
 

 

 
 

Garro del Zamarguillerana 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

ARCKÉPCSARNOK címet viselő 
sorozatunkat többes céllal indítjuk: 
egyrészt a benne bemutatásra kerülő 
személyiségek és típusok segítségével 
szeretnénk a M.A.G.U.S. világának 
eddig még ismeretlen részeit 
megvilágítani (jelen esetben például egy 
oklevél-hamisító, valamint – később – 
egy bajvívó küzdelmes és tanulságos 
életpályáját, melyek sok tekintetben 
tipikusnak mondhatók), másrészt a 
közölt előtörténetekkel megmutatni, 
hogy mit is értünk mi az egyes 
karakterek esetében „alaposan 
kidolgozott, színes karakterháttér alatt”. 
(Az alábbi dokumentumok mellesleg az 
Yneven hivatalosnak számító iratok 
formai és tartalmi követelményeire 
nézvést is mintaként szolgálnak.) 
Harmadrészt olyan NJK-tablót 
szeretnénk kínálni a KM-eknek, melyből 
azok bátran szemezgethetnek, és 
szükség esetén (esetleg apró 
változtatások után) bármilyen mesébe 
zökkenőmentesen be tudják illeszteni az 
Arcképcsarnokban büszkén (illetve 
kevésbé büszkén...) feszítő 
egyéniségeket.  

Egyúttal pályázatot is hirdetnénk 
érdekes, hatásosan felépített karakterek, 
illetve háttértörténetek részére: küldjétek 
be hozzánk szívetek legkedvesebb, 
legutálatosabb, legmulatságosabb, 
legmulatságosabb stb., stb. (N)JK-it, és 
– amennyiben megfelelőnek találjuk – 
leközöljük őket: az Arcképcsarnokban, a 
világ okulására! 
 

Mottó: segítsd a KM-eket – 
avagy miért csak a te csapattársaidnak 
legyen nehéz az élete? 
 

del Zamarguillerana családi 
levéltár – No 1. 

Mi, Valdalos del Eguilaz con 
Barrenechea, Urunk, Serrato Bel-
Corma, az Egyetlen kitüntető 
kegyelméből Shadon e néven 
százhuszadik királya és Andonain bel 
Xauri-Guizar, Kasagella fejedelme 
megbízásából Kasagella tartomány 
hadrakelt seregének vezére, 
mindenkinek tudomására hozzuk, akit 
illet, hogy egy bizonyos, Shadon 
tartomány Guetair falvából származó 
Ordono szívében Domvik Urunk iránti 
szeretettel és a Birodalom iránti 
hűséggel kitűnően szolgált, a harcban 
sem életét, sem testi épségét nem 
kímélte, szolgálata során fegyelmezett 
és megbízható volt, az alája rendeltek 
között fegyelmet tartott, azokat jól 
irányította, felette sok hőstettet 
követett el az eretnekek ellen vívott 
harcokban, s mindeközben számos 
sebet szerzett; húsz éves szolgálata 
során egészen a száznagyi rangig 
emelkedett. Ezért hát a mondott 
Ordonót, húsz évi teljesített szolgálat 
után, a hadseregből, őt illően 
megdicsérve és megjutalmazva, 
elbocsátottuk. Erről az ügyről király 
urunknak is levelet küldtünk, melyben 
részletesen is elbeszéltük az említett 
Ordono tetteit, remélve, hogy Urunk,  
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ki mindenkor megjutalmazza az őt hűségesen 
szolgálókat, a mondott Ordono irányában is kegyet 
gyakorol. Ha pedig valaki ezt az elbocsátólevelet 
megvetve, a fent mondott Ordonót 
katonaszökevénynek vélve és mondva lefogatja, 
vagy bármely más módon zaklatja, az nem csupán 
minket sért meg személyünkben és tisztünkben, 
hanem, mint törvényszegőre, király urunk haragja is 
lesújt majd rá. Ezt az elbocsátó levelet a nagyobb 
hitelesség kedvéért személyes pecsétünk 
lenyomatával is megerősítettük. Kiadva Calvo írnok 
keze által, Erriaga mellett, Urunk, Serrato bel 
Corma, Domvik Urunk kegyelméből Shadon e 
néven százhuszadik királya uralkodásának 
tizenkettedik évében, Szent Raziel havának 
huszonkettedik napján.  

del Zamarguillerana családi levéltár – No 
2. 

