyház 
támogatására, több fiuk is papnak tanul. Val-
lásosságukra nem csak a látszat jellemző, a je-
lentések szerint rendszeres és aktív résztvevői 
Tharr szertartásainak. A szigeteken több egy-
házi tisztséget birtokolnak, bár azt azért túlzás 
lenne állítanunk, hogy befolyásuk kizárólagos 
vagy abszolút mértékű. Ebből következően a 
jelenlegi rontásérsek, essa Daelan Essar támo-
gatói és támaszai.
A család pátriárkája az ötvenedik életévéhez 
közeledő Greddon Beknard, aki még min-
dig kiváló egészségnek örvend, kiváló hajós 
és állítólag ugyanilyen jó kardvívó és szere-
tő is, noha gazdasági téren segítőkre szorul.  
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Ügynökünknek nem sikerült véghezvinnie a 
két esztendeje esedékes házasság tervét, jelöl-
tünkkel együtt távoznia kellett a szigetekről, 
és a Ház urának új felesége az elhunyt Arella 
helyett Irtessa Nobun lett, a Nobun Ház fia-
tal, huszonéves leánya. 
Örököse az Arellától született Hargun, az ifjú
érdeklődést tanúsít a tudományok és a mágia 
iránt, s bár tehetségéről nincsenek híreink, ezt, 
mint lehetséges fogódzót, ajánlom a Tanács 
figyelmébe.
A Beknard Ház címere kheton pajzsban vö-
rös alapon bal arany harántpólya, a Ház szí-
nei, rajta fekete galleon a hadihajózás jelképe, 
míg két oldalt felül szembeforduló delfinek, a
tengeri házak egyik hagyományos címerálla-
ta – minden bizonnyal kheton törzsi jelkép, 
a kettőzés egykori házegyesülésre utal. A paj-
zsot két vörös-arany delfin tartja, melyeket
toroni stílusban ábrázoltak. A pajzson rosté-
lyos sisak, dísze egy furcsa, arany szarvforma. 
Palástja kicsi, és vörös-arany színű. A Ház 
nevét tartalmazó szalag szintén a vörös arany 
színeket viseli.
Ennyit hát Abaszisz hozzánk legközelebb eső, 
és leglazábban kötődő tartományáról, mely le-
hetőséget adhat amúgy sem létező egységének 
további gyengítésére. 

adiutor Krahhon cwa Lorv’ves
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P.
sz. 3522. Darton Terce, Csend hónapjá-
nak tizenegyedik napja

Mindössze másfél hónap telt el a legutób-
bi naplóbejegyzésem óta, ez idő alatt eleget 
tettem protokolláris kötelezettségeimnek, 
majd nagyjából egy héttel ezelőtt útra keltem 
Doran felé. A sors azonban ezúttal is közbe-
szólt: a Fyltehar-tó partján, egy festői kisvá-
rosban, Andeenban ragadtam a barátságtalan 
időjárásnak és az állandóan szakadó hó miatt. 
Andeen mindössze háromnapnyi járásra fek-
szik Erigowtól, de ezt az utat is kétszer annyi 
idő alatt tettük meg. Történelme az évezredek 
homályába vész, csupán annyi biztos, hogy 
kyrek alapították valamikor az Ötödkor végén, 
és Kyall tartomány határát védte. Mára semmi 
nem maradt az egykor büszke várból: falait le-
rombolták és a vaskos, ellenálló kockaköveket 
széthordták. Egy részüket a város építésekor 
használták fel, más kövek a feketén magasodó 
Darton-templom masszív alapját adják. A régi 
vár helyét benőtte a gaz, csak az éles szemű 
kutatók fedezhetik fel itt-ott a megkopott rú-
nákkal díszített köveket, amelyeket a helyiek 
nem mertek vagy bírtak elmozdítani.
A várost három oldalról erős fal védi, keletről 
pedig a már említett Fyltehar-tó, ahova meleg 
időben az andeeniek szívesen járnak le für-
dőzni és horgászni. Most azonban jég borítja 
– a gyerekek legnagyobb örömére. 
Kezdem megszokni az embernépek állandó 
zsibongását és a kőből készült városokat. Nem 
sokkal azután, hogy Erigowot elhagytam, rá-
döbbentem, hogy kénytelen leszek hosszabb 
időre megállni, ezért úgy határoztam, hogy 
valamelyik fogadóban keresek majd kényel-
mes szobát. Kellemes meglepetésként ért, 

hogy amint bebocsátást nyertünk a déli kapun, 
a várost vezető tanács tagjai maguk jöttek el 
köszönteni. A szószólójuk – egy középkorú, 
enyhén kopaszodó férfi, akinek fülbántóan
öblös hangja volt – andeeni tartózkodásom 
idején példátlan jóindulattal és kedvességgel 
viseltetett irányomba, és két testőrömmel is 
úgy bánt, mint előkelő vendégekkel szokás. A 
tanácsnok a saját házában szállásolt el, a fele-
sége pedig mindent megtett, hogy otthonosan 
érezzük magunkat. Ottlétünk alatt ő maga 
főzött: a helyi ételkülönlegességek elsősorban 
halas finomságokból álltak, amelyek előtt nem
szolgáltak fel előételt, desszert gyanánt pedig a 
fahéjas almát – sütve, vagy nyersen – fogyasz-
tottunk. Ezt ugyan szegényesnek találtam, fő-
ként az erigowi lakomákhoz képest, de a főétel 
változatossága kárpótolt mindenért: harcsa, 
ponty, balin, csuka, garda, süllő, compó, busa. 
Ennyiféle halat sehol máshol nem láttam, pe-
dig bármerre jártam is a világban, mindig igye-
keztem kipróbálni a helyi specialitásokat…

P.sz. 3522. Darton Terce, Csend hónapjának 
tizenkettedik napja

Körbejártam egy kicsit a várost, de sok lát-
nivaló nem akadt és bevallom, hogy a hideg 
miatt hamar vissza is tértem a kandallóval 
fűtött szobácskámba. Annyit elmondhatok, 
hogy Andeen mai napig megőrzött valamit 
a kyr értékekből, de közel sem annyit, mint 
Erigow. Itt-ott felbukkan még néhány fehér-
márványból készült szobor és szökőkút, de a 
széles utcákat, amelyek a fehérhajúak épí-
tési szokásait jellemezték, már rég beépítet-
ték a kétszintes házakkal. Említést érdemel 
a város falain kívül emelt Darton-templom,  

