
 

 

 
 

Bordak,  
avagy az ittasok és mulatozók védistene 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

"Nos, kíváncsiak vagytok hogyan 
találkoztam a Boros Bordakkal?? … 
Mindjárt elregélem, csak először had’ 
nedvesítsem meg a gigámat! … Mi? 
Mily' történet?! Ja, az a történet! Tehát, 
mint heves és oly meggondolatlan fiatal 
még másképp kerestem kenyerem. 
Vonzott a dicsőség és a hírnév, ezért 
inkább az aréna homokján, semmint a 
kocsmapultnál versengtem. Nem voltam 
épp egy kétbalkezes tökfilkó, így 
történhetett, hogy megnyertem a geviti 
viadalt. Aznap este elmentünk a 
cimboráimmal megünnepelni a 
győzelmet. Fel is öntöttem a garatra úgy 
istenesen, sőt! Egy ugri-bugri, nyiszlett, 
de amúgy túl nagyszájú harcos 
kötekedni kezdett velem, hogy miért nem 
ürítem poharam Arelre, ha már az 
arénában ily kedves volt hozzám. Erre 
csak annyit válaszoltam: én Arelban 
nem hiszek, az Ital az én istenem! "Hát, 
ha az, mutasd meg!!" - kiáltott fel ő. 
Nem is visszakoztam; ha egyszerre 
három ellenfelet vertem le, akkor csak 
nem fog kiütni pár feles; igaz, picit 
nyugtalanított a másik fölényes mosolya. 
A legerősebb, gyűszűs rozspálinkát 
kértük ki és kezdetét vette a párviadal. 
Az első tucat pohárka még jól jött, de 
lassan azért kezdtem érezni a hatást, 
míg a másik minden gond nélkül gyűrte 
le az újabb porciókat. Kezdtem 
megijedni; már tán két tucat üres pohár 
volt előttem, de mintha én kétszer annyit 
láttam volna, a nyúlképű pedig még 
mindig mosolyogva hajtotta le az újabb 
és újabb poharakat. Az istenekhez 
kezdtem fohászkodni, 

mégse maradjak már szégyenben! 
Ekkor, talán már túl a három tucaton, 
a másik arca hirtelen elszürkült és 
abban a minutumban lefordult a 
székről! Mint mondják nem is 
szenvedett soká, mert másnapra holtan 
találtak reá! Én sem voltam azonban 
jobb bőrben! Mintha démonok 
kugliztak volna a fejemmel és éreztem, 
hogy hamarosan megint találkozom a 
győzelmi vacsorámmal. Hogy mégse 
érjen eme gyalázat mások előtt, 
kitántorogtam a fogadóból és az itató 
felé vettem az irányt. Próbáltam 
rókázni, de valahogy nem sikerült; 
ígyhát elterültem a vályú mellett, és 
vártam a végzetem. Ahogy ottan 
heverészek egyszercsak megszólal egy 
távoli hang. Már azt hittem az egyik 
haverom szemtelenkedik, mert azt 
kérdezte: kérsz egy kis bort pajtás? … 
Ahogy felnéztem, megláttam Őt, a 
Nagy Borost. Be voltam ám rúgva, 
mint ama abasziszi öszvér, de sok 
minden tisztán megmaradt. Valami 
szürkés köntösfélét viselt, a fején talán 
szőlővesszőkből font koszorút hordott 
és hosszú, hosszú szakálla volt. A 
kezében egy borosflaskát fogott, másik 
hóna alatt egy kisebb hordót tartott. 
Hogy mit beszéltünk arra nem 
emlékszem... Aztán döntöttem úgy, 
megépíttetem ezt a kis ivót a győzelem 
utáni díjamból! … Nade sok beszédnek 
sok az alja! Inkább igyunk! Már úgyis 
kiszáradt a torkom ettől a sok 
beszédtől…" 

Corneus Wokozi, Bordak hű 
szolgája, az ifini Csúnya Banya 
kocsma tulajdonosa 
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„A fent említett vallás (erősen destruktív 
jellemzői ellenére), véleményem szerint nem jelent 
veszélyt a pyarroni, illetve egyéb társadalmakra. 
Követői nem vétenek a Paktum ellen, önpusztító 
kultuszuk pedig területileg jócskán behatárolt, ezért 
semmiféle komolyabb ellenintézkedést nem 
javasolok. Azonban támogatok minden további 
megfigyelést, illetve eme kultusz sárga indexen való 
tartását!” 

