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Első fejezet

zt hiszem, legjobb, ha a történet közepébe vágok,
nem untatok senkit az életem vagy a csapatunk

más tagja életének kezdeti korszakával. Ahol kell, ott
majd röviden kitérek rá. A történet tehát egy faluban
kezdődik, az ordani hágótól északra.

Maga a falu a szokványos porfészkek közül is 
a legszokványosabb vityillórakás volt. Néhány
középülettől eltekintve érdekeset csak a Nyamvadt
Révészhez címzett fogadó nyújthatott. Ayra egy-
ből kacagva említett fel valami idevágó rímet 
a Halál Révészéről, aki egyszer a Fátyol innenső
oldalán, egy dél-keleti kis faluban kóstolt bele 
a világi boldogsághozók egyikébe, a pálinkába.
Azon az estén, jó révészhez méltóan, mindenk-
inek segített „átkelni”, így eshetett meg, hogy egy
lélek nem maradt a falu környékén. 
– Darton jót mulathatott abba a fekete markába –
idézett egy népszerű mondást nevetve a nő.
– Remélem a vén humorzsák nem szereti ismé-
telni önmagát – tette hozzá morogva Hacinto.
A gorvikból elszármazott kirurgus nem nagyon
kedvelte Ayra történeteit, és bár nem volt
babonás, nem szerette kísérteni a szerencséjét
sötét tréfák felemlegetésével. Mindenesetre mind
a négyen a fogadó felé vettük az irányt, részben

fáradtságunk, részben készleteink hiánya okán.
Persze ez nem gátolt meg minket abban, hogy 
a szállás és a csomagolt élelemért fizetendő rezek
kicsengetése után egy-két kupa helyi bort meg ne
kóstoljunk. Főleg persze Artemor kóstolgatott.
Artemor volt a kis csapatunk „élő lexikona”.
Elméleti mágiatudor és történész volt a Sigra-
nomoi Egyetemen. Legalábbis ezt hangoztatta
folyton, és bár eddig ezt nem tudhatta biztosan
senki, egy idő után nem kérdőjeleztük meg, lévén
tudása az évek során rendre helyénvalónak bizo-
nyult a legtöbb helyzetben.
Nem kérdeztük, hogy miért hagyta ott a neves
katedrát, láthattuk azt magunk is, hogy nem ön-
szántából. Az egyetemi vezetésnek valószínűleg
nem nyerte el a tetszését az az ötlete, hogy 
az unalmas oktatást egy-egy kupicával tegye
elviselhetőbbé. Igazából csak akkor tanácsolták
neki az éghajlatváltozást, amikor részeg tanoncok
estek egymásnak egy szemrevaló deákleány
kegyeiért.
Átlagos falu, átlagos utazókkal, egy átlagos estén.
A fogadós pocakos, a falunépek csöndesen
beszélgetnek, a ház macskája a tűz mellett dorom-
bol, ugyan mi kellhet még?
Késő este Hacinto már felvonult a közösen
bérelt szobába, és Artemor is botorkálni kezdett
felfele. Pocakos szállásadónk épp dobott még

pár hasábot az
alábbhagyó tűzre.
A fogadóson kí-
vül még két idő-
sebb helybéli
városőr üldögélt 
a fogadóban, és
fenhangon anek-
dotázgattak va-
lami elhanyagol-
ható háborús-
kodásról a két
szomszédos tartomány
között, amelyben részt
vettek. 
Eléggé megcifrázták a történetet,
mert egy idő után legfeljebb a kölyköket és a hi-
székeny asszonynépet tudták volna megbolondí-
tani, szóval ketten maradtunk Ayrával 
és a másnapi utunkat tervezgettük.

Szerettem a csapatunkat, mindhárom társammal egyetem-
ben. Általában kutatás jellegű munkát vállaltunk amerre
éppen jártunk. Megfordultunk párszor Erionban is, de 
az ottani viszonyok miatt hamar kiürült az erszényünk.

Hacinto két hétig vásárolgatott a fűszerpiacon, különleges
gyomok után kutatva. Az általában fukar kirurgus
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szobájának nagyját egy idő után a különféle növények,
gyökerek és eszenciás fiolák hada foglalta el. 
A tudósunk sikerrel tartotta fenn a permanens
hullarészegség állapotát, és bár utóbb csak olcsó lőrét vedelt,
a sok kicsi sokra megy tudományos tétele alapján azért
rendesen fogyott a pénze neki is. 
Csapatunk hölgytagja csak négy-öt naponta került elő 
a város forgatagából, de nem árulta el merre járt. 
Mindenesetre az ő kis vagyona nem apadt sokat.
Ami engem illet, gyorsan megtaláltam egy-két érdekesebb
báli forgatagot, pár alkalommal adóztam Ellana szenté-
lyeiben, két ízben párbajt vívtam a felszarvazott ifjakkal,
minek révén büntetést róttak ki rám a hatóságok, 
és a szerencse is elhagyott a kocka- és kártyapartikon.
Ezek után nem nagyon vágytunk vissza a Városok
Városába, és egy kisebb déli kiruccanás után az Ordani-
hágó felé vettük az irányt, hogy a Quiron-tenger déli
partján elindulva megbízatást keressünk.

– Két hete hagytuk el az tűzvarázslók ál-
lamvárosának határát, és eddig nem sok babér ter-
mett nekünk. – idéztem fel Ayrának mostani
helyzetünk.
– Jó ötlet volt a kézbesítőst játszani Hergolból
jövet. Nem is tudtam, hogy a villámmesterek
megtűrik az ordaniakat a városukban. – válaszolta
a nő.
– Nincs olyan messze Ordan, hogy ne lehetne
egy-két híve a Tűzkobrának a Déli Városállamok-

ban is. Amúgy, ahogy Artemor mondta, A hergo-
liak, bármennyire nagy a befolyásuk a mágia
látványos aspektusára, a sogroniták még náluk is
félelmetesebb hatalom birtokában vannak.
– Ejj de kifinomult valakinek a világlátása. – vá-
gott vissza Ayra – A tanár úr csak nem ván-
dordeákot fogadott maga mellé?
– Szeretem a csípős nyelved… – morogtam kétes
értékű bókot.
– Én meg a simaképű arcodat – mondta ő,
miközben gúnyos mosollyal adózott a sötét tréfák
istenének.

Egyszer történt ugyanis, hogy engedtem Artemor
csábításának, és együtt indultunk felfedezőkörútra egy
észak-pyarroni városkában. Meg is találtuk a szá-
munkra tökéletesen megfelelő szeszcsárdát, és nem csak
a talpalávalót húzattuk a helyi zenész-csepürágóval,
hanem a boros hordót is csapra verettük a kocsmárossal.
Miután a tudósunk végleg elájult, bódultan indultam
szállásunk felé, és véletlenül Ayra ajtaján estem be, aki
történetesen épp öltözködött. A meztelen hátán szárnyát
kitáró tetovált varjúról, ki tudja miért, egyik története
jutott eszembe.
– E zegy… égijel… – dadogtam széttárt karral,
borgőzt eregetve a szobába – talán még Drartom is ezt
akarja – vigyorogtam a nőre.
Ami ezután következett kissé meglepett.
– Valóban ezt akarja. – felelt Ayra penge-mosollyal, 

és visszakézből akkora pofont adott, hogy hamarabb
elvesztettem az eszméletem, minthogy zuhantamban szét-
fejeltem volna a rozoga éjjeliszekrényt az ágy mellett.
Aznap háltunk először együtt, bár én másképp terveztem
volna az éjszakát. Mindenesetre csak reggel eszméltem fel
iszonyatos kétoldali (külső-belső) fejfájással. Ayra felkelt
mellettem, megcsókolt, és azt mondta:
– A neve Darton. Legközelebb ne téveszd el.
– A gyűrűs kézzel adott pofon mély sebet hagyott ar-
comon, kilazította egy fogam, de cserébe asszonyom lett a
társnőmből. A Túlvilág Urának nevét pedig soha többé
nem feledtem.

– A részeges lexikonunktól jobb pillanatában
egész sok hasznos dolgot lehet tanulni – húz-
tam félre a számat és párnapos borostám alatt
megdörgöltem az „asszony kedvenc hegét”.
– Ezt nem is vonom kétségbe. – egyezett bele.
– De még pár erioni látogatás, és lehet nem lesz
jobb pillanata több.
– Ez is igaz – löktem el a kiürült kupámat.
Nemet intettem a fogadós szótlan kérdésére, és
úgy folytattam. – Ha nem találunk útközben
elvégezhető munkát, fel kell vennünk a kapcso-
latot egy Krad templommal.
– Ugyan. Krad papjai nem szívesen adnak ki
ilyesféle feladatokat. Ezekre nekik is megvan-
nak a megfelelő, belső embereik. Bizalmatlanok
a magunkfajta szerencsevadászokkal.
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– Jól is teszik. De mi nem
vagyunk szerencsevadászok. És
ha ez nem lenne elég, majd hi-
vatkozunk Mellor atyára.
– Az atyát sem ismerhetik min-
denhol. – ellenkezett a nő.
– De a kézjegyét és Krad pe-
csétjét csak elfogadják a Tudás
templomiaban.

Az említett Mellor atyával egy délvidéki
utunk során volt szerencsénk találkozni.
Egy romokban heverő  szen-télyt kellett
felkutatnunk, és az értékeket egy nagy-
obb pyar város könyvtárának össze-
gyűjteni. Artemor belenézett egy-két
ezzel kapcsolatos helyi fóliánsba, és ezek
után sikerrel meg is találtuk a szentély
bejáratát. A gond akkor kezdődött,
amikor kiderült, nem mi voltunk az
elsők. 
Két rosszarcú eronei és egy sunyiképű
dzsad pakolta a harmadik fordulónyi
értékesnek talált holmit a szekerükre.
Amikor odaértünk, épp egy csuhás
jövevénnyel, bizonyos Mellor atyával vi-
tatkoztak, és szemmel láthatóan az atya
és szavai álltak vesztésre a két karddal
és a kétvájatú számszeríjjal szemben.

Nem arról vagyunk híresek, hogy nagyon az igazság baj-
nokai volnánk, de mivel nekünk is a szentélyben volt dol-
gunk, hát a csuhás segítségére siettünk. Mire odaértünk
már csak az egyik kardforgatóval kellett elbánnunk.
Amikor észrevették vehemens közeledésünket, vesztükre 
a papot vonták ezért is felelősségre. Artemor és Hacinto
ilyen helyzetekben hátra szokott maradni, biztos ami biz-
tos, de szerencsére a herbalistánk a füvek mellett a könnyű
számszeríjjal is jól bánik.
Amikor a dzsad kétvájatú fegyverével Mellor atyára cél-
zott rosszul döntött, és erről a bal szemébe fúródott vessző
gyorsan meg is győzte. Az atya is belátta, hogy a szép
szavak itt már nem használnak, ezért erősebb szavakkal
állította meg a rárontó eroneit, minek hatására az meg-
dermedt mint egy darab fa, és jó ideig csak bambán nézett
maga elé.
Ekkor értünk oda Ayrával, és felszólításomra, látva hogy
társai harcképtelenek, a maradék harcos is megadta
magát. Elvettük fegyvereiket és az eddig felpakolt
értékeket, és mivel nem vagyunk rablók, a maradék, ki
tudja honnan összeharácsolt holmival, meg egy karddal 
szabadon engedtük őket. 
Mellor atya megköszönte, amit tettünk, és miután elmag-
yaráztuk neki, hogy mi okból jártunk erre, együtt vágtunk
neki a visszafelé vezető útnak. Mivel számára a szentély-
ben található értékek közül csak két, többnyire kutatási
feljegyzéseket tartalmazó kötet kellett, a városi könyvtár
természetesen Krad papjának adományozta azokat.
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Amikor elváltunk pecsétes passzust adott nekünk,
amivel Krad más hívei előtt is igazoltnak
tekinthetjük a megbízhatóságunkat.
– Nos, rendben van Edon. Ha nem találunk más
keresetet, csuhásnak állhatunk mi is. – egyezett
bele cinikusan Ayra, és kiitta ónkupáját.
– Tegyük el magunkat. – javasoltam. – Holnap
felkészülünk, holnapután indulhatunk tovább.

Így is tettünk. Bár nem voltunk eleresztve ezüstökkel, 
a Hergol és Ordan közötti kis futárkodásunk hozott pár
darabbal, s különben is kiadós pihenésre volt szükségünk.
Szemrevaló asszonyommal így mi is követtük a többieket
szállásunkra. 
Így is tettünk. Bár nem voltunk eleresztve ezüstökkel, 
a Hergol és Ordan közötti kis futárkodásunk hozott pár
darabbal, s különben is kiadós pihenésre volt szükségünk.
Szemrevaló asszonyommal így mi is követtük a többieket
szállásunkra. 
Igazából nem gondoltam volna, hogy korán fogunk kelni,
de sajnos a végzet nem mindig arra hajlik, amerre mi 
szeretnénk…

Mint általában, Hacinto kelt fel legkorábban.
Mindig ő kel fel, ez nála amolyan bevésődött
szokás. Igazából nem tudom, hogy csinálja, ha
csak két órát alszunk, ő akkor is hamarabb kel fel.
Engem mondjuk nem zavart különösebben, és ő
sem szándékozott vele cirkuszban fellépni. Ez is

olyan különc dolog volt, mint az, hogy minden
reggelét saját készítésű teával kezdi. Saját szedés,
saját recept, saját forrás. Az íze egy kis savanyú
gyümölcs levével különösen kellemes, és a
hatásáról is megbizonyosodhattunk. Amióta
megosztja velünk reggeli italát, a legtöbb idősza-
kos nyavalya elkerülte a csapat minden tagját.
És hogy hosszú távú értékeit is becsülni tudjuk:
egy kalandosnak mondható menekülésünk
közben a herbalistánkat mérgezett nyílhegy se-
bezte meg. De nem ám akármilyen útszéli anyag-
gal, hanem valami igen csibész fajtával volt
felkenve. A – mint kiderült meglehetősen halálos
– mérget két nap lázas ájulással megúszta, hála 
a rendszeres gyógyteának.
Nem is csoda hogy az idők során szertartás-
szerűen összeforrott e két cselekvés. Bárhol is
voltunk, a kirurgus felkelt, és teát főzött. Egyszer
igen összeveszett egy ibaraszéli dzsad vendéglátó-
val, aki mindenáron kedvünkre akart tenni saját
főztjével, végül megegyeztek, hogy megfőzi a ke-
verékét, de a dzsadéból is iszik. Fő a békesség.
Nem lett volna ez másként most sem. Hacinto
felébredt, lement a fogadóshoz forró vizet
vételezni. Nem is igen ébredtünk volna fel, amíg
kész nincs a reggeli itókánk, ha pár perccel később
nem rúgják ránk a szoba ajtaját.
Nem szoktunk hozzá az ilyesmihez, mégis olajo-
zottan mozdultunk. Ayra kezébe, ki tudja honnan,

vékony levéltőr került, én rugóként pattantam 
a szoba közepére és ütésre emeltem az épp kezem
ügyébe eső rézkancsót. Még Artemor is legurult
az ágy távolabbik oldalára, bár biztosra vettem,
hogy a fejébe igencsak belehasított a másnapos
pörgés.

