
 

 

 
 

Toroni kalendárium 
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Üdvözlet a L-nak! 
Egyszer régen, meg Frederic 

kérdezte a L-n, több más toroni tárgyú 
kérdéssel együtt, hogy hogyan működik 
a toroni időszámítás. Akkor írtam neki 
valamit, de azok csak vázlatos 
elképzelések voltak. Azóta egy kicsit 
dolgozgattam rajta, az eleje készen van, 
közreadom, mert látom, hogy a 
következő R, amit 22-re jeleznek 
konkurenciát  támaszt majd nekem a kyr 
naptárral. 

Még nem egészen egységes a 
stílus, de majd csiszolgatom. Azonkívül 
nem is végleges, de már csak apróbb 
javítások lesznek, leginkább 
kiegészítések. Tehát v 0.9. 

Az iromány képzelt szerzője egy 
Erionban működő Tharr-pap. Kellett a 
Tharr-pap, mert hozzáértőnek kell 
lennie, de nem akartam toroni lakost, 
mert akkor elveszik az a kis kívülállás, 
ami ilyenkor elengedhetetlen. 

Talán később majd bővebben írok 
róla. 

Sajnos, néhány dolog teljesen 
hiányzik majd, meg csak az általános 
rész és a hét napjai vannak kifejtve, a 
többihez sok minden hiányzik, pl. Tharr 
egyházának tanításáról egy bővebb 
anyag és egy szertartásrend (ez jelenleg 
a hónapokhoz kellene nagyon). Keveset 
tudunk a kyrekről is. 
 

Sok mindent felhasználtam a S-
ból, néhány dolgot a YK-ból (vagyis  
Ynevi kóborlások - a 
modulgyűjtemény) is, de egy-két 
dologgal nem  vagyok kibékülve, tehát 
azokat másként csináltam. Pl nálam 
egy nap 24 óra, más kérdés, hogy 
végül is ki lehet rövidíteni 4 órát, hogy 
húsz óra legyen, ha valakinek az 
tetszik. Viszont a hét öt napból áll. Ez 
így sokkal rendezettebbé teszi a 
naptárt. 

Aztán a kyr számmisztika. 
Nekem az túlságos egyszerűsítés, hogy 
minden páros szám szerencsétlen 
szám. Nem, szerencsétlen számok 
vannak a párosak és a páratlanok 
között is. 

Soha nem lehetett volna tíz 
tartománya a Kyriának, ha a 10 
szerencsétlen szám lenne. Lehet, hogy 
ez azóta változott, de akkor már nem 
kyr számmisztika, hanem toroni 
babonaság. A naptárhoz nem írok 
játéktechnikai megjegyzéseket, senkire 
sem akarom ráerőltetni az én 
ötleteimet. Tanácsot adok, ha sokan  
akarják. (sok >= 4-6, hogy kellően 
határozott legyek ;) ) Azt hiszem, így 
is elég sok fogódzót, kalandötletet 
kínál Toronban játszó partiknak, toroni 
karaktereknek. 
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Toroni kalendárium 
A toroni év ugyanúgy 620 napból áll, akár 

bármely más évszámítás Yneven, Anvarián és 
Calowynen. Eredete a kyr időszámításra nyúlik 
vissza, de a ryeki időszak nyomai is fellelhetők 
benne. Nem kiegyensúlyozott naptár, az uralkodó 
vallás, a hiedelmek és babonák miatt egyszerre 
szabályos és szabálytalan. A 620 nap tizenkét, 
egyenként 50 napos hónapból és köztük 
elhelyezkedő kivételes napokból - amelyek száma 
20 - tevődik össze. 

A hónapok 

A toroni év a csillagaszati tél beálltával 
kezdődik. A hónapoknak többféle elnevezése van, 
egyik a kyr hagyományokon alapul, másik egy 
köznyelvi, amely az alsóbb kasztoktól terjed, 
továbbá léteznek a vallási eredeztetésűek, amelyek 
közül a legfontosabb a Tharr szertartásrendje szerint 
való. Ebben a naptárban a hónapok neve rendre a 
következő:  

1. Fajdalom hónapja 
2. Hideg hónapja 
3. Sötétség hónapja 
4. Vagy hónapja 
5. Gyermekek hónapja 
6. Ébredés hónapja 
7. Forrongás hónapja 
8. Grumiat (dicsőség-fényesség) hónapja  
9. Ünneplés hónapja 
10. Engedelem hónapja 
11. Alázat hónapja 
12. Áldozat hónapja 
 
A hónapok elnevezése egy ősi napistenhit 

maradványa lehet, amelyet az egyedül uralkodóvá 
vált isten hívei és klérusa átvettek. Ebben az esetben 
el kell fogadnunk, hogy Toron területén a crantai 
kort megelőző hagyomány élt túl nagyjából 30 
évezredet. Sajnos, tudásunk-e tárgyban olyan kevés, 
hogy még egy olyan, az előzőtől igencsak távoli 
elmélet sem zárható ki teljes bizonyossággal, amely 
a ryeki démonikus világkép eredményének tartja a 
hónapok elnevezését. 

