
 

 

 
 

A Via Shen-i embervadászokról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Történet 

Kyria alapításától számított 
20174. év utolsó napján: 

Mi lett velünk? Oh, Weila! Miért 
engedted kipusztulni klánunkat? Mi még 
élünk, de mi lesz, ha Tharr hívei ránk 
találnak? Weila, könyörgök segíts! 

Kyria alapításától számított 
20175. év, Weila Első Szent 
Napja, az év első napja: 

Rhyar atya álmot látott: Weila 
megjelent neki, és arra utasította a 
klánunk maradékát, hogy vágjunk át a 
Pidera-hegységen, és addig folytassuk 
utunkat, amíg újabb kinyilatkoztatást 
nem tesz. De ott mi lesz velünk? 
Arrafelé csak barbárok élnek! Mindegy. 
Jobb, mintha Tharr hívei mészárolnának 
le mindenkit. Talán él még ott a kyr 
hagyományokból.  

Kyria alapításától számított 
20176. év 154. napja: 

Ma dombok közé értünk, ahol 
bevárhattuk Tharr átkozott híveit. Már 
csak tizenegyen vagyunk. A csatában 
sokan elestek tőlünk is, de Tharr hívei 
már nem szolgálják urukat. A 
parancsnokukkal én vívtam meg. Halála 
előtt ezt ordította: - Nem menekültök! 
Rabszolgaként szolgáljátok majd Tharr 
birodalmát, Toront!  

Weila, miért engedhetted, hogy Tharr 
vegye át az uralmat egykori 
otthonunkon, a Toron Tartományon? 

Kyria alapításától számított 
20176. év 155. napja: 

Rhyar atyának ismét megjelent 
Weila. A látomás útmutatása alapján 
elindultunk a lenyugvó nap irányába, 
őseink földje felé. 

Kyria alapításától számított 
20176. év 587. napjának 
reggele: 

Weila segítségével sikerült 
elérni, hogy Eren fővárosában 
fogadjon minket az uralkodó. Most 
indulunk. 

Kyria alapításától számított 
20176. év 587. napjának estéje: 

Köszönjük, Weila! Kaptunk egy 
házat a fővárosuk belső részén. 
Remélem, ezt valamivel 
meghálálhatjuk az ittenieknek. 

Kyria alapításától számított 
20176. év 614. napja: 

Ma az uralkodónál voltunk 
kihallgatáson. Mivel már mindenki 
felgyógyult, közölte velünk végleges 
döntését, mi szerint testőrei leszünk. 
Mielőtt befejezhette volna 
mondandóját, egy udvaronca tőrt 
rántott, s nekirontott.  
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Eközben kyrül ordította: 
- Meghaltok, Weila csahos kutyái, kik el 

akarjátok adni a kyr hatalmat! De előbb vele végzek! 
Sikerült úgy legyőzni, hogy az uralkodó nem 

sérült meg. Amikor az őrök megölték, összeaszott, 
és felismertem benne Aren el-Kiurnat, a Fehér 
Tigrisek Rend egyetlen renegátját. Hamar Tharr 
hívévé szegődött, és ezért kidobtuk a Rendből. Az 
uralkodó folytatta beszédét: 

- Testőreim lesztek, és tudományotok 
továbbadásával fogjátok kiképezni a legjobb 
testőröket. De mivel itt nem lenne helyénvaló 
tanoncokat képezni, országom nyugati erdős részén 
kaptok földet, ahol felépíttettem rendházatokat! 

Megjegyzés: Ha valakit ki kell dobni a 
rendből, akkor kitöröljük emlékeit! 

Kyria alapításától számított 20176. év 615. 
napja: 

A vidék csodálatos. A rendház kifejezéssel az 
uralkodó nagyon keveset mondott. Hat falu, az erdő 
közepén, a legjobb helyen a képzéshez. Elneveztük 
Via Shen-nek, ami annyit jelent: "Újjászületés". 
Köszönjük, Weila! 

Kyria alapításától számított 20245. év 158. 
napja: 

Nem értem. Egyszerűen nem értem. Abból a 
tizenegy emberből, aki túlélte Tharr szolgáit, senki 
nem öregszik. Rhyar atya szerint ez Weila akarata. 

Másnap: 

Álmomban megjelent Weila, és elmondta, 
hogy ez az Ő ajándéka. Reggel a többiek elmondták, 
hogy nekik is megjelent. Rhyar atya szerint azért van 
ez, hogy Tharr szolgái ellen jobban léphessenek fel 
az általunk nevelt fejvadászok. Az atya elmondta, 
hogy neki Weila azt is kijelentette: 

- Kyria élni fog, Tharr utolsó híveit ti fogjátok 
elpusztítani. 