Az Egyetlen Isten, Domvik nevében. Mi, 
Serrato bel Corma, az Egyetlen kitüntető 
kegyelméből Shadon e néven százhuszadik királya, 
Ronna-gella fejedelme, Shadon hercege, Corma 
grófja és a többi, nemkülönben az Egyetlen hűséges 
híve és harcosa, a Hét Arc alázatos szolgája, 
mindenkinek, aki ezt az írást olvassa, vagy olvasni 
fogja, üdvözletet mondunk az Egyetlen, 
mindannyiunk Ura nevében.  

Mint ahogyan Urunk, Domvik is pártfogásba 
veszi és felemeli az igazak lelkét haláluk után, úgy 
szükséges az, hogy itt e világon is azok, akiket 
Domvik urunk a többi ember fülé emelt, 
megjutalmazzák és felemeljék azokat, akik 
tetteikben hűségeseknek és igazaknak bizonyultak.. 
Így hát ezen írással örök emlékezetül adjuk 
mindenkinek, hogy a Shadon tartomány Guetiar 
falvából származó férfi, hűséges hívünk, bizonyos 
Ordono seregünkben hűségesen és kiválóan szolgált, 
ahogy az egy igaz alattvalóhoz illik. Sok éven át 
példásan és fegyelmezetten, sőt életével és testi 
épségével nem gondolva miértünk és a Birodalomért 
mindenkor vitézül harcolt, s többször is sebesülést 
szenvedett. Ennélfogva egy bizonyos, Gordoza 
tartományban fekvő, Zamarguilleranának nevezett 
birtokot, amely üres és gazdátlan, ahogy azt nekünk 
jelentették, s amely ekképp adományozásunk alá 
tartozik, minden tartozékával, úgymint földekkel, 
erdőkkel, szántókkal, rétekkel, jobbágyokkal és 
szolgákkal, állatokkal, eszközökkel, szerszámokkal, 

és minden más hasznával megígértük, hogy 
átadjuk az említett Ordonónak, és utódainak és 
utódai örököseinek, más jogának sérelme 
nélkül.  

Ezért tehát megparancsoltuk az Alressa 
városában székelő emberünknek és a hozzá 
legközelebbi kolostor közösségének, hogy a 
mondott Ordonót az összes szomszéd és 
szomszédos jelenlétében iktassák be a fent 
említett Zamarguillerana birtokba, ha nem 
lenne ellentmondás, s hogy erről az ügyről 
jelentést küldjenek nekünk. S ahogy azt illik, a 
fentebb megparancsolt jelentéseket rendben 
megkaptuk, miszerint a mondott Alressában 
székelő emberünk, valamint a szomszédos 
Vergara várában található kolostor szerzetesei 
az összes szomszéd és szomszédos jelenlétében 
beiktatták a fent említett Zamarguillerana 
birtokba a mondott Ordonót, s hogy a törvényes 
három napot kivárván ellentmondás nem 
találtatott. Ezért hát a mondott Zamarguillerana 
birtokot minden hasznával és tartozékával, 
úgymint földekkel, erdőkkel, szántókkal, 
rétekkel, jobbágyokkal, szolgákkal, állatokkal, 
eszközökkel, szerszámokkal, és minden más 
hasznával átadtuk, átengedtük és 
odaadományozzuk a gyakran említett 
Ordonónak és utódainak és utódai örököseinek, 
amíg csak van férfi örökös, mindörökké és 
örökös jogon birtoklandóként. Ha pedig valaki 
ezen adománnyal ezután bármilyen ürüggyel 
szembe merészelne szállni, az tudja, az tudja, 
hogy gaz és bűnös tettével saját fejére vonja 
Urunk és Igaz Bíránk, Domvik haragját, 
valamint a miénket is.  

Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk jelen, 
függő pecsétünk erősségével megerősített 
ünnepélyes levelünket. Kiadatott Dinarto 
jegyző keze által, Shadon városában, Haine del 
Terones kancellársága idején, Urunk, Serrato 
bel-Corma, Domvik kitüntető kegyelméből 
Shadon e néven százhuszadik királya 
uralkodásának tizenkettedik évében, Szent 
Danisos havának harmadik napján, Domvik 
Urunk segedelmével.  
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del Zamarguillerana családi 
levéltár – No 5. 

Dicsőség Urunknak, az Egyetlennek, 
az Igaz Úton Megtartónak, Domviknak! Mi, 
a vergarai Szent Akarat kolostor szerzetesi 
közössége mindenkinek, akik ezen levelet 
olvassák és olvasni fogják, üdvöt és áldást 
kívánunk az Egyetlenben. 

Ezen levelünkkel bizonyítjuk, hogy 
színünk előtt megjelent a nemes férfi 
Ordono del Zamarguillerana és a nemes 
hajadon, Beltrana del Meddiar, azzal az 
alázatos óhajjal, hogy Domvik nevében 
házasságra lépni szándékoznak. Szintúgy 
megjelent a nemes úr, Rechardo del 
Meddiar, az említett hajadon, Beltrana 
atyja, ki beleegyezését adta a frigyre; 
valamint a becsületes hírű és általunk is jól 
ismert nemesek, valamint úgymint Belrano 
del Massalde és Vicenso con Vives, akik 
örömmel vállalták, hogy ennek, az Első Arc 
színe előtt kötött házasságnak tanúi 
legyenek; ezenkívül bemutatták a szabályos 
és a törvényeknek mindenben megfelelő 
házassági szerződést is, amelyet, mivelhogy 
mi állítottunk ki, amúgy is elismertünk. Így 
ját kolostorunk apátja, az igen tisztelt 
Leandro az összehívott rokonok 
jelenlétében, a kolostor templomában, Szent 
Calicus ünnepén elvégezte a szent 
szertartást, és minthogy az említett nemes 
úr, Ordono del Zamarguillerana és az 
említett hajadon, Beltrana del Meddiar 
önként hűséget fogadtak egymásnak, és 
mert a mondott nemes úr, Recardo del 
Meddiar, a hajadonnak apja sem mondott 
ellen, valamint az elhangzott kérdésre senki 
nem támasztott kifogást, férjnek s 
feleségnek nyilvánította őket az Első Arc 
színe előtt.  

Ennélfogva kijelentjük, hogy a 
mondott Ordono és Beltrana del 
Zamarguillerana, ez utóbbi a nemes úr, 
Recharo del Meddiar leánya, törvényes 
házasok, és, ha az Első Arc megáldja őket, 
ezután születendő gyermekeik minden 
szempontból törvényesek, valamint Shadon 
Birodalom nemesei lesznek.  

Zen ügy bizonyosságára kiadtuk kolostorunk 
rányomott pecsétjével megerősített levelünket. Kelt 
Vergana városában, a Szent Akarat kolostorban, a 
méltatlan Ardo testvér keze által, Canus pan-thia 
Garsos szolgálatának ötvenkilencedik évében, Szent 
Calicus ünnepének másodnapján, Leandro apát, 
Achila mester, Adabo mester, Fordo, Airas és 
Hiemo testvérek jelenlétében. Domviknak legyen 
hála! 

