
 

 

 
 

A törpék isteneiről 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Tarin lakói saját, Beriquel déli 
partvidékéről hozott vallásuknak 
hódolnak, melynek titkait csak kivételes 
körülmények közt osztják meg az Északi 
Szövetség lakóival. Arra, hogy elf 
megismerhette az északi törpe pantheon 
valamely istenének nevét, titkait, 
eleddig nem volt példa. A tarini törpék 
papjai sem beszélnek túl sokat 
vallásukról; szertartásaik bensőségesek, 
látványos sallangok nélkül valók, nem 
úgy, mint sok emberi vallás esetében. 
Szent helyeik a Tarin-hegység mélyében 
állnak. A templomok hatalmas, 
legtöbbször természetes eredetű, 
kivételes szépségű csarnokok. 
Megvilágításukat fényt árasztó 
hegyikristály gömbökkel, mesteri 
tudással megszerkesztett 
tükörrendszerekkel oldják meg. Sokszor 
a külvilág fényét juttatják be a 
barlangba, lencsékkel összegyűjtve, 
üveglapokkal kiszínezve, tükrökkel 
irányítva. Minden istennek külön oltára 
áll a teremben, kivéve Bul Ruurigot, a 
Mélységek Urát. Az oltárokon az 
"istennek tetsző drágakőből" készült 
ékszerek, ezüst és mithrill munkák 
hevernek. Ezek az adományok, 
mesteremberek által isteneknek ajánlott 
tárgyak sohasem kerülnek le az oltárról, 
inkább az oltárt nagyobbítják meg gránit 
vagy márványtömbökkel. Egy-egy több 
ezer éves templom oltárain csillogó 
tárgyakból városokat, grófságokat is 
meg lehetne vásárolni. Persze, törpék 
semmiképp sem gondolnának arra, hogy 
eltulajdonítsák a felhalmozott isteni  

ajándékokat - annak ellenére, hogy 
egyik templomban sincsenek őrök. 
Több ostoba, elbizakodott ember vagy 
ork - akiket fellelkesítettek a törpe 
templomok hatalmas értékeiről szóló 
mendemondák - próbált már 
hozzájutni ezekhez a látszólag 
őrizetlen kincsekhez; csúfos bukásuk 
kiváló emlékeztető a 
meggondolatlanok számára. 

A törpe istenek szent 
szimbólumai is különböznek az 
emberek által imádott istenekétől. 
Nem meghatározott formák, 
motívumok, jelek, hanem különböző 
drágakövek. Minden istenhez tartozik 
egy-egy drágakő fajta. A legendák 
szerint a hegy gyomrának ezen 
kincseiben benne foglaltatik az isten 
hatalmának egy töredéke. Ezekről a 
titkokról egyetlen pap sem beszél, 
egyszerűen "istennek tetsző drágakő" 
névvel illetik a kristályokat - tisztában 
lévén a szavak kétféle lehetséges 
jelentésével. A papok ezeket a 
drágaköveket ezüst vagy mithrill - de 
sohasem arany - foglalatba illesztik, 
melyet saját maguk készítenek el. 
Legtöbbször a foglalat 
domborművekkel ékes, igazi 
mestermű. Törpe papok, bár kevesen 
hagyják el a Tarin-hegység mélységeit, 
igenis léteznek, mi több, akad köztük 
olyan, aki a nagyvilágban kalandozva 
éli le hosszú életét. Róluk a 
későbbiekben bővebben olvashat az 
érdeklődő. 
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A törpe teremtésmítosz szerint a világot Bul 
Ruurig, a Mélységek Ura, Minden Istenek Apja 
alkotta. Bul Ruurig, a Világteremtő egyedül lebegett 
a semmiben, mikoron Tyrrano, a hatalmas égi 
tűzdémon, a kín és fájdalom ura és alkotója párbajra 
hívta ki. Bul Ruurig elfogadta a kihívást, 
megteremtette a kristály csatabárdot, melyet a 
semmi hidegéből és saját lelkének egy darabjából 
kovácsolt. A fegyverrel hosszú küzdelemben 
legyőzte a démont, kinek teste a csapások alatt, a 
hideg és forróság égi találkozásakor átalakult. 
Kiömlő véréből és a csatabárd fagyos erejéből 
születtek a semmiben lebegő világok. A démon 
halála előtt elmenekült, a legenda szerint csak a 
világ végén kerül sor újabb párbajra, midőn majd 
minden anyag és istenség megszűnik létezni, csak 
Bul Ruurig és a démon csap össze újra - új világot, 
új lényeket, új istenségeket alkotva. Bul Ruurig 
tovább formázta a még kialakulatlan anyagot, majd 
csatabárdjából megteremtette a pantheon többi 
istenségét. Mikoron látta fiainak erejét és 
bölcsességét, nekik adományozta az új világot, maga 
pedig visszahúzódott a mélységekbe, a föld és 
hegyek gyomrába. Magában hordozza a teremtés 
igazi rejtélyét, ura a törpék igazi mágiájának. 
Legkedvesebb gyermeke nem Kadal, a Tárnákat 
Rengtető, a későbbi főisten, hanem Tooma volt, a 
hősiesség, a harc és háborúk istene. Mégis a 
megfontoltabb, építő és alkotó istent, Kadalt tette 
meg az istencsalád fejévé. Rajtuk kívül más istenek 
is őrködnek még a világ egyensúlya felett, de 
egyikük sem örvend oly népszerűségnek, mint ők 
hárman. Tyrrano, a tűzdémon nem dicsekedhet 
hívekkel, évezredenként csupán egy-egy gonosz, 
elfajzott törpékből álló szekta alakul imádására. 
Nem is tekintik őket igazán veszedelmes 
ellenségnek a többiek, inkább csak afféle 
megtévelyedetteknek, kiket vissza kell vezetni az 
igaz istenekhez - ha másképp nem megy, hát egy 
következő életben. 
A pantheon főistene Kadal, a Tárnákat Rengető, a 
hegyek, drágakövek, ércek ura. Drágaköve, a törpék 
legkedveltebb kristálya, a vörös rubin. A törpe 
legendákban minden szereplő állandó jelzőkkel és 
nevekkel rendelkezik, minél hatalmasabb, annál 
többel. Kadalt többek között a Hegyek Láthatatlan 
Őrzőjének, Barlangok Teremtőjének, Hatalmasnak, 
a Kövek Atyjának nevezik, s még legalább két tucat 
neve ismeretes. Kadal oltára áll a templomokban a 
bejárattal szemben, ezen látható a legtöbb áldozat. 