A kivételes napok 

A kivételes napok eredete teljesen a 
homályba vész. Manapság leginkább kultikus 
szerepet töltenek be, hol a vallás, hol a babonák 
táplálják a funkciójukat. Elrendezésük a 
következő: 

1. nap az Áldozat hónapja és a Fájdalom 
hónapja között.  

Ez a nap a Halottak, Hősök Ünnepe. 
Eredetileg a harcmezőn elesettekre emlékeztek, 
de lassan kiterjedt a többi elhunytra is. Ezen a 
napon az obsörök kivételével senki sem 
dolgozik, a napot a halottakra való 
emlékezéssel, halálra való felkészüléssel töltik. 
A kyrek szerint a halállal is bátran kell 
szembenézni, végül is olyan az, mintha pecsétje 
lenne az ember életéről írott könyvnek. A 
családok, ha csak tehetik, minél nagyobb 
számban gyűlnek össze őseik hajlékában és 
együtt ünnepelnek, mértékletes étkek mellett, 
anélkül hogy edesseget vagy alkoholos italt 
vennének magukhoz, mert mint a proféták 
mondjak: „Megkeseredik az élet édessége a 
halál pillanatában.” 

Ezen a napon kínhalál terhe mellett tilos 
kezet emelni bárki másra, miként a törvény 
mondja: „Ne gyalázd gyilkos tettel a hősök 
érdemét.” Szünetelnek hát ezen a napon a 
Házak harcai egymással, csakúgy mint a 
színházi előadások, az arénabeli viadalok is. 
Akit ezen napon hangos mulatozáson érnek, 
legyen bármely kasztból való, haját rövidre 
nyírják, fekete darócruhába öltöztetik és 
mezítláb vezetik végig a városon. 

 Tharr templomaiban nem mutatnak be 
áldozatokat, mert mint a próféták mondják: 
„Elég vér folyt más napokon az én 
dicsőségemre.” Ez alól csak egy kivétel esik, ha 
aznap hal meg valaki, akkor érte az adott 
templom költségén rögtön bemutatják az előírt 
áldozatokat. Az ilyen halálesetre azt mondják, 
hogy Tharr különös figyelmének az oka. Úgy 
vélik, szerencsét hoz a családnak, amelyben 
bekövetkezik. Amennyiben a halál nem 
természetes módon következett be, lehetséges, 
Tharr nem fogadja el az áldozatot. Ekkor az 
egyháznak minden követ meg kell mozgatnia, 
hogy kiderítse a valódi okot. Ha 
idegenkezűségre derülne fény, az előidéző 
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lakoljon kínhalállal, nevet töröljék a 
családjának könyvéből, jószágaiból 
örökösei terhére fizessenek tízszeres 
váltságot a meggyilkoltért. Ha azonban 
valaki maga oltja ki eletet ezen a napon, 
teteme patkányoknak vettessék, érte 
áldozatot ne mutassanak be. 

7. nap a Sötétség hónapja és a Vágy 
hónapja között.  

A tél után érkezik a tavasz, a sötétet 
legyűri a világosság, a sors örökké forgó 
kereke felfele emeli az időt. Nagy 
vigasságok ideje ez a néhány nap. Megújul 
a természet, az ember is új arcát mutatja 
felé. Ebben az időben lehet felvenni először 
az elmúlt évben készült szövetekből varrott 
ruhákat.  

A kivételes napok közül a 4. és az 5. a 
Maszkok Ünnepe, vagyis a karneválok és az 
álarcosbálok ideje.  