Emlékszem egy hasonló esetre, amikor Edorl keleti részén
volt egy sikeresnek egyáltalán nem mondható kalandunk,
ahol annyira magunkra haragítottuk a városi őrséget 
az általunk ártalmatlannak gondolt kutatásainkkal,
hogy valósággal ránk rombolták a vendéglőt, ahol megszáll-
tunk. Bár akkor eléggé kipihentek voltunk, és igazából
számítottunk erre az eshetőségre is, mégis nyolc emberen
kellett átgázolnunk menekülés közben, és amikor már fel-
adták a üldözésünket, még akkor is láttuk az égő fogadó
füstjét. Ahogy egy aszisz mondás tartja: „szégyen a futás,
de rohadjon el lábon aki üldöz”…

Szóval a lendítésre emelt kancsó pályafutása
szomorúan horpadó véget ért volna, ha időben
nem veszem észre, hogy az ajtót berúgó egyén
nem más, mint füves barátunk, Hacinto. 
– Mi a…? – kezdtem volna a felelősségre vonást,
az évek során mindig kimérten közlekedő herba-
listánktól, ám az belém fojtva a szót, ránk paran-
csolt, hogy azonnal szedjük a holminkat 
és a legrövidebb úton távozzunk a faluból.
– A fogadósunk és a két segédje halott. Lent van-
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nak a konyhában felkoncolva, valósággal szét van-
nak szabdalva. Pakoljunk és menjünk mielőtt 
a falubeliek a mi számlánkra írják halálukat. –
hadarta.
Mint akit arcul csaptak, úgy meglepett a nyugodt
pihenésnek indult ittlétünk ilyetén változása. Arte-
mor csak pislogni tudott az ágy mögül, és Ayra
sem tudta a dolgot hirtelen hova tenni, úgyhogy
jobb híján elkezdett pakolni. Amíg visszatettem 
a rézalkalmatosságot a helyére, összeszedtem
nagyjából a gondolataimat.
– Nem fogják azt hinni, hogy mi tettük, Hacinto,
ám ha fejvesztve menekülünk, akkor biztosan
ránk terelődik a gyanú. Álljunk meg egy szóra és
gondoljuk át ezt az egészet.
Ez hatott. A csapat herbalistája vett egy mély lev-
egőt, és abbahagyta a csomagolást. Gorvikból
való ember révén néha hajlamos volt azt hinni,
hogy pusztán ezért, bármikor, ok nélkül meg-
gyanúsíthatják bármivel. Egyszerű üldözési
mániának tekinteném, ha nem ismerném a hazája
kultúráját. De mivel anyám még Shadonban
született, így természetesen az „ősi ellenség föld-
jét” is megismertette velem. Különösebben nem
okozott gondot a gorviki-shadoni viszály Hacinto
és köztem. Elég régóta kalandoztunk együtt
ahhoz, hogy megbízzunk egymásban. Nem esett
nehezére belátni az igazamat jelen helyzetünkben
is. Próbáltunk rájönni, hogy mi is történhetett.

Vajon kinek állhatott útjában szerencsétlen fo-
gadósunk? Töprengésünket Ayra szakította félbe,
miután elég bizarr dologra lett figyelmes az
ablakon át nézelődve. Egy csapat helyi katona
vagy városőr, a falu határában csépelt két, szem-
mel láthatóan helyi parasztot. A dologban a leg-
furcsább, hogy a földműveseknek már jópár
darabjuk lehullott, mire feladták a küzdelmet. 
No ennek a fele sem tréfa már, ezt egyértelműen
láthattuk, és közös megegyezéssel úgy döntöt-
tünk, a katonákkal cserélünk információt, hogy
miféle bolondéria történik ezen az istenverte
napon. Mint kiderült nem csak ezen a napon…

– Már nem először fordul elő, hogy halottaink vissza-
térnek a Fátyolon túlról. – nyögte csöndesen az egyik ka-
tona, miután megegyeztünk, hogy egy oldalon állunk.
Lassan a nap is delelőre járt, mire eltemettük a halottakat,
és engedélyeztünk magunknak egy-egy kupa erősítő teát. –
Egy holdhónapja kezdődött ez az egész. A falu holtjai
nem akartak nyugodni a sírjaikban, és sorra ébredtek
szentségtelen létükre, hogy az élőket riogassák. Már sokan
itt hagyták a földjeiket is, hogy ideiglenesen vagy végleg el-
hagyják a falut.
– Nem történt valami akkoriban, ami említést érdemelne?
– csapott egyből a közepébe Ayra. Nem szerette, ha csúfot
űznek a holtakból. – Valami megmagyarázhatatlan jelen-
ség, vagy nem érkeztek idegenek a környékre?
– Megfordult errefelé sok furcsa szerzet asszonyom, hisz

Erion ötnapi járóföldre van, és nem mindenki a pyarroni
nagyutat használja. Tetszik tudni, szép itten a táj, és ál-
talában nálunk szállnak meg az átutazók, vagy kész-
leteiket töltik fel itt, ahogy maguk is.
– Habár egyszer egy nagyon érdekes fazon akart
megszállni a Nyamvadt Révészben, akit Toman nem en-
gedett be a fogadójába. – vette át a szót a másik, kissé
lóarcú katona. – Emlékszem, nem nézte ki belőle, hogy
kifizetné azt a kevés rezet sem, amit egy alvásnyi időre
szokott volt elkérni. Beteg vigyora volt annak, az egyik
markos csépelő-legény ki is penderítette három pofonnal,
hogy mégse okvetlenkedjen már. Mire mi megérkeztünk,
már távozóban volt. No de, ha megy magától, akkor gond
nincs vele, gondoltuk.
– És ez mikor is volt? Nem ezután kezdtek feléledni a
holtak? – kérdeztem rá a lényegre.
– Csakugyan úgy van az nagyuram.
– Nem jutott eszébe, hogy jelentse az esetet valakinek?
Mégiscsak tisztátalan dolgok ezek.
– Csak kétszer történt ilyesmi, nagyjóuram, egy hónapja,
amikor a csépelőt ragadták el, meg tegnap. – szólt a pari-
paképű katona. – Nem gondoltuk, hogy még itten
ólálkodik valami holtakat ébresztgető…
Ayra szemforgatása minden szónál ékesebben adta

tudtomra a nő véleményét a helyi gondolkodásról. Pár mon-
dat után szót váltottam a csapattal, és úgy döntöttünk, ez
a helyzet nem tűr több halasztást. A katonák emlékei s
zerint keletre távozott az idegen, a Sheral délnyugati része
felé, szóval felszerelkeztünk és afelé vettük utunkat.

Edonius en Verastes fejlegyzései
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– Emlékszem… még gyerek voltam amikor apám
mesélt a háborúról, mely országunkat sújtotta, s
melyben oly sokan lelték kínhalálukat vagy
szenvedtek láncok között. A háborúról mely a fél
világot érintette, s melybe még az istenek is bele-
avatkoztak. E borzalmas harcot a rettegett sötét
birodalom, Krán ellen, a Dúlás éveinek
keresztelték.
– A történetek, melyeket nagy áhítattal hallgattam,
csak most értettem meg miről is szólnak igazán.
Nagyapám is még gyerek volt, mikor a vész
bekövetkezett, mikor a nyugati erdők sötét fellegei
vészjóslóan aláereszkedtek, majd néhány gondter-
helt nap után ránk szakadt az ég…
– Elképzelni sem merem milyen lehetett mikor az
orkok mint előörs felperzselték a gyengébb fal-
vakat és városokat. Senkinek sem kegyelmeztek,
orkánként zúdult ránk a rettenet, és a sötét
seregek irányítói megállás nélkül törtek előre. A
halált hozó fellegek egyre közelebb kerültek, ocs-
mány orkok és hadvezéreik, vérszomjas bestiák,
istentelen szörnyszülöttek, pokoli démonfajzatok
és őrült feketemágusok… Ranagol, gonosz
szörnyistenük gyermekei mind a mi világunkat
akarták. Már úgy tűnt a sötét fellegek örökre
homályba borítanak mindent, ami  ellenszegül
Krán hatalmának, ám de ez nem csak az angyali

várost Pyarront érintette, hála az isteneknek sokan
eljöttek, hogy megóvják és visszaszorítsák 
a vérengző hordákat. Ynev hősei legyen áldott 
a nevetek és zengjenek regék a ti bátorságotokról
s tetteitekről! 
– Ám kik hősként is haltak meg, volt, amit már
nem tudtak megvédelmezni, s így történt hogy
Pyarron szent városa elesett. A rengeteg vérontást
és halált követően még mindig nem volt elég, a
legendák azt beszélik, a sötét istenség a föld
kérgéből hívta elő azokat a rémségeket, kik már a
világ születésekor uralkodtak. Mérhetetlen
gonoszsággal romboltak és pusztítottak, vará-
zsaiknak és túlvilági fegyvereiknak nem volt ki el-
lenszegült volna. Már úgy tűnt, a Pyarroni istenek,
kikben bíztunk, sorsára hagyják a világot, de
megannyi szenvedés után végre megszabadult
Délvilág Krán fertőjétől. Csodával határos mód
sikerült visszaűzni az ellenséget fekete erdőségeik
fái és a holt hegyek ormótlan bércei közé. Nagy
árat fizettünk ezért, és a mai napig, hősi családunk
sarjai is, mindig érezzük a régmúlt idők átható
rontását.

***

Apám, mielőtt elhunyt volna, tanúbizonyságát
adta szavainak, s arra kért őrizzek meg valamit,

mely talán egyszer
majd a hasznomra
lesz.  Egy fegyver
volt, mit őseim
őrizgettek annyi
éven át, mely az
ellenség kezéből
került ki, s minden
bizonnyal sötét
kráni rontás járja
át, s most rajtam a
sor hogy én vigyem
tovább. Egy kard, rövid
penge, rajta sok száz kisebb
hegyes nyúlvány, olyan marko-
lattal mit nem ember kezébe ter-
veztek. Utánajártamban megtudtam hogy ez a
kard nem acélból készült, se nem az eddig fellelt
ércek valamelyikéből. Hallottam törpe kovács-
mesterekről, kik a legnemesebb fémből és isteni
szikra segítségével készítik el lunír pengéiket és
törhetetlen vértjeiket. Hallottam észak kincséről,
az abbitacél és mithrill csodás érceiről, ám de ami
most az én tulajdonomat képezi, az túltesz min-
dezeken. Egyszer elvittem magammal a mezőre
hogy forgassam, hogy kipróbálhassam. Ez volt az
utolsó, hogy fertályóránál tovább a kezemben
volt. Először úgy éreztem szörnyű, égető fájdalom

Az örökkön éhező
Czopkó Róbert
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perzseli végig zsigereimet, majd mikor felkiáltot-
tam és el akartam hajítani, hangot hallottam.
Megszólalt, tudtam, hozzám beszél, de egy szavát
sem értettem, majd mikor már azt hittem a fáj-
dalom végez velem, egyszeriben lecsillapodott
minden, s a markolaton megmozdulni látszott
valami. Egy túlvilági szem nyílott rám, oly
kísértetiesen igéző tekintettel, hogy úgy éreztem
menten az őrület vár rám. Sikoltani akartam:
szentséges ég, ez él! Nem akartam többé látni, és
mikor eleresztett bűvöletéből, én eldobtam, ami-
lyen messzire csak tudtam, és futni, futni kezdtem,
egész addig, amíg elsötétült körülöttem minden.
Nem tudom meddig feküdtem, napokig, hó-
napokig, egy örökkévalóságnak tűnt. Sok idő telt
el, míg a hangot újra hallottam. Elhatároztam
hogy visszamegyek a mezőre, szembenézek
félelmeimmel újra. Ott volt érintetlenül, s úgy
tűnt, csak rám várt. Végül megértettem, hogy is-
meri vérvonalam, s elfogad gazdájának. Hazavit-
tem, elzártam, de néha hallom, mintha valaki
halkan a nevemen szólítna a hátam mögül.
Elviselhetetlen a gondolat, hogy bírtak őseim
ezzel a tárggyal együtt élni, vagy talán már rég
nem is éltek? Megkísért újra és újra, lelkemből él,
felemészt, ahogy felemésztett már oly sok megke-
seredett lelket, köztük nagyapám és apám lelkét.
Egyedül vagyok, szörnyű az a tudat, hogy csak ő:
S’egorarth, mert így nevezte magát, van mellet-
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tem. Vagy már én sem létezem? Képtelen vagyok
feledni, minden pillanatom az övé. Gyűlölöm!
Gyűlölöm és szeretem is egyben, engedek neki.
Viselnem kell sorsom bélyegét, de néha felsejlenek
apám szavai: e fegyver meghátrálásra kényszerít
mindenkit, ki az utamba áll, e fegyver fordít majd
a szerencsémen, e fegyver, mitől nem válhatok
meg, mert már egyek vagyunk; s hamarosan újra
megéhezik… felemészt!

***

A kard egykoron egy kráni kovácsmester kezéből
került ki vagy félezer esztendővel korunk előtt. A
fegyver egy sötét hadúrnak, Mordiennek készült,
ki gonosz emberek vérszomjas századának
vezetője volt. Ő volt, ki Krán külső tar-
tományaiban felmordult aquir korcsok szemtelen-
ségét csitította el, úgy, hogy kardélre hányta
mindazokat, kik nem engedelmeskedtek a hatal-
masabb parancsoknak. Így történt hogy a fekete
acélból készült pengét egybekovácsolta egy
veszedelmesebb aquir lelkével, s a kard „életre
kelt”. Mordien tudta milyen kockázatot vállalt, de
mit sem törődve a veszéllyel, a hatalomért és csil-
lapíthatatlan vérszomjáért cserébe csúnyán meg-
fizetett. S’egorarth, az örökkön éhező minden
egyes kioltott lelket magába kebelezett, s ez lett a
hadúr veszte is.

