
 

 

 
 

Történeti kommentárok az  
Amíg a vas vág című regényhez 
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Történeti kommentár 
Ha meg akarjuk nevezni azt az 

évszázadot, amelyben haragvó Urunk a 
legtüntetőbben elfordította Hét Arcát 
hites birodalmától, nem kell a 
történetírói disputák darázsfészkébe 
nyúlnunk. Shadon valamennyi 
historikusa – valljanak bár egyebekben 
homlokegyenest elllenkező nézeteket – 
egyetért abban, hogy ez a szomorú 
titulus az Arcok XIII. századát illeti 
meg. 

A bajok már az ezredforduló óta 
halmozódtak. A trónviszályok, az 
alkalmatlan uralkodók sora, a központi 
régiók gazdasági kimerülése számos 
más tényezővel egyetemben a királyi 
hatalom tartós meggyengülését 
eredményezte. A tartományok mind 
inkább elkülönültek a koronától és 
egymástól, fokozatosan kezdtek önálló 
életet élni. Az élükre kinevezett 
szadhrapioszok előbb örökletessé tették 
családjukban a helytartói méltóságot, 
majd függetlenedésük jeléül sorra 
fölvették a hercegi címet, mely 
korábban csak az uralkodóház tagjait 
illette meg. A birodalom egységét 
hovatovább már csupán az egyház 
képviselte. 

 

Ilyen örökséggel köszöntött be a 
vészterhes XIII. század, mely gyors 
egymásutánban három minden addigit 
fölülmúló sorscsapást zúdított 
Shadonra. Ezekből egyetlenegy is 
elegendő lett volna, hogy hosszú 
évekre zűrzavarba és pusztulásba 
döntse az országot. Együttesen 
évszázadokig húzódó válsághelyzetet 
idéztek elő, mely csupán a XVII. 
században mutatta a rendeződés első 
jeleit, véglegesen pedig csak a triatos 
megszervezése számolta föl 1868-ban, 
a tavaradolai bulla kihirdetésekor. E 
három csapás: a kettős királyság, a 
nagy egyházszakadás és a gorviki 
invázió. 

Az elsőre közülük nem sokáig 
kellett várni. A régóta mérgesedő 
viszony II. Adunarden Bel Corma 
király és III. Valdarios Bel Estesso 
gordozai herceg között már az új 
évszázad hajnalán fegyveres 
összetűzéssé fajult. Az erőszakos és 
korlátolt uralkodó, ki önkényes 
viselkedésével teljesen elidegenítette 
magától a birodalmi rendeket, az 
Arcok 1201. esztendejében kétszer is 
vereséget szenvedett leghatalmasabb 
hűbéresétől, majd székesfővárosában 
palotaforradalom áldozatául esett. 
Gordoza nagyravágyó hercege 
azonban nem várta be az események 
végkifejletét, hanem bevonult Tela-
bierrába, és I. Valdarios néven királlyá 
koronáztatta magát. 
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Ezzel minden esély hamvába holt, hogy tárgyalásos 
úton megegyezésre juthat II. Adunarden utódjával, 
akit a shadoni összeesküvők a dinasztia zátonyvízi 
mellékágából hívtak meg a trónra. A két 
uralkodóház – a régi és az új – több évszázados 
belháborúba rántotta a kettészakított birodalmat. 

(Ha összeszámláljuk azokat az esztendőket, 
amikor hivatalosan deklarált hadiállapot állt fenn 
közöttük, összesen 213-at kapunk; innen a történeti 
hagyományban meggyökeresedett kétszáz éves 
belháború elnevezés, amely azonban igen erősen 
szépít. A két dinasztia ugyanis bitorlónak tekintette 
egymást, ezért támadó- és büntetőhadjárataik előtt 
ritkán fáradtak hadüzenet küldésével; az ilyesmi 
inkább kivételnek, mint szabálynak számított. A 
belháború valójában az 1201. évi tela-bierrai 
koronázástól az 1633. évi serdigallói egyezményig 
tartott, a teljes kimerültség okozta hosszabb-
rövidebb lapszusokkal; 1633 és 1664 között, a nagy 
felszabadító háború idejére szünetelt; 1664 után 
megint kiújult, bár jóval kevésbé intenzíven, a 
diplomáciai síkon zajló csatározásokat ekkor már 
csak elvétve támogatták meg fegyverekkel; 
végérvényesen azonban csupán az 1868. évi 
tavaradolai bulla zárta le, melynek évfordulóját nem 
ok nélkül ünneplik mindmáig általános örömnapként 
országszerte.) 