Ezen a két napon csak a obsörök 
tevékenykedhetnek, a házak harcai is 
szünetelnek. Az első három napot azonban 
csak az Elendor es a Famor kasztoknak kell 
az ünnepi készüléssel eltölteni, a többiek 
végezzék dolgukat a Birodalom javára és 
Tharr dicsőségére. A Maszkok Ünnepét 
tulajdonkeppen a Császári Megmutatkozás 
nyitja meg a harmadik nap reggelén a 
medve órájában. A Birodalom legfőbb ura 
díszruhába öltözve, fején koronájával, 
oldalán legközelebbi családtagjaival, a tél 
beállta óta először hagyja el a Császári 
Várost és jelenik meg a közrendűek nagy 
nyilvánossága előtt, bejárja Shulur 
legfontosabb pontjait, végül a mantikor 
órájában Tharr katedrálisában a Lélekőr 
bemutatja a császári család áldozatát. Az 
áldozat nagy jelentőségű nemcsak a császári 
család, hanem a birodalom szempontjából 
is. Az áldozati jósok gyakran helytálló 
következtetéseket képesek levonni a közeli 
jövőre nézve, az uralkodó esetleges 
betegségeiről, pártütések lehetőségeiről, a 
hadiszerencse forgandóságáról. 

A harmadik nap estéje a császári bál 
ideje, amely a pillangó órájával veszi 
kezdetét. Ekkor mutatják be az udvarban a 
következő időkben ott nevelődő ifjú 
nemeskisasszonyokat és nemesifjakat. Ez az 

új esztendő első bálja, a császári családhoz 
közelállóknak a megjelenés szinte kötelező, 
idegeneknek bejutni ide óriási megtiszteltetés. 

 A főnemesek maguk is rendeztetnek bálokat 
ezen a napon alacsonyabb rangú hűbéreseiknek, de 
azok csak a majom órájában kezdődhetnek és a 
magas rangú urakat rendszerint valamely oldalági 
rokonuk vagy sokadik gyermekük képviseli. A 
negyedik napon a medve órájában a császári gárdák 
zenekarainak vidám felvonulásával kezdődik a 
tulajdonképpeni karnevál. A vadkan órájában 
megnyitják Shulur leghatalmasabb arénáját, a 
Krolleanor Sel Shulurant, amelynek költségeit erre a 
két napra a császár viseli. Ettől fogva a másnap 
napnyugtáig az obsörök napközben csak kivételes 
esetben mutatkozhatnak az utcákon. Delutan a 
császári család rododa színházba látogat, közben 
mar zajlanak a karneváli felvonulások. Este 
tűzijáték, amelynek villódzó fénye alatt együtt 
ünnepel az utcákon a birodalom egész népe (kivéve 
talán a legnemesebbeket). Az éjszaka orgiaszerű 
mulatozással telik, az obsörök még a hajnal 
sötétjében kitakarítják az utcákat a gárda 
egységeinek felügyelete alatt. Másnap énekmondók 
és mutatványosok kíséretében boroshordókkal 
megrakott szekerek járják a városokat, gazdagnak és 
szegénynek megkönnyítve a rituális boráldozat 
bemutatását. A sötétedés beálltával ismét kezdetet 
veszi a mulatság. 

 A hatodik es hetedik nap tulajdonkeppen arra 
szolgal, hogy a mulatozok kialudjak kabulatukat, az 
utcákat rendbe tegyék az obsörök, az élet 
visszazökkenjen a rendes kerékvágásba, de a 
katonák számára a hetedik nap a Seregek 
Gyülekezésének Napja is, vagyis ekkor hirdetik az 
év következő részében vezetendő hadjáratokat a nép 
előtt. Természetesen a hadmozdulatok, a csapatok 
felvonulása és gyakorlatoztatása sokszor már régen 
megkezdődött, mire kihirdetésre sor kerül. 

3. nap az Ébredés hónapja és a Forrongás 
hónapja között.  

Az ezeken a kivételes napokon folyó 
szertartások eredete valószínűleg ősi 
termékenységkultuszokig nyúlik vissza. Kyria 
fénykorában a Igere nevéhez kapcsolódtak a hasonló 
ünnepek, napjainkra Tharr népünk egyedüli 
védelmezője, Neki adunk hálát a természet Tőle 
kapott gyümölcseiért.  

Az első nap az Új Hordok Ünnepe, amelyen a 
császár jelenlétében a kadarmesterek által a tél 
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folyamán a leendő vérnedű befogadására készített 
hordók bensejét Tharrnak áldozott fiatal bikák 
vérével hintik meg. Az áldozati állatok húsát 
szétosztják a nép között, a jó bortermésért ugyanis 
Tharr csak az életáldozatot fogadja el. 

Ugyancsak kapcsolódik a vérhez a Véravatás, 
amely majd a harmadik napon történik. Ezzel a 
névvel illetik azt az ünnepélyes szertartást, amelynek 
keretében a hagyományőrző fejvadászklánok a 
kiképzésen és az azt lezáró próbákon és vizsgákon 
túljutottakat a klán teljes jogú tagjai közé fogadják. 