Mordien után más és más vérengző harcos kezébe
került, kik engedtek S’egorarth vágyainak, s idővel
nekik is végük lett, lelkük már sosem kerül az örök
körforgásba. A dúlás kori háborúból maradt a
„fekete határon” túl, s egy nemes lovag hallotta
meg a kard hívó szavát, melytől tiszta lelke el-
lenére sem tudott szabadulni. Undorodott, félte
és egyben szerette is a fegyvert, mert eltorzult
lelkében úgy érezte, az ellenség fegyvere majd más
lehetőségeket és esélyeket teremt neki és leszár-
mazottainak…

Az örökkön éhező
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S’egorarth

Jelleme: káosz, halál

Telepatikus úton kommunikál a gazdájával,
folyamatos bűbáj aura övezi, mely arra
ösztönzi  áldozatait hogy viseljék, így eléri,
hogy átvegye használójának tudatát.
Amennyiben gazdája szellemi állóképessége
alulmaradna a kard akaratával szemben, az
gyilkolási vágyba és magas szintű harci
lázba taszítja használóját. A vérengzésre
azért van szüksége, hogy újabb és újabb
lelkeket kaparinthasson meg, ugyanis S’e-
gorarth leghőbb vágya hogy kiszabaduljon
sötét börtönéből. A harci lázat követően az
„emberi” elme kiegyensúlyozottságára van
szükség, hogy a kardforgató felfogja-e vagy
sem azt, amit a befolyás alatt cselekedett.
Ez idővel igen komoly jellemtorzulást ered-
ményez, így a kard már használóját is kön-
nyedén bekebelezi.
Természetesen nem mindenkit tűr meg
hosszabb ideig, és ámításképpen harc
közben az ellenség kiontott életerejét és
tudásának egy részét ruházza használójára.



félhomályos terem ablakán a későtavaszi
napsütésből beáramlott a mezők friss, lágy

illata, a zsenge, zöld fű ragyogása, a langy nap su-
garai, és a közeli kaszálón játszadozó parasztgy-
erekek zsivaja. Con Tanelan lovag Új-Pyarron
külvárosában álló folyóparti háza is gyerekzsiva-
jtól volt hangos, de odabent jólöltözött, gondosan
fésült, hat-hét éves szöszke fiúcskák játszadoztak
a palatábláikkal, íróvesszőikkel és az ülőzsá-
molyokkal. A kopott kőfalakat még kopottabb, de
patinás, a régi korok dicsőségét felelevenítő
szőnyegek takarták, a falikarokban gyertyák álltak,
de nem volt szükség rájuk – a nehéz, vörös bár-
sonyfüggönyök között a légbe hasító
fénypászmák elégnek bizonyultak, hogy a fiúk
tiszta célpontot nyújtsanak egymásnak. A terembe
vezető egyetlen, bronzpántos bükkfa ajtó halkan
nyílt ki, óvatosan, hogy a belépőt óvja egy esetleg
felé tartó tintatartótól. Az ajtón maga con Tanelan
lovag lépett be, ez a hatvan fölött járó, éltes korú,
de egyenes derekú, komoly, ám mégis jóságos
arcú, ősz hajú, metszően kék szemű férfi, fekete
általvetőben, a kezében két vaskos kötettel és szá-
mos tekerccsel a hóna alatt. A rövidebbik fal mel-
lett álló olvasóállványra tette a könyveket és
tekercseket, majd komótosan odasétált a füg-
gönyökhöz, és sorra elhúzva őket fénnyel árasz-
totta el a termet. A gyerekek egy része

megszeppenve ült a helyére, mások nem zavartat-
ták magukat, és tovább visongtak, rendet-
lenkedtek és dobálóztak. A lovag, miután az
utolsó függönyt is elhúzta, visszasétált az olvasó-
állványhoz, és nyugodt, de átható hangon szólalt
meg:
– No, ifjúurak, üljenek most már le, és csituljanak
el, mert nem azért fizet az atyjuk nekem nehéz
sepiákat, hogy maguk itt ugráljanak, meg egymást
dobálják a palatáblákkal. D’Aren úrfi, méltóz-
tassék már maga is leülni, de sietve, mert akár
gróf, akár nem, elporolom a fenekét a nádpálcával!
Na. Hát így kell viselnie magát a pyarroni
nemességnek? Con Oliss úrfi, miért pityereg?
Eltalálta egy palatábla? No hát, az apja sem pityer-
gett, mikor eltalálta egy kráni bérenc dárdája, hát
törölje le a könnyeit, és ne hozzon szégyent meg-
boldogult apjára. Jól van. Kezdjük a mai leckét.
Mint a legutóbb elmondtam maguknak, a címer
ősi jelképe egyaránt magában foglalja a család
múltját, dicső tetteit, jelenlegi viselőjének hatalmát
és befolyását, istenének és országának
büszkeségét, és persze alkalmazza a heraldika ál-
talános, minden mást felülíró és szentesítő 
szabályait, melyek a tökéletes harmónia, az Égi
Tökéletesség hordozói és képmásai ezen a földön
a címertan keretei között. Igen, de Laverri úrfi?
– Con Tanelan lovag, a család becstelen, sötét tet-

tei is látszanak a
címerpajzson?
– Ön felfestené
ballépéseit a cí-
merére, de Laverri
úrfi? – a teremben
halk kuncogás
hallatszott, de
Tanelan szigorú
tekintete nyomán
hamar csönd lett
ismét. – Termé-
szetesen nem festené
föl. Csak a legbüszkébb,
legrégebbi családok teszik ezt
meg, akik még hibáikra is
büszkébbek, mint sok fiatal nemesi család a
hőstetteire. A con Zanolan család címerében lévő
tőr arra utal, hogy még a pyarroni családok
Edorlba és Predocba vándorlása előtt a család
vezetői merényletekkel kívánták megtartani a régi,
nemesi vezetésű államot, a Papi Szék fel-
emelkedése ellenében; s noha elbuktak, s család-
főjüket kivégezték, szégyenletes tettük is
kivagyiságot és gőgöt ébresztve bennük, felkerült
pajzsukra. De térjünk vissza ahhoz, amiről ma
kívántam önöknek szólni, mely pedig nem más,
mint a címerpajzsok alapvető szabályai, melyek
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nélkül az Égi Tökéletesség harmóniája nem
jöhetne létre, és szabálytalan, hamis és rossz
címerek születnének. Le kell szögeznem – amint
már említettem önöknek –, hogy a címerek
viselése nem nemesi előjog, a Papi Szék az Égi
Fény 1248. évében szentesített törvénye szerint
minden rangbéli polgár, közrendű, céhtag,
kereskedő és magiszter, valamint származására
való tekintet nélkül minden papi személy használ-
hat és viselhet címereket. Azonban, s ez tán a leg-
fontosabb, a címer viselésének joga nem jelenti
azt, hogy a címer harmonikus és szabályos is lesz.
A címer a közösségi élet, a társadalom előtti meg-
jelenés eszköze, de csak akkor vagyunk hűek és
tisztességesek nemesi vérünkhöz, ha nem csak
szép és hivalkodó, de rendszerezett és szabályos is
pajzsunk. Ez nem előjog, ez kötelesség, melynek
a nemtelenek persze nem kívánnak megfelelni jo-
gaik mellett, ezért látható annyi szabálytalan
közrangú címer szerte Pyarron városaiban. Kezd-
jük a legalapvetőbb megállapítással – d’Fran úrfi,
tegye a szája elé a kezét, ha ásít, bár kétlem, hogy
ennyire fárasztó lennék – miszerint a címer hor-
dozója a pajzs. Pajzs nélkül nincs címer, hisz, mint
elmondtam önöknek a múlt héten, a címer
alapvetően a közép-godoni nemesség köreiben fe-
jlődött ki, mikor a lovagok száma megnőtt, és ar-
cukat a vértezetük fejlődésével a korábbi nyitott
sisakok helyett zárt sisakok takarták. Míg a godoni

lovagok és nehézgyalogosok ellenfelei barbár,
nomád törzsek voltak, és idegen fajok ártó
szándékú fattyai, addig ez nem is jelentett gondot,
de mikor tornára hívták egymást, vagy fellán-
goltak a Godoni Birodalmon belül a területi viszá-
lyok, és a lovagok egymás ellen vonultak,
szükségessé vált a társak felismerése. Garenillai
Theodorosz lovagkapitány, az Ezüst Torony
parancsnoka elrendelte lovagjai számára, hogy
családjuk, nemzetségük ősi jegyeit fessék paj-
zsukra a korábbi állatprémek, színes zománcok
helyett, s eme szokását más lovagkapitányok is
hamar átvették, igaz, sok helyen megmaradt a
prémek és tiszta zománcok használata is. Mivel
hogy a pajzs csak szemközti irányból látható, eme
jelek hamar a lótakarókon és lobogókon is megje-
lentek. Igen, con Oliss úrfi?
– És a kyr címerek? Náluk nem voltak lovagok,
igaz?
– Igaz con Oliss úrfi, látom, történelem-tanítója
jó munkát végzett, s ön sem lankadt figyelmében. 
A Kyr Birodalom alattvalói nem ismerték a
godoni rendszerű feudális szervezetet, és a mi fo-
galmaink szerinti lovagok sem léteztek, de a
godoni családokhoz hasonlóan a kyrek is
nemzetségekbe tömörültek, és komoly szimbo-
likájuk volt. Ezek a szimbólumok megjelentek a
család pecsétnyomóin, zászlóin, határkaróin. De
Északföldön a szabályos, a miénkkel összevethető
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Az alábbiakban az érdeklődő olvasó Werdis con Tanelan
mester Pyarron-szerte híres és ismert munkájából, a
Chronica Familianis Pyarronis – A pyar nemesi famíliák és
címerek katalógusa című műből olvashat szemelvényeket,
melyben az agg lovag a Pyarroni Államszövetség több száz
nemesi családjának címerét és rövid jellemzését gyűjtötte
össze, s melyhez három kötetből álló ábragyűjtemény tar-
tozik, melyet a legszebben illusztrált heraldikai munkának
tartanak a Sheral déli oldalán. A katalógushoz con Tanelan
lovag minden harmadik évben új tekercseket ad ki,
melyekben az újólag nemesi rangot kapott családok, és az
évek során bekövetkezett változások követtetnek fi-
gyelemmel.

Aldenis <con> (határbáró) Tengermelléki és gorviki
ősökkel rendelkező család, a Historia Santerra még mint
Gorvikon kívüli bárói családot tünteti föl. A P. sz. XXX.
században vették fel a panteon hitét, 2948-ban Tera con
Aldenis báró megváltotta földjeit, és Predocba költözött,
a predoci hercegtől határbárói rangot kapva. Leszárma-
zottja, Argel con Aldenis báró Predoc hercegének főpo-
hárnoka. Címerük vörössel és arannyal hasított pajzs, bal
oldali vörös mezőjében arany nyílvessző utal a család
egykori vadban gazdag erdőire. Szoros rokoni szálak fűzik
őket a de Mareton családhoz.

Algeon <de> (várlovag) Shadoni eredetű család, a
Syburrba érkezett shadoni talpasokat vezető egyik nemesi
família oldalági leszármazottai. Birtokaik Syburr belső
területein helyezkednek el, várlovagi rangjuk malomtartási
és adómentességi jogot biztosít nekik. Címerük fekete
alapon ezüsttel a pajzsfőben ormosan vágott, az alsó
fekete mezőben arany oroszlán áll.



heraldika csak a Kyr
Birodalom bukása után,
a dawai időkben alakult
ki az ervek között.
Ennek ellenére – ter-
mészetükből adódóan –
a legtöbb kyr szim-
bólumra, jelképre, és
ezek mai formájára, a
császári Toron már
valódi címereire marad-
éktalanul alkalmaz-
hatóak a címertan
szabályai, és megfelel-
nek a harmóniára való
igényünknek is, mind-
össze néhány olyan jel
és forma van, amit mi
elvetnénk. Tehát, túl-
lépve con Oliss úrfi
kérdésén, a címer hor-
dozója a pajzs, valamint
minden a lovagi vise-
lethez és a nemesi házak
hatalomjelképeihez kö-
tött, a pajzson lévő címert hűen mutató felület,
mint a zászló, a pecsét, a sisakdísz vagy a kop-
jafestés. A pajzs formája ebből a szempontból
lényegtelen, ezt a címerleírások nem is tartalmaz-

zák. Így egy kerek
pajzsra szerkesztett
címer háromszög-
letű pajzson fur-
csán hathat, de az
ábrázolást nem köt-
hetjük a pajzs for-
májához, hisz elmúlt
évezredeink alatt
számtalan formát
kényszerített ki a ha-
ditechnika, míg a
jelképek változat-
lanok. A nemtelen
címerhasználók gyak-
ran használnak a
valódi lovagi pajzsok-
tól elrugaszkodott
formájú pajzsokat,
főként a lófej-pajzsot
és a csücskös-pajzsot,
ami életidegensé-
gével, a csatákban és
tornákon használt
pajzsoktól való elüté-

sével jelzi, mennyire nem fogják fel eme személyek a
címer lényegét. A nemesi címerek számára én az
ovális-, kerek-, háromszögletű-, dombor- és tár-
csapajzsokat ajánlom. Gyakori szokás, főleg a
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Alnor <con> (lovag) Észak-shadoni származású család,
eredeti águk jelenleg is a tengermelléken él. Három
nemzedékkel ezelőtt egy harmadszülött fiú, Leonor con
Alnor hűséget esküdött Viadomo erődkapitányának, és
tőle földet kapott a vár tövében. A shadoni nemesi
törvényszék Leonort rang- és címvesztettnek minősítette
Shadon királyságán belül. Címerük hasított pajzs, bal
oldalán arany alapon a hasításból előlépő vörös oroszlán,
a Rend jelképe, jobb oldalán kék alapon három arany
pólya-fonál.

Alos <d’> (gróf) Erv és pyar ősökkel egyaránt ren-
delkező, nagy múltú, befolyásos család, jelenlegi családfője,
Preon d’Alos a lar-dori magisztrátus tagja és zászlósúr,
öccse, Gren d’Alos pedig Dreina új-pyarroni templomá-
nak kincstárnoka és az Aranyúrnő magas rangú püspöke.
Őseik között van az a Lior d’Alos, aki a második nomád-
járás idején Caler, Oedra és Sempyerr falainál is győztes
csatákat vívott, és a Papi Szék a Pyarron Hőse címet
adományozta neki. Leányági leszármazottaik a d’Wiella, a
con Sanecchi és a con Eldol családok, hogy csak a
fontosabbak említtessenek, és rokoni szálak fűzik őket a
con Aprator családhoz. Címerül kék alapon arany fenyő-
toboz, mely napjaink egyik legismertebb címerjele.