 
Garro nemesifjúként elsajátított bizonyos 

képzettségeket, melyek gyakorlásától utóbb idő, 
kedv vagy lehetőség hiányában tartózkodott – ennek 
minden következményével. E képzettségeket 
zárójelbe raktuk. (Ami az Első Törvénykönyves 
képzettséglistát illeti, Garro tudása immár jóval az 
alapfok alá csökkent; jelenlegi tudása körülbelül az 
Új Tekercsek 1. fokának feleltethető meg.) Hasonló 
a helyzet a helyismeret képzettséggel is, e tudás 
bizonyos részei máig érvényesek, más részei viszont 
a tétlenség és bezártság évei alatt jóvátehetetlenül 
elavultak – hiszen Garro, példának okáért, 
könnyedén odatalálna a Két Oroszlánról nevezett 
csapszékhez, melynek egykoron gyakori látogatója 
volt, de lehet, hogy ott új, számára ismeretlen 
tulajdonosra és személyzetre lelne, ahogy az is 
megtörténhet, hogy azt találja, e nem túl jó hírű 
épület időközbn leégett, és helyén immár egy 
kötélverő háza és műhelye áll.  

Képzettséglista 

Az Első Törvénykönyv szerint 
 

Ökölharc Af 
Fegyverhasználat (hosszúkard) Af 
Fegyverhasználat (tőr) Af 
Lovaglás Af 
Helyismeret (Shadon) Af 
Írás/olvasás Mf 
Nyelvismeret (Shadoni) Mf 
Nyelvismeret (közös) Mf 
Heraldika (Shadoni) Af 
Legendaismeret (Shadoni) Af 
Történelemismeret (Shadoni) Af 
Vallásismeret (Domvik-hit) Af 
Etikett (Shadoni) Af 
Szexuális kultúra Af 
Festés/rajzolás Af* 
Emberismeret Af* 
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Mellébeszélés Af* 
Hamisítás (iratok) Mf* 
A *–gal jelölt képzettségek a Második 

Törvénykönyvben, illetve a Titkos Fóliánsban 
találhatóak meg. 

Az Új Tekercsek szerint  
 

Öklözés 1. fok 
Lovaglás 1. fok 
Birtokigazgatás 1. fok 
Élő nyelv (közös) 3. fok 
Lélektan 2. fok 
Ékesszólás 2. fok 
Szexuális kultúra 2. fok 
Dorbézolás 2. fok 
Oktatás 1. fok 
Értékbecslés 2. fok 
Festés/rajzolás 3. fok 
Okirathamisítás 4. fok 
Írás/olvasás 4. fok 
Számtan 2. fok 
Kriptográfia 3. fok 
Fegyverhasználat (hosszúkard) 1. fok 
Fegyverhasználat (tőr) 1. fok 
Helyismeret (Shadon tartomány) 3. fok 
Helyismeret (Shadon városa) 3. fok 
Élő nyelv (Shadoni) 5. fok 
Kultúra (shadoni kultúrkör) 4. fok 
Kultúra (pyarroni kultúrkör) 2. fok 
Heraldika (shadoni kultúrkör) 4. fok 
Párbaj (shadoni kultúrkör) 2. fok 
Udvari etikett (shadoni kultúrkör) 2. fok 
Irodalom (shadoni kultúrkör) 3. fok 
Hazárdjáték (shadoni kultúrkör) 3. fok 
Legendaismeret (shadoni kultúrkör) 3. fok 
Történelemismeret (shadoni kultúrkör) 4. fok 
Jog (shadoni kultúrkör) 4. fok 
Rolitika/diplomácia 2. fok 

del Zamarguillerana családi levéltár – No 
13. 

Dicsőség Urunknak, az Egyetlennek, az Igaz 
Úton Megtartónak, Domviknak! Mi, a vergarai 
Szent Akarat kolostor szerzetesi közössége 
mindenkinek, akik ezen levelet olvassák és olvasni 
fogják, üdvöt és áldást kívánunk az Egyetlenben. 