Ezzel a klánok gyakorlatilag feltöltik soraikat 
a várható feladatokra, felkészülnek Házak 
háborúságaira, amelyek az ünnep elmúltával újult 
erővel lángolnak fel. A három nap erősen kultikus 
jellegű. Minden esemény az elkövetkező betakarítási 
szezon előkészítését szolgálja. A papok megáldják 
az érő gabonát és gyümölcsöket, a fényesre tisztított 
szerszámokat. A mulatságok visszafogottak, a 
hagyományos Virágtánc meg az egyébként 
orgiasztikusan dekadens mulatozókat is a tisztaság 
és ártatlanság jelkepeinek tiszteletére szorítja. A 
szerelmesek a Toronban fellelhető vagy bármilyen 
más úton beszerezhető több ezer féle virágból kötött 
üzeneteket küldenek egymásnak, de a virágok 
nyelvén szerződéseket, szövetségeket is lehet 
szerezni. 

 Ezeken a napokon esznek először a rítus 
szerint készített, idén kelt toroni pulyka meg zsenge, 
szinte tejes húsából. A recept számos változatban 
forog közkézen, itt csak az általános vonásokat 
érdemes megjegyezni, amelyek a rítus magját adják: 
Az Ébredés hónapjának 45. napján este végy 7 szem 
hibátlan, zöld kashru diót. Éles késsel vágd ketté és 
áztasd be fél shuluri mérő tiszta vízbe. Az ötvenedik 
nap reggelén a kapott édes illatú, zöldes barna színű 
folyadékot vékony fehér vásznon szűrd át, adj hozza 
három ujjnyi pálinkát és ezt tedd a kiválasztott 
egészséges fehér farkú pulykakakas elé inni. Másnap 
reggel az alvó állat fejét vágd le, vérét csorgasd egy 
edénybe és fehér farktollaival együtt áldozd 
Tharrnak, hogy részesedj áldásában, miként írva 
vagyon: „Megáldom, ki az áldozat javából részeltet 
engem.” Azután nyúzd meg és belezd ki az állatot, 
belsejét sós, fűszeres olajjal kend be, majd borban 
puhára áztatott és szétmorzsolt rozsszemeket tavalyi 
liszttel, tojással és mézzel keverve töltsd meg és 
süsd meg. További szabály még, hogy ezeken a 
napokon a legalacsonyabb sorsú obsörök és 

rabszolgák is húst kapnak enni uruk, vagy 
annak híján a császár kegyéből. 

9. nap az Ünneplés hónapja és az 
Engedelem hónapja között.  

Az év legjelentősebb napjai mindenki 
szamara, aki Új-Kyria ügyét a szívén viseli. A 
nyár, a betakarítás, az új termés ünneplése 
mellett ugyanis ekkor van a Birodalmi 
Koronázás Napja, az egyetlen nap az 
esztendőben, amikor a császári koronázás 
megtörténhet. A hagyomány szerint a Toroni 
Birodalom első császárát, Rounn Lyechardot 
koronázták meg ezen a napon a Családi 
Háborúk lezárásaként. (Ha valaki előtt nem 
volna ismert, megjegyezzük, hogy a toroni 
birodalmi időszámítás első esztendeje éppen 
Rounn Lyechard koronázásának éve.) S mivel ő 
erőskezű, szerencsés uralkodónak bizonyult, 
aki a széthúzó Nemesi Házak gyeplőit kemény 
kézzel markolva maradandó birodalmat 
teremtett; utóda, aki a korabeli gyászidő letelte 
után már 4 héttel korábban trónra léphetett 
volna, apja emléke előtt tisztelegve kivárta 
annak koronázásának évfordulóját. Valami 
hasonló történt a következő uralkodó esetében 
és a szokás egy évszázad alatt hagyománnyá 
érett, amelyet még a szomorú emlékű Császári 
Háborúk idején is megtartottak, amikor a kyrek 
legnemesebb vérei fordultak egymás ellen, 
hogy a trónt maguknak megszerezzék. Sőt, még 
azt is állíthatjuk - anélkül, hogy a részletekre 
bővebben kitérnénk, hiszen azok nem tartoznak 
szorosan jelen értekezésünk tárgyához -, hogy a 
Birodalom szerinti 852. esztendőben kezdődő 
és 23 évig tartó háborúság kirobbanásához a 
legutóbbi kutatások szerint éppen a koronázási 
hagyományhoz való ragaszkodás vezetett, 
vagyis hogy Toron császárát csak a Lélekőr 
koronázhatja meg Tharr shuluri katedrálisa előtt 
az Ünneplés hónapja utáni hetedik kivételes 
napon a mantikor órájában. 