Altheon <de> (uralkodóherceg) Az ősi godoni-pyar
nemesi családok egyike, tiszta vérvonalát Heliodorig vezeti
vissza, jelenleg Edorl uralkodóhercegi családja immár más-
félezer esztendeje. A családfő és egyben Edorl
uralkodóhercege (IV.) Eviss de Altheon, azonos nevű
nagybátyja halálával lépett trónra. Birtokaik több ezer
holdnyi földet, városokat és falvakat foglalnak magukba,
jelentős bevételük van a birtokaikon lévő erdőkből és
sóbarlangokból is. A herceg dédapja a maga idejében



tengermelléken, Shadonban és Gorvikban, hogy a
nők apjuk vagy férjük címerét használják, de kar-
csúsított, vagy rombuszpajzson. Erenben és
Haonwellben törvény mondja ki, hogy tárcsapaj-
zsú címert csak tornaképes nemesség viselhet,
Abasziszban pedig kerek és ovális pajzsokat csak
a Nagykirály címerei esetében szabad használni.
Toronban nagyon szigorúak a heraldikai szabá-
lyok, erre nem is térnék most ki. Viadomóban és
a Larmaronban is divat, hogy a még nem teljes
jogú lovagok, apródok és fegyvernökök címereit
kerek pajzsokon ábrázolják. Címerpajzsot
legtöbbször a talpán állva ábrázolunk és hordunk,
a felfordított címer az adott személy, vagy akár az
egész család halálát, kihalását jelképezi. Ha a
címert hordó személyt kivégezték, címerét törve
ábrázoljuk – de csak ha fővesztés által halt meg,
egyéb esetben, mely nyilvánvalóan szégyenletes,
nemtelennek kijáró kínhalált jelent, az adott
címert nem ábrázoljuk semmilyen formában.
Rang- és címvesztéssel sújtott személyek
címerének helyét szintén üresen hagyjuk. A nem
összetett címerek együttes ábrázolása esetén az
egymás felé dőlő címerek házasságot jelentenek,
az elismert, rangbéli fattyakat nálunk a címerre
illesztett ferde sávval, a tengermelléken ferdén álló
címerrel, északon a többinél kisebbnek ábrázolt
pajzson jelölik. Az orwellánus Kard-testvérek – és
más militáns rendek is – csatában elesett testvéreik

címerét karddal átdöfve ábrázolják. Összetett,
egynél több címerből álló, de egy személyhez tar-
tozó címerek esetében az összes címer egy közép-
pont felé dől, vagy egymásra kerül, részlegesen
takarva az alul lévőket. A legalsó pajzsot alap-
vagy öregpajzsnak, majd a következőket sorra
nagy pajzsnak, közép- vagy boglárpajzsnak majd
szívpajzsnak nevezik. Több pajzs egyesítésének
másik módja a címerek törése, vagyis több címer
egy mezőben ábrázolása.
– Hány pajzsot lehet egyesíteni, con Tanelan
lovag?
– Remek kérdés, de Wianna úrfi! Erre vonatkozó
szabály nincsen rögzítve, de egy mezőben hatnál,
egymásra helyezve négynél, egymás mellé-köré
helyezve pedig hat-hétnél több címert nem szokás
ábrázolni és szerkeszteni. Az abasziszi nagykirály
nagycímere körül tizenegy neki vazallus grófság
és tartomány címere helyezkedik el, a toroni
császár címere körül pedig két gyűrűben látható
Toron összes tartományának, királyi városának és
egyházi domíniumának címere, de ezeket nem
tekintjük az alapcímer részének. Az eddig legna-
gyobb általam szerkesztett címer a con Sanel és a
de Noger családok egyesülésekor keletkezett, hét,
eredetileg különálló címer egyesítéséből, melyek
végül a kiegészítő dicsőségjelekkel és egyházi 
szimbólumokkal együtt három teljes pajzsot
foglaltak el. A címertörés mindenhol eltérő szoká-
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nagyhírű, tapasztalt varázslója volt a Fehér Páholynak. A
család tagja – a herceg másod-unokanővére – Edorl má-
sodik legnagyobb városának, a tartományi székhely Tead-
onnak Krad-főpapnője, valamint az előző herceg fattya,
az edorli hadiflották parancsnoka, Wyriss con Ontalon
gróf. Számos vazallus családjuk közül a con Linetti, a de
Trelis, a de Nari és természetesen a con Ontalon jelen-
tősebbek. Címerük az Edorl címerében is megtalálható
vörössel és ezüsttel négyszer vágott pajzs, közepében hasí-
tott szívpajzs, melynek bal oldala ezüst, jobb oldalán fekete
alapon ezüst páncélkesztyű látható. Címerüket birtokaik
címerei veszik körül, melyet két oldalról egy oroszlán és
egy páncélos lovag tart, fölötte hercegi korona, melyből
hermelinpalást omlik alá.

Amegor <el> (báró) P. sz. 2654-ben honosított erv szár-
mazású bárói család, a Hat Város Szövetségének egyik je-
lentős, hajókölcsönzéssel foglalkozó famíliája. A XXVIII.
század leghíresebb pyar admirálisa Areco el Amegor, a
Tengeri Karvaly, korának egyik leggazdagabb pyar nemese
volt, és a gorviki kalózok elleni harcban megszerezte a
Pyarron Hőse kitüntetést. Címerük kék mezőben arany
felső ék, benne kék horgony, lapát és dárda csillag alakban
rakva.

Anarel <con> (báró) Évezredes múltú pyar család, bir-
tokaik Ó-Pyarrontól északra, a Halis-dombság területén
találhatóak és felügyelik a Dorlan egyik révátkelőjét,
valamint a folyó melletti kereskedelem egy szakaszát. A
család tagjai hagyományosan az Aranykör Lovagrend so-
raiba lépnek be. Prenil con Anarel báró, a család egykori
feje fiatal éveiben hírneves tornabajnok volt, az Égi Fény
3667. évében kilenc kihívásban diadalmaskodott egy
tornán, és amellett, hogy elnyerte a hölgyek kendőit, az
Aranykör Lovagrend felkérte az apródok tanítására. Prenil



sok alapján ítéltetik meg: Pyarronban általános 
szabály, hogy két régi, nagy múltú, azonos vagy
közel azonos rangú család házasságakor az új ág
tört címert kap, amennyiben valamelyik fél nem
mond le saját címeréről. A Dwyll Unióban csak
akkor törik meg a két címert, ha a menyasszony
családja sokkal magasabb rangú, Toronban pedig
csak akkor, ha erre a császári hivatal, a Pecsétek
és Zászlók Hivatala engedélyt ad. Ezzel szemben
Gorvikban gyakori, hogy a női ág címere lesz
egyeduralkodó az új címerben, főleg ha a férj papi
személy. Predocban az özvegyen maradt asz-
szonyok továbbra is használhatják férjük címerét,
fekete oromzattal megtörve azt, míg ismét férjhez
nem mennek. Szintén tört címer alakul ki akkor,
ha egy nemesi családban egynél több örökös fiú
születik, s ezek közül egyik sem lép papi vagy
rendi pályára. A legidősebb, vagy legkedvesebb fiú
örökli apja címerét, a többiek kisebb változtatá-
sokat kell eszközöljenek. Azok, akik egy egyház
vagy lovagrend szolgálatába álltak, annak
jelképével törik pajzsukat, még akkor is, ha örök-
ösei lennének apjuk címerének – így például ön,
d’Aren úrfi, ha apja akarata szerint belép az 
Oroszlánszív rendbe, apja vörös karvalyos címerét
meg kell törje a rend oroszlánjával. Shadonban és
Gorvikban, ahol majd minden családból vala-
melyik gyermek papi pályára kerül, ez még gyako-
ribb, szinte törvényként elismert szokás.

Erigowban és Toronban az örökös fiú is csak
akkor használhatja változatlanul apja címerét, ha
az már meghalt, előtte fehér vagy ezüst sávval kell
törnie a címert, sőt, Toronban ezt csak akkor
távolíthatja el róla, ha már megnősült. Ismerjük
meg a pajzsmező részeit! Felül van a pajzsfő, alatta
a pajzsderék, majd a pajzstalp. Sokszor említettem
önöknek, és kérem, komolyan jegyezzék meg,
hogy a címertanban a bal s jobb oldalak fel-
cserélve használandóak a mi nézőpontunk szerint,
hisz a címert mindig az azt viselő személyhez mér-
jük. Így ismerjük a pajzsmező bal és jobb oldalát,
valamint középsávját, más néven a pajzs belsejét.
Kör alakú pajzsoknál szokás külső és belső gyűrűt
is emlegetni, és külön megkülönböztetett minden
esetben a pajzs közepe, a pajzsszem, más néven a
boglárhely vagy pajzsszív. Látom, zsibonganak,
így már csak a színekről beszélek önöknek ma, s
a többi dologgal legközelebb foglalkozunk. Pon-
tos nevük borítás, s ide tartozik minden, ami a 
pajzsra kerül, így a szőrmék is, melyek közül hét
félét különböztetünk meg, s még hármat is-
merünk, melyet máshol használnak. Ezek a her-
melin, színbéli fordítottja, az ellenhermelin, az
aranyhermelin, az evet, a mál, az ellenevet, és a
grion. A hermelin ezüst alapon fekete, szimbo-
likus hermelintincseket ábrázol, eltolt osztásban,
az ellenhermelin ennek ellentettje, fekete alapon
fehér tincsekkel. Az aranyhermelin arany alapon
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báró Ó-Pyarron falain lelte halálát néhány évvel később, a
család mostani feje, Wenal con Anarel az ő unokaöccse,
aki minden évben ellátogat nagybátyja sírjához a
romvárosba. Címerük zölddel és arannyal háromszor vá-
gott pajzs, rajta szívpajzsban ezüst alapon arany kör – a
Rend címere.

Anol <de> (lovag) Az Égi Fény 3679. évében Rolis Anol
syburri takácsmester hőstettet hajtott végre a város
védelmében – elragadta a kráni gyalogosok zászlóját a falra
törő csapatoktól, majd azzal többtucatnyi támadót taszí-
tott a mélybe, majd hosszú küzdelemben levágta a krániak
egyik kapitányát. Tettéért a város hercege lovaggá ütötte,
és földet adományozott neki és családjának. A család
címere négyelt, bal felső és jobb alsó kék mezőjében
Syburr címerére utalva balra dőlő ezüst alabárd, bal alsó
ezüst mezőjében fekete vártorony, jobb felső ezüst
mezőjében a címszerzésre utaló fekete lobogó.

Anriolli <de> (őrgróf) Shadoni eredetű család, a család
fő ága Shadlek tartományban rendelkezett birtokokkal. P.
sz. a XXIV. században a családfő harmadszülött fia pyar
nemes leányt vett nőül, de a Papi Szék ide vonatkozó ren-
delkezése alapján az asszony apjának lovagi rangját
örökölték gyermekeik. A sors fintora, hogy P. sz. 3150-
ben leszármazottjuk, Veral de Anriolli a shadoni-pyarroni
határgyepük védelmére őrgrófi rangot kapott a Papi Szék-
től. Jelenleg a család feje Marco de Anriolli. Címerük vörös
pajzson ezüst-fekete sakkozott pólya.

Aprator <con> (herceg) Ősi pyar család, családi eredet-
mondájuk szerint Selmo egyik fegyverhordozójától szár-
maznak. Birtokaik Lar-Dor és a Larmaron között
helyezkednek el, erdőkkel, szántókkal és egy hatalmas ha-
lastóval együtt. A család két fő ága között hagyományosan



fekete tincseket mutat, ennek ellentettje a csak
északon, főként az erv államokban használt kirá-
lyhermelin, melyen fekete alapon arany tincsek 
szerepelnek. Az evet mókusszőrt utánoz, ezüst
alapon kék mintázattal, melyet a hermelinnel el-
lentétben sávokban festenek a pajzsra, az ellenevet
így nem más, mint az eltolt sávosztású evet. A mál
esetében mindössze az evet ezüst alapja változik
feketévé. A grion a hegyi kecskék durva hát-
szőrének szálait utánzó, ritka, de szép, régi címer-
borítás, fekete-ezüst mintázattal. Abasziszban
ezeken kívül divatos a régi hagyományokat
felelevenítő vidra és ellenvidra szőrme, melyek
vörös alapon fekete, és fekete alapon vörös három-
szögű tincsek, kissé hullámos sorokba rendezve. A
borítások másik fajtái a mázak, az öt szín és a két
fém. Ezek a kék, godoni nyelven galanosz, ervül
azuron; a zöld, godoniul praszinosz, ervül vaert; a
vörös, godoniul kokhinosz, ervül gulon; a fekete,
godoniul mavarosz, ervül esabl; és a bíbor – melyet
főleg a tengermelléken használnak, eredete, mint
címerszín valószínűleg gorviki, ott a neve parpella,
ervül porpes néven ismerik –; az arany, godoniul
chriszafosz, ervül ora; és az ezüst, godoniul aszime-
niosz, ervül ergenta – gyakran ábrázoltatnak mint
sárga és fehér, de nem ke-verendőek össze azokkal,
mivel ez utóbbi két szín nem ismert a heraldikában.
Ezeken kívül használatosak, bár elítélendőek olyan
másodlagos színek, mint a barna, a narancs és a

hússzín, ám aki igazi harmóniára törekszik, és meg-
becsüli a címerét, nem alkalmaz ilyeneket soha.
Mindent a hozzá legközelebb eső heraldikai színnel
helyettesítünk, még ha ez a valós képét torzítja is.
Ami pedig ennél is fontosabb, hogy minden színt
tisztán, árnyalatok nélkül alkalmazunk, egy címeren
belül sosem jelenhet még kétféle vörös vagy kék,
teszem azt… – a teremben kezdett egyre nagyobb
lenni a zaj, a fiúk nehezen bírták ki, hogy majd egy
órája egy helyben kellett ülniük, és legtöbbjüket
nem érdekelte túlzottan, hogy a távoli Toron vagy
az ellenséges Gorvik családjai milyen címereket
használnak.
– Con Tanelan lovag – szólalt meg egy csöndes,
lapátfülű, szőke fiú a sarokban – mit jelentenek a
színek?
– Később erről is beszélünk, con Maris úrfi, de
nem most, látja, társaiba már belébújt a sajtkukac, s
én is fáradok. Menjenek, játszanak, s jövő héten
pontosan legyenek itt, verekedés és rendbontás
nélkül. No, az istenek áldják magukat, ifjúurak!
Az idős lovag lemondó sóhajjal intett a távozó fiúk
után, akik nyüzsgő méhkasként szaladtak ki a
szobából, le a lépcsőn, majd felborítva a házigazda
szakácsnőjét, s pennáikat, tábláikat maguk mögött
lóbálva rohantak játszani, vagy haza, szüleik város-
béli házába. Con Tanelan leült az ablak alatt álló sú-
lyos karszékbe, megdörzsölte a halántékát, és
kibámult az ablakon a ragyogó napsütésbe.

Lapok a „Con Tanelan Heraldikai és Falerisztikai Iskola Nemes Ifjaknak” történetéből

16 . oldal

ellentét feszül – az egyik támogatja az Aranykör Lovagren-
det, a másik viszont ellenzi a család és a Rend erős össze-
fonódását. Ennek ellenére az Égi Fény 1945. évétől két
évtizeden át az akkori családfő, Iganis Thaen con Aprator
az Aranykör egyik kismestere volt, és a larmaroni rendház
komturja, majd ugyanezt a posztot töltötte be dédunokája,
Eraden con Aprator herceg. A család új-pyarroni háza egy-
ben a város nemeseinek társasági központja, és befolyásuk
van a városi gárda fölött is. Rokoni szálak fűzik a családot
a con Alos, a de Marg és a de Boel családokhoz, és
különösen szoros a kapcsolatuk a con Weradel családdal –
Istol con Aprator, a jelenlegi családfő felesége Nadat con
Weradel, Kyel főpapjának lánya. Címerük arany mezőben
arannyal és feketével haránt vágott főpólya, alatta fekete
lehulló ágacska, öt ovális levéllel.