Ezen levelünkkel bizonyítjuk, hogy a nemes 
férfi, Odono del Zamarguillerana hites felesége, 
Beltrana, a nemes úr, Recharo del Meddiar leánya az 
Első Arc kegyelméből egészséges fiúgyermeknek 
adott életet. E fiú apátunk, a nagytiszteletű leandro 

által felvétetett Domvik egyházába, mely 
szertartás során a gyermek a Garro nevet nyerte 
el.  

E szertartás tanúja volt a nemes úr, Garro 
del Meddiar, Vergara város tanácsának tagja és 
Orregui con Ylardua, a szomszédos Mergiavelli 
várának várnagya. Ennélfogva kijelentjük, hogy 
a gyermek, Garro del Zamarguillerana 
törvényes házasságból származik, és tagja a 
korona nemeseinek csakúgy, mint az Egyetlen 
szolgáinak ebben a világban. Kívánjuk, hogy 
felnövekedvén a hét Arc áldása kísérje útján, a 
Birodalom és az Egyház üdvére cselekedjék, s 
megöregedvén gyermekek és unokák 
sokaságában lelje örömét.  

Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk 
kolostorunk rányomott pecsétjével megerősített 
levelünket. Kelt Vergara városában, a Szent 
Akarat kolostorban, a méltatlan Airas testvér 
keze által, Canus pan-thia Garsos szolgálatának 
hatvannegyedik évében, Szent Neanna 
ünnepének előnapján, Leandro apát, Achila 
mester, Fordo mester, Hiemo, Calvo és Rius 
testvérek jelenlétében. Domviknak legyen hála! 

Kiadott oklevél másolata a vergarai 
Szent Akarat kolostor könyvében 

Dicsőség Urunknak, az Egyetlennek, az 
Igaz Úton Megtartónak, Domviknak! Mi, a 
vergarai Szent Karat kolostor szerzetesi 
közössége mindenkinek, akik ezen levelet 
olvassák és olvasni fogják, üdvöt és áldást 
kívánunk az Egyetlenben. 

Ezen levelünkkel bizonyítjuk, hogy a 
nemes férfi, Ordono del Zamarguillerana 
hívására házában megjelentünk, és ott a nemes 
úr, betegágyában fekve, miután magát az 
Egyetlen kegyelmébe ajánlotta, a következőket 
vallotta: Én, Ordono del Zamarguillerana, aki 
Shadon tartomány Guetiar falvából származom, 
halálomat közeledni érezvén lelkem Uramnak 
ajánlom, s kérem, hogy bocsássa meg 
megszámlálhatatlan bűneimet; nemkülönben, 
testben megtöretve, de lélekben szilárdan, a 
következő végakaratot és végrendelkezést 
teszem: kívánom, akarom, parancsolom és 
előírom, hogy amíg gyermekeim el nem érik a 
teljes kort, gyámul melléjük anyjukat, az én 
kedves hitvesemet, Beltrana del 
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Zamarguilleranát, a nemes úr, Recharo del 
Meddiar leányát rendelem, azzal, hogy 
segítségére és támaszára legyen a nemes úr, 
Recharo del Meddiar, apósom, azután 
Menandez és Garro de Meddiar, sógoraim, 
és végül Orregui con Ylardua, Mergiavelli 
várának várnagya, az én jó barátom és 
egykori harcostársam; hasonlóképpen, hogy 
minden ingatlanom fiaimat illesse meg, ha 
felnőnek, kivéve, ami özvegyemnek 
törvény szerint jár, és a leányaimnak 
törvényesen járó negyedrészt; 
hasonlóképpen, hogy leányaimnak 
gyámjuk, avagy, ha már elérte a teljes kort, 
elsőszülöttem, Pelayo del Zamarguillerana 
illő ellátást biztosítson, és megfelelően 
házasítsa ki őket; hasonlóképpen, hogy 
gyermekeim gyámja, feleségem, utána 
teljes kort elért előszülöttem igyekezzék 
elérni, hogy a családi vagyon osztatlanul 
egyben maradjon, ezért a többi fiú 
megfelelő ellátást élvezzen, de ha alkalmas 
tehetséget mutatnak és elhivatottságot 
éreznek, lépjenek az egyház vagy a Korona 
szolgálatába; hasonlóképpen, minden 
ingóm gyermekeimet és feleségemet illeti 
meg, egyenlő részben, kivéve azt, ami 
törvény szerint egyiknek vagy másiknak jár, 
ellenben azt a kardot, mely a kandalló 
fölötti falon bal oldalon lóg, 
fegyvertársamra és barátomra, Orregui con 
Ylarduára hagyom, emlékül a Teara-Olithe 
falva mellett vívott csatára, amikor vállt 
vállnak vetve küzdöttünk meg az eretnekek 
és lázadók túlerejével, s akaratunk felettük 
fényes győzelmet Domvik Urunk 
segedelmével, s ahol e kard számos 
alkalommal óvta meg az ő életét, ahogy ő is 
megvédte az én életemet, még számosabb 
alkalommal; hasonlóképpen, hogy 
vagyonomból tíz jó shadoni tantum adassék 
Domvik Egyházának, hogy imádkozzanak 
egy bűnös ember lelkének üdvéért.  