Legyen meg Weila akarata! 

 

 

 

A Rendről 

Történet 

Mint a fenti írásból kiderült, egy Weila 
hitű kyr fejvadászrend, a Fehér Tigrisek 
alapította. A rend eredetileg Toron 
tartományban székelt, de Tharr hívei Toron 
megalapításakor kiirtották a rend nagy részét. 

Időpont: P.sz. 174, a kyr panteon 
széthullása után szinte azonnal - mivel csak 
Tharr atyjai élték túl a csatát, ezért Tharr hívei - 
Weila, Sogron és Igere vereséget kihasználva - 
lesújtottak híveikre, és rövid de véres 
összecsapások után megalapították Toron 
Birodalmát. (Azért tettem ekkorra, mert már 
kilábalhatott Toron az Örök Háborúból.) A rend 
ezután menekülésre kényszerült, és hosszú 
vándorlás után Erenben találtak menedéket 
(P.sz.176.). Az uralkodótól kapott területet 
elnevezték Via Shen-nek, és itt elkezdték 
tanítani az új növendékeket. Az Északi 
Szövetség megalapításáig többé-kevésbé 
titokban tevékenykedtek, de egy idő után nem 
csak Eren nagyjait, hanem az egész Szövetséget 
szolgálták. 

Elhelyezkedése 

Az idézetek egy Embervadász oktató új 
növendékével való beszélgetéséből vannak 
lejegyezve. Lejegyezte: a rend egyik 
növendéke, kivel az írás-olvasás tudományát 
gyakoroltatta mestere. 

 
 „Területünk Eren Calowyn felé eső 

részen van. Még mindig az a 6 falu, amit az 
első rendtagok is használtak. Azért kaptuk ezt a 
területet, mert itt nagyon jól el tudunk mélyedni 
„tanulmányainkban”. Tudom mit akar kérdezni, 
igen, az erdő tényleg gyönyörű. Az első 
ránézésre.  De ha itt tölt néhány hónapot, rájön, 
hogy nagyon unalmas tud lenni. Igen. 6 falunk 
van. Minden faluban más ágban képezzük a 
növendékeket. Hogy melyikben kit? Nem érzi 
magát kíváncsinak? Na jó, hosszú lenne 
elmondani, inkább leírom. Igen, tudok írni-
olvasni. Mit képzelt rólunk? Mi megtanítjuk a 
növendékeket írni-olvasni.” 
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A papír: 
 

Falu Tanított ág Jelentés 
Hag Nar Alapkiképzés 
Thalil Sif Testőr 
Welath Ked Kém 
Dwican Vir Orgyilkos 
Eowiewn Fulas Lövész 
Jerear Ral „Kiegészítő” 

 
„Hogy ezek közül melyik mit jelent? 

Nem érti? Elmagyarázom: Nar - Az 
alapkiképzés, amit minden növendékünk 
megkap, képességeitől függetlenül.  

Sif - A köznyelv őket hívja 
embervadászoknak.  

Ked és Vir - „Téves az az elképzelés, 
hogy mi, a Fehér Tigrisek Rend nem 
foglalkozunk orgyilkossággal és 
kémkedéssel. Foglalkozunk. Csak senki nem 
tudja meg, hogy mi voltunk.” - Egy Vir  

A Kedek: specializálódott tolvajok. 
Hogy miben különböznek? Nem tanulnak 
pl. zsebet metszeni, viszont szemtől-
szemben is megállják a helyüket.  

A Virek: elit orgyilkosok. Az első 
időkben meg nem léteztek, később váltak 
fontossá, mikor egy kalandozó tolvajtól 
fontos információkat tudtunk meg, és ezzel 
több száz embert mentettünk meg. Azóta a 
kalandozó ott oktat.  

Fulas - A kezdeti időszakban nem 
képeztünk Fulas-okat. Amikor elfek is 
tanultak nálunk, szabadidejükben szívesen 
okították társaikat a célzófegyverek 
használatára. A vezetőink lecsaptak az 
ötletre, így alakult ki a Fulas csoport.  

Ral - A legjobb szellemi képességű 
tanulók kerülnek hozzájuk. Mágiát 
tanulnak. Hogy milyet? Magas mágiát és 
szakrális mágiát. Hogy kinek a hitében? 
Weila. Hogy kötelező lenne Weila hite? 
Nem kötelező. Hogy miért? Sok okból. Ezt 
most ne firtassuk.” 

 
 
 
 

Felépítés 
„Igen, a Rendbe mindenki beléphet. Hogy 

miért nem függ ez fajtától, vallástól? Ha totálisan 
maradiak lennénk, akkor nem karddal harcolnának, 
hanem fabunkóval.  