Aqinis <de> (báró) Pyar és shadoni ősökkel rendelkező
Arel-hitű család, akik Chei király államalapítása után be-
házasodtak a legnevesebb ilor nemesi házakba. Birtokaik
az yllinori határhoz közeli szántókon helyezkednek el – az
itt termő jó minőségű gabona látja el élelemmel a
határvidéket, és alapozza meg a család gazdagságát.
Évezredes jogaik közé tartozik, hogy minden évben Arel
hónapjaiban szabad vadászatot rendezhetnek a család tag-
jai a közelben elterülő sólyomerdőben, a megfelelő áldoza-
tok bemutatása után. A család jelenlegi feje, Brann de
Aqinis báró Arel istennő hitének elkötelezett híve, s ebből
következőleg a nemesi körökben nem a legszívesebben lá-
tott vendég hirtelen viselkedése és szeszélyessége miatt,
gyönyörű hajadon lánya, az Arel kegyébe ajánlott Eora
azonban sok kaput megnyit számára. A család címere zöld
mezőben arany balra markoló tépett karmos sólyomláb,
mely arany gabonakalászokat tart.



edvelem Új-Pyarront. Félreértés ne essék 
a – Pyarroni Eszme után Yneven leginkább

ismert – pyarroni dölyföt ki nem állhatom, ezt
azonban nem vethetem az itteni emberek
szemére, hisz elég ha végigsétálunk Erigow, vagy
Eren utcáin, és ugyanazt a pökhendiséget 
és végtelen kivagyiságot látjuk, mint itt, az em-
beriség önjelölt Fellegvárában.
Igaz, ami igaz, ugyanakkor tisztelettel kell adóznom
az Államszövetség lakóinak. Amit a Dúlás óta
véghezvittek, az szinte emberfeletti. Egy aprócska,
jelentéktelen halásztelepülésből gigantikus
nagyvárost húztak fel, mindössze egyetlen ember-
öltő alatt, és ezért megilleti őket az elismerés.
Időnként elámulok azon, milyen elképesztő ma-
kacsság lakozik az emberekben, makacsság, ami
vad életigenléssel párosul. Amikor az új Szent
Város utcáit járom és a kecsességükben is méltósá-
got su-gárzó, vakító fehéren csillogó épületeket bá-
mulom, szinte még én is képes vagyok elhinni,
hogy amíg egyetlen emberi lény is hisz az
Eszmében, addig Pyarron nem bukik, nem bukhat
el. Pedig én északi vagyok, bölcsőmet Haonwellben
ringatták, az ottaniak pedig nehezen azonosulnak
ezzel a felfogással. Emberek vagyunk ugyan min-
dahányan, de a gyökereink más nézetekhez kötnek
minket, még akkor is, ha ugyanazon istenek oltárai
előtt mutatjuk be engesztelő áldozatainkat.

És itt egy nagyon jó példa. Az istenek. Akárkik is
ezek a Mozgatók, akiket a világ Pyarroni Pante-
onként ismer, biztos, hogy jellegzetesen emberiek.
És ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy 
szinte pillanatok leforgása alatt hódították meg az
egész kontinenst tanaikkal, akár a régmúlt ko-
rokban a mi fajunk, hanem, hogy jellegzetesen
emberi értékeket testesítenek meg. Annak, hogy
ennek a szerepnek, amit az istenek magukra
vesznek, mekkora része színjáték és mennyi benne
az igazság, csak ők maguk a megmondhatói, de
abban biztos vagyok, hogy azáltal, hogy az em-
berek képesek azonosulni Dreina, Krad, vagy akár
Della tanításaival, azzal hatalmas erőt kapnak 
a mindennapi életükben. Véleményem szerint
Krán ezért nem tudta megtörni az Államszövetség
gerincét, mert az emberek még a legsötétebb
órákban is képesek voltak bizalommal fordulni az
isteneik felé, ami lelket öntött beléjük, és ott is
megcsillantotta a remény sugarait, ahol a képzelet-
beli eget viharfellegekként sötétítették el a vad
orkok és Birodalmi Légiósok.
Most eltérek kicsit választott témámtól, hogy
megosszam veled, Nyájas Olvasó egy idevágó
teóriámat. Véleményem szerint az imént leírt kis
gondolat az istenekbe vetett bizalomról hűen
példázza azt, hogy mi a különbség egy északi és egy
déli ember világnézete között. Miben gondolkozik

másként egy ereni
és egy pyarroni.
Míg a déli ember,
ahogy fentebb is
írtam, nagyrészt is-
teneibe veti bi-
zalmát, és úgy
tekint a jövőre,
mint az istenek és
rajtuk keresztül az
emberek csinál-
mányára, addig egy
északi a múltjából és 
a büszkeségéből merít erőt,
az isteneket afféle lelki támogató-
nak fogja fel, akik nélkül nincs élet, de
fontosabbnak tartja azt, hogy saját erejéből legyen
valaki, mint egy pyarroni. Ezért, északi rokonaim
talán nem fogtok kedvelni, de elfogadom. Nem
hiba ez! Mindössze azt példázza, hogy másféle
nevelést kaptunk, mást hoztunk magunkkal a múlt-
ból. Mi egy hajdan büszke birodalom romjaira
építkeztünk, és noha nem vagyunk kyrek, sőt igen
messze vagyunk attól, hogy akár a rokonaiknak
valljuk magunkat, de azért sokat örököltünk az ő
világnézetükből, ami gyökeresen különbözik attól,
ahogyan Godon örökösei gondolkoznak, ahogyan
ők látják a világot. Itt egy egyszerű, ám mégis
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szemléletes példa arra nézvést, hogy merre is
hömpölyög kissé parttalan gondolatfolyamom. A
nekromancia. Magam igen jó ismerője vagyok
ennek a tárgynak, hisz a dorani Szarvtorony 
magisztereként működöm most már jópár éve, így
állíthatom, hogy hozzáértőként írok a témáról.
Pyarronban a nekromanciát mind a Fehér Páholy,
mind Lar- Dor elítéli, mert véleményük szerint
megszegi az élet isteneik által lefektetett
törvényeit, és mert használata Adron isten tanítá-
saival ellentétes. Doranban azonban a nekroman-
ciát azért oktatják, mert vallják, hogy a cél
szentesíti az eszközt, és, hogy a jó ügy
véghezvitelének érdekében időnként ilyen esz-
közökhöz is nyúlhat az, aki a békéért és/vagy a jó
ügyért harcol. És itt van, amiről beszélek. Egy
pyarroninak első az istene akarata, igyekeznek
mindig a Parancsolatok szerint cselekedni, míg egy
északi inkább önmagából merít erőt, és saját
képességeit, erőforrásait felhasználva akarja
megváltoztatni a világot. Doran varázshasználói
között Lar- Dor és a Fehér Páholy varázslóihoz
képest elenyészően alacsony azoknak a száma,
akik egyáltalán hisznek valamilyen istenben. Azok
a dorani varázslók akik azonban mégis istenfélők,
azok nagyrészt dwoon testvéreink közül kerülnek
ki, akik hasonlóan tekintenek Ranilra, mint egy
pyarroni a saját isteneire. 
Remélem, Nyájas Olvasó, megérted a gondo-

lataimat, és nem hajítod azonnal tűzre a lapot,
hogy a tisztelt Inkvizíciós Szék sem teszi indexre
ezt a számot, és engem sem ítél nyilvános máglya-
halálra, de úgy érzem, hogy ezt a szakadékot
egyszer valakinek észre kell vennie népeink
között. Éppúgy, ahogyan a Sheral kettészeli kon-
tinensünket, úgy választja el északi és déli gondol-
kodását egymástól a múlt és a nevelés. De ebben
a különbségben erő lakozik. És ezúttal nem a
közkeletű példát hozom, hogy a tűz és a víz kioltja
egymást, hanem saját tapasztalatból mondom,
hogy a különbségek együttesen akár erősebbé is
tehetnek minket. Egyszer tanúja voltam egy or-
dani tűzvarázsló és egy toroni Sogron pap
küzdelmének. Mindketten uruk haragját idézték
egymásra, de ahelyett, hogy az általuk idézett és
kettejük közt összecsapó láng elpusztította volna
a másikat, inkább egyetlen hatalmas tűzviharban
egyesült, és hatalmas erővel tombolt a két
döbbent sogronita között.
Ilyen kapcsolat van egy északi és egy pyarroni
között. Ezért tud együtt dolgozni egy déli Krad
lovag és egy északi nekromanta. Mert míg egyikük
istenébe vetett bizalmával meglátja a reményt a
kilátástalan szituációkban is, és képes erőt adni
társának, addig a másik hideg fejjel tudja
kiértékelni a helyzeteket, és meghozni olyan dön-
téseket, amire a másik nem lenne képes. Ezért
nem sikerült sem Kránnak, sem Amhe-Ramunnak

végzetes csapást mérnie Pyarronra. Mert északi és
déli együtt megalkotja a tökéletes embert, ami bár-
milyen nehézséget képes leküzdeni. Ha egyszer
Észak és Dél seregei egyesülnének, még a Sötét
Birodalom légiói sem lennének képesek gátat sz-
abni hódításuknak.
Én ezt látom, mikor végigsétálok a Selmo
sétányon, vagy ismeretlenül is tisztelettel adózom
a Névtelen hősök parkjának szobrai előtt. De mint
mondtam, én Haonwellből jöttem, és sok min-
dent nem értek még abból, hogyan gondolkozik
egy déli. Márpedig ahhoz, hogy még tökélete-
sebben megértsük egymást tudnunk kell, hogy
működik a másik, mire gondol, hogyan él, miért
kel fel reggelente, és miért boldog, mikor este egy
dolgos nap után álomra hajtja a fejét. Ezt pedig,
úgy vélem, úgy lehet a legjobban megfejteni, ha
alaposan körbejárjuk azt a kérdést, ami egy
pyarroni számára elsődleges fontosságú. Az isten-
ségek kérdéskörét. Mivel mostanság mind Észa-
kon, mind Délen nyugodtak a nagypolitika
tengerei, van időm, hogy hosszabb időt töltsek el
a Szent Városban. Úgyhogy szépen körbejárom
az összes nagyobb templomot, és egyenként
górcső alá veszem a panteon isteneit, híveik
szokásait, templomainak stílusát, és mindezt, Nyá-
jas Olvasó, megosztom veled. És ha az istenek is
úgy akarják, még érdekesnek is fogod találni,
miként vélekedik közös isteneinkről egy északi
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testvéred. Saját rokonaim számára pedig talán 
világosabbá válik miért viselkednek úgy déli
testvéreink, barátaink, hitsorsosaink, ahogy.
Betűrendben fogok haladni, így remélhetőleg el-
kerülöm, hogy egyesek megbélyegezzenek azzal,
hogy bizonyos isteneket fontosabbnak tartok má-
soknál. Be fogom mutatni a szokásokat, ün-
nepeket, a nagyobb templomok különlegességeit,
és ha van olyan, a hozzájuk fűződő legendákat, és
igyekszem majd bemutatni, miként látja a világot
Kyel, Alborne, vagy akár Uwel egy felkentje.
Ajánlom irományaimat neked, Nyájas Olvasó, és
persze közös isteneiknek. Vezérelje tollamat 
Alborne mindenüvé elérő keze, és világítsa meg
utamat a Szellem ereje és az Eszme világa. És, 
ahogyan a Pyarroni Parancsolatok utolsó traktusa
is megkívánja: égjenek Orwella hívei, imádják
bárhol kígyószívű istennőjüket!
S, hogy végre valóban rátérjünk a témára amit ily
hosszan vezettem fel idáig, kezdjük rögtön a
mágia és a fény istenével, a nagy Adronnal.

Adron
Már cikkem megírásának első pillanatában bajba
kerültem, hiszen Adron felkentjei nem igazán
kedvelik a magam fajta – szerintük –, sötét
tanokkal üzérkedő fajzatokat, mint amilyen egy
dorani nekromanta. Szerencsére azonban a fény

istenének hívei hajlandóak hallgatni az észérvekre.
Mint a mágia istenének papjai, nagyon nagyra be-
csülik a logikát és a színtiszta intellektust. Így bi-
zonyos szinten kérésem, hogy bepillantást nyerjek
mindennapjaikba megértő fülekre talált. Talán
nem véletlen, hogy noha Adron hívei nagy szám-
ban találhatók meg az Inkvizíciós Szék sorai
között, még az ő papjaik a legkevésbé
keménykezűek eme Ynev szerte rettegett sz-
ervezetben. 
Természetesen a logika nem egyenlő a naivitással.
A fő katedrálisba való belépéskor le kellett bon-
tanom az elmémet védő összes pajzsot, átestem
számtalan elmét szondázó varázslaton, és a tár-
gyaimat is szinte az utolsó szálig elkobozták arra
az időre, amíg Adron csarnokait járom. Más eset-
ben ez enyhén szólva is aggodalommal töltött
volna el, de úgy éreztem, hogy a fény istenének
legnagyobb ynevi templomában nem kell attól tar-
tanom, hogy valaki hátulról el akarja nyiszálni a
torkomat. Ez az alaposság egyébként remekül
példázza, hogy Adron hívei miként élik az
életüket. Rend a lelke mindennek, tartja a mondás
és ezek a papok és papnők a példái annak, hogy ez
mennyire igaz. A legtöbb dolgot, eseményt, ügyet,
ami eléjük kerül több szemszögből megvizsgálják,
igyekeznek először racionális magyarázatot
keresni a kérdésekre. Hiába a mágia istenének
felkentjei, nem esnek a néhai godoni ősök hi-

bájába, hogy mindent varázslattal oldjanak meg.
Tisztában vannak vele, hogy a mana mindent
áthat, örök és elpusztíthatatlan, hiszen legfőbb fe-
ladatuknak tekintik Ynev mágikus gócpontjainak
megtisztítását a gonosz fertőtől, ami gyakran
megkörnyékezi ezeket a helyeket.
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Hangzatos és magasztos cél, Adron papjai azon-
ban komolyan veszik a küldetésüket. Volt szeren-
csém látni – éppen aznap, amikor látogatást
tettem a fő katedrálisban –, hogy néhány pap,
egyesével, vagy párban elhagyja a templomot, és
eltűnik valamerre a városban. Kérdésemre a
kalauzomul rendelt kispap (azért éreztették velem,
hogy nem tartanak különösebben előkelő
vendégnek) vonakodva bár, de elmondta, hogy a
hitsorsosai egy-egy városőr alakulathoz csatlakoz-
nak, hogy velük együtt őrködjenek a város bizton-
sága felett. Többet nem akart elárulni, de biztos
vagyok benne, hogy a fehér csuhás papok nem
azért tartottak a jó városőrökkel, hogy zsebtolva-
jokat kergessenek a piactéren. Az ő feladatuk nagy
valószínűséggel az, hogy a város mágikusan
potens területeit ellenőrizzék. Templomaikon
kívül korábban szinte sosem lehetett látni őket,
egyetlen kivételtől eltekintve, de erre nem térnék
ki hosszabban, mert a térkapukat őrző Adron pa-
pokat mindenki ismeri. A procedúra Yneven 
szinte mindenhol azonos. Ellenőrzik a varázstár-
gyakat, a mágikus képességekkel rendelkező 
halandókat, és kikérdezés címén bárkit visz-
szatarthatnak az utazástól, bár ezt a jogkörüket
felettébb ritkán alkalmazzák.
Amiről viszont mindenképp szeretnék szót ejteni,
az az Adron papok megjelenése a kontinens es-
etlegesen civilizálatlan területein, esetlegesen civi-