Papsága a legnagyobb törpe rend, a Kristályok 
Őrei. A bírák szerepét is ők töltik be, ők 
tesznek igazságot vitás kérdésekben, perekben. 
Istenük értékrendjének legfontosabb eleme a 
Rend. A papság szerepe hasonlít Dreináéra, bár 
nem csak az ítélethozatalért, az új barlangok, 
tárnák, földalatti építmények tervezéséért és 
megszenteléséért is ők felelősek. Kadalt 
gyakran jelenítik meg domborműveken, mint 
töprengő, bölcs törpét. Ritkán látható 
páncélban, inkább rubinszín ruhában, széles 
övvel, drágakövekkel ékesített tőrrel 
ábrázolják. Legendák szerint leghatalmasabb 
papjainak engedelmeskednek a sziklák; utat 
nyithatnak a hegyek belsejében, akaratukkal 
formálhatják a köveket. Közülük kerülnek ki a 
legnagyobb törpe építészek is. Isteni eredetű 
tudás segíti őket az emberi elme számára 
megdöbbentő csarnokok, folyosók 
megtervezésében. 

Tooma, a Fejszés, a Hadak Ura, a 
Kalandozók Védistene, a Fegyverek Élének 
Ereje, a Bátrak és Vakmerők Barátja, a Háború 
Istene. Neve egyet jelent a harc művészetével, a 
haza szeretetével, a bátorsággal, a 
vakmerőséggel, a törpe harcosok erejével, a 
csatazaj átható hangjával, a csatabárdokon 
megvillanó fáklyafénnyel, a páncélokon és 
pajzsokon csillogó harci jelvényekkel. Neki 
állították a legtöbb szobrot a Tarin hegyek 
mélyén, hozzá szól veszedelemben a legtöbb 
elmormolt ima. Ő sokszorozza meg a törpe 
vitézek erejét, az ő rúnáját vésik a megszentelt 
fegyverek pengéjébe. Drágaköve a smaragd, 
oltárain szépmívű fegyverek, mesteri páncélok 
fekszenek. A legendás hírű törpe 
fegyverkovácsok, mielőtt megalkotnák életük 
főművét - amely legtöbbször abbit vagy mithrill 
fegyvert, páncélt jelent - gyakran készítik el a 
tárgyat jóféle acélból, smaragd díszekkel. Ezt 
feláldozzák Tooma oltárán, majd nekikezdenek 
a mithrill remekműnek. Ha a felajánlott áldozat 
igazán megnyerte Tooma tetszését, az utána 
készülő fegyvert isteni erő és akarat energiái 
szövik át, párját ritkító mágikus eszközt 
alkotva. Az ilyen tárgyak törpe hősök birtokába 
kerülnek, nemritkán kalandozóik lesznek 
tulajdonosaik. Kezükben - csak annak kezében, 
kinek az alkotó vagy régebbi tulajdonos 
ajándékozta - a fegyver villámként forog, rajtuk 



 MAGUS                                                  A törpék isteneiről - Rúna 1.3                                                       Kalandozok.hu 

3 
 

a páncél hatalmat, sebezhetetlenséget 
sugároz. Alig néhányszor fordult elő, hogy 
a törpék efféle fegyvert embernek 
ajándékoztak, ám a kalandozók között 
sokan szeretnének szert tenni ilyen páratlan 
értékre. Vannak, akik erőszakkal, 
ármánnyal próbálkoznak - egyesek csontjai 
most is a feneketlen tárnák mélyén 
porladnak, mások bosszankodva adnak túl 
az értéktelennek bizonyult kacatokon. 
Sokan azonban tudják, hogy a fegyver csak 
akkor rendelkezik hatalommal, ha 
ajándékozzák - kitartóan igyekeznek hát 
kiérdemelni. 
Tooma szobrai híven tükrözik az isten 
személyiségét - erős, határozott, semmitől 
vissza nem riadó láncinges törpe, balján 
díszes pajzs, jobbjában csatabárd. Sokszor 
ábrázolják hatalmas Rackla nyergében is, 
nyílpuskával avagy csatacsákánnyal. 
Övében hajítóbárd vagy tőr lapul, s nem 
ritka a hátán keresztbe vetett, kétkezes 
csatacsákány sem. Papjai egytől egyik 
kiváló harcosok, talán a törpék legjobbjai - 
különösen akkor, ha istenük hatalmához 
folyamodnak, mágiával is segítve 
bámulatos erejüket. Fegyvereik 
markolatában mindig benne foglaltatik egy 
smaragd, irigyek szerint csak ennek 
köszönhető emberfeletti harci tudásuk - ám 
ezek a feltételezések tévesek. Tooma hívei 
nem rettennek meg senkitől és semmitől, 
nincs nagyobb dicsőség számukra, mint az 
Élet védelmében, hősiesen, csatában 
meglelni a halált. 

Bul Ruurig, a Teremtő, más néven a 
Mélységek Ura a legtitokzatosabb törpe 
isten. Alakját soha, sehol nem ábrázolták, 
drágakövét, az obszidiánt csak papjai 
viselhetik. Követői mindig hosszú, fekete 
csuhát viselnek, alatta nemritkán láncinget. 
Sosem látni náluk kétkezes fegyvert vagy 
pajzsot, inkább istenük adta mágiájukban 
bíznak. Senki sem tudja, hányan is vannak 
valójában. Többen osztják azon véleményt, 
hogy a háttérből ők irányítják a birodalom 
életét és politikáját - mi tagadás, ebben 

teljesen igazuk van. Semmihez sem hasonlítható, ősi 
drágakőmágiájuk - mely alapjaiban is, hatásában is 
különbözik az emberek által ismert drágakőmágiától 
- oly hatalommal ruházza fel őket, melyen minden 
felvilági varázsló elcsodálkozna. Ezek a papok 
azonban gyakorlatilag sohasem kalandoznak, inkább 
a föld alatt lakó törpe nép biztonságát vigyázzák. 
Gonosz, már elfeledett nevű istenek mélységekből 
kiszabaduló teremtményeit pusztítják, titokban 
tevékenykednek, népük láthatatlan őrzőiként. Már 
csak ők emlékeznek arra, miért is hagyta el Beriquel 
szigetét a négy nemzetség, de a tudás és titkok 
birtokosai nem osztják meg ismereteiket senkivel. 
Szent helyeik is titkosak, Bul Ruurig oltára nem 
látható az ifjú istenek templomában. 

Egyszer-egyszer előfordul, hogy Bul Ruurig 
valamely papja elhagyja a mélységeket, ha küldetése 
a nagyvilágba szólítja. Nagy ritkán megeshet, hogy 
közülük valaki feladata bevégeztével visszatér a 
külvilágba, s kalandozásra adja a fejét - 
természetesen ezzel is rendjét erősítve, új tudással 
gazdagítva az évezredek felhalmozta bölcsességet. 
Ezeket a különös, ősi mágiát használó törpéket a 
felületes szemlélők - azaz szinte mindenki - 
boszorkánymesternek nézik, nem is sejtve, mekkorát 
tévednek. Az aquirok sötét, halállal átitatott 
mágiájának ellenpólusát képviselik Bul Ruurig 
papjai, a földmély, a kő és fém erejét s tisztaságát. 
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