Mindezen rendelkezésemet szabad 
akaratomból, értelmi képességeimnek 
teljében mondtam el, Domvik Urunk 
akaratában megnyugodva. Mi, a vergaroi 
Szent Akarat kolostor méltatlan szerzetesei, 
Achila mester és Calvo testvér e 
rendelkezést szorgalmasan és figyelmesen 

lejegyeztük, és igazoljuk, hogy azt a végrendelkező, 
a nemes úr, Ordono del Zamarguillerana szabad 
akaratából és értelmi képességeinek teljes birtokában 
diktálta le nekünk, valamint felolvasás után 
sajátjának, teljesen igaznak és akaratával egyezőnek 
ismerte el. Igazoljuk azt is, hogy a végrendelkezés 
során jelen voltak a nemes urak: Recharo del 
Meddiar, a rendelkező apósa; Garro és Menendez de 
Meddiar, a rendelkező sógorai; Orregui con Ylardua, 
Mergiavelli várának várnagya; Viscenso con Vives, 
az Isten Kardja rend lovagja; Jaine del Aldueza, 
Eguino del Massalde és Saldano del Massalde, a 
mondott Ordono del Zamarguillerana becsületes 
hírben álló szomszédai, akik örömmel vállalták, 
hogy eme örökvallásnak tanúi legyenek, és esküt 
tettek Domvik Uruk szent nevére, hogy a 
végrendelet végrehajtását minden eszközzel és 
móddal elősegítik. Igazoljuk azt is, hogy az említett 
nemes urak, Recharo, Garro és Menandez del 
Meddiar esküt tettek Domvik Urunkra, hogy 
Beltrana del Zamarguilleranát a gyámi teendők 
ellátásában minden eszközzel és móddal támogatják 
és segítik; az árvák életét és jogait mindenkor 
megvédik. 

Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk kolostorunk 
rányomott pecsétjével megerősített levelünket; 
melyet, a nagyobb erő okán, a fent említett 
nemesurak, azaz Ordono del Zemarguillerana, 
Recharo, Garro és Menandez del Meddiar, Orregui 
con Ylardua, Vicenso con Vives, Jaine del Aldeuza, 
Eguino és Saldano del Messalde pecséteik 
lenyomatával is megerősítettek. Kelt Vergara 
városában, a Szent Akarat kolostorban, a méltatlan 
Achila testvér keze által, Canus pan-thia Garsos 
szolgálatának hetvenegyedik évében, az Akarat 
Ünnepére következő harmadik napon, Lenadro apát, 
Hiemo mester, Calvo, Rius és Lailos testvérek 
jelenlétben. Domviknak legyen hála! 