Pater Udo Stuzzi: Jelentés a Bordak hitéről az 
Inkvizíciós Ligának (részlet) 

 
Egy kultusz, ami egy, egyesek által károsnak 

ítélt, szenvedélyt éltet. Egy isten, aki védi a 
mulatozókat, az italozókat és kegyelmében részesíti 
az idült alkoholistákat is! Ő Bordak, a szeszesitalok, 
a tivornyák és a részegek pártfogója, a Nagy Boros, 
a Feneketlen Hordójú. Feltűnése Yneven, egyes ősi 
feljegyzések alapján, a kyrek hanyatlását követő 
Káoszkor derekára tehető. Bár kultusza azóta 
változatlanul él a kontinensen, mégsem vált 
népszerű tömegvallássá. Nem is hinnénk, de a hit 
követőinek száma sohasem haladta meg a 150 ezer 
főt! Ebből kifolyólag inkább kisisteni kultusznak 
vehető. A kis hívőszám a következő okokkal 
magyarázható: 
• A gyökértelen kultusz: ynevi jelenléte alatt eme 

vallást egyik panteon vagy más hit nem fogadta 
be. Ha Bordak talán valamely panteon tagja, az a 
valláscsoport a kontinensen nem fellelhető vagy 
igencsak kevéssé ismert! Ezért ahol a Boristen 
hitközösségei feltűnnek, ott maximum eltűrik 
őket és, ritka kivételektől eltekintve, sohasem 
támogatják! 

• Bordak, az önző: Bordak talán nem önhibájából, 
de képtelen ynevi híveit kellő támogatásban 
részesíteni. Emellett senki nem tudja, mennyire 
képes majd támogatni a túlvilágon hívőit, sőt 
papjait! 

• Az alkohol öl, butít…: a végső és legfontosabb 
ok a kultusz által szent kötelességnek tartott 
italozás. Mert bár a papok bizonyos mértékig 
mindig védettek az alkohol káros hatásaival 
szemben, ez a többi hívőre csak egyes 
alkalmakkor teljesül! Bordak vallásának követői 
jelentős számban (kb. 60%) súlyos alkoholisták, 
és mint ilyenek ritkán élnek tovább 40-50 évnél! 

 
Egyébként a vallás nem támaszt túl nagy 

követelményeket a híveivel szemben. Bordak csak 

bizonyos alapvető szabályokat (pl. minimum 
napi egyszeri alkoholfogyasztás) és erkölcsi 
elveket (pl. mindig tiszteld az idősebbet) állít 
követői elé. Elvetik a negatív vonásokat, mint a 
kapzsiság, önzés, gonoszság; leginkább az Élet 
értékét tartják szem előtt. Alapelv: élj jól, 
mulass sokat, hisz az élet rövid! Ezen elvek 
ellen vétőket mélyen elítélik és szeretik 
megleckéztetni, de súlyos esetekben nem 
riadnak vissza a keményebb eszközöktől sem. 
Bordak másrészről nem ismer halálos bűnt; 
minden vétkes hívő hosszú (akár élethosszig 
tartó) vezekléssel megválthatja bűneit. Káosz és 
Rend kérdésében nem elhatározott, bár papjai 
gyakran inkább az első felé húznak. 

Bordak egyházásról 

Mindjárt az elején kijelenthetjük, hogy 
Bordak nem rendelkezik kifejezett egyházzal, 
mivel követői kisebb elszigetelt közösségekbe 
tömörülnek, melyek egymással csak ritkán 
tartják a kapcsolatot. Mindazonáltal vannak 
egyes területek, ahol a közösségek sűrűbben 
helyezkednek el, és így mód nyílik a szorosabb 
együttműködésre. Az ilyen "nagyközösségek" 
kb. püspökségek mintájára épülnek fel, élükön 
egy-egy tapasztaltabb (min. 12. TSz) pappal. 
Ilyen "nagyközösségből" kettőt tartanak 
nyílván: az alvinumit, az Északi 
Városállamokban és egyet a Kereskedő 
Hercegségekben. A többi kisebb közösség 
ezeknek lenne alárendelve, de ez csak az 
elmélet! A 2776-ban tartott nagygyűlés óta nem 
volt példa rá, hogy az összes kis gyülekezet 
alávetette volna magát minden kérdésben. A 
nagygyűléseket 12 évente rendezik meg és 
rendszerint a papok 70%-a részt vesz rajtuk. Ott 
vitatják meg a fontosabb egyházi kérdéseket, 
igaz, egyes rossz nyelvek szerint csak 
részegeskednek egy álló hónapig. A hierarchia 
Bordak papjai között egyszerű: nincsenek 
rangok, a tapasztaltabb felette áll a 
tapasztalatlanabbnak. Ez alól csak a 
"nagyközösségek" választott vezetői kivételek, 
akik erre nem feltétlenül kötelesek. 