Érdemes mindazonáltal kerülni a sarkított 
megfogalmazásokat, és a birodalom kettészakadása 
helyett a széttagolódásáról beszélni. Egyik rivális 
dinasztia befolyása sem terjedt ki ugyanis a teljes 
országterület felére. A Bel Cormák hatalma a Nagy 
Medencében, a Bel Estessóké a Gordozai-öböl körül 
összpontosult, s e két magból kifelé haladva 
fokozatosan elenyészett. A peremtartományok 
irányában mindkét uralkodóház csupán igényekkel 
és követelésekkel lépett föl, ellentételezésül vajmi 
kevés segítséget és támogatást tudtak nyújtani. Ezért 
ezek regionális szövetségekbe tömörültek a saját 
érdekeik védelmében, igyekeztek kívül maradni a 
trónviszályon, s ha mégis sikerült beavatkozásra 
bírni őket, szuverén módon tárgyaltak a koronás 
főkkel. Ellánia, Nyugatvég, a Felföld, a Sziget-triád 
és a Viharvízi Liga ezekben az időkben de facto 
független államként működött: teljes körű 
önigazgatással bírtak, saját törvényeket alkottak, 
önállóan építették ki külkapcsolataikat és a maguk 
szakállára háborúztak. (A két utóbbi például 
egymással, nem kevesebb mint öt ízben, a Vihar-
szoros birtokáért.) Jellemző adalék, hogy a kortárs 

forrásokban a “Shadon” név mindig csupán a 
Bel Cormák székesfővárosát, illetve a hozzá 
tartozó tartományt jelenti, sohasem az egész 
birodalmat, mely a nemzedékek szaporodtával 
mindinkább valami ködös és megfoghatatlan 
eszmévé sápadt, a távoli múlt dicső 
századaiból. 

Ezen eszme fölött elsősorban az 
egyháznak kellett volna őrködnie, amely 
azonban a belháború kitörésekor elkövetett egy 
rendkívül súlyos hibát. 1201-ben Amfortas 
főatya megnyitotta a Szent Város kapuit 
Valdarios Bel Estesso előtt, és nem várva a 
Shadonból érkező hírekre, ünnepélyesen 
királlyá koronázta a lázadó herceget. Ezen az 
aktuson alapult valamennyi későbbi Bel 
Estesso-nemzedék trónigénye; nélküle 
közönséges bitorlók maradtak volna csupán, 
akik semmilyen részről nem számíthatnak 
komolyabb támogatásra. Amfortas 1202-ben 
belebukott elhamarkodott cselekedetébe, az 
egyházon azonban lemoshatatlanul rajta maradt 
a bélyeg, hogy szentesítését adta a birodalom 
kettészakításához. 

Amfortas utódai a főatyai székben 
kétségbeesetten igyekeztek megőrizni 
pártatlanságukat. Nyilvánosan mindkét féltől 
megtagadták az elismerést, s közben a színfalak 
mögött munkálkodtak valamiféle megegyezés 
létrehozatalán. Ezzel mindkét uralkodóház 
gyanakvását, majd ellenségességét sikerült 
magukra vonniuk. A Szent Város helyzete, 
hajszálpontosan a két országrész 
ütközőzónájában, tovább élezte az indulatokat. 
A Bel Cormák háromszor, a Bel Estessók 
egyszer vezettek hadat Tela-bierra ellen, s bár e 
vállalkozások kapcsán hamar kiviláglott, hogy 
az egyház mindennemű fegyveres zsarolásnak 
képes ellenállni, ez a felismerés csupán más 
síkra terelte a küzdelmet. A rivalizáló 
dinasztiák és a biarra-trónus között folyó lázas 
intrikálás az 1210-es évek végére az 
orgyilkosságok szintjére süllyedt. 