Erume Heron naplója
IX. Toron II.
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amely  éjfekete tornyaival Andeen legmaga-
sabb épülete és az egykor Weilának szentelt 
katedrális, amely ma Krad oltárának ad ott-
hont. A hatalmas oszlopcsarnok, a márvány-
lapok, a középen álló vízköpő a kyr ízlést tük-
rözik, csak a mellékhajókat elfoglaló, többszáz 
könyv alatt roskadozó, egyszerű fapolcok árul-
kodnak arról, hogy az a gazdag korszak már 
a múlté. Megkértem az egyik papot, hogy 
meséljen a templom történetéről, láthatóan 
örült az érdeklődésemnek. Kiderült, hogy az 
erigowi viszonylatban kicsinykének számító 
könyvtár olyan ritkaságokkal büszkélkedhet, 
amelyek még az Ötödkorból és a Hatodkorból 
maradtak fent.
- Ez az egyik legújabb szerzeményünk – mu-
tatta a pap az egyik aranyveretes kötetet. 
– Néhány lap ugyan hiányzik belőle, de így is 
igen értékes. Ezek itt mind az egykor élt kyr 
Nemes Házak családi krónikái, mellettük az 
egyszerűbb borítású könyvek szerzeteseink 
fordításai.
- Én magam is valami hasonlót keresnék. Az 
Ahriman Ház történetét.
- Az is itt lesz valahol, mindjárt előkerítem! 
Az eredetire lenne szükséged, uram?
- Inkább a fordításra – vallottam be.
Bólintott, majd átsietett a következő sorba és 
nem sokkal később lelkesen tért vissza, kezé-
ben annak a könyvnek a fordítása, amelyet jó 
eséllyel a gianagi katonától szerezhettek.
- Arra kérlek csupán, hogy amint végeztél a 
tanulmányozásával, juttasd vissza könyvtá-
runknak!
- Mindenképpen! – ígértem meg és kezemben 
a kinccsel siettem vissza vendéglátóm házába.

P.sz. 3522. Darton Terce, Csend hónapjának 
tizenharmadik napja

Eredetileg azt terveztem, hogy alaposan át-
tanulmányozom a könyvet, de azután mégis 
máshogy alakult ez a nap. Reggel tudtam meg, 
hogy ma van az Eltávozottak Ünnepe, amikor 
a pyar hitűek megemlékeznek elhunyt szeret-
teikről, majd áldozati gyertyát gyújtanak, amit 
utána Darton templomában az oltárra helyez-
nek. Háziasszonyom, Mara szerint ez segíti az 
újjászületést. Miután az év egyik legfontosabb 
ünnepe ez, a városi tanács kérésére magam is 
részt vettem az ünnepségen, habár igen fur-
csának tartom, hogy a halottak lelkét a tiszte-
letükre gyújtott gyertya vezesse vissza az Örök 
Körforgásba. Odahaza az ősfák gyökereihez 
temetjük el elhunyt testvéreinket, majd tisz-
ta forrásvizet locsolunk az életet adó földre, 
melyből előtte aprót kortyolunk. Ez a szokás 
korok óta él népem fiai között, és valamikor az 
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elköszönés szertartásaként tartották számon, 
ma már inkább az örökre szóló búcsú szim-
bóluma. 
Andeent a jeles ünnepre lampionokkal díszí-
tették fel, a házak ablakára pedig fekete sza-
lagokat tűztek a gyászolók. A halottak lelkét 
kísérő menet délben indult útjára, mert a helyi 
szokás szerint a Nap vezeti őket Keletről Nyu-
gatra, a holtak birodalmába. Ez a hiedelem is 
igen meglepő volt számomra, nomád, esetleg 
crantai időkből maradhatott fent, hogy aztán 
a pyar vallás a maga szertartásai közé olvasz-
sza. A menetben mindenki két virágot tartott 
a kezében: később megtudtam, hogy a páros 
számú virág a gyász egyik jelképe és hagyo-
mányosan egy fehér liliomból és egy vörös 
pipacsból áll. A liliom a hervadást és a termé-
szetes elmúlást, míg a pipacs a kiontott vért, az 
erőszakos halált szimbolizálja.*
A menet lassan vonult végig a városon és ál-
landóan új emberek csatlakoztak hozzá, ahogy 
elhagytunk egy-egy utcát. Pár óra alatt jutot-
tunk el a temetőhöz, ahol mindenki elhunyt 
szerettének vagy barátjának sírjára tette a vi-
rágokat, majd a Darton-templom kapujában 
megkapta a fekete gyászszalaggal körbetekert 
gyertyát. Ezeket a pap sorban meggyújtotta, 
az emberek pedig a Halottak Istenének oltá-
rára helyeznek. Sokan csendesen imádkoztak 
is, mások csupán egy halk fohászt mondtak el, 
remélve, hogy meghallgatásra talál, és a szere-
tett lélek visszatér az Örök Körforgásba…

P.sz. 3522. Darton Terce, Csend hónapjának 
tizennegyedik napja

A tegnapi nap után igen nyomott hangulat-
ban láttam neki a könyv elolvasásának. Az ele-
je meglehetősen érdektelennek látszott: arról 
szólt, hogy az Ahriman család az Ötödkori, 
crantaiakkal vívott csaták során bizonyítot-

ta rátermettségét, illetve bátorságát és hűsé-
ge elismeréseként kapott jelentős birtokot 
Rualan tartomány keleti részén, ahol ma az 
Elátkozott Vidék terül el. A dinasztia alapí-
tója, Taomin on-Ahriman szigorúan Sogron 
hitűnek vallotta magát, kései leszármazottai 
azonban szakítottak a Tűzkobra vallásával, bár 
a könyvből nem derült ki, hogy mi késztette 
őket erre a döntésre. Annyi bizonyos csupán, 
hogy amikor a császár öccse, Reigh-En Zerdal 
paktumot kötött Orwellával, az Ahriman Ház 
is felvette a Kárhozat Asszonyának vallását. 
Úgy gondolom, a főherceg iránti elkötelezett 
hűségük lehetett az egyik ok, amely erre a lé-
pésre sarkallta őket. Innentől kezdve sötét rí-
tusok és véráldozatok fémjelezték a család te-
vékenységét, a dinasztia női tagjai közül sokan 
Orwella felkentjei közé emeltettek.
A Nemes Ház rualani ágának utolsó papnő-
je, Kaija su-Ahriman is közéjük tartozott és ő 
készítette az álmomban látott tőrt is, amelynek 
pontos leírását szintén megtaláltam a könyv-
ben, mint értékes örökséget. Valószínűnek 
tartom, hogy ő a felelős jónéhány testvérem 
megkínzásáért is. Az asszony haláláról pon-
tos adatokat nem találtam, a család története 
ezután megszakadt és csak az ötszáz éves há-
ború utolsó évszázadából származó adatokkal 
folytatódik. Eszerint egy bizonyos Mirjami 
su-Ahriman igen előnyös házasságot kötött a 
toroni Donar en-Hambrassirral, míg testvé-
re, a kiskorú Eraton on-Ahmatir nemsokára 
gyanús körülmények között meghalt és ezzel 
a dinasztia végleg töröltetett a Nemes Házak 
krónikájából.
A Mirjami su-Ahrimanról szóló, utolsó be-
jegyzés említi, hogy Toronban továbbra is 
Orwella hitét gyakorolta, sőt, az istennő 
papnőjeként nem kevés szerepe volt ab-
ban, hogy a Kárhozat Asszonyának vallá-
sa a Quiron-tenger partján is elterjedjen,  
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habár tevékenységét mindvégig titkolni igye-
kezett. A könyv kitér arra is, hogy a különle-
ges, mágikus tőrt a hozomány részeként ma-
gával vitte Toronba. Érdekes, hogy a családi 
krónika ennyire fontosnak tartja, hogy a tőr 
történetét az Ahriman-család utolsó leszár-
mazottjának életével kösse össze.