Szent jelkép: változó, de mindig 
kapcsolatos az ivással. Pl. fedeles kupa, boros 
pohár, csap. Közös tulajdonságuk, hogy mind 
fémből készült és vésett motívumok borítják. 
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Áldozat: ital (mi más?) vagy tárgy 
áldozat. Az italt általában az oltárra 
folyatják vagy a földre löttyintik. 
Tárgyáldozat lehet például egy szép 
boroskancsó vagy egy rézberakásos flaska. 

Jeles napok: három ilyet tartanak: 
• Mámoros napok: a tél végén megült, 

egyhetes tavaszünnep. Kb. a szőlő 
megmetszésének idejére kerül, mert ekkor 
áldják meg a papok a tőkéket. 

• Szüreti mulatság: a szüret utáni 
napokban. 

• Az újbor ünnepe: tél közepén 
tartják, amikor már megerjedt a must és 
áttöltik a hordókba. Ekkor a papok a bor 
ízéből és színéből jósolnak a következő 
évre. 

Elterjedés: Északon leginkább a 
Városállamok és Abaszisz területén, 
emellett jelentéktelen kisközösségek 
fellelhetők még a Riegoy-öböl mentén is. 
Délen a Kereskedő Hercegségekben és az 
ottani Városállamokban tudtak gyökeret 
verni. Persze a vándorpapok bárhol 
megjelenhetnek! 

Elfogadottság: a Bordak egyház 
elfogadottsága elég vegyes. Az Inkvizíciós 
Liga már évszázadok óta Sárga Indexen 
tartja a vallást. Ez azt jelenti teljességgel 
képtelenek megbízni a Boristen szolgáiban. 
Azonban ez sem teljesen egységes 
álláspont: a Fekete Hadurak (különösen 
Toron) ellen főleg az utóbbi fél évezredben 
tanúsított tevékenységük miatt az Északi 
Szövetségben sok pártfogójuk akad. Délen 
a helyzet összetettebb, mert a Borszolgák a 
négy pólus (Pyarron-Krán-Shadon-Ordan) 
között őrlődve senkitől sem kapnak 
bizalmat és támogatást. Általánosságban 
elmondható, Bordak hite csak ott tudott 
Yneven meghonosodni és tartósan 
fennmaradni, ahol nincs erős, központi 
államvallás. 

Egyháztörténei események 

P.e. XI. sz.: a Boristen 
megjelenésének első jelei Yneven. 
Töredékes leírások egy kútról, amiből bor 

folyik. Itt említenek először egy nevet: Bacc'urdack. 
P.sz. 549.: Ornus Welanes, Bordak kegyeltje, 

közösséget alapít Erionban. Az új vallásnak 
hamarosan számos híve akad, leginkább az 
alacsonyabb néprétegekben. Welanes felépítteti a 
Kőkupa kocsmát, melynek alagsorában alakítja ki 
Bordak első ma is ismert ynevi templomát. 

P.sz. 2573.: az Alvinumi Csoda. Alvinum 
városát egy sértődött boszorkánymester megátkozta: 
az összes forrás és kút elapadt vagy mérgezetté vált 
a környéken. Ráadásul a várost éppen egy 
zsoldossereg zárta körül. Janus Verdellyn Bordak-
pap a városban tartózkodott és felajánlotta segítségét 
a helytartónak. Janus Bordak segedelmével 
megindította a város kútjait, igaz azokból egy álló 
hétig csak bor vagy sör folyt! Ezekután egy hatalmas 
esőfelhőt idézett az ostromlók fölé, amiből bor 
kezdett esni. A zsoldosok, akiket ugyancsak kínzott 
a vízhiány, elvesztették a fejüket és próbáltak minél 
többet összegyűjteni az isteni nedűből. A zavart 
kihasználva a milícia kitört a városból és 
szétkergette a körülzáró sereget. Alvinum 
felszabadult! A város nem volt hálátlan: hatalmas 
katedrálist emeltek Bordak tiszteletére. Alvinum 
azóta a kultusz északi központja, a templom pedig 
minden ynevi hívő legnagyobb zarándok helye. 

P.sz. 3151-3152.: a Korussi Borháború. 
Koruss város vezetősége a különleges Feketedombi 
almabor előállítását és kereskedelmét 
monopóliumba vette, és kiviteli adóját 
háromszorosára emelte. Elwax con Arlones, Bordak 
fanatikus szolgája és a Feketedombi legnagyobb 
termelője erre válaszul vallásháborút indított. 
Sikeresen összeverbuvált mintegy 5000 hívőt és 
saját pénzen felbérelt 200 ereni zsoldost. Két 
vesztett csata után a korussi vezetés inkább 
visszavonta intézkedéseit, majd lemondott, átadva 
ezzel a hatalmat con Arlones-nek. 
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