Az áldatlan állapotok eluralkodtával 
széles körű reformmozgalom bontakozott ki az 
alsóbb egyházi kasztok körében, mely azonban 
igazából csak akkor nyert komoly súlyt, amikor 
a nyugatvégi prelátusok is felkarolták. (A 
nyugatvégi főpapság rendkívül erős hatalmi 
pozícióban volt, mivel az itteni tartományok 
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egyházi vezetés alatt álltak.) Az Arcok 
1219. évében összehívott XXCIX. tela-
bierrai nagyválasztó konklávén a mozgalom 
vezetői manifesztumban terjesztették a 
kánoni levezető tanács elé követeléseiket: 
az intrikus politizálás azonnali 
beszüntetését, a bizalmi kvalitheiák 
befolyásának visszaszorítását, főatya helyett 
szuverén jogkörrel felruházott zsinat 
választását, mielőbbi nyílt színvallást a 
trónviszályban és a birodalom egységének 
határozott fellépéssel történő helyreállítását. 
Amikor a kánoni tanács megtagadta a 
manifesztum szavazásra bocsátását, az 
aláírók – később elhíresült nevükön az 
iratos atyák – nyilvánosan kivonták 
magukat a konklávé fennhatósága alól. 
Nyugatvégre vonultak híveikkel, és a 
következő évre birodalmi zsinatot hirdettek 
Verionéban. 
Az 1220. évi verionei zsinaton az 
időközben megválasztott II. Sabazios 
főatyának hajszál híján sikerült 
fölszámolnia a szkizmát: körmönfont 
diplomáciával a szakadár prelátusok ellen 
fordította saját területükön a magasabb 
egyházi kasztokat. A huszonhat iratos 
atyából huszonötöt a tulajdon tartományi 
papságuk tartóztatott le. A huszonhatodik 
mellett azonban szilárd egységben 
kitartottak a hívei, még II. Sabazios nyílt 
parancsával is dacolva; s mivel ez a 
személy nem volt más, mint a Hatodik Arc 
Testvériségének nagymestere, a verionei 
zsinat vérfürdőbe torkollott, a szakadár 
vezetők kiszabadultak, és a nagy szkizma 
orvosolhatatlanná mélyült. 

Zűrzavaros események következtek. 
Az iratos atyák mozgósították tartományuk 
világi népességét, és szabályos tisztogató 
hadjáratokba kezdtek a felsőbb egyházi 
kasztok ellen; a biarra-trónus mind 
keményebb kézzel kényszerült leverni a 
területén futótűzként végigharapózó 
kolostorlázadásokat. A faioszok körében 
tömegmozgalommá terebélyesedett a 
nyugatra szökés, a Tela-bierrából vezérelt 
hatalmas gépezet akadozni kezdett a 
munkaerőhiány miatt. A szakadárok 
ugyanakkor meglepő találékonysággal 

tudták áthidalni a hierarchiájuk csonkaságából adódó 
működési zavarokat: számos újításuk közül a 
legsikeresebbnek az önállóan tevékenykedő faiosz-
rendek megszervezése bizonyult, melyek egy-egy 
meghatározott feladatkör ellátására szakosodtak, és 
Domvik valamelyik szentjének pártfogásába 
ajánlották magukat. 

Az 1230-as évekre kikristályosodó helyzet 
inkább az iratos atyák szakadár egyházának 
kedvezett, melyet ekkoriban kezdtek el 
koldusszéknek hívni. (Plebejus gőgjükre jellemző, 
hogy büszkén felvállalták a gúnyból kapott 
elnevezést.) Nyugatvéget szilárdan a kezükben 
tartották, és a belső területeken is megőriztek néhány 
elszigetelt hídfőállást, többnyire kiváltságolt 
kolostorokat. Kétségtelen, hogy sohasem sikerült 
teljesen megszabadulniuk a főatyahű bizalmi 
kvalitheiák képviselőitől, akik még a legmagasabb 
szinteken is ott lappangtak az 
egyházszervezetükben. E hátrányt azonban több 
mint kiegyenlítette az a nagy számú faiosz, aki 
viszont titokban őket szolgálta a főatya területein: 
olykor nagy egyházi központok teljes 
segédszemélyzete, a gyanútlan vezetőség orra előtt! 
Fennállásuk egész ideje alatt aktívan és sikeresen 
terjeszkedtek, jóllehet ez igen keveseknek szúrt 
szemet, mivel a feltűnést mindig gondosan kerülték. 
Főleg a háború sújtotta vidékeken és az alsóbb 
néposztályok körében tudtak meggyökerezni; ám 
intenzív térítő tevékenységet fejtettek ki a nyugati 
pogány népek körében is, a birodalom határain 
kívül. 