P.sz. 3522. Darton Terce, Csend hónapjának 
tizenhetedik napja

Visszavittem a könyvet a Krad-templomba 
és a papnak hála, találtam némi információt 
Mirjami su-Ahriman további életéről is, de 
ezek csupán töredékek. Ezek szerint, a mai 
Toron északi területein telepedett le, férjétől 
három fia született, de csak kettő érte meg a
felnőttkort. Egy lapokhoz tűzött, meglehe-
tősen megsárgult, pecséttel lezárt levél említ 
egy kislányt is. A neve talán Ximena vagy 
Kimena, nem lehet pontosan kibetűzni. Any-
nyi bizonyos, hogy házasságtörésből született 
gyermek, aki pár napos korában rejtélyesen 
eltűnt (a gianagi katonától kapott lapok sze-
rint Orwella egyik toroni szektája nevelte fel, 
de ennél többet nem tudni róla). 
Mirjami su-Ahriman családjának közvetett 
leszármazottai mai napig ott élnek egy Er-
dőláp nevű városban (kyr nevén Triccorin), 
amely Pidera-Shín tartományban található. 
Ez a krónika is szól a tőrről, amely a család 
egyik büszkesége, ugyanakkor az is kiderül, 
hogy a könyv írójának fogalma sincs arról, 
micsoda sötét rítusok köthetők hozzá. Ezt 
csak megerősíti, hogy a Hambrassir Ház ha-
gyományosan Morgena hitű. 

* Ehhez a bejegyzéshez ma, a P.sz.: 3601. 
Darton Tercének, Csend havának tizenhar-
madik napján azt a kiegészítést teszem, hogy 
tudomásom szerint az Eltávozottak Ünnepe 

meglepő módon Toronban egybeesik az 
Összetartozás ünnepével, amikoron a 
nemesi famor családok, kiknek vérének 
tisztaságát senki sem kérdőjelezi meg, 
mágikus erejű orgiákkal és végeláthatat-
lan torral ünnepelnek.  

Adrin Heron

12
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Téli varázslat képekben

Több heti kutatómunka után akadtam rá 
ezekre a tekercsekre, amelyeket most 

a Dorani Nagytanács figyelmébe ajánlok. A
feljegyzések mindegyike papiruszra íródott 
és egymástól távol eső polcokon találtam rá-
juk. Nem kizárt, hogy még mindig hiányos 
a gyűjtemény, ezért folytatom a kutatást. A 
könnyebb átláthatóság kedvéért nem csupán 
katalogizáltam a tekercseket, de a feljegyzések 
mellé a mi időszámításunk szerinti dátumot is 
odaírtam és bátorkodtam lefordítani, az ere-
detieket pedig időrúnával láttam el. Néme-
lyiket ugyan későn, védőmágiájuk nem bírta 
ezredévek elmúlását, de még így is értékes tu-
dást rejtenek.

1. tekercs, feljegyzések Javed Yasamin napló-
jából

Ynev partjai, Kyria szerint 5., Weila hónapjai 
(P.e.: 17 278.)

Csapataink nagy erőkkel vonulnak előre, már 
elfoglalták a Crantai Birodalom határmenti 
településeit. Nehezen tartjuk velük a lépést a 
keményre fagyott terepen, de még bírjuk. […] 
Naram-Sin Galahalt nagyúr különleges fel-
adattal bízta meg rendünket. Egy fehérarany-
ból készült zenélő dobozt hozott magával, 
amelyben talán ékszereket tarthatott valami-
kor. Belseje fekete bársonnyal volt kibélelve és 
tetejébe kicsiny tükröt épített be a készítője. 
A nagyúr régen nem használhatta, mert a do-
boz aranyszíne megkopott, a domború rózsa-
minták fakón hervadoztak, a díszítő elemként 
szolgáló unikornis szemgödréből pedig hiány-
zott a kristály. […]

Hozzákezdtem a zenélő doboz átalakításához. 
Az arany unikornist kissé meglazítottam, így 
elforgatható. Egy ügyes ékszerkészítő mestert 
(nem egy dolgozik rendünknél) kértem meg, 
hogy építsen be egy rejtett zárat és cserélje 
ki a tükröt, amint befejeztem annak mágikus 
feltöltését. Közben az egyik inas letisztította a 
rózsákat, ezeknek a szirmába fogom a rúnák 
egy részét bevésni. Ez ugyan hosszadalmas 
munka és igen aprólékos, de a Calowynról ho-
zott puha arany könnyebben formálható, mint 
azok az ércek, amiket ezen a kontinensen talál-
tunk. Egy ötvösmester segítségével dolgozom: 
ő valami praktikával egy kissé megolvasztja az 
ötvözetet, én pedig nagyítóüveg alatt, [….] vé-
sem bele a jeleket. Ezek a rúnák eónokon át 
megőrzik a doboz szépségét, de nem csak erre 
szolgálnak. A ládikót tűz vagy jég el nem pusz-
títhatja, és örökkön hideget áraszt magából. 
Ez azért fontos, mert a fekete bársonyborítás 
alá – amelyen rendünk egyik igen ügyes tagja 
dolgozik, aki fekete selyemfonállal hímzi bele 
a mágiát – apró jégkristályok százai kerülnek. 
Weila kegyelméből soha nem olvadnak majd 
el, és aki megérinti őket, azonnal olyan fa-
gyot érez majd az ujjaiban, mint a leghidegebb 
calowyni éjszakákon. A kristályokat hatalmas 
mágikus energiákkal formáztam meg és négy 
hatás érhető majd el velük.
Elkészült a hímzés, Liuva kiváló munkát vég-
zett: a fekete selyemfonalat tökéletesen elrej-
tette a bársonyborító redőiben. Én magam a 
tükrön dolgozom: a hátlapjára írom fel azokat 
a rúnákat, amelyek a megfelelő varázsszavak 
kimondásával aktiválják a zenélő doboz mági-
áját. […]
Naram-Sin nagyúr elégedett a munkákkal, 
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ami örömmel tölti el a szívünket. Weilát szol-
gáljuk! […]

2. tekercs, hadijelentés Naram-Sin Galahalt 
nagyúrnak

Crantai Birodalom határvidéke, Kyria szerin-
ti 8., Weila hónapjai (P.e.: 17 275.)