lizálatlan társaságban, mint a kalandozó csapatok.
A Dúlás csakúgy, mint a panteon több vallását,
Adronét is érzékenyen érintette. Főpapjuk halála
után többen keményebb fellépést vártak az egy-
házon belül, és főleg a fiatalabb papok körében
mindez meghallgatásra talált. Noha még mindig
kevesen vannak, de Adron papjai immár nem
számítanak akkora kuriózumnak egy-egy mosdat-
lan, szedett-vedett kalandozó csapatban, ahová
gyakran ők csempészik be az értelem fényét. Fél-
reértés ne essék, nem kedvelik az efféle társaságot,
de a segítségükkel akár olyan helyekre is eljuthat-
nak, ahová saját rendjük tagjainak társaságában
sosem. Csak olyan csapatokba állnak be, amik
minden valószínűség szerint valami mágiával
szoros kapcsolatban álló helyet akarnak felkutatni,
vagy a gonosz által fertőzött területekre
igyekeznek. A kalandozó csapatok megadják szá-
mukra a biztonságot, amire szükségük van, hiszen
a világ telis-tele van veszélyekkel, és Adron papjai,
ha kifogynak jelentékeny varázshatalmukból,
fizikai erejükre már nem számíthatnak. A társasá-
gok pedig szívesen fogadják a szótlan, fehér
csuhás papokat. Nem elég, hogy szükség esetén
meggyógyítják a sebesülteket, de tudásuk
időnként felér egy-egy tanultabb varázslóéval, akit
talán még nehezebb találni, mint Adron egy
felkentjét.
Akik azonban még mindig nem nagyon tudnak

mit kezdeni a mágia és a fény urával, azok a
közemberek. Számukra Adron továbbra is egy
távoli, talán kissé idegen istenség marad, hiszen
olyan dolgok felett patronál, ami az egyszeri
ember életétől távol áll. Egy pyar polgár, vagy
szántóvető életében talán csak akkor találkozik
varázslattal, amikor egy helyi pap megáldja a ter-
mésüket vagy a házukat, és látja felizzani a csuhás
szent szimbólumát. Az efféle lelkek nem értik,
időnként talán félik is Adron híveit, akiket ez
azonban nem különösebben zavar. Nekik éppúgy
nincs dolguk a föld egyszerű gyermekeivel, ahogy
azoknak sincs velük.
Most pedig pár szóban arról, hogy mivel is
találkozhat az, aki Adron híveit keresi Új-
Pyarronban. Nem meglepő módon Adron leg-
nagyobb katedrálisa egész Yneven itt található.
Ami szintén nem számít újdonságnak az az, hogy
a katedrális közel van a Fellegvárhoz, a város leg-
nagyobb mana- gócpontjához (egyébként a temp-
lom maga a Selmo sétányról nyílik). Szembetűnő
viszont, hogy a katedrális építésénél Adron
híveinek sikerült háttérbe szorítaniuk pyarron
megalomán építészeit. Félreértés ne essék, a Fény
Katedrálisa, ahogy a helyiek hívják, monumentális,
de még mindig eltörpül Dreina vagy Krad 
főtemplomai mellett. Ha méretében nem is, hát
díszítettségében biztosan. Kialakításában is prag-
matikus szempontok játszottak szerepet. A temp-
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lom egyetlen hatalmas főhajóból és két kisebb
kereszthajóból áll, mindegyik végén méretes ap-
szisokkal. Így az egész templom kilenc egyenlő
részre, segmensre oszlik fel. Ezek azonban ezúttal
nem szakrális, hanem inkább mágikus célokat
szolgálnak. Ez a fajta kialakítás, itt-ott magas
tornyokkal és kupolákkal megtörve a leginkább al-
kalmas, hogy megtartsa a mágikus energiákat.
Ezért is van, hogy a varázslók nagyon gyakran
építenek tornyokat, vagy bonyolult kialakítású

épületegyütteseket maguknak, hogy a mana hul-
lámait a legjobban az irányításuk alá tudják vonni.
Északon Kyria nagyjai, az odabator klánok voltak
az efféle építészet mesterei, délen pedig vitathatat-
lanul Godon nagyjai uralták ezt a tudomány-
területet is. Így ha valaki esetleg botor módon itt
akarna Adron híveire támadni, akkor azok nem
csak istenük, hanem az épületet különösen erősen
átható manahálót is képesek ellenfeleik ellen fordí-
tani. A manahálót, amit azonban idebent szinte
csak ők tudnak használni.
Nem elég, hogy elvették minden mágikus holmi-
mat, alig, hogy beléptem a főhajóba – ahová óriási
ablakokon tör be az Adronnak oly kedves fény –
, éreztem, hogy feszítő nyomás ereszkedik az
elmémre is. Pillanatok alatt bizonyosságot szerez-
hettem róla, hogy az egész épület egyetlen hatal-
mas manacsapda, egy mágikus nullpont, ahol a
mágikus energiákat csapdába ejtő kristályok erejét
csak Adron szolgái képesek kinyerni a testükön
elhelyezett bélyegek, vagy ékszerek segítségével.
Ez a fajta megoldás egyébként – ahogy kísérőmtől
megtudtam – Adron összes templomára jellemző.
Ahány ellenségük van, nem is kárhoztatom őket
az óvatosságukért.
Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk Adron
híveinek mindennapi életéről. Talán ez az a rész,
ahová a legkevesebb ember tudott eddig betekin-
tést nyerni. Nekem sem sikerült maradéktalanul,

hiszen a magánéletét senki sem osztja meg
szívesen másokkal, Adron hívei pedig eléggé
maguknak való népek, egy idegennek, aki ráadásul
dorani nekromanta, még morzsákat is csak nehe-
zen juttatnak önmagukból.
Azt hiszem, rájuk tökéletesen illik az a fajta
közkeletű kifejezés, hogy „könyvmoly”. Adron
mindegyik templomának föld alatti részén – amit
a közhiedelemmel ellentétben nappal nem
mágikus kristályok, hanem bonyolult kürtőrend-
szerek és tükrök segítségével, természetes fénnyel
világítanak meg – kiterjedt és hatalmas könyvtárak
húzódnak meg. Ezek a libráriumok azonban a
legritkább esetben tartanak világi tartalmú
könyveket. Legtöbbjük mágiával, a manahálóval, a
gonosz természetével foglalkozó kötet, nem
keveset az adott templom papjai maguk írtak. A
papok napjukból legalább három órát kötelesek
itt tölteni elmélyült tanulással, vagy tanulmányok
írásával foglalatoskodva. Igazi közösséget nem
alkotnak abban a tekintetben, hogy nincsenek
közös programjaik. A novíciusok egy-egy felkent
pap alá tartoznak, ők általában tanítójuk napirend-
jét veszik át. Így Adron papjainak napi regulájában
nem találunk közös étkezéseket, imákat, elmélyült
meditációs szeánszokat. Egyetlen olyan pillanata
van a napnak amikor minden Adron papnak
kötelező megjelennie. Ez pedig a közös esti ima.
Ám ez sem a papok miatt, hanem a kevés Adron
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hívő lelki üdve miatt történik. A spirituális elmély-
ülést is rendkívül, ha nem fontosabbnak tartják, mint
az ősi fóliánsok tanulmányozását. Több órát töltenek
meditációval és imával, amivel a lelki tökéletesedést
igyekeznek elérni, és magukba gyűjtik az uruk által
nekik juttatott hatalmat, legyen az mágikus energia vagy
a fény maga. Tapasztalható egyébként, hogy Adron ma-
gasabb rangú papjai körül konstans fényaura izzik,
jelezve, hogy őket immár tetőtől talpig áthatja uruk
ereje. Ez a fajta világtól elrugaszkodott életmód az
Adron papok érzelmi életére is jellemző. Ha esetleg párt
választanak maguknak, azok legritkábban alapszanak
testi vágyon. A fény istenének papjai valódi lelki társat
választanak maguknak, akikkel igazi spirituális
rokonokként élhetnek együtt. Ezért számukra még a
nemek közti különbség sem számít. Ez furcsának, sőt
egyes esetekben kerülendőnek is tűnhet, ezért ezt még
kevésbé verik nagydobra, mint bármi mást a szokásaik
közül. 
Noha mindezek alapján Adron egyháza strukturálat-
lannak tűnhet, mindez csak a látszat. Igazi spirituális
egységet alkotnak, ahol mindenkinek megvan a maga
feladata, helye a mágikus olajjal működtetett
gépezetben. Nem sokra tartják a rangokat és titulu-
sokat, de, ha valahol rangot és feladatkört kapnak, azt
a lehető legkomolyabban veszik. Mindez vonatkozik az
egyes templomok hierarchiájára. A novíciusok kötele-
sek engedelmeskedni minden felkent papnak,
függetlenül attól, hogy a tanítójuk-e vagy sem. A hagyo-

mányos papi rangon kívül meg kell említeni a
könyvtáros rangját, ami pont azt predesztinálja, amit a
neve is állít. A könyvtáros feladata, hogy gondoskodjon
a libráriumról, rendben, katalogizálva tartsa a
könyveket, tekercseket, fóliánsokat. A másik rang a
hagyományos területi főpapé. Az ő dolga egy adott
templom rendjének, működésének biztosítása, a hívek
lelki üdvének felügyelete. Ebből a legelsőt időnként ki
szokták osztani Dreina felkentjeinek, hogy foglalkoz-
zanak ők a templom ügyes-bajos anyagi gondjaival.
Főleg úgy, hogy az Adron papoktól áll a legtávolabb a
hivalkodás és a fényűzés. Egyetlen rang van még, amit
külön meg kell említeni, és mind közül talán ez a leg-
furcsább. A fényhozó. A fényhozónak egyetlen külön-
leges feladata van. Adron papjainak egyik legfurcsább
szertartását, a rubinszem beültetésének brutális, cseppet
sem fájdalommentes beültetését végzi el. A rubinszem-
ről annyit kell tudni, hogy Adron papjainak egyik leg-
furcsább varázstárgya, ami a hagyományos látáson kívül
pszichikus képességekkel is felruházza őket, hogy így
vehessék fel még inkább a harcot a gonosszal szemben.
Fényhozó nem minden templomban akad, elképzel-
hető, hogy egy-egy kisebb Adron szentély papjainak –
ha egyáltalán elérik azt a tudásszintet, hogy szert
tegyenek egy ilyen ereklyére –, mérföldeket kell zarán-
dokolniuk egy nagyobb szentélybe, hogy elvégezhessék
a hosszú szertartást, amivel, sajátjaik között is
kiemelkedhetnek.
Látható tehát, hogy Adron egyháza nagyon messze áll

attól, amit az átlagember hétköznapinak nevezne. Egye-
sek talán még ijesztőnek is bélyegezhetik őket, de az
biztos, hogy munkásságuk nélkül Ynev manahálója
sokkal veszélyesebb, megbízhatatlanabb szövedék
lenne, mint amilyen most. Kétség nem férhet hozzá,
hogy sok munka áll még előttük, amíg végső külde-
tésüket sikerre viszik, talán mindez sosem sikerül, de ha
csak egy kicsit teszik biztonságosabbá a varázshasznála-
tot Yneven, már akkor is nagyon sokat köszönhetünk
nekik.
Erőforrások pedig bőven állnak a rendelkezésükre.
Noha Ute Betan, utolsó kegyeltjük és legfőbb papjuk
elesett a Dúlásban, és soraikon belül is akadnak feszült-
ségek, Adron egyházán belül az egyénnek nagy
fontossága és mozgástere van. Az pedig, hogy az
Inkvizíciós Szék tagjai között is rengeteg Adron hívőt
találunk kétséget sem hagy afelől, hogy céljukat ko-
molyan veszik.
Remélem írásom révén sikerült kicsit közelebb hoznom
az Olvasóhoz e kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert
egyházat, és ezentúl máshogy néznek majd a mágia és
a fény urának híveire. 
A következő számban olvasható levelemben Alborne
híveivel foglalkozom majd behatóbban, ha az istenek
és a szerkesztők is úgy akarják.
3699. Adron Kvartja, a Feloldozás hónapjának
hetedik napja
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Sempyer melletti Raiss főterén álló, a Sánta
Zsoldoshoz címzett fogadóban kiemelkedő

volt a forgalom ma este, a törzsközönségnek
számító kiszolgált katonák, közelben lakó mester-
legények és korhely családapák mellett számos,
amúgy ritkán látott vendég is tiszteletét tette –
céhmesterek, a városi magisztrátus egyik-másik
tagja, sőt, még a városka Dreina templomának
papja is. A kocsmáros alig győzte mérni az italt, s
kerek, borvirágos képén csak úgy ragyogott a
büszkeség, hogy az ő kocsmája milyen népszerű. Jól
tudta persze, a valódi vonzerő nem a messze földön
híres, zamatos – és egyértelműen vizezett – syburri
bora, hanem a sarokasztalnál pipázó, borostás
képű idegen.
A kandallóban ropogó fahasábok hangja elvegyült
az izgatott beszélgetés morajával és az asztalok
között járó lány dalával, aki, miközben bort és sert
szolgált fel, táncos vidámságról énekelt. A
legkíváncsibbak – és a legpimaszabbak – egészen
közel ültek a sarokasztalhoz, mások megelégedtek
egy kényelmes hellyel valahol középtájon, tudva,
úgy is mindent hallani fognak. A fogadós tag-
baszakadt fia egy újabb asztalt cipelt be az istál-
lóból, az izgatottság lassan tapintható volt a
levegőben.
Az ok, amiért egy szakadt köpenyt viselő,
torokkaparó északi dohányt szívó ember ekkora