A Koronázási Napig természetesen 
számtalan előkészületet kell tenni, meg abban 
az esetben is, ha tényleges koronázás nem 
történik. Az Új Gabona ünnepe az első napon 
van. Ekkor birodalom szerte a friss lisztből 
készült kenyeret tesznek az asztalokra. A 
császár (vagy trónörökös) áldozati kenyereket 
helyez el a vadkan órájában Tharr oltárán. A 
harmadik napra esik a Csatatéri Diadalok 
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Napja, amelyiken mindazok a hadvezérek, 
akik a Birodalom szolgálatában 
győzedelmes csatákat vívtak, seregük 
képviselőivel a felvonulhatnak Shulurban 
bemutatva a népnek a győzelmi jelképeket 
és a nevesebb hadifoglyokat. Aznap este az 
Arénában ezen hadifoglyok közül a 
legrátermettebbek lehetőséget kapnak arra, 
hogy egymással erejüket összemérve 
kiharcoljak a jogot, hogy az éjszaka 
fénypontjaként a kimérák által Tharrnak, a 
Némának áldoztassék vérük. Az negyedik, 
ötödik és hatodik napon zajlik az Ascens 
Morga legtehetségesebb magitorainak 
viadala, amelynek végső győztese nemcsak 
értékes jutalmat kap, hanem - amennyiben 
győzelme látványos volt és újszerű 
elemeket mutatott fel - belephet a helytartó 
szolgálatába is. 

Amennyiben abban az évben 
tényleges koronázás történik, hatodik napon 
a Bizonyítás Szertartását is megejtik. Ennek 
első lépéseként a trónörökös családfáját 
olvassák fel Shulurban. Ez az utolsó 
alkalom, hogy valaki a trónörökös személye 
ellen kifogást tehessen vagy éppen 
trónigényét bejelentse. Ez a medve órájában 
történik. Amennyiben ellenjelölt lép fel, 
vagy a császár személyével kapcsolatban a 
Császári Tanács legalább egy tagja 
felvállalja egy kifogás támogatását, az 
Államtanács dönt (legtöbbször 
természetesen Daumyr Hatalmasai 
szándékának megfelelően, vagyis az őket 
képviselő Leplesek útmutatásai alapján) 
arról, hogy folytatják-e a Koronázást és 
melyik jelölttel (amennyiben több is lenne). 
A mantikor órájában az immár egyedüli 
jelölt kyr mivoltát bizonyítja azzal, hogy 
megízleli az Ambrosia Imperialist. Az ital 
eredetiségét bizonyítandó két nemesi 
származású rabszolgát szintén megitatnak 
minden börök legnemesebbikével. Este a 
pillangó órájában a trónörökös a 
Hatalmasok követének társaságában egy 
egyedül számukra átjárható Kapun 
keresztül felkeresi Új-Kyria ügyének 
leghatalmasabb támogatóit. 