A koldusszék szakadár felekezet volt, de 
semmiképpen sem eretnek, bármit is prédikáltak róla 
a Szent Városban. Tény, hogy a főatyai egyházhoz 
képest egészen más szellemben működött: kevesebb 
kötött külsőséggel, rugalmasabban és 
gyakorlatiasabban. Rengeteget egyszerűsített a 
liturgián és a regulákon, eltörölt számos formai 
követelményt, a kötelező istentiszteleti harangszótól 
kezdve a megkülönböztető papi viseletig. Ellenben 
soha, egyetlen pillanatra sem vonta kétségbe a 
dogmatikai alapvetést, és az ettől elhajló szektákat 
ugyanolyan kérlelhetetlen szigorral üldözte, mint az 
inkvizíciós liga. Területén mindvégig érvényben 
maradt a klasszikus kánonjog, persze azzal a 
különbséggel, hogy legfelsőbb egyházi fórumnak 
nem a biarra-trónus minősült. (Ezt a szerepkört 
elvben a nagy zsinat töltötte be, amit azonban 
mindössze három ízben hirdettek meg 1220 után; a 
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gyakorlatban a kis zsinat helyettesítette, melyet az 
iratos atyák hivatalbéli – nem vér szerinti! – utódai 
alkottak.) Puritán közvetlensége igen népszerűvé 
tette az egyszerű emberek körében, és a higgadt 
historikusnak rá kell mutatnia, hogy e vészterhes 
időkben a hit parazsát sok helyütt csak a koldusszék 
szívós munkálkodása tartotta elevenen. 

Érdemeik mellett azonban röviden ki kell 
térnünk hibáikra is. Kezdettől fogva hajlamosak 
voltak az erőszakos fellépésre – az első testvéri vért 
a szkizma során az ő kardjuk ontotta ki –, s egész 
egyházukat egyfajta militáns fanatizmus hatotta át, 
mely elriasztotta tőlük a csiszoltabb elméket. Igen 
jellemző, hogy a papi hivatáshoz előfeltételül 
szabták a katonai szolgálatot, s hogy a bizalmi 
kvalitheiák feladatkörét leiosz thairákra bízták! A 
koldusszék vezetői sohasem tudtak kigyógyulni a 
fekete-fehérben gondolkodás betegségéből, s ez nem 
csupán sorozatos diplomáciai katasztrófákhoz 
vezetett, hanem gyakorta alázta őket a hit 
fondorlatos ellenségeinek vak eszközévé is. 
A koldusszéknek felróható legsúlyosabb hiba 
természetesen az volt, hogy fellépésük – minden 
jószándék dacára – nemhogy a birodalom 
egységesítése felé hatott volna, hanem épp 
ellenkezőleg: az utolsó intakt intézményt, az 
egyházat is kétfelé szakította! Fontos azonban 
leszögezni, hogy a szkizma nem a világi politika 
erővonalait követte. Az 1220. évi verionei vérzsinat 
után mind a Bel Estessók, mind a Bel Cormák 
tapogatózni kezdtek a majdani koldusszék felé 
(valamennyi tartományszövetség közül Nyugatvég 
rendelkezett a legnagyobb katonai potenciállal!), ám 
igen csattanós választ kaptak. Az iratos atyák 1221-
ben – amikor még azt sem vehették biztosra, nem 
olvad-e szét minden hatalmuk hónapokon belül –, 
közös kiáltványban proklamálták, hogy amíg a 
legitimitás kérdése nem dől el 
kétségbevonhatatlanul, egyik dinasztia főségét sem 
ismerik el. Mivel tartományaikban nemcsak az 
egyházi, hanem a világi kormányzás is az ő 
kezükben volt, ez felért egy függetlenségi 
nyilatkozattal. A két vérig sértett uralkodóház 
azonnal fegyveres segítséget ajánlott a szakadárok 
ellen II. Sabaziosnak, aki valószínűleg el is fogadta 
volna, ha csak az egyik fél kínálja fel – így azonban 
nem mert élni vele. 