Weila kegyelméből olyan győzelemről szá-
molhatok be, nagyuram, amelyre ynevi part-
raszállásunk után alig akadt példa. Egyúttal 
jelezném, hogy mindez felgyorsíthatja csapa-
taink előrenyomulását kelet felé, a Felhőtarto-
mányok központjába. 
A mindössze néhány napos küzdelem után a 
Selva folyó holtágánál pusztult el a határok 
védelmére rendelt crantai sereg. Az utolsó 
rohamokban 670 crantai maradt a csataté-
ren, közöttük az ellenség főparancsnoka és 
két mágiatudó. A mi veszteségeink csekélyek, 
csupán a felderítésre küldött kilenc kémet és 
az előörsben harcoló katonákat veszítettük el. 
A nehéz terep, a keményre fagyott talaj más 
esetben talán megnehezítette volna a dolgun-
kat, most azonban előnyt kovácsolhattunk 
belőle, hála Weilának! A déli frontszakasz 
felbomlott, katonáink a befagyott vízen ke-
resztül vonultak vissza. A crantaiak vélt győ-
zelmük mámorában követték őket, amikor 
recsegő-ropogó hangot mennydörgött a jég. 
Maga a nagy varázstudó állt a parton testőre-
itől körülvéve, kezében egy messziről ezüst-
nek látszó dobozkát tartott, amely mintha 
lassú dallamot játszott volna. Hangja nyomán 
karvastagságú repedések nyíltak a jégen, ma-
gukba szippantva a rajtuk állókat. A crantaiak 
legjobb katonái lelték halálukat a rianásban. A 
többiek a keleti arcvonalon újra sereggé álltak 
össze, de az összeköttetéseitől elvágott csapa-
tot teljesen felmorzsoltuk. Zsákmányunk jó 

néhány kézifegyver és több tucat fogoly.
Csapatainknak egy éjszakai pihenőt engedé-
lyeztem. Amikor nagyuram kézhez kapja jelen-
tésemet, mi már erőltetett menetben vonulunk 
a Felhőtartományok fővárosa felé.

3. tekercs, levél Gauritól Maneeshnek

Toron tartomány, Kyria szerinti 666. Sogron 
hónapjai (P.e.: 16 617.)

„Kedves Barátom!

Titokban merem csupán megírni ezt a levelet, 
mert olyan szörnyű dolgot cselekedtem, amit 
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nem tudom, jóvá tudok-e tenni valaha! Bizo-
nyára láttad már apám szobájában a calowyni 
időkből származó, arany zenélődobozt. Amo-
lyan ékszeres ládikó lehet, még anyám hozta 
neki nászajándékba. Apám mindig figyelmez-
tetett, hogy ne nyúljak hozzá, mert összetö-
röm, de pár nappal ezelőtt elutazott, én pedig 
kihasználtam az alkalmat, hogy közelebbről is 
megnézhetem. Ahogy megérintettem, olyan 
furcsán hideg volt a tapintása, mintha jég-csa-
pot fogtam volna a kezemben. A biztonság 
kedvéért elrejtettem a ruháimba és átvittem a 
saját szobámba. 
Ahogy kinyitottam, varázslatos dallamot kez-
dett el játszani, hópelyhes, téli éjszakákba valót. 
Elhallgattam volna órákig is, de féltem, hogy 
a bátyám meghallja a zenét, és kérdőre von. 
Elrejtettem hát, és az éjszaka csendjében, ami-
kor mindenki nyugovóra tért, újra elővettem. 
Kulcsra zártam az ajtót, és újból kinyitottam 
a dobozt. Most másfajta muzsikát játszott. A 
befagyott tavat szélsebesen átszelő korcsolyát, 
vagy a szánkóba befogott lovak vad vágtáját 
jutatta eszembe. Elmerültem benne, észre 
sem vettem, hogy valaki jár odakint a folyo-
són. Kábulatomból vad dörömbölés rázott fel. 
Felpattantam az ágyból, a zenélő doboz pe-
dig az ölemből a földre esett. A zene üteme 
egy pillanatra megtört, majd vad hangorkánná 
változott. A dísztükör több helyen megrepedt, 
de úgy láttam, más baja nem lett, így gyor-
san becsuktam, és másnap visszacsempésztem 
apám szobájába abban a reményben, hogy 
úgysem veszi észre, hiszen soha nem láttam, 
hogy kinyitotta volna.
A katasztrófa két nappal az eset után követ-
kezett be. Délelőtt sötét felhők gyülekeztek az 
égen, és a levegő óráról órára hűvösebbé vált. 
Sogron legmelegebb hónapjában olyan jégeső 
zúdult a földre, amilyet még soha nem láttunk 
ezen a vidéken! Az öklömnyi darabok leta-

rolták az aratás előtt álló búzát, tönkretették 
a gyümölcsfákat. A navorok házának nádból 
készült tetejét is átütötték, és volt olyan, akinek 
nem volt hova menekülnie. 
Amikor ezt a levelet írom Neked, már egy hete 
tart a jégeső, és az ereje egy pillanatra sem csi-
tult. Magamhoz kérettem Házunk magitorát, 
hogy vizsgálja meg a dobozt, de csak titokza-
tosan hümmögött, ezért írtam apámnak egy 
levelet, hogy amint ügyei engedik, térjen haza! 
Weila kegyelmezzen nekünk!

4. tekercs, beszámoló a Kalerdin-rendházból

Pidera-hegység, Toron szerinti 1949. Tharr
hónapjai (P.sz.: 2119.)