Másnap zajlik a Koronázás, amelyet 
itt nem írhatunk le részleteiben. Lényege, 

hogy trónörökös a Háromfejű nevére megesküszik, 
hogy Tharrnak és Új-Kyria eszméjének hűséges 
szolgája, népének igazságos ura, alattvalóinak 
erőskezű védelmezője lesz. Ezután a Lélekőr fejére 
teszi a koronát és a pápák Tharr áldását kérik rá: az 
Oroszlán hatalmat és bölcsességet, a Kígyó 
ravaszságát, a Bak erejét. A szolgálattevő papok 
feláldozott rabszolgák vérével bekenik csizmáját, 
hogy ellenei vérében gazolva mindig győzedelmes 
legyen a Birodalom javára. Ezután következik a 
Birodalom nemeseinek hódolata és szövetségeseinek 
tiszteletadása az új uralkodó előtt. Azokat a 
gyermeket, akik ezen napon a mantikor órájában 
(amikor a koronázás történik) születnek a Birodalom 
szabad asszonyától, a császár embereinek nevezik. 
Sorsuk Tharr akaratából mindörökre összekötődik a 
Birodalom akkori uráéval. Családjuktól elválasztva 
nevelkednek és hűségük az uralkodó iránt 
megdönthetetlen. Diplomaták, mágiahasználók, 
titkos orgyilkosok lesznek, akiknek a császár 
szolgálata életük egyedüli értelme. Eredeti családjuk 
nem is tudhat, róluk amíg az uralkodó igényt tart 
szolgálataikra, ez pedig általában addig tart, amíg az 
illető él (hiszen a császárt szolgálni önmagában nem 
életbiztosítás, s meg az sem elég, ha valaki maga 
nem hibázik, sokszor elegendő a körülmények 
szerencsétlen összjátéka). Kilétüket legtöbbször 
titkolják, hiszen a császár sokszor támaszkodik 
rájuk, kihasználja képességeiket a Birodalom 
ügyeinek intézése közben, tehát haláluk gyengíti az 
uralkodói hatalmat. Ez a néhány ember (hiszen 
minden valószínűség ellenére is legfeljebb néhány 
tucatnyian születnek ebben a különleges órában) 
gyakorlatilag Toron oszlopa. Uruk életében a 
Dicsőségeseknek kijáró tiszteletadás illeti meg őket. 
A császár halála legtöbbször az ő elveszésüket is 
jelenti. Sokan önként követik urukat, vagy ha 
mégsem, akkor a következő uralkodó tekinti szinte 
kötelességének lelkiismeretes felkutatásukat és 
elpusztításukat. Ha egyik sem következik be, akkor 
legtöbbször elhagyják a Birodalmat és életük 
hátralevő részét utazgatással töltik vagy 
visszavonulnak valami eldugott hegyi kastélyba, 
hogy ott éljék le ynevi létük maradékát. A 
koronázást követő két nap az ünneplés ideje, 
ünneplik a császárt, Toront, a leendő Új-Kyriát. 
Ezeken a napokon az alsóbb kasztok (meg az obsor 
kasztúak is) csak a legszükségesebb teendőket 
végzik. A Házak harcai a koronázás megkezdésének 
pillanatától a kilencedik nap naplementéig 
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szünetelnek, a csatatereken tartózkodó toroni 
seregek lehetőség szerint kerülik az összecsapásokat. 

Amennyiben valós koronázás nem történik a 
szertartásokat kisebb eltérésekkel folytatják le, az 
ünneplés azonban ugyanúgy jellemző. 

A napok 

A toroni hét öt napos, belőlük tíz alkot egy 
birodalmi hónapot. A napok neve a következő: 

1.nap: shueck   -   'kezdet' 
2.nap: kuzri    -   'világ' 
3.nap: rasem    -   'változás' 
4.nap: vinior   -   'fáradtság', 'elégedettség' 
5.nap: chalur   -   'nyugodalom' 
 
Az napok nevei nem kyr eredetűek vagy ha 

igen, akkor mára a felismerhetetlenségig torzultak. 
Értelmezésük leginkább a hagyományra alapszik. A 
Thekszeli Turrioseus által írt, valamikor nagy 
népszerűségnek örvendő „A Tharr ege alatti 
csillagok járásárul” az időrendileg első írásos mű, 
amelyben a fenti megfeleltetés felbukkan. Egy meg 
nem nevezett szerző („a nagy odassyni misztikus”) 
fontos művére hivatkozik, amelynek egy példánya a 
thekszeli szentély könyvtárának birtokában lett 
volna. Bár sem a könyvet nem sikerült fellelni, sem 
a szerzőt nem lehetett azonosítani, azonkívül 
Turrioseus könyvében számtalan tárgyi tévedést 
találtak későbbi kritikusai, a napok nevének 
értelmezésével kapcsolatban kénytelenek vagyunk őt 
idézni, ugyanis semmilyen más forrásunk nincs. 

 
Shueck a hét első napja, a kezdete a hétnek, 

ami a napok után a második legkisebb naptári ciklus 
és éppen úgy jelkepe az örök változásnak mint amaz. 
Az örök változás soha abba nem maradhat, ez világ 
véget jelentene, de kezdete van es nem más, mint 
minden egyébnek is kezdete: Tharr. Rea emlékezünk 
ezen a napon, neki ajánljuk fel kezünk munkájának, 
elménk fáradozásának, szívünk kitartásának 
gyümölcseit. 

Ezen napon Tharr szentélyeiben elsősorban 
hálaadó szertartásokat és áldozatokat mutatnak be. 

A „kezdet” napjaként bárminek a 
megkezdésére alkalmas, házasságuk megáldására is 
gyakran választják ezt a napot Toron 
szerelmespárjai. De ugyancsak ezt a napot szokták 
választani hadjáratok vagy karavánok indítására is, 

sőt a hosszú utakra induló kereskedelmi hajók 
kapitányai is szívesen futnak ki shueck napján. 

Shueck napján születtetek leginkább 
kezdeményezőkészségükről nevezetesek, 
állhatatosságukról már annál kevésbé. 
Állandóan terveket szövögetnek, mindenbe 
belekezdenek, aztán ezek a dolgok mind 
félbemaradnak, mikor valami más kelti fel a 
figyelmüket. 