érdeklődést váltott ki, igen egyszerű volt: a fickó
Praedarmon mellett szolgált a Dúlás alatt, számos
csatában harcolt, és számolatlan ork és kráni faty-
tyú fejét zúzta be. Olyan pletykák is jártak, hogy
tudja, hova tűnt a Dúlás után a lovagkapitány, sőt,
akadt, aki olyan képtelenségeket állított, hogy a
férfi maga a híres hős, álruhában, elrejtőzve a neki
kijáró dicsőség elől. Kétségtelen tény, hogy 
Nogren Praedarmon, az Oroszlánszív egykori lo-
vagja, aki a Szent Város eleste után az egyetlen
harcképes pyar seregnek parancsolt, és több tucat
csatában vert meg kráni, nomád és ork csapatokat,
védve Pyarron földjeit és népeit, 3689 telén szó és
nyom nélkül eltűnt, nem várva sem köszönő
szavakat, sem kitüntetéseket. Akárhogy is, a férfi
– aki a jól értesültek szerint a Gar Mares névre
hallgat – számos történetet ismert Praedarmonról,
olyanokat, amelyeket a legtöbbek szerint csak az
tudhatott, aki mellette szolgált, és mindezeket a
történeteket érdekesen és lebilincselően adta elő.
Persze, tisztán praktikus szempontból nézve a
férfi élősködő volt, aki számos ingyen vacsorát,
italt, sőt, lovat, ruhát és néha asszonyi csókot
kapott meséiért cserébe, mégis, az emberek
imádták errefelé, sokkal nagyobb becsben tartva
mint az igriceket.
Az izgatott percek egyre nyúltak, már-már olybá
tűnt, a vándor néma marad. Mikor néhányan már

a távozást fontol-
gatták, a kandalló
tüze kissé el-
csendesedett, a
várakozás pedig
merev maszkként
ült ki az emberek
arcára, a férfi kö-
hintett egyet. Mo-
raj futott végig a
Sánta Zsoldoson,
és mindenki elné-
mult.
A fickó felnézett meren-
géséből, sötét szemeit végigfut-
tatta alkalmi közönségén, majd
fanyarul elmosolyodott. Mélyet szívott marhaláb-
szárból és ukfából faragott, a dohánytól sárgára
színeződött pipájából, és intett a felszolgáló lány-
nak. Levette a tálcáról a kifejezetten számára
készített, erős tengermelléki pálinkát, letette
pipáját, és egyetlen húzásra kiitta az ónpoharat,
majd nekikoppantotta az asztalnak.
– Nogren gyűlölte a pálinkát – közölte tömören,
és szavai nyomán megkönnyebbült sóhajok
hagyták el a vendégek száját. Végre elkezdte hát,
épp úgy, mint mindig, Nogrennel, akiről mindig
volt még egy története.
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– Aszondta, megszédíti az embert, és elveszi a
józan eszét. Volt igazság a szavaiban, de ez persze
kevéssé érdekelte a katonáit. Nem tiltott az nekik
soha semmit, azt mondta, hogy aki nem akar
alatta szolgálni, az menjen az istenek hírével, aki
meg meg akarja oltalmazni Pyarront, az maradjon,
és viselkedjen katonaemberhez méltóan. A leg-
nagyobb szégyen volt, ha elküldött valakit a sereg-
ből. Néhány ostoba kölök meg is ölte magát,
annyira égett az arcukon a bőr.
Emlékszem, egyszer igen istenesen kiborult a
kapitány úr… háromezer-hatszáznyolcvan volt,
talán kora ősz, meleg volt még, de már csípősek
voltak az esték, bánatosak az emberek, és
különösen forró vérűek az asszonyok… A navosi
talpasaink parancsnoka, egy köpcös, olyan malac-
orrú férfi, bizonyos Telok őrmester szerfölött
kedvelte a fehérnépet, és gyakran a hadapródját
állította maga helyett őrségbe, mikor rákerült a
sor, hogy elcsatangoljon a tábor környéki fal-
vakba, tudjátok, megvigasztalni néhány megözve-
gyült szépasszonyt. Egy alkalommal aztán
elveszett három ló a táborból, bizonnyal elindul-
tak a közeli láp felé, követve a víz szagát, s tán bele
is vesztek a mocsárosba. Reggel Praedarmon,
mikor megtudta, hogy hiányzik három állat, elők-
erestette, hogy ki volt őrségben előző este. Sz-
erencsétlen hadapród volt a soros, egymás után a
harmadik éjszakán helyettesítve Telok őrmestert,

s persze elaludt az istenadta. Nogren iszonyú
haragra gyúlt, s egész reggel üvöltött Telokkal, el-
hordva mindennek, főképp… igen, pipogya
szoknyavadásznak, akinek fontosabb az éjjeli bu-
jálkodás, mint Pyarron sorsa, s hogy neki nincs
szüksége ilyen emberekre a seregében, mert
akinek nem a Szent Városért dobog a szíve, az
távozzék inkább, s ne vigye tévútra az igazakat,
kik a családokért, gyermekekért és az eszméért
élnek és halnak. Azt hittük, dühében
agyoncsapja a navosit, de végül csak
megfordult, azt ott hagyta. Telok meg
sírva fakadt, s oly keservesen zokogott
szégyenébe’, mint még embert nem lát-
tunk soha, azt hajtogatva, hogy Praedar-
mon kétségbe vonta a hűségét
Pyarronhoz. Később azonban jóvátette
ezt a hibáját.
Alig egy hónappal később esett, hogy
Lar-Dor és a Salumion-hegység közti
szűkös alföldön, egy egykoron Dellának
szentelt orákulum közelében táboroz-
tunk. Nogren varázstudója, egy Rozsda
nevezetű hat városbéli, görbe orrú,
vörhenyes hajú, szeplős alak – kiről az a
szóbeszéd járta, hogy boszorkánymester
– meglátogatta az orákulumot, s azt
mondta Praedarmonnak, hogy még
mindig isteni erők járják át a helyet, s

erős mágia rejtezik ott. A kapitány felderítőket
küldött körbe, és maga is elment a szent helyre,
mely egy kicsiny völgyecskében rejtőzött. A nyu-
gat felől visszatérő tarran erdőkerülők jelentették,
hogy az észak felé tartó országúton túl, a dombok
között, a táborunktól nagyjából négy órányi 
menetre idegen csapatokat láttak, kosszarvas
lobogók alatt. A hír hamar bejárta a tábort, izga-
tottságot és vad harci kedvet hozva. A tarranok
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szerint az ellen létszáma nagyjából ezer fő lehetett,
vagyis körülbelül azonos a mienkkel, mely ezernek
legalább egyharmada azonban ork, s láttak a
közeli forrás közelében néhány erős nehéz csata-
lovat is. Nogren kiadta a parancsot a tábor
megerősítésére, az őrség megkettőzésére és a fel-
szerelés ellenőrzésére. Ő maga az éjszakát az
orákulumban töltötte, s későbbi elmondása 
szerint álmot látott, melyben maga Della istennő
nyilvánult meg neki, figyelmeztetve, hogy az úton
túl táborozó sereg vezére, Krán egy sötét má-
giaforgatója épp eme szentélybe igyekszik, hogy
jóslatot lopjon átkozott céljaihoz, s szent jós
oltárán emberáldozatot mutasson be Ranagolnak,
a kosszarvú fattyú-istennek. Mindannyian feszül-
tek voltunk, de a kapitány utasítása szerint mego-
lajoztuk a páncélunkat, megfentük tőreink,
kardjaink, és megacéloztuk harci szellemünket.
A felderítők szerint kora reggelre a krániak
közelebb jöttek, és egyenesen az út túloldalán, a
tábortól két órányira ütöttek egy újabb, átmeneti
tábort. Felkerekedtünk mi is, és gyors reggeli után
lebontottuk a tábort, majd elindultunk – elindul-
tunk, hogy csatában ütközzünk meg krán fekete
bérenceivel, vad, bűzhödt leheletű orkjaival,
Pyarron, a rommá lett város és az eszme
védelmében. Ahogy a nap lassan az égre hágott, s
mi megközelítettük az országutat, az út alatti töltés
túloldalán megpillantottuk az ellenség jelvényeit –

dárdákra tűzött koponyák, kosfejes lobogók,
fekete zászlók hullámoztak a szélben, mely az
orkok semmivel össze nem téveszthető bűzét
sodorta felénk. Néhány év a háborúban, és az
ember szagról felismeri a fajtájukat – undorító,
sárban és trágyában háló, dögöket és mocskot
zabáló féllények, akik arra a szánalomra sem
méltóak, hogy kegyelemdöfés által pusztuljanak a
csatamezőn.
Nogren az éjjel visszatért a jósdából, és
borostásan bár, de frissen, virrasztását meghazud-
tolóan éberen vezette a sereget predoci telivérjén,
Harmaton. Piszkosfehér köpenyén kopottan és
szakadtan feszített az aranykör, kissé hiányos,
szedett-vedett darabokból kipótolt vértjét karcolá-
sok és horpadások csúfították, sisakjának toll-
forgójából már csak két toll lógott ki – mégis,
számunkra dicsőített és nagyszerű vezér volt, az
emberiség utolsó reménysége. Jobbján maradék
nehézlovassága haladt lassú ügetésben, könnyed
ék alakzatban – lovagok, apródok, lóra kapott ne-
hézgyalogosok, hűbéri katonák és néhány pap-
lovag. Felszerelésük épp oly vegyes volt, mint ők
maguk – némelyikük épp csak sodronyinget viselt,
s kardot az oldalán, mások lemezvértben és kopjá-
val ülték meg hátasuk. A vezértől balra a tarran
hegyi vadászok és más, könnyű fegyverzetű, gyors
gyalogosok vonultak, mögöttük pedig a sereg
derékhadát alkotó talpasok, Pyarron legkülön-

bözőbb részeiből, mind otthonuk zászlaja alatt –
néhányuk egyszerű városőr és fegyveres paraszt
volt, mások képzett katonák, kiszolgált veteránok.
A legkiválóbbak a predoci és edorli vértesek
voltak, főképp pedig az edorli vadkanvadász
számszeríjászok, akik az elejtett vadkanok bőrét
viselték pavézéiken. A pajzsállamok vidékéről is
számosan voltak a seregben, köztük a leg-
nevesebbek a Shar Vitézei nevű kompánia volt,
akik a hadjárat eleje óta Nogren pálcája alatt szol-
gáltak, és mindenki elismerését kivívták bátor ha-
ditetteikkel, annak ellenére, hogy parancsnokuk
köztudottan Domvik híve volt. Hozzájuk
mérhető neves alakulat volt a tengermelléki navosi
talpasok százada, a már említett Telok vezér-
letével. A sereg oldalán haladtak Nogren nomád
szövetségesei – úgy járta a történet a seregben,
Praedarmon számos birkával ajándékozott meg
egy nomád törzsfőt, és számos szép éjszakával a
lányát – vágtáztak fel-s-alá, védve a szárnyakat.
Az ellenség erőiről elég pontos képünk volt – egy
ork törzsi bajnok teljes bandája, bőrvértekben, fel-
akadt szemük és torz üvöltésük alapján harci 
drogok hatása alatt, hat zászlóaljnyi kráni talpas,
pikkelyvértben, szálfegyverekkel, egy szakasz
fekete vértet viselő nehézlovas, sisakjuk alapján a
kosképű paplovagjai meg néhány nomád zsoldos.
A csata előtt mindkét sereg megállt, s utoljára
imádkozott – minket megáldott a vezért kísérő
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féltucat pap, főként Kyel, Krad, Arel és Dreina
felkentjei, a krániak pedig Ranagolhoz fohászkod-
tak – gondolom, meg bizonnyal számos korcs-
démonhoz és más kráni dologhoz. Az orkok nem
várták meg a szertartás végét – rohamukat csak a
krániak vezérének kemény parancsa fogta vissza,
akiben annyi emberség legalább volt, hogy az
alapvető udvariassági szabályokat betartotta a csa-
tamezőn. A sereg mögött állt, lova nyergében,
melynek a szó szoros értelmében kilógtak a csont-
jai, dög volt ugyanis az istenadta. Maga a sápadt
bőrű, finom arcú, éltes korú vezér fekete köpenyt
viselt, alatta bizonnyal vértet, kezében egy kopo-
nyát tartott, melyet, mikor emberei befejezték a
fohászt, átadott egy orknak, aki felrohant az útra,
ordibált valamit torokhangú nyelvén felénk, majd
elénk hajította a koponyát. Az elől állók, köztük
maga Nogren elborzadva vették tudomásul, hogy
az aszott bőrű koponyában felismerték a közeli
zárda főnővérének fejét – tudni sem akartunk,
megtört testével mit műveltek.
Ők dobolni keztek, mi kürtöt, s harsonát fújtunk,
a nomádok bevágtattak az út melletti ligetesbe,
Praedarmon nehézlovassága élén hátrahúzódott, a
talpasok pedig zárt alakzatban alkottak arcvonalat
– a levegő szinte forrt a feszültségtől, s a közelgő
halál szele borzongatta meg a zöldfülűeket, s
ugyanez a szél húzta mosolyra a keserű szívű vete-
ránok arcát. Engem a kapitány aereli vérteseim

élén a balszárnyra küldött, mely a krániak hollós
zászló alatt felsorakozott osztagaival állt szemben.
Várakozásunknak megfelelően a csata nyílzáporral
kezdődött: először a kráni csapatok lőtték ki
fekete tollas vesszőiket, majd az orkok támadtak
primitív íjaikkal és dárdáikkal. Jó pár bajtársunk

rogyott össze, a mellettem álló fiú a torkába
kapott egy vesszőt, engem is csak remek
lemezvértem óvott meg a bajtól. Amint eldobálták
görbe dárdáikat, az orkok rohamra indultak, fej-
széiket és bunkóikat lóbálva, csak hogy első soraik
holtan rogyjanak össze a számszeríjászok és 
paritytyások lövedékei nyomán. Üdvrivalgás és él-
jenzés követte a reccsenő hangokat, ahogy a
kemény parittyakövek bezúzták az orkok vastag
farkaskoponyáját. Második és harmadik hullámuk
már sértetlenül csapódott a mi arcvonalunknak, s
azonnal vér és testrészek fröcsköltek szét – az
orkok ujjnyi vastag bőre még komolyabb vért
nélkül is felfogta néhány kardcsapásunk, nehéz fe-
jszéik pedig könnyen zúzták be vértjeinket. Szá-
mos remek társam zuhant térdre, nem egy
végtagjai, vagy feje nélkül, s magam is pengét kap-
tam az oldalamba. Mi sem voltunk persze restek,
kardal és buzogánnyal, dárdával és tőrrel irtottuk
a fattyakat, míg vérüktől nem volt iszamós a
homokos talaj a lábunk alatt. A levegőt vörös per-
met festette meg, számban fémes ízt éreztem, s
nem tudtam eldönteni, a saját vérem érzem, vagy
az ellenségét. Testünk a düh és harc forrósága ön-
tötte el, test feszült testnek, keserű veríték és a 
haldoklók fuldokló nyögése tette pokollá a világot
körülöttünk.
Amint a teljes pyar arcvonalat közelharcba vonták
az orkok, a kráni talpasok is megindultak, fekete
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pikkelyvértjeik egyenletes zörgésével számos
amúgy bátor társam szívébe hoztak félelmet. Em-
beri koponyákra feszített dobjaikon egyenletes
ütemet vertek – míg a nomádjaink elő nem törtek
a fák közül, nyílvesszőkkel terítve be őket. Szilaj
kiáltások közepette vetették bele magukat a
csatába, ostorral, szablyával és kopjával tizedelve
a krániakat, de meg kell adni nekik, vitézül
védekeztek, látszott, jobb kiképzést kaptak, mint
mi, zárt alakzatukat a könnyű nomád lovasok nem
tudták megbontani, s noha a farkasos zászlót az
egyik zászlóaljtól sikerült elmarni, súlyos
veszteségeket szenvedtek. Három zászlóalj zárta
őket körbe, sorsuk megpecsételődni látszott,
egymás után hullottak el kopják és kardok okozta
sebektől.
A jobb oldalon eközben az orkok megfogyat-
kozva bár, de áttörték az arcvonalat, hullákból álló
szőnyegen tiporva, Shar Vitézeinek nehézvértesei
felé törve, s mind jobban fenyegetve az íjászokat.
Ha sikerrel jártak volna, oldalba kaphatták volna a
közepünket védő tarranokat és az államszövetség
minden részéről jött közepes fegyverzetű hűbére-
seket, meg a Pyarron elestét túlélt északi zsol-
dosokat, és még azelőtt megverhették volna a
seregünket, mielőtt Nogren bevet-hette volna leg-
nagyobb hadicselét.
Mi a bal szárnyon kitartottunk, sőt, sikerült visz-
szaszorítani az orkokat, akik közül akkor már szá-