Mind a főatya, mind a koldusszék a birodalmi 
egység utolsó letéteményesének tekintette magát – 
csak míg az előbbi ezt belülről, diplomáciai úton 

tervezte létrehozni, az utóbbi kívülről, katonai 
nyomásgyakorlással. Sem egyik, sem másik 
megoldáshoz nem voltak érettek a feltételek; 
mindkét egyháznak hosszas felkészülésre 
kellett berendezkednie, hogy erőforrásokat 
gyűjtsön elképzelése megvalósításához; 
eközben óhatatlanul konfliktusba kerültek úgy 
egymással, mint a két vetélkedő királyi 
dinasztiával. Az eredmény, ha még a leszakadó 
peremtartományok gyakran ellentétes 
törekvéseit is hozzászámítjuk, mindenki totális 
háborúja lett mindenki ellen. 
Ebbe a szörnyűséges káoszba sújtott le, 
tulajdonképpen előreláthatóan, a gorviki 
invázió. 

Az évek számlálásáról 
A kontinens délkeleti régiójában – 

történetünk színterén – az Ynev-szerte 
általánosan elterjedt pyarroni időszámítás alig 
ismert és egyáltalán nem használatos. Nincs 
ezen mit csodálkozni, hiszen e hatalmas terület 
részben a shadoni, részben a gorviki kultúra 
vonzáskörzetét képezi, melyek – noha egyazon 
tőről fakadtak – folyamatosan rivalizálnak 
egymással. Politikailag ugyan eltérő a 
viszonyulásuk Pyarronhoz, kulturális téren 
azonban megegyezik: mereven és határozottan 
elutasítanak mindennemű pyarroni befolyást. 
Mind Shadon, mind Gorvik saját szigorú 
egyistenhitet vall, Selmo atya igehirdetésében 
csupán egy egzaltált tévelygő hamis tanítását 
látják, az Égi Fény földre szállta semmit sem 
jelent nekik. 

A shadoni időszámítás kezdőéve P. sz. 
1019-nek felel meg. Ebben az esztendőben 
hirdette ki Tela-bierrában I. Balthus Beatus 
főatya a Septameron – avagy laikus 
elnevezéssel a Hétszeres Hitvallás – szövegét, 
amely a Domvik-hit dogmatikus alapvetésének 
minősül, s bár azóta számos kisebb változtatást 
eszközöltek rajta, lényegében véve mindmáig 
változatlan maradt. Innen veszi kezdetét a 
főatyai szék története is, ugyanis Balthus 
Beatus volt az első, aki ezen üdvtörténeti aktus 
kapcsán fölvette ezt a címet. A hivatalos 
datálásban – oklevélkiadásban, 
szertartáskönyvekben, szakrális krónikákban – 
“a Hét Arc Megnyilatkozásának X. éve” 
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formula használatos; a gyakorlatban ezt 
általában „az Arcok X. évére” 
egyszerűsítik. 

A gorviki időszámítás kezdete a P. sz. 
1446. esztendő. Ekkor szálltak partra 
Darna-coránál (a Reményparton) Raquo 
Amanovik diadalmas hadai, s ekkor 
nyilvánította a vezér az egész félszigetet 
Szent Földnek (Gor Vik) és a kivándorlók 
új otthonának. A sina-ocalira tudorai ezt 
szakrális államalapító aktusnak tekintik, 
jóllehet Amanovik királlyá koronázására 
csupán a rákövetkező esztendőben, a 
Ranagol-hit tételes államvallássá 
nyilvánítására pedig csak kerek harminc év 
múlva került sor. Álláspontjuk szerint a 
Legnagyobb Úr már ekkor átszellemítette 
honalapító prófétáját, amiben máskülönben 
akár igazuk is lehet. Ennek megfelelően 
Gorvikban innentől számlálják az Úr 
Ranagol éveit. 

Megjegyzendő, hogy noha a pyarroni, 
a shadoni és a gorviki időszámítás egyaránt 
a nap járását veszi alapul (eltérően pl. a régi 
amund naptártól vagy a nomád 
évrovásoktól), mindhárom más-más 

évkezdetet használ, továbbá különböző módszereket 
a szökőnapok beiktatására. Egymásra történő 
átszámításuk tehát nem könnyű feladat, még 
véletlenül sem intézhető el egy szimpla kivonási 
művelettel, különösen régebbi dátumok esetén. Ahol 
szövegeinkben ebből adódóan korrekcióra volt 
szükség, azt olvasóink könnyebbségére elvégeztük. 
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A cikk az LFG.hu oldalon a Montresori 
ütközet előzményei résszel kiegészítve az ittenivel 
azonos címen jelent meg. Mivel az a cikk külön is 
megjelent, innen kivágásra került. 

 
 

  

 
 

 