 
Kuzri a hét második napja, miként a világ 

a második létező az istenek után; az anyag 
jelképe, amely ellenpólusa Tharrnak: míg ő 
örökkévalóságában szüntelenül változik, a világ 
szüntelen változásában örökkévaló idea az idő 
első pillanatától kezdve. Az világ és az idő 
összekapcsolódik, az Tharr azonban felette áll 
az időnek így a világ is hatalmában van. Ezen a 
napon Tharr szentélyeiben elsősorban hódoló 
szertartásokat és áldozatokat mutatnak be. 

A világ napja hagyományosan a vásárok 
napja a Birodalomban és minden másé is, 
aminek valami köze van a pénzhez, az anyagi 
értékhez. A pénz ugyanis az anyag és a világ 
legtökéletesebb jelkepe: miként a világ halott 
isteni jelenlét és akarat nélkül, úgy a pénz is 
használhatatlan és értéktelen, ha nincs mit 
megvegyél érte, ha olyan helyzetbe kerülsz, 
hogy értékmérőnek nem felel meg. Alkalmas 
nap pénz kölcsönadására, kincskeresésre, 
bányák megnyitására, kézműves vagy földdel 
kapcsolatos munkák megkezdésére, továbbá aki 
teheti, halottainak testét, amely immáron 
feledni való anyag csupán, ezen a napon adja 
vissza a földnek. 

Kuzri napjának szülöttei igen 
tehetségesek minden olyan dologban, ami a 
pénzhez kapcsolódik. Ebben benne foglaltatik a 
kereskedéstől a zsebmetszésig és a 
pénzhamisításig minden. Ugyanakkor 
legtöbben közülük nagyon ragaszkodnak is a 
pénzhez, vagyis zsugoriak, és örökké attól 
félnek, hogy pénzüket elveszítik vagy ellopják 
tőlük. Mások pedig anyagiasak, vagyis egyedüli 
értékmérőként a pénzt ismerik el, szinte még az 
érzelmeiket is pénzzel mérik. Ezek egyrészről 
gátlástalan emberek, hiszen bármire 
hajlandóak, ha jól megfizetik őket, ugyanakkor 
a legszegényebbnek nevezhetjük őket, hiszen a 
becsület, a családi kötelmek, az Új-Kyria 
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eszméje iránti hűség számukra ismeretlen és 
értelmetlen fogalom, hiszen nem mérhető 
pénzzel. 

Mindkét csoportra jellemző, hogy 
egyedül a pénz az, ami iránt valamilyen 
érzelemmel rendelkeznek, öregségükre 
gyakran magukra maradnak, még akkor is, 
ha szolgák és ágyasok hada veszi körül 
őket, hiszen senkiben sem képesek 
megbízni. 

Rasem a hét közepe, talppontja, 
miként minden létezés alapja a változás. A 
változás sokszor csak váltogatás, miként a 
hét napjai is rendre ismétlődnek. De amint 
az egyik hét rasemjen esik az eső és fúj a 
szél, míg egy másikon a nap forró 
ragyogása árad a Birodalomra, akként a 
világ kereke is, bár néha látszólag 
ugyanarra az útra gördül és egyazon porban 
hagy nyomot, mégis mindig új és új sorsot 
hoz magával. 

Ezen a napon Tharr szentélyeiben 
leginkább dicsőítő áldozatokat mutatnak be. 
A változás napja egyébként a munkáé is, 
hiszen a tanításban azt olvashatjuk: „Ember 
vagy, csak munkával változtathatsz meg 
barmit is.” Bármilyen tevékenységnek a 
továbbvitelére alkalmas, de fontos dologba 
ne kezdjünk ezen a napon, (ha mégis, akkor 
legalább az órát gondosan válasszuk  meg), 
mert az nap a változás napja. Ugyanakkor 
fontos, már korábban meghozott döntések 
tettekre váltására nagyon alkalmatos idő. 