„A Hadus’winth Ház hagyatékát tanulmá-
nyoztuk itt fent, a Piderák bércein hónapok 
óta. A fehéraranyból készült ékszeres dobozt a 
Ház egykori várának romjai alatt fedeztük fel. 
Csupán találgathatunk, hogy az egykor virág-
zó és kiterjedt város és a körülötte fekvő falvak 
miért néptelenedtek el néhány évtized lefor-
gása alatt. Egyetlen korabeli forrást sem talál-
tunk, amelynek alapján biztosan kijelenthető 
lenne, hogy természeti katasztrófa végzett a 
térségben lakókkal, vagy hogy emiatt elvándo-
roltak volna.
Maga a doboz a calowyni időkből származik, 
tehát értéke felbecsülhetetlen. A készítője va-
lószínűleg egy jelentősebb varázslórend tagja 
volt, hatalmához csak a ma élő legnagyobb 
varázstudók mérhetők. A zenedobozt olyan 
mágiával ruházta fel, amely lehetővé tette a 
kyr csapatok gyors előrevonulását az időjárás 
megváltoztatásával. A rúnák tanulsága szerint 
négy varázslatot zártak bele, amelyek egész se-
regeket kényszeríthettek térdre, Weila dicső-
ségére. Ezt bizonyítja a díszítésként szolgáló 
unikornis szemgödrébe foglalt smaragdkő is, 
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amely a Sorskovács szent köve volt. Nemrég 
jöttünk rá, hogy a szobrocska elforgatható, 
így hozzáfértünk a belső bársonyborítás alatti 
titkos rekeszhez is. Ezt apró jégkristályokkal 
rakták tele, funkciójuk egyelőre ismeretlen, de 
annyi bizonyos, hogy mágikus töltetűek.
Mint bizonyára tudják, a dobozban lévő tü-
kör több helyen megrepedt, ez megtörte a va-
rázsjelek bonyolult rendszerét. Megpróbáltam 
egymáshoz nyomni a darabokat, bár ne tettem 
volna! Szélkelepekhez hasonlatos csilinge-
lő hangok jelezték, hogy a régóta szunnyadó 
mágia most újra életre kelt. Sokáig úgy érez-
tem, hogy semmi sem történik, aztán egyik 
testvérem meghúzta a nagy toronyban a vész-
harangot. Az odakint kertészkedő szerzetesek 
iszonyodva mutattak a hegyről lezúduló hó-
tömegre, de menekülni nem maradt idejük. A 
lavina elsöpört mindent, ami az útjába került: 
embert és állatot. A hegy gyomrában születő 
robaj újabb lavinát indított el, amely lezúdulva 
maga alá temette kolostorunkat is. […]
Napok óta próbáljuk kiásni magunkat, de a 
természet nem kegyelmez. A doboz ereje el-
szabadult és addig nem nyugszik, míg el nem 
pusztít mindnyájunkat. Több láb hó borítja 
az egész kolostort, idebent csupán a gyertyák 
adnak fényt. Az élelmünk és a víz ugyan még 
kitart egy pár hétig, de a hideg már-már elvi-
selhetetlen. Sogron legyen kegyes hozzánk!

16
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Jelentés

Alvore al Renillo, dorani titkosszolgálat
Ifin, Kék Kosszarv Fogadó

P.sz. 3568

A férfit már három hosszú napja figyeltem.
Könnyű volt megtalálni Noir papjának útmu-
tatásainak segítségével. Kereskedőnek álcázta 
magát, ám kopott incognójában messziről sza-
lasztott, viharvert kalandozónak tűnt  Mind-
két feltevés tévedés lett volna.
A Kék Kosszarv fogadót választotta átmeneti 
lakhelyéül. Ma sötétedés után pár perccel tért 
le szállásából az ivóba. Zöld köpenyt, és kék 
tollas fejfedőt viselt, mintha öltözéke jómódú 
nemest takarna csupán. Predocit rendelt, és 
leült a fal melletti boxba. Köpenyét három-
szög alakba hajtotta és rátette a maga mellett 
üresen álló sámlira. Várt. 
Az elsőt, nehéz lett volna egy köznapi kocs-
matölteléknek észrevennie, végig árnyékban 
maradt, és csak az utolsó pillanatban lépett 
ki az asztalra helyezett mécses fényébe. Ke-
cses, macskaszerű mozgása, és a félrecsúszott 
csuklyája mögül kikandikáló hegyes füle sem 
hagyott kétséget származása felől. Félelf. Az 
ujjára húzott gyűrű pedig a foglalkozása felől 
sem. (Gianagi metszet, különösen ritka errefe-
lé, Liabell grófnőnek volt egy hasonló darabja 
a múlt hónapig, amikor egy átmulatott éjszaka 
után az ékszernek nyoma veszett. Bővebben: 
Truilan-féle fejlegyzések.) Mindenféle cere-
mónia és kérdés nélkül leült a nemes mellé a 
sarokba, ahonnan szemmel tarthatta a fogadó 
közönségét és bejáratát.
A második alak, egy fattyúkardos, nagydarab 
figura székekkel, vendégekkel, padokkal mit
sem törődve, felborogatva mindent és min-
denkit egyenes a két férfihez ment. Mellvértet
viselt, és bal kezében sisakot szorongatott, mit 

csak valami külhoni illendőség kedvéért vehe-
tett le, de szemlátomását kényelmetlenül érezte 
magát nélküle. Biccentéssel köszöntötte leen-
dő asztaltársait.
Vörös köpenye lobogása szinte eltakarta a mö-
götte haladó asszonyt, akinek arányos idomaira 
szűk ing és lovaglónadrág feszült. Haját és arc-
vonásait eltakarta a fején hagyott (hölgyeknek 
így illik) széles karimájú kalap. Az asztalhoz 
érkezvén a marcona kinézetű alak meglepve 
vette észre a szélárnyékában haladó nőt. Végig-
mérte, udvariasan felajánlotta neki nagy lendü-
lettel kihúzott székét, majd leült a szemközti 
oldalra. A hölgy mosolyogva elfogadta a fel-
kínált helyet. Búgó hangon kívánt jó estét az 
uraknak. A fénykörben látszott, hogy nyakára 
egy alidari liliomot rajzolt egy tetoválómester.
Az asztalnál – a székre hajtott köpenyt nem 
számolva – már csak egy hely maradt szaba-
don.
- Úgy tűnik, mind megérkeztünk – szólt a „ke-
reskedő”.
A félelf tolvaj az üres hely felé intett.
- Sajnos kedves barátunk gyengélkedik, így a 
hajón várja Önöket…
- Hajón? – szakította félbe gyanakvóan az asz-
szony  – szó sem volt hajóról!
- Milyen hajó? – kérdezte közönyösen a harcos. 
Szemlátomást nem izgatta a váratlan fordulat.
- Hát Kilária szigetét csak megfelelő hajóval 
lehet elérni… - mondta ártatlan mosollyal a 
„kereskedő”.
Az félelf szemében mohóság csillant rajzoló-
dott ki, majd nyugodt hangon így szólt:
– Mindenki tudja, hogy Kiliár, az élőhalott 
kalózkapitány kincses-szigete csak legenda… 
Nem több gyermekmesénél…
– A mesék gyakran igazak… – szólt az előb-
bi. Mentéje belsejéből egy megrongyolódott 
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 térképet vett elő.
– Ha térkép is van róla, csak igaz lehet… – 
szólt oda gúnyosan a nő.
– Réginek tűnik – helyeselt a harcos, majd 
vizsgálgatni kezdte az ócska pergament.
– A térkép Dreylon elsőtiszt feljegyzései alap-
ján készültek. Mutatja a sziget helyét és a 
barlangét is, ahova a kalózok a kincseiket rej-
tették. Minden az Önöké lehet, kivéve Szent 
Chiberius-szobrát. Egy fekete márványszo-
bor. Fél láb magas. 
– És mi a díj? A a segítségünkért? – kérdezte 
a félelf.
– Minden más, amit ott találnak… – válaszolt 
a „kereskedő”.
– Nem, nem, Kedves Uram, az úgy kevés… 
– duruzsolta az asszony. – Mi van, ha nincs ott 
semmi? A szobron kívül persze…
A „kereskedő” sóhajtott…
– A munka elvégzése után kapnak még két 
aranyat…
– Kettőt most – toldotta a harcos a „kereske-
dő” fölé magasodva…
– Egyet most, egyet utána! – válaszolta amaz 
kissé remegő hangon.
A nő rámosolyogott, a félelf pedig gyanakvóan 
a nemes felé fordult.
– Miért kell magának a szobor?
– Még az üknagyapám készíttette fogadalmi 
felajánlásként az ifini Antoh szentély számára.
A családunk hajóira kérte az Istennő védnök-
ségét. Amióta a szobor elveszett egyre-másra 
érnek minket a veszteségek…
A kalandozók egymásra néztek majd szótla-
nul bólintottak.
– Rendben, elfogadjuk a feltételeit, de…
- De inkább folytassuk ezt a beszélgetést a 
szobámban, nyugodtabb körülmények között. 
– fejezte be a mondatot a nemes. Majd felállt 
és elindult a lépcső felé. A többiek követték. 