Általában fiatalokat veszünk fel, de időnként 
idősebbeket is, bár belőlük szinte csak Sifek lesznek, 
bár ha elhivatottabbak, előttük is nyitottak a 
lehetőségek. Először mindenki Nar lesz. Ekkor csak 
alapkiképzést kapnak, és mestereik eldöntik, hogy 
milyen irányban fejlődjenek tovább. (KM!: Itt jöhet 
a 0. szintű embernek a beavatás/ próba!) Ezután a 
valódi tanulóévek következnek (8-10), melynek 
végén beavatást nyerhetnek teljes jogú tagkent a 
Rendbe. (KM!)  

Ezekből úgy tűnhet, hogy a Rendbe mindenkit 
felvesznek, és mindenki rendtag lesz, ám ez nem így 
van. Sokan kihullnak, de kitörlik emlékeiket, csak a 
harci tudást hagyják meg (KM!: Toroni JK vs. 
„tanult” paraszt bácsi!). A képzés végére teljes jogú 
tag csak a Narok elenyészően kis hányada lesz. Akik 
teljes jogúak lesznek, azok viszont annyira 
összeszoknak, hogy számukra a legsúlyosabb 
büntetés a kitaszítás. (Asztrálmágia?) 

Hogy miért hagyjuk meg a harci tudást? A 
háborúkban nagy veszteségeket okozhatnak Tharr 
híveinek. Hogy őket miért gyűlöljük? Weila 
próféciája szerint Tharr utolsó híveit Embervadászok 
fogjak elpusztítani. Igen, ez nem elég ok a teljes 
gyűlöletre, de a Rend eredetileg Toronban székelt, és 
onnan menekültünk el. Igen, Tharr hívei üldöztek el 
minket. Nos, lehet kérdezni. 

A kalandozók? Hát, általában vannak 
kalandozó Embervadászok. Miért? Több oka is van. 
Hogy lassabban mondjam? Miért? Nem tudja írni? 
Rendben. Hol is tartottam? A kalandozóknál? 
Köszönöm. Az első a tudás. A második: A 
kalandozók híreket is szerezhetnek. Nagyon sok 
információt tudunk meg így. És szükség eseten 
rendelkezésre kell állnia. Hogy ez mire jó? Például 
ha nem tudunk egy helyre elég gyorsan embereket 
küldeni, de van ott egy kalandozó vadász. Igen? 
Hallott a toroni kémszolgálatról? És azt hallotta, 
veszélyesek? Igaz. Ez igaz. És hogy védik meg a 
vadászok szellemét? Jó kérdés! Ezért meghívom! 
Hogy mire? Majd meglátja! 

Egy „csirát” ültetünk az agyába. Szellemi 
úton. Hogy mit csinál? Szükség esetén törli a vadász 
emlékeit. Melyiket? A veszélyeztetettet. És van-e 
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ennek anyagi kivetülése? Jó kérdés! Nagyon jó! Van 
- látszólag. Ez a fejpánt. Igen, hallott róla! Nagyon 
jó! Egyre jobb! Hogy is hívják? Igen, lehet, hogy 
Ral lesz. Hogy még kérdése? Nyugodtan tegye fel. 
Hogy Weila-hitűek miért működnek együtt pyarroni 
hitűekkel? Remek! Hát, 14 Weila-hitű maradt 
életben, és ők nem ismerik Tharr híveinek teljes 
tudását. Lehet, hogy könnyedén elpusztulnának egy 
esetleges komolyabb összecsapásban. És Weila 
Ynevi hatalma szétoszlana. (Még nem ismerik 
Sheenwallt) 

  Hogy ilyen tudással könnyedén 
elsöpörhetnék Toront? Az első tanítása: SOHA NE 
BECSÜLJE ALÁ AZ ELLENFELÉT! Lehet. De 
lehet, hogy nem. Gondoljon bele, Tharr híveinek ez 
elveszett tudás, amit szívesen megszereznének! És 
akkor nem állhatnánk ellen nekik! Hogy? Hallott 
néhány árulóról? Igen, három iker volt. Azt a hajszát 
én is csak Elbeszélésekből ismerem, de így is rémes 
volt! A menekülést nem sikerült megállítani, de 
emlékeik egy részét töröltük. Hogy akkor hogy van 

az Ikreknek harci kultúrája? Újat alkottak. Ez 
az egy, amit becsülök bennük. Ezért nem adjuk 
át a teljes tudást minden növendéknek. 
Válogatunk. Nagyon gondosan. Hogy átesett-e 
a válogatáson? Még nem. És mikorra fog? 
Majd meglátja.” 
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