Rasem napjának szülöttei 
szeszélyesek. Egyik pillanatban sírnak, 
másikban vígan tréfálkoznak. Egyszer 
szelídek, már-már félénkek, máskor 
pusztító düh tör ki belőlük. Barátságuk is 
csapongó, kifejezetten hangulatemberek. 
Másik tulajdonságuk lehet, hogy 
nyughatatlanok. Ebben benne foglaltatik, 
hogy örökké kell valamit csinálniuk, hogy 
nem tudnak tíz percnél tovább egy helyben 
megülni, vagy éppen hogy elviselhetetlen 
számukra a gondolat, hogy egymás után két 
éjszaka is ugyanazon a helyen kell álomra 
hajtani fejüket. Egyházunk misztikusai 
mindkét jellemvonást Tharr különös 
figyelme megnyilvánulásaként tisztelik és 
így megbecsülik azokat is, akik ezekkel a 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Leginkább ez 
indokolja a khótor papok néhány helyen már 
imádatszámba menő tiszteletet is. Ugyanakkor 
rendkívül gazdag képzelőerő és fantázia rejtőzhet a  
rasem napon születettekben, ami bármilyen téren 
rendkívül eredeti és újító jellegű ötletek sorához 
vezethet. 

Vinior a hét negyedik napja. Mire az idő 
kereke idáig forog, elnehezedik kissé és lelassul, de 
ugyanakkor megmutatkozik a sors alakulásában a 
változás szerepe, amelyet a bölcs ember elfogad. 
Ezen a napon Tharr templomaiban elsősorban 
engesztelő szertartásokat és áldozatokat mutatnak 
be. Tárgyalásra, egyezkedésre a legalkalmasabb nap, 
minden fél átlátja addigra az adott tárgyat teljes 
mélységéig. Tanulásra is igen jó, a napban 
foglaltatott bölcsesség ereje segít mindenkit, a ki 
tudását növelni akarja. 

Vinior napjának szülöttei bölcs, Tharr szabta 
sorsukkal megbékélt emberek. Nehéz testűek, 
sokszor értelmüket is nehézkesnek vélik azok, akik 
száját hamar hagyja el ítélő szó. Tévedésükre nem is 
mindig derül fény, a bölcs ember ritkán beszél és 
meg ritkábban értik meg. Könnyen barátkoznak, 
hiszen nagyon megértőek, de kevesen viseltetnek 
irántuk igazan baráti érzülettel. Megértésük, 
bölcsességük az ebben tőlük elmaradó embereket 
irigyükké teszi, akik sokszor alattomos módon 
okozzak vesztüket. 

Jellemző lehet rajuk ugyanakkor a 
határozatlanság, vagyis hogy gyakran csak sodorjak 
őket az események. Ők egy lassúbb világban élnek, 
egy gyors forgatagban rajuk leginkább az áldozat 
vagy az értetlen tömeg szerepet osztják. Ám néha 
kivételes lelkierő párosul bölcsességükhöz: az ilyen 
ember olyan szikla, amelyen meg az idő hullámai is 
megtörnek. 

Chalur a hét utolsó napja, miként minden 
időben jelenlévő dolognak vége lesz egyszer, s utána 
csak a végtelenség nyugalma marad, úgy a napok 
ciklusában is van egy pillanatnyi nyugalom, mielőtt 
újra kezdődne minden. Ezen a napon Tharr 
szentélyeiben elsősorban kérő szertartásokat és 
áldozatokat mutatnak be. 

A pihenés napja ez, a pillanatnyi megállásé a 
napok forgatagában. Nem jelent ez azonban 
semmittevést, hiszen a szüntelen mozgásból nem 
léphetünk ki a magunk akarata által. A figyelés, a 
várakozás napja is, amikor terveink készen állnak, s 
a megfelelő jelre megindulva biztosan meghozzak 
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nekünk a győzelmet. Chalur napjának szülöttei 
rendkívüli hidegvérükkel vagy éppen mindenkin 
túltevő lustaságukkal hívják fel magukra a 
figyelmet. Ha valakiről azt halljuk, hogy rádőlt egy 
égő ház, amelyből előtte már mindenki kimenekült, 
biztosak lehetünk benne, hogy egy chalur napon 
Ynevre született lélek reszket Tharr rémületes színe 
előtt. Ezen nap szülötteire nem jellemző, hogy 
barmit is elkapkodnának. Ha valakinek barátjává 
válnak, ahhoz meg a halálon túl is hűségesek, 
ellenségként pedig a legrettenetesebbek: akár évekig 
várhatunk arra, hogy támadjanak, mégis szinte 
biztosan váratlanul ér bennünket és biztosak csak 
abban lehetünk, hogy az esetleges menekülésünk 
minden általa ismert útját gondosan elzárta. 

De nehezen tesznek szert mind barátokra, 
mind ellenségekre. Végtelen türelmük és kitartásuk 
érthetetlen a többi ember előtt, nagyon kevesen 

veszik hat a fáradtságot, hogy közelebbről is 
megismerjek őket. 

A kivételes napokat nem a hét napjai 
szerint nevezzük, hiszen ez felborítaná a naptár 
szabályosságát. 
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