Bejegyzés a Shadoni királyi udvar 
kancelláriájának könyvében 

Serrato Bel-Corma, u.é. 32. 
Az elhunyt nemes úr, Odono del 

Zamarguillerana fiúgyermekét, Garro del 
Zamarguilleranát befogadtuk a kancelláriai iskola 
falai közé. A fiú a bemutatott születési levél alapján 
betöltötte tizenharmadik életévét; testi állapota 
ennek megfelelő; korához képest különösen 
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intelligensnek tűnik; írni-olvasni tud, az alapvetően 
szükséges ismereteknek birtokában van.  

Del Zamarguillerana család levéltára, 
levelek – No 16. 

Mindenekelőtt az Egyetlen áldását kérem 
anyámra, és üdvözlöm forró gyermeki szeretettel; 
utána ugyanez szeretett bátyámnak, Pelayónak, 
otthon, avagy idegenben tartózkodó minden 
fivéremnek és nővéremnek, nemkülönben többi 
rokonomnak; végezetül a vergarai kolostor 
nagytiszteletű apátjának és összes szerzetesének, 
akiknek oly sokat köszönhetek.  

Tudatom, hogy megkaptam a leveleteket; el 
sem tudjátok képzelni azt az örömöt, amit akkor 
éreztem, amikor értesültem belőle, hogy nővérem, 
Jalina akinek szeretett édesanyám az Első Arc 
kegyelméből egyazon napon adott életet, mint 
nekem – s melyért nem lehetek elég hálás sem az 
Úr-Arcnak, sem anyámnak -, ugyanezen Úr-Arc 
kegyelméből áldott állapotban van. Imádkozom, 
hogy a hamarosan megszületendő gyermek 
egészséges legyen, s ha lány, örökölje anyám és 
nővéreim testi és lelki szépségeit, ha pedig fiú, 
öregbítse sógoraim, a del Massaldék családjának 
hírnevét. Bízom benne, hogy anyám, legidősebb 
fivérem, Pelayo, valamint rokonaim hasonló 
szeretettel és felelősséggel keresnek és választanak 
majd férjet szeretett húgomnak, Alminának, és ő 
éppoly boldog lesz majd a házasság szent 
kötelékében, mint nővére.  

Ami ifjabb fivéreimet illeti, örömmel 
értesültem, hogy Garro öcsém jó előrehaladást mutat 
a kancellária iskolájában; tanuljon hát szorgalmasan 
továbbra is, hogy jó írnok, majd jegyző legyen 
belőle a Korona szolgálatára; ami pedig legkisebb 
fivéremet, Recharót illeti, kérdésetekre, hogy miféle 
életúton indítsátok el, aligha tudhatok tanácsot, 
minthogy immár hetedik éve tanulok e kolostorban, 
és így öcsémet alig láttam felcseperedni. Ha ti, akik 
nálamnál sokkalta jobban ismeritek, és más, jóval 
idősebb és tapasztaltabb emberek a Korona 
szolgálatát, a katonai pályát javasolnátok és 
választanátok neki, ugyan miért mondanék ellen? 
Mert bizony nem mindenki alkalmas az Egyetlen 
közvetlen szolgálatára; és a Korona és a Birodalom 
szolgálata, fegyverrel történő védelmezése szintúgy 
az Egyetlennek tetsző dolog; ráadásul hőn szeretett, 
az Egyetlenhez megtért apánk példája is bizonyítja, 

hogy a hűséges és vitéz szolgálat mindig 
elnyeri jutalmát, ezen a világon éppúgy, mint 
halálunk után.  

Egyébiránt tudatom, hogy jól vagyok és 
nagyