
 

 

 
 

Erion 
A Kalandozók Városa 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

I. rész 

Itt semmi sem lehetetlen, semmi 
sem egyszerű - és bármi megtörténhet. 
Ha Erionba lépsz, biztos lehetsz benne, 
hogy életed teljességgel megváltozik. A 
legkevesebb, ha néhány nap múlva 
valami istentelen helyre tartó, őrült 
csapatban találod magad... Ráadásul 
szerencsés vagy, ha megismered 
megbízód valódi kilétét és igazi 
szándékait. Ez a tudás esetleg az életedet 
mentheti meg, de nem lesz könnyű 
megszerezned, hisz munkaadód éppúgy 
lehet külhoni nemesúr vagy egyszerű 
csaló, mint maga a Halál. Erionban a 
Halálnak ezerféle arca van, s csak arra 
vár, hogy olyan balekokra bukkanjon, 
amilyen te vagy...  

Történelme 

A Kyr Birodalom bukását követő 
zűrzavaros évszázadokban a káosz 
hullámverésével egyedül a Godorai 
Birodalom volt képes dacolni. Alapítói, 
a nagy háborút túlélő, győztes kyr 
nemesurak, egy darabig a Birodalom 
visszaállításának eszméit dédelgették. 
Azután megelégedtek Godora 
egységének fenntartásával, végül, 
négyezer év múltán, elbuktak. Godora 
területe egyre fogyatkozott az idők 
során, lakóinak tiszta kyr vére 
elkeveredett az északról és délről 
beáramló menekültek, kalandorok 
vérével. Számtalan dicsőséges csatát 

vívtak és legalább ugyanannyit 
veszítettek, míg P.sz. 1024-ben 
lezajlott ütközet után a város uralkodó 
hercege határozott: parancsot adott a 
Godorai Birodalom fővárosának, 
Erionnak (az egyetlen megmaradt 
városnak) fallal történő körülvételére. 
Az említett ütközetet megnyerték 
ugyan, ám a herceg rádöbbent, hatalma 
többé nem elegendő ahhoz, hogy 
Godora távolabbi, a folytonos háborúk 
miatt egyre néptelendő területeit 
megvédelmezze. A volt Godorai 
Birodalom népei szerteszóródtak vagy 
Erionba költöztek, s ezzel a város soha 
nem látott méreteket öltött. 

Erion ma 

Nemcsak a legősibb - több mint 
hat évezredes - ma is álló város, de a 
világ leghatalmasabb települése is 
egyben: lakóinak száma meghaladja a 
tizenkétmilliót, ám alkalmanként 
tizenötmillió ember és egyéb lény is 
nyüzsög falai közt. Területe éppily 
óriási: közel 1700 négyzetmérföld 
elővárosaival egyetemben, s fala, mely 
építésének megkezdése után 1400 
évvel érte el mostani nagyságát, 172 
mérföld hosszú. E védmű magassága 
65-70 méter közt változik, vastagsága 
pedig helyenként eléri a fél mérföldet 
is - számtalan üregnek, titkos 
folyosónak és teremnek szolgál 
rejtekül. Mivel a fal több mint egy 
évezreden keresztül épült, s egykori 
tervezőinek gyakran már az emléke is  
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feledésbe ment, a járatok és különböző méretű 
helyiségek legtöbbje teljesen ismeretlen a város mai 
urai és bölcsei számára. A titokzatos helyek olykor 
összeköttetésben állnak az Erion alatt húzódó 
csatornarendszerrel, s ezt ki is használja mindenki, 
akinek rejtegetni valója van: számtalan titkos 
társaság, szekta és tolvaj- vagy orgyilkosklán 
választotta búvóhelyül. Persze az idők során a 
bújkáló csoportok egy része kipusztult, de csapdáik 
és egyéb védelmi rendszereik megmaradtak. Tény, 
hogy majd mindenki halott már legendákat az Erioni 
Fal üregeiben található kincsekről, igen kevesen 
vannak azonban, akik effélére bukkantak, és elő is 
kerültek onnan. S bizonyos az is, hogy a Falban 
külön szubkultúrák alakultak ki, melyek 
veszélyesebbek még a sherali őserdőknél is. 
A kutatók Tharr-szentélyeket, Orwella-templomokat 
találhatnak a Fal üregeiben, másutt tolvajklánok és 
boszorkányszekták ütöttek tanyát, s mind 
kegyetlenül védelmezik ottlétük titkát. Ezek azonban 
csupán a köznapi veszedelmek - mert a 
balszerencsés kalandor sokkal rosszabbul járhat. A 
járatokban és termekben olyan törzsek is élnek, akik 
sosem járnak a külvilágban, legfeljebb éjjelente, 
hogy borzasztó szenvedélyükhöz - az emberevéshez 
- áldozatokat gyűjtsenek. Megint másutt élőholtak 
kóborolnak, sőt, olykor egy-egy démon is felbukkan 
- ha valaki óvatlanul az ősi korok egy-egy 
megmaradt szigetére lel, s nem kezeli kellő 
elővigyázatossággal az ott található különös 
eszközöket. A démon persze megöli az őt megidéző 
betolakodókat, ám azután még sokáig bolyong a 
folyosók labirintusában, míg kijáratra vagy új 
ellenfelére akad. 