A szedett-vedett népség majd egy óra múlva 
távoztak, a nemes férfi nélkül. Az ivót eközben
három embere vigyázta. 
Két dolog biztos: egyrészt nem létezik Kilária 
szigete. A élőhalott kalózkapitány legendáját 
a helyi csempészek találták ki három ember-
öltővel ezelőtt, hogy elijesszék a kíváncsiskodó 
népséget. Másrészről Antohnak nincs olyan 
szentje, akit Chiberiusnak hívnának. 
Noir atyja felhívta a figyelmemet arra, hogy
egykoron létezett egy majd fél láb magas feke-
te ónix Morgena szobor, melynek hatalmában 
áll az éjközépkor eltűnt, a sötétségbe süllyedt 
hajókat és legénységüket az istennő szolgála-
tába állítani.

Megjegyzés: Ez az írás Alvore al Renillo utolsó 
fennmaradt jelentése. Az ügynököt két nappal 
később holtan találták az ifini kikötőtől nem
messze lévő Aranyhajú sellő nevű bordélyház 
lépcsőjén.
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A Mentálsíkról és lényeiről 

A
z előtalált tekercsek és fóliánsok kö-

zött pihent az az feljegyzés, melyre fel sze-
retném hívni a tisztelt tanács figyelmét, mivel
a rendünkben az írások iránt egyébként is 
tanúsított általános megbecsülés és érdeklő-
dés mellett külön figyelmet érdemel ritka mi-
voltával. A jegyzeteket, melyeket a mesterjel 
szerint Syenasben, a híres Arbilus műhelyben 
mártott papírlapokra készítettek, alkimistá-
ink elemzése szerint caedoni tintával írták. 
Ha ezt összevetjük a jegyzetek számunkra 
nehezen fejthető godoni nyelvezetével, min-
den kétséget kizárhatunk afelől, hogy az írást 
valóban egy bizonyos Hurental Arduwan, Lar 
Dorban tanult varázsló készítette, aki meste-
reként emlegette Srhantel Dierrant, Sonor 
köztudottan legkedvesebb – és nem kevésbé 
tehetséges – tanítványát a mentálmágia te-
rén. A pyarroni varázsló, Hurental, a nálunk 
ugyancsak ritka mentálmágia beavatottja, 
eddig ismeretlen céllal járta Északföldét, 
ezt erősítette meg az általa használt tinta 
mellett számos más felszerelési tárgya, me-
lyet a lajstrom szerint ügynökeink épségben 
találtak az elhagyott fogadószobában, ahol 
a jegyzetekre is bukkantak, az ereni Eswer 
városában. A jegyzetek, bár nem egy befe-
jezett művet alkotnak, mégis hiánytalannak 
tetszenek, állítólag ügynökünkön kívül sen-
ki nem nyúlt hozzá, bár, az egyik lap bal alsó 
sarkán felfedezett, az elemzések szerint sült 
hús zsírjától származó foltok arra engednek 
következtetni, hogy a derék fogadós mégis 
csak tüzetesebben átnézhette, mit is hagytak 
hátra szobájában, mielőtt a megfelelő helyre 
fordult leletével. Ezt a feltételezést erősíti az 
a tény is, hogy a lajstrom szerint a felszerelés 
között nem találtak semminemű pénzt. Hiá-

ba, az egyszerű emberek nem is sejthetik, hogy 
az igazi értéket sosem a csillogó ezüst, netán 
arany koronák jelentik.
Az írással minden bizonnyal nem boldogult, 
ahogy nehézséget okozott a pontos fordítása 
is, hiába, a pyarroniak nem elsősorban a kyr 
nyelvet használják tudományos munkáikhoz, 
és még szeretett Doranunkban is ritka az olyan 
magiszter, aki éppen ezt az ősi nyelvet olvassa 
és beszéli a szükséges mértékben. A végül si-
keresen lefordított jegyzeteket ajánlom most a 
tisztelt tanács figyelmébe, de nem csak a benne
rejlő – részben általunk is ismert – igazságok 
miatt, hanem hogy rávilágítsak, mily érdekes 
és fontos a mágiának ez a Sonor által alkotott, 
Doranban szinte nem is oktatott fejezete.

„A világmindenség azon részét, ahol bármi-
féle élet, vagy entitás előfordulhat, síkokra 
osztjuk. Noha ez a felosztás elméleti jellegű, a 
síkok nagyon is elkülönülnek egymástól, elté-
rő tulajdonságokkal és jellemzőkkel bírnak és 
határokkal, áthatolhatatlan – vagy csak igen 
körülményesen megkerülhető – szabályokkal 
különülnek el egymástól. Elméleti jellegű a sík 
kifejezés is, amit csupán azért alkalmazunk, 
hogy a különböző síkok végtelen számát elkép-
zelhessük, azok, akár egy nagy kupac pergamen 
és papíros egy zsúfolt íróasztalon, úgy léteznek 
egymással párhuzamosan a térben és időben. 
Valójában a gömb a leginkább helyes megkö-
zelítés alakjukra vonatkozóan, noha a síkokat 
vizsgálva az egész alakja lényegtelen tulajdon-
ság a síkok belső jellemzőihez és törvényeihez 
képest.
A síkokat a tudományos szemlélet két típusra 
osztja, a külső és a belső síkokra. A belső síkok 
összessége alkotja a világegyetemet, ide sorol-
juk az anyagi síkot, az asztrál és a mentálsíkot, 



20

valamint nagyon sok gondolkodó ide illeszti 
az Antisst is, noha vele leginkább egyes pa-
pok foglalkoznak behatóbban. A külső sí-
kok közé tartozik minden olyan sík, melyek 
nem a fentebb említettek, ezek a démonok, 
az elemek síkjai, de itt laknak az istenek is, 
és ebbe a csoportba sorolunk számos olyan 
síkot, mely csak nagyon nehezen vonható a 
síkok elnevezés szabályai alá, mint amilyen a 
Godonnak kegyelemdöfést adó, a legendák-
ban Fekete Entrópia Uraként emlegetett en-
titás otthona, a Fekete Entrópia Síkja, vagy 
az Ynev világát elhagyó kyrek célja, a Válto-
zások Síkja is. A külső síkok jellemzője, hogy 
számtalan létezik belőlük, és oly különlegesek 
és egyediek lehetnek, hogy megismerni vala-
mennyit lehetetlen feladat lenne még egy, az 
embernél jóval kedvezőbb felépítésű és hatal-
mú lénynek is. A belső síkok ezzel szemben 
egyediek, csak egy létezik belőlük, és együt-
tesen, elválaszthatatlan egységben alkotják 
a világegyetemet. Persze kivétel itt is akad, 
ugyanis igazol elméletek szerint az anyagi 
síkokból, akárcsak a külső síkokból, számo-
latlan létezik, egyesek emlékeztetnek a mi, a 
megkülönböztetés szempontjából Elsődleges 
Anyagi Síkként emlegetett síkunkra, mások 
csak alig. 
Egy másik, kevésbé népszerű elmélet három 
csoportot alkot, eszerint az anyagi és a bel-
ső síkokat együttesen nevezi belső, az istenek 
lakhelyeiül szolgáló síkokat külső síkoknak, 
minden egyéb, az elmélet szerint a kettő közé 
eső síkokat pedig köztes síkokként emlegeti.
Az anyagi sík az élőlények anyagi testének 
otthont adó sík. Ezt ismerjük legjobban – ám 
korántsem teljes mértékben! – és ezt látjuk, 
ha szétnézünk magunk körül, értelmezése, 
felfogása is a legkönnyebb valamennyi közül, 
hiszen ebben élünk magunk is, és még a tu-

datlanok is képesek érzékelni. Az asztrálsík 
az érzelmek és indulatok hazája, minden lény, 
amelynek érzelmei vannak, megjelenik raj-
ta, megnyilvánulási formáját asztráltestnek 
nevezzük. A kráni elfek nyelvén Celebhas 
Hy’Breashail, ők a lelkek hevének síkjaként 
nevezik, sokat elárul ez a síkról, de magukról 
az elfekről is – noha ez most nem témánk. A 
mentálsík a gondolatok, az intellektus hazája, 
ezen jelen van minden gondolkodó lény, itte-
ni megnyilvánulását mentáltestnek nevezzük. 
Önmagában egyik sík sem határozhat meg 
teljes értékű élőlényt, noha számtalan olyan 
entitást ismerünk, melyek egyik-másik síkon 
nem, vagy csak elhanyagolható mértékben 
vannak jelen, ám őket vagy fejletleneknek, 
vagy fogyatékosnak tekintjük, semmiképpen 
sem teljes, az emberhez hasonlatos felépítésű 
lénynek. Nagyon fontos tény az, hogy a három 
belső sík egyszerre alkotja meg az élőlényeket. 
Mert bár az a lény, akinek nincsen gondolati 
élete, nincs jelen a mentálsíkon, s hasonlóan, 
ha egy élőlény még, vagy már (mert ilyen is 
van) érzelemmentes, hiányzik az asztrálsíkról, 
ez mégsem igaz teljes és abszolút mértékben. 
Az élőlények ugyanis, ha csak elhanyagolható 
mértékben is, de jelen vannak mind a három 
síkon, már fejlődésük kezdeti szakaszán asztrál 
illetve mentálcsírával rendelkeznek, mely a 
három belső síkot összekötve alkotja őket, ha-
sonlatosan egy háromágú bolához, mely fegy-
verről, ha eltávolítjuk két súlyát, azért még a 
kötéldarab megmarad, ám ha levágjuk azokat 
is, nincs értelme boláról beszélnünk többé. Ez 
a tulajdonság különbözteti meg egyértelműen 
a hozzáértő számára az élőlényeket például 
csak az anyagi síkon jelenlévő élőholtaktól, 
vagy a homonkulustól. Messzire mutató kö-
vetkeztetés, de ezt a kapcsolatot tekinthetjük 
a megfoghatatlan, titokzatos élet princípiuma 
egyik felfogható formájának is.
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Az élőlény fejlődésének kezdeti stádiumában 
csupán az anyagi síkon mutatkozik jelentő-
sen, a másik két belső síkon elhanyagolható, 
később, ahogy fejlődik életek tucatjain át, jut 
el arra a szintre, amikor már asztrális csírá-
ja fejlődésnek indul. A legtöbb magyarázó, 
például a titokzatos Névtelen Szerzetes is, 
erre a pontra helyezi a lélek megszületését. 
Újabb számtalan állomás, és az asztráltest 
fejlődése következik, míg végül a jelenték-
telen mentálcsíra is fejlődésnek indul, sorra 
megjelennek a mentális központok, kezdet-
ben csupán az érzék és a mozgás központ, 
később megjelenik az öntudat, az emlék és 
akaratközpont, míg végül, a beszédközpont 
is, és kifejlődik a gondolkodó lény, az emberi 
lélek. A fejlődés persze nem áll meg, az éle-
tek során a mentál is fejlődik, egyre magasabb 
minőségű lesz.
Visszakanyarodva a bolához, csak a három 
súllyal ellátott bolát lehet hibátlanul használ-
ni, ugyanígy csak azok a lények képesek igazi, 
tartalmas, hasznos életre, melyeknek mindhá-
rom teste elért egy bizonyos fejlettségi fokot, 