mosan hevertek vérbe fagyva közöttünk, s akiktől
a mellettünk harcoló medrosi talpasok egyik
tizedesének, egy alig tizenhét esztendős fiúnak si-
került elragadnia nyúzott bőrökkel borított, ko-
ponyás hadijelvényüket. Nem lélegezhettünk föl
azonban – a krániak megfuttatták nomád szövet-
ségeseinket, s noha szenvedtek veszteségeket,
rendületlen nyomultak tovább, zászlójuk
elvesztése miatt ha lehet, még elszántabbak lettek.
A krániak nomád zsoldosai közt bujkáló sámán
ekkor már hosszú percek óta űzhette átkos vajá-
kolását, mert a fekete zászlók mögül iszonyú szél
kerekedett, mely miazmás bűzt, s vele együtt apró,
fényes, zöld bogarakat sodort felénk. Azok a 
szerencsétlenek, akik útjukba kerültek, ork és
ember, pyarroni és kráni vegyesen, néhány szív-
dobbanásnyi idő múlva bőrüket kaparva, ordítva
rogytak a földre, próbálva megszabadulni a húsig
lerágó iszonyú bogaraktól, melyek vörös, égő jára-
tokat vájtak áldozataik testébe, a létező leg-
kegyetlenebb kínoknak kitéve őket. Voltak, akik
tőrükkel igyekeztek kivágni a halált rágó 
bogarakat, mások a hadjárat alatt megnőtt kör-
mükkel szinte lenyúzták saját bőrüket, s akadt
olyan is, akinek kiáltani sem volt ereje, mert a bo-
garak az arcát lepték el, átrágva a nyelvét is, s lát-
tuk, amint a szeme fehérjében véres, zöld pontok
jelennek meg.
A krániak eközben minden erejüket a jobb-

szárnyra összpontosították, látva közelgő si-
kerüket, s ebből kifolyólag vezérük súlyos hibát
követett el – Nogren mindig azt mondta, a
győzelem titka a bátorság, a tervezés és a türelem,
aki pedig ezek bármelyikét elhibázza, vereséget
szenved. Az ellenség vezére pedig nem bírta a
türelmet, mielőbbi győzelmet akart, hogy eljusson
az orákulumba, így nehézlovasságát rohamra in-
dította ellenünk. A balszárnyon eközben mi 
félresöpörtük az ott összegyűlt orkokat, magam
nyolcat vágva le közülük, s számos bajtársam
kardja csorbult ki az orkok kőkemény csontjain,
miközben aprítottuk a fattyakat. A menekülő
orkok hullámai beleütköztek a kráni gyalogság
zárt alakzatába, megzavarva a pontos arcvonalat
– a krániak persze nem bontották meg soraikat,
inkább hidegvérrel lekaszabolták a menekülő
orkokat, hogy mielőbb harcba bocsátkozhassanak
velünk.
Nogren szárnysegédje kürtjelet adott, s mi tettük
a dolgunkat. Rohamot vezényeltem, s hasonlóan
tettek a balszárny más parancsnokai, a pyarroni
Bran báró, a predoci vértesek zászlósa, Gevin, a
Görcs, a medrosi talpasok parancsnoka, Eral
kapitány, valamint a sértett büszkeségű navosi
Telok. Szorosan az orkok nyomában rohantunk,
előre szegett szálfegyverekkel, csapásra kész kar-
dokkal, bárdokkal, s a menekülő orkok lefoglalták
annyira a krániakat, hogy sértetlenül, teljes erővel
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törhettünk rájuk – első soraink úgy csapódtak a
meglepett, még az orkok leölésével elfoglalt kráni-
aknak, mint viharos tenger a parton hagyott hajó-
nak, elsodorva az ellenséget. A sorok hamar
összekeveredtek, s ezzel a krániak elvesztették leg-
nagyobb előnyüket. Noha létszámunk nem volt
nagyobb az övéknél, harci tudásunk is alul maradt,
a lelkünkben lobogó tűz, melyet a papok áldása
még inkább felkorbácsolt, félelmetes harcosokká
tett minket. Tudtuk, hogy ha mi a balszárnyon
győzünk, kisegíthetjük bajba jutott társainkat, így
kétszeres erővel kaszaboltuk az ellenséget, míg
kardforgató karunk el nem zsibbadt, míg nem
borított azt vállig vér. A velünk szemben álló kráni
jobbszárny megingott, és a korábban elmenekült
nomádok – számunkra is váratlan módon – visz-
szatértek, végleg összezúzva a nálunk jobban fel-
szerelt krániak lobogóját vesztett farkas, és sok
veszteséget szenvedett holló zászlóalját.
A csata ettől függetlenül rosszul állt, a jobb-
szárnyunk gyakorlatilag áttört, és az ellenfél 
nehézlovassága rohamozott – igaz, elsiette. A csa-
tateret ekkor már legalább félezer halott borította,
a talaj vértől volt csúszós, a lovak patájának
dobogását elnyomták a haldoklók és sebesültek
kiáltásai, s mindig lehetett valahonnan egy csont
reccsenését, a fém fémhez súrlódását hallani. Ez
volt Nogren pillanata – az íjászaink még harc-
készek voltak, és jó pár lovast tűpárnává tömtek,

a tarran hegyivadászok pedig a vártnál fürgébben
nyíltak szét a nyílvesszőkkel teletűzdelt társaikon
átugrató krániak előtt, akik egyenesen Nogren
nagy becsben tartott, kéttucat gianagi alabár-
dosába vágtáztak. Nehézlovasok kopjái és pallosai
néztek szembe északi hittársaink acélos alabárd-
jaival és még acélosabb hitével. A következő szív-
dobbanásban iszonyú recsegés hallatszott, ahogy
a krániak lemezvértjei behasadtak, az alabárdok
nyelei eltörtek. A legelöl vágtázó lovag lovának
leszelte a fejét egy alabárdos, a lovag pedig, mint
kireppenő parittyalövedék, átrepült az első sor
fölött, és a gianagiak közé zuhant – a nyaka olyan
hangos roppanással tört el, hogy azt hittük, az ég
szakadt le. Pillanatokon belül megvadult, sebesült
kráni lovak ágaskodtak, az alabárdosok karddal és
fegyvereik törött nyelével ölték a lezuhant vérte-
seket, egyiket felcsúszott sisakrostélyán át szúrta
arcon alabárdja köpűjével az északiak zászlósa.
Látva lovasságuk csúfos bukását, az ellenség
nomád zsoldosai és megmaradt négy talpas zász-
lóalja kezdte elveszteni türelmét, épp úgy, ahogy
vezérük, aki egy intéssel akart véget vetni a csatá-
nak, ezért teljes rohamot rendelt el. Az arcvonaluk
elvékonyodott, a mi jobbszárnyunk felé fordult,
hogy ismét megkísérelje a teljes összezúzásunkat.
Mi véres, acsargó közelharcot vívtunk a farkas és
holló zászlóaljakkal, ezért a csatamező közepén
széles rés tátongott, a kráni nehézlovasok és az

orkok helyét miattunk átvenni képtelen talpasok
helyén, melyet Nogren helyében bárki azonnal ki-
használt volna, de ő még várt, tudva, hogy ellen-
feleink még mindig jobban felszereltek és
képzettebbek. Várt, hogy a legváratlanabbul
csaphasson le a krániakra. A támadók újabb sorai
közeledtek, mi pedig kezdtünk aggódni, hogy 
Nogren mégis túl sokáig haboz – a jobbszárny tel-
jesen megtört, az ottani orkok és a krániak már az
íjászokat veszélyeztették, és minket is oldalba
kapott egy harmadik, sértetlen és pihent kráni zás-
zlóalj, a medve. Az arcvonal közepe, a tarranok,
gianagiak, hűbéri fegyveresek ekkor a lo-
vagkapitány parancsára jobbra fordultak, kisegítve
a meggyengült jobbszárnyat, ő pedig nehézlo-
vassága élén előtört, de nem a szokásos ék alakzat-
ban, hanem egyenes, könnyed formációban. A
jobbra tartó krániak megálltak, és pajzsaik mögött
várták a rohamot, mely ha egyenesen nekik ront,
hamar megtört volna, s kiszolgáltatta volna az
értékes nehézlovasságot a fürge nomádoknak.
Nogren ezt jól tudta, ezért jelt adott manőverre –
a lovasság kettévált, elfordulva elvágtázott a pajz-
sok és kopják előtt, és merőlegesen a bal- és jobb-
szárny felé fordult, saját arcvonalunk irányába
vágtázva, mint a falon szétfreccsenő vízsugár. A
jobbszárnyat támadó orkokat a feléjük eső nehé-
zlovasok hátbatámadták, és villámgyorsan
felőrölték, a balszárnyon kialakult szorongatott
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helyzetünket pedig a másik csapatnyi lovas, magá-
val Nogrennel az élen oldotta fel, előreszegezett
kopjával csapva el a nekik oldalt fordult krániakat,
mint viharos orkán a lábon maradt gabonát. Mire
a középen, a pyarroni centrum egykori vonalától
alig harminc lépésre megállt krániak felocsúdtak,
mindkét szélen győzelmet arattunk, igaz, súlyos
veszteségek árán.
A jobbszárnyat alkotó erők iszonyú veszteségeket
szenvedtek, Shar Vitézei is sok embert vesztettek,
és jópár edorli íjász veszett oda, a segítségükre
küldött centrum sem maradt teljesen sértetlen. A
balszárnyon nálunk jobb volt a helyzet, de mi is
legalább a katonáink negyedét elvesztettük, sok
volt a sebesült, a nomádok pedig alig fele annyian
maradtak, mint a csata előtt voltak. A nehézlo-
vasság és a centrumot alkotó erők nem
szenvedtek ennyire súlyos veszteségeket, így ott-
hagyva a megmenekült jobbszárnyat, ők zárták
körbe a csatamezőn maradt egyetlen harcképes
kráni alakulatot, a három maradék zászlóaljat. 
Nogren maga kivált a csatából, és az ellenséges
vezér felé indult, mielőtt az menekülőre foghatta
volna – párbajuk rövid volt és véres. A krániak
vezére pap volt, és mire Praedarmon odaért gyors
vágtában, három átkot is olvasott a fejére, melyek
közül az utolsó, egy sistergő kék villám feltépte a
parancsnokunk vértjét, és kis híján letaszította 
a lováról – a közelben állók úgy mondták, érezni

lehetett az égett hús szagát, de a kapitány nem
lassított, akármilyen komoly sebet kapott is. Már
kardtávolságra volt a kránitól, mikor az Ranagol
nevével a száján végül egyszerűen köddé vált –
mintha ott sem lett volna, eltűnt a szemünk elől.
Nogren azonban lesújtott, s nem hibázott –
csapása nyomán a kráni holtan fordult le a lováról,
szétrepedt koponyával, széles vágással a mellén.
Ami hátra volt, nem volt más, mint mészárlás és
temetés. Elföldeltük a mi halottainkat, elégettük a
kráni hullákat, fegyvereiket, javaikat magunkhoz
vettük, és hálaadó imát mormoltunk isteneinknek.
Legtöbb sebesültünk bőre alatt még mindig bo-
garak hemzsegtek, számos súlyos zúzódás, törés
és erős vérzés volt, jócskán voltak elfertőződött
sebek, és persze akadtak, akikbe beletört a
nyílvessző, vagy szilánk fúródott testükbe. A csa-
tateret vizelet és vér szaga lengte be, Darton bir-
toka egy időre egybemosódott ezzel a világgal, a
talaj is pusztulást termett, gazdátlan testrészek
hevertek szétrepedt pajzsok és fennakadt szemű
gyermek-katonák hullái között. Borzalmas ál-
lapotban voltunk, de győzelmünk tudata feledtette
velünk rövid időre fájdalmunkat, veszteségeinket
és fáradtságunkat – pokolba küldtünk több százat
Pyarron ellenségei közül, és megoltalmaztunk egy
szentélyt, az emberiség és Ynev dicsőségére. Telok
ismét kivívta Nogren parancsnok bizalmát, a csata
legvéresebb perceiben a balszárnyon a roham

élére állva, és szétzúzva egy kráni kapitány fejét
bebizonyította magának és mindenki másnak is a
seregben, hogy Nogren vádjai ellenére hű és igaz
katonája a pyar eszmének. Oroszlánként harcolt,
tucatnyi ellenséget ölt meg, számos sebet kapott,
és kis híján otthagyta a fogát, mégis bátran,
rendületlen kitartott, s az ő személyes példája
adott erőt a katonáknak, mikor a medve zászlóalj
oldalba kapott minket a csata végén. A közrendű
katonák számára aznap ő volt a csata hőse, noha
kétségtelen, hogy a győzelem Nogren vitathatat-
lan katonai zsenije, és katonáink bátorsága nélkül
nem lett volna a miénk.
A fickó felhajtotta maradék italát, majd felállt az
asztaltól és hátára kapta csomagját. A Sánta Zsol-
doson csalódott morajlás futott át, mindenki várta
volna a folytatást, nem bírván betelni a férfi
történeteivel a híres és legendás Nogren Praedar-
mon lovagkapitányról, és Pyarron győzelmeiről.
Mégis, mindenki tudta, ha a magányos idegen
távozni akar, akkor nincs értelme marasztalni,
mert talán megsértődik, s nem is jön többet. Szét-
nyílt hát előtte az emberek tömött fala, és néma,
áhítatos csönd kísérte, míg elhagyta az ivót – hogy
aztán a nyomában vad zsivaj támadjon,
felelevenítve a történet minden részletét,
kibeszélve a legizgalmasabb részeket, újra és újra
megidézve az egykor volt hősöket, bátor
vezéreiket.
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