A város urai 

Erionban herceg uralkodik, aki még most is a 
Godorai Birodalom hercegének s a Kyr Birodalom 
helytartójának vallja magát. Az eltelt hat évezred 
alatt számtalan dinasztia váltotta egymást; a mostani 
- a da Viniel dinasztia - nyolc évszázada ad 
uralkodókat a Kalandozók Városának. A nemesség 
is igen ősi, a legfiatalabb família is jó három 
évezredre tudja visszavezetni családfáját. Nem 
könnyű erioni (godorai) nemességhez jutni. Ez a 
mostanában ritka háborúkon kívül gazdasági okokra 
vezethető vissza: miután Erionon kívül Godorának - 
s így az uralkodónak - nincs földbirtoka, így osztani 

sem tud belőle hűbéreseinek. A nemesség jobb 
híján jövedelmező kiváltságokat kapott, ezek 
képezik anyagi jólétük alapját. Ahhoz, hogy 
valaki véglegesen letelepedhessék a 
Kalandozók Városában, valamely nemes 
támogatását kell élveznie. A letelepedési 
engedélyt természetesen bármikor 
visszavonhatják, s a polgárok, hogy ez ne 
történjék meg, évente adót fizetnek (ajándékot 
adnak) az őket támogató nemesnek. Ugyancsak 
valamely nemes támogatása szükségeltetik 
ahhoz, hogy valaki bárminemű üzleti 
tevékenységet folytasson, ezért a kegyért 
szintén ajándékokkal kell kedveskedni évente, 
minél nagyobb az üzlet, annál pompásabb 
ajándékkal. A herceg a várost kerületekre - 
mintegy tartományokra - osztotta, s e kerületek 
(közel nyolcezer kerület van, némelyik nem 
nagyobb néhány háztömbnyinél) letelepedési és 
üzletnyitási jogát adományozta egy-egy nemesi 
családnak. A jog - így a jövedelemforrás - 
mindig az elsőszülött fiúra száll, a többi 
gyermek vagyontalan lesz, ezért, ha egy 
családban több fiúgyermek is születik, az 
elsőszülötten kívül a többiek bizonyosan 
valamely egyetemre vagy lovagi rendházba 
kerülnek. Leánygyermek nem örökölhet: ha 
nincs fiú utód, a kerület joga visszaszármazik 
az uralkodóra. A jog nem ruházható át másra, 
hozományul sem adható, ezzel akadályozzák 
meg a családok túlzott anyagi megerősödését. 
A hercegi família a kapupénzeket és a teljes 
kikötőt fenntartotta magának, valamint a 
Palotanegyed egészét. 

Minden nemesi család saját kis 
hadsereggel rendelkezik, s feladata, hogy 
kerületében a törvényeket betartassa. Ezek a 
törvények igen különlegesnek tűnhetnek egy 
külhoni számára.  
Miután Erion a kalandozók fogadására és 
ellátására rendezkedett be, a törvények döntő 
többsége nem vonatkozik rájuk, ezzel is 
hangsúlyozva lehetőségeiket. A város nem 
állandó lakói és látogatói egymás közt bármit 
tehetnek, az őrség nem lép közbe. Csak 
olyankor tesznek bármit, ha erioni polgárok, 
netán a város kárára történik bűncselekmény. 
Persze ennek megítélése is kerületenként 
változik. A kerület nemesurának húsbavágó 
anyagi érdeke, hogy lakói békében éljenek, 
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üzletei zavartalanul virágozzanak - ám ezt 
nem mindegyik nemesi őrség tudja 
szavatolni. Az előkelőbb negyedekben 
(ezek közé tartozik a Palotanegyed, a 
Kereskedőnegyed és a Szórakozónegyed), 
ahol magasak az adók, így több pénz 
fordítható a nemesi őrségekre, a 
közbiztonság jobb, mert a kerületek urai ex-
kalandozókból és veterán zsoldosokból 
szervezik csapataikat, akik a ma rendbontó 
kalandozóival is képesek felvenni a harcot. 
A leghíresebb persze a hercegi őrség, mely 
drága pénzen fogadott külhoni 
fejvadászokból és veterán gladiátorokból 
áll. Ezzel szemben a szegényebb 
negyedekben a bűnözést semmi sem 
állíthatja meg. A kalandozó egész piacokat 
kifoszthat és háztömböket kiirthat, ha 
kellően erősnek mutatja magát, mert a 
kerület ura valószínűleg jobban félti saját 
őrségét, mint az ott lakókat, s miután egy-
egy család vagy üzlet csak igen kis 
jövedelmet hoz a kincstárba, a veszteség 
sem számottevő. Persze ebben az is 
közrejátszik, hogy a szegényebb 
negyedekbe mindig akad betelepedni 
vágyó, aki a minimális adóterhet választja 
inkább a biztonság helyett. 

Más törvények vonatkoznak a 
helybéliekre. A város urai igen szigorúan 
büntetik a csalást a gyilkosságot és a lopást. 
Más kérdés, hogy a tolvajklánokkal nem 
igazán tudnak mit kezdeni, így azután egyes 
kerületek urai megegyeznek egy-egy klán 
vezetőjével, adót fizetnek a klánnak, s ha 
azoknak mégis törvény előtt kellene 
felelniük, befolyásukat is latba vetik az 
érdekükben. Ezért cserébe a klánok nem 
működnek a kerületben, sőt, a szabadúszó 
tolvajok ellen is fellépnek. A kevésbé 
szerencsés kerületek nem élveznek efféle 
védelmet a klánoktól, s az őrség a tolvajok 
felkutatására nem is igen képes. Olyankor 
viszont, ha egy besúgó útján megtudják a 
klán székhelyét, egész kis hadsereget 
küldenek: a kerület ura inkább drága pénzen 
bérel kalandozókat és zsoldosokat - hisz ez 
egyszeri kiadás csupán -, semhogy 
megtorlatlanul hagyja a túlságosan 
szemtelen bűntetteket. A klánok tehát jól 

meggondolják, hogy meddig merészkedjenek. 
Erionban minden kapható! 
A város nyolc nagy negyedből áll. Ezekben 

igen eltérő gazdasági viszonyokat találhatunk. Az 
árak is igen változatosak, ám általánosságban 
leszögezhetjük: Erion az egyik legdrágább város 
egész Yneven. Ha az utazó tudja, mit s hol keressen, 
persze jól is járhat, ha azonban nem ismeri a 
viszonyokat, egész vagyont költhet semmiért. 
Mondják, ami nem kapható Erionban, az nem is 
létezik, s ugyanez áll a szolgáltatásokra. Bérgyilkost, 
bölcset, állandó vagy alkalmi szeretőt éppúgy 
találhat magának bárki, mint alkimistát, asztrológust, 
netán bérvarázslót - csak épp tudni kell, hogy hol 
keresse az illetőt. 