tehát van neki.”
A varázsló e helyen egy idézetet másolt jegyze-
teibe, mely Sonortól származik: 
 „Az akarat és az érzelmek, avagy az asztál és a 
mentál egyszerre irányítják az anyagi testet. A 
fejletlen lények, melyek még csak érzelmi élet-
tel rendelkeznek, de gondolatival nem, kizáró-
lag az asztráltestükre hallgatnak. A különböző 
fejlődési fokokon megjelenő mentálcsírák már 
bizonyos ösztönöket adnak a lénynek, az asztál 
irányító szerepét medrekben terelik bizonyos 
mozgásteret engedve neki, de benntartva őket 
a kívánt folyásban. Ahogy a mentál kifejlődik, 
mind egyre jobban megerősödik szerepe, és bár 
továbbra is az érzelmek mellett irányít, képes-
ség válik arra, hogy parancsokat küldjön, az 
asztrál utasításait pedig blokkolja. Ilyen módon 
képesek vagyunk uralkodni érzelmeinken erős 
akarattal. Léteznek népek, melyek másképpen 
fejlődnek, és az érzelmek uralkodnak az aka-
rat fölött, állítólag ilyen az amundok faja, bár a 
hasonlóságot botorság lenne ilyen egyszerűen 
magyarázható dologként felfognunk.”
Hurental később egyértelműen a mentálsík felé 
kanyarodik, vizsgálódásai, ahogy jegyzetei is, 
erre irányulnak tovább.
„A mentálsík tanulmányozása és megismerése 
nehéz feladat. A puszta elképzelése is elvont 
gondolkodást és hihetetlen képzelőerőt igé-
nyel.
Mentálsík a gondolatok, az intellektuális élet 
hazája. Nem anyag, hanem gondolatok építik 
fel, gondolatfoszlányok, gondolatokból álló 
lények lakják. Csak a gondolati síkon létező 
dolgok építik, gondolati történések uralják. A 
Mentálsík az Anyagi Síkon élők alapvető ér-
zékszerveivel nem érzékelhető, arra alapvetően 
– kapcsolat nélkül – nem gyakorol befolyást, 
attól függetlenül, bár azzal párhuzamosan mű-
ködik.
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A Mentálsík és az Anyagi sík közötti kap-
csolatot az olyan élőlények jelentik, amelyek 
értelmesek, gondolkodni képesek, azaz jelen 
vannak a Mentálsíkon is. Ez az úgynevezett 
mentáltesttel valósul meg, ami az anyagi sí-
kon jelenlévő test mellett, azzal egyidőben és 
összefüggésben, mondhatni elválaszthatatla-
nul létezik. Az ilyen mentáltestek változásai 
már hatást gyakorolnak az anyagi testre, így 
a síkra is. Az anyagi síkon lévő olyan lények, 
akik képtelenek a gondolkodásra, nem ren-
delkeznek mentáltesttel, azaz nincsenek jelen 
a mentálsíkon sem. Rájuk a mentálsík válto-
zásai semmilyen hatást nem gyakorolnak.
Azon élőlények esetében, amelyek már fej-
lettnek nevezhetők az anyagi síkon, általában 
a mentáltestük is fejlett. Ilyen lény az ember 
maga is. Az ilyen fejlett mentáltesttel rendel-
kező lények mentálteste bonyolult kapcsolat-
ban áll az anyagi testtel, azaz az anyagi síkkal. 
Ez a kapcsolat ötös tagolású, a mentáltest öt 
központtal irányítja az anyagi testet. Ezek a 
beszéd, érzék, emlék, mozgás és akarat köz-
pontok. A fejletlenebb lények mentálteste 
esetenként ezeknek csak részeivel, esetleg 
egyik központtal sem rendelkeznek, míg a 
csak a mentálsíkon honos, anyagi testtel nem 
rendelkező lények mentálteste nem rendelke-
zik ezekkel a mentális központokkal, hiszen 
nem tartozik hozzá anyagi test, amiket irá-
nyíthatnának.
Ne higgyük persze, hogy azon lények, me-
lyek valóban nincsenek jelen valamelyik belső 
síkon, bár fejletlennek tekintetnek, ne lehet-
nének hatalmasak és erősek. Sokuk ismert, 
amelyik bár a hiányos, hatalmában vagy egyes 
képességeiben messze fölötte áll a teljesnek 
tekintettek közül számosnak.
A mentálsík bizonyos esetekben kapcsolat-
ban áll az asztrálsíkkal is. Az ember egyszerre 

van jelen az anyagi, asztrál és mentálsíkon is, 
a két utóbbi alkotja a lélek fő komponensét. 
Az istenek szándéka szerint a lélek hivatott 
megvédeni az egyszerű anyagi testet, és a sze-
mélyes aura formájában ez a különleges, anya-
gi síkhoz kötődő asztrál-mentál kapcsolat meg 
is teszi ezt. Állítólag élnek olyan teremtmé- 
nyek is, amelyek az anyagi síkokon nem, csak 
az asztrál és mentálsíkon vannak jelen, az ilyen 
létformákról és a két sík ezen jellegű kapcso-
latáról szinte semmit nem tudunk. Egyes el-
méletek szerint, az anyagi síkról vizsgálva az 
asztrál és mentálsík egymásnak megfeleltethe-
tő, és olyannyira párhuzamos, hogy minden-
nek megvan a másik síkon való értelmezése. 
Ennek kutatásával Lar-Dorban külön tanszék 
foglalkozik, igazi szakértői pedig az asztrál és 
mentálmágusok, noha önálló mágiaterületként 
az asztrális mágiát nem sokra tartják.”
Lám, Pyarronban nem csak a nekromanciára, 
de az asztrálmágiára is furcsa szemmel néznek. 
Itt, Doranban, minden terület iránt érdeklő-
dünk, a mentálmágia terén lévő hiányosságok 
annak újszerűsége, és pyarroni megalkotása 
miatt létezhetnek csak.
„A mentál megismerhetetlen. Hiszen a 
mentált a gondolatok alkotják. Megismeré-
sükhöz, megértésükhöz magas szintű gondol-
kodás szükséges. A magas szintű gondolkodás 
azonban nagyobb mentális képességet is jelöl, 
ezért annak átfogásához megint csak nagyobb 
képességek kellenek. Ez a végenincs kör pedig 
kimondatja velünk: a mentál önnön teljességé-
ben felfoghatatlan és megismerhetetlen”.
Srhantel Dierran, Sonor tanítványa, a Pyarroni 
Fehér Páholy varázslója
„Ahogy az anyagi síknak is, úgy a mentálsíknak 
is megvannak a maga lakói, noha teljesen 
másképpen kell elképzelni őket. Ezen a sí-
kon más tulajdonságok a mérvadóak, más 
törvények uralkodnak. A Pyarroni Fehér  
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Páholy mentálmágia elméleti tételei szerint a 
mentálsíkon az élőlényeket három csoportba 
sorolhatjuk be. Elsőbe az őshonos lények tar-
toznak, ezek a lények kizárólag a mentálsíkon 
vannak jelen. A félidegen lények olyan teremt-
mények, amelyek a mentálsíkon kívül még 
más síkon is jelen vannak, ilyenek az anyagi 
sík gondolkodni képes, azaz mentáltesttel is 
rendelkező lényei. Elméletileg ide tartoznak 
az olyan entitások is, amelyek a mentálsíkon 
kívül csak az asztrálsíkon vannak jelen. Ezen 
lényeknek már nem csak egy mentáltestük 
van, hanem kiegészülnek a másik síkon jelen-
lévő alakjukkal is. A harmadik csoport az ide-
gen lények, amelybe azok a lények tartoznak, 
amelyek nincsenek jelen a mentálsíkon, tehát 
a kategória szigorúan elméleti jelentőségű.

adiutor Telkhis Hasdar
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