A Palotanegyed 

Erion legelegánsabb negyede; mindössze 
százkilenc kerületből áll. Külön fal veszi körül, s 
gyakran hívják Belső Városnak is. Itt lakik az 
uralkodócsaládon kívül a nemesség kilencven 
százaléka, de szinte minden nagyobb rend is saját 
palotát tart fönn magának benne. A hercegi kastély 
kisebbfajta erődítmény, ám a történelem folyamán 
még senki nem merészelte próbára tenni, mennyire 
bevehetetlen. Jobbról a Főnixek Parkja határolja, 
balról a Godorai Elveszett Függőkert. A Főnixek 
Parkja Ynev egyik csodájának számít különös 
növényzetével, melyek közül némelyik nem is erről 
az Anyagi Síkról származik. Nevét arról a hat 
különféle főnixről kapta, melyeket kétezer évvel 
ezelőtt Ediomad főhierarchája adományozott a város 
akkori heregének, békülékenysége jeléül. A park 
nyilvános, ám a belépti díj igen borsos: 120 arany 
személyenként, s a látogatókat őrség kíséri végig. A 
Godorai Elveszett Függőkert ezzel szemben zárva 
van a látogatók előtt - igaz, a város urai sem 
dicsekedhetnek azzal, hogy be tudnának jutni oda. A 
Függőkertet négy méter magas bronzkerítés veszi 
körül, ám nem ez akadályozza meg a behatolást. 
Odabent hatalmas, alabástromból épített piramis 
emelkedik, ez rejti a tulajdonképpeni Függőkertet. 
Bejáratát mágia védi, melyet eddig még semmilyen 
módon nem tudtak megtörni - noha pénzt és 
befolyást nem kímélve több herceg is 
megpróbálkozott vele, a bent rejlő tudás és kincs 
megszerzésének hiú reményében. 
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A Főnixek Parkja mellett található a Hercegi 
Könyvtár, melynek gyűjteménye a maga nemében 
egyedülállónak számít, különösen a történelmi 
munkák tekintetében. Ugyancsak említésre méltó, s 
azonnal szemet szúr Darton rendháza, egy közel 
hetven méter magas, ötven méter átmérőjű torony, 
mely az egyik legújabb épület errefelé: Airun al 
Marem és Alex con Arvioni építették P. sz. 3687-
ben. Falai közt száznál is több dartonita lovag 
tanyázik állandóan. Olykor a hercegnek tesznek 
kisebb szívességeket. Mondják, nem véletlenül 
választotta a két nagymester ezt a helyet, hisz éppen 
szemben áll a Krad lovagrend székházaival, és a 
Dreina rendházzal. Mióta Pyarron renegátnak 
minősítette Airun és Alex rendjét, az 
ellenségeskedés állandó - igaz, ez nem csatákban, 
inkább kellemetlenkedésekben és diplomáciai 
intrikákban nyilvánul meg. A torony a dartoniták 
diadalát is jelképezi, amit Pyarron felett arattak az 
erioni diplomácia harcmezején. 

Nem messze a Palotanegyed kapujától áll az 
Inkvizítorok Szövetségének székháza - tíz emelet 
magas, gránitból emelt épület. Kapuját abbitacélból 
kovácsolták - úgy lehet, bevehetetlenebb erődítmény 
még a hercegi palotánál is. Azt tartják, a főkapun 
kívül számtalan kisebb, titkos bejárata létezik - itt 
közlekednek a Szövetség ügynökei, hogy 
megőrizhessék inkognitójukat. A székházon belül 
lakószintek, tárgyalótermek és pihenőszobák 
váltakoznak, a pincében pedig olyan börtönök, 
melyet rettegve emlegetnek a kontinens sötét lelkű 
lakói. Az Inkvizítorok Szövetsége nagy 
megbecsülésnek örvend Erionban, s lovagjainak, 
inkvizítorinak bőven akad munkájuk: ha egy Tharr-
szentélyt kifüstölnek, a Háromfejű szolgái azonnal 
másik kettőt építenek helyette. 

Egyedül itt, a Palotanegyedben uralkodik béke 
és nyugalom, a város többi részétől eltérően nincs 
állandó nyüzsgés, ordítozás. Az utcák tiszták, 
gránitkövezetüket állandóan javítják, ha valahol 
megsérülnek, parkjai rendezettek és művészi ízlésről 
tesznek tanúbizonyságot - ha nem is oly előkelőek, 
mint Erigowéi. Fogadót mindazonáltal nem találni: 
ide külhoni csak akkor jár, ha az itt lakóktól 
meghívást kap, s bizony az is előfordulhat, hogy az 
egyszerű érdeklődőt, ha nem tűnik kellőképp 
nemesnek, vagy nem viselkedik megfelelően, az 
őrség egyszerűen kitessékeli. 

A Szórakozónegyed 

A város északi kapuja mellett terül el, s 
nagyobbrészt gazdagabb külhoniak igényeinek 
kielégítését szolgálja. Számtalan Ellana 
szentély - azaz kupleráj -, fürdő, játékbarlang, 
színház, néhány park, és a Rivini Aréna várja itt 
az érdeklődőket. A leghíresebb látványosság 
persze a Critai Táblát rejtő üvegpavilon, mely 
környékére több tucat fogadóiroda települt. 
A Critai Tábla a P.sz.-i II. évezred végén került 
Erionba. Hogy miképpen, senki sem tudja, 
ahogyan az is titok, kik és miért állították éppen 
oda. A Tábla 109 alabástrom és 109 smaragd 
mezőből áll, a közepén (a Kezdőkörnek 
nevezett) 20 hüvelyk átmérőjű rubinlappal, 
melybe kyr írásjelekkel vésték: CRITAI. A 
Táblán 31 zafír és 31 alexandrit figura foglal 
helyet. A tábla és a figurák önmagukban is 
hatalmas értéket képviselnek, így érthető, hogy 
közel egy évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, 
hogy Erion lakói meg a messze földről 
idesereglő kalandozók és kalandorok belássák: 
nincs módjuk e kincsekhez hozzájutni. Pedig a 
Táblát senki sem védi, s csak igen gyenge 
mágiát sugároz. Egyszerűen nem lehet 
elmozdítani a helyéről, sőt, még a figurákat 
sem. Próbálták mágiával - még Doranból is 
érkeztek mágusok -, erővel; Erion akkori 
uralkodóhercege előbb lovakkal próbálta 
elvontatni, később óriásokat hozatott a messzi 
Északról, ám a próbálkozások rendre kudarcba 
fulladtak. Száztíz év múltán a felsült herceg 
unokája üvegpavilont építtetett a Tábla köré. 
Ezt azóta többször lerombolták a kincs 
megszerzésére törekvők, ám a városbeliek 
hagyománytiszteletből mindig újat emelnek a 
helyére... A Táblán az első nap óta folyik a 
játszma: minden délben lép egy zafír és egy 
alexandrit figura, némely napokon több is. A 
játék ismeretlen szabályok szerint folyik, s 
immáron kétezer éve nem szakadt vége. 
Számtalan tudós és bölcs próbálkozott a játék 
megértésével, a szabályok megfejtésével, ám 
csak elméletek születtek, hogy azután egy-egy 
újabb - ki nem számított - lépés alkalmával 
megdőljenek. A leghíresebb elmélet sem 
tartotta magát tovább tíz hónapnál. Ekkor 
kezdtek fogadásokat kötni a következő lépésre. 



 MAGUS                                                             Erion - Rúna 1.3                                                                 Kalandozok.hu 

5 
 

Ez idővel a legfelkapottabb 
szerencsejátékká vált: hatalmas pénzeket 
lehetett nyerni, ha a fogadó eltalálta a 
következő lépést, bár ez felettébb ritkán 
fordult elő. Az erre szakosodott 
fogadóhelyek mostanra elszaporodtak, a 
tétek (így a nyeremények is) változó 
összegűek, egy maréknyi réztől több száz 
aranyig terjedhetnek; Erionban bárki 
erszényéhez mérten kísértheti szerencséjét! 
A Rivini Arénában a hagyományos módon 
lehet fogadni. Nem múlik el hét hatalmas 
gladiátorviadalok nélkül, ezek legtöbbjére 
messzi földről özönölnek az érdeklődők. A 
viadalokat általában abasziszi vagy toroni 
szabályok szerint rendezik, de előfordulnak 
dzsad típusú viadalok is. Az Aréna óriási: 
félmillió nézőt képes befogadni, mégis, ha 
igazi hírességek érkeznek, sokan nem 
jutnak belépésre jogosító (mindig az 
alkalomra készülő) agyagkorongokhoz. E 
belépőjegyek ára igen változatos: a 
közönséges ülőhelykért 2 rezet kell fizetni, 
a gazdagabbaknak fenntartott, napernyővel 
és párnázott székekkel ellátott 
luxushelyekért egy egész aranyat is 
elkérnek. Külön részt foglalnak el a lelátón 
Játékmesterek céhének helyiségei. 

A színházakban számos iskola 
követőinek művészetében 
gyönyörködhetnek az érdeklődők. Az 
északi kultúrán nevelkedettek ízléséhez a 
kyr eredetű látványszínház áll a 
legközelebb. Az efféle előadások 
rendszerint az Ötöd- és Hatodkor 
történetének drámai epizódjait dolgozzák 
fel, több tucat szereplőt, több száz statisztát 
és hihetetlenül bonyolult technikát 
mozgatva meg. A Tinolok árnyékában című 
darabban (mely a legendás hős, Lan-Ro 
Ryen memoárjain alapszik) a színpadot 
több ízben csatatérré változtatják, s 
mágiában jártas bárdok segítségével még 
Anuria sárkánylovasait is megjelenítik... A 
pyarroni hagyománynak megfelelő 
karakterszínház néhány, esetenként csak 
egy szereplővel dolgozik; maguk a darabok 
voltaképp moralitásjátékok, s csak laza 

szálakkal kötődnek a köznapi világhoz. Az egyes 
nézeteket, politikai vélekedéseket, erényeket vagy 
bűnöket megtestesítő allegóriák tág mozgásteret 
biztosítanak a színészeknek, akik közt nem egy 
korszakos művész akad. Teljesítményüket csak a 
filozófia, a „magas” irodalom rejtelmeiben jártas 
nézők képesek értékelni - ám Erionban belőlük is 
megfordul épp elegendő. A dzsad színház alapjában 
véve mozgásszínház, szereplői nem csupán prózai 
színésznek és énekesnek, táncosnak is kitűnőek; a 
darabok témaválasztása és hangszerelése a divathoz 
igazodik, ezért a Kalandozók Városán kívül, Ynev 
bármely táján nagy érdeklődésre tarthat számot. A 
niarei színjátszás Erionig eljutott képviselői 
misztériumjátékokat adnak elő, a társulatok tagjait 
azonban gyakorta csábítják át más csoportokhoz; a 
dzsad színházak a kivételes adottságú táncosokat, az 
északi iskolák a mágia titkaiban jártas 
szertartásmestereket fogadják legszívesebben saját 
soraikban. 

A műsoros szórakozóhelyek ugyanilyen 
sokfélék lehetnek, s nem feltétlenül a legdrágább 
helyeken részeltetik a legtöbb örömben az 
érdeklődőt... Az italmérések zöme kész teret adni a 
betérőket szórakoztató kóbor művészeknek: 
megszorult bárdoknak, zsonglőröknek, „pártfogó” 
nélkül maradt énekes- és táncosnőknek, 
szemfényvesztőknek. Egyes fogadók a századok 
során szép hírnévre tettek szert neves fellépőik 
révén, akik sorsuk jobbra fordultával rendszerint itt 
nyittattak maguknak állandó lakosztályt. Torozon 
híres tavernájának megbecsült vendége volt többek 
közt Sian Ten-Noi, a niarei tőrtáncosnő, akinek 
művészetét a kontinens legendás dalnoka, Iriogo 
Orel is megénekelte.  

(folytatása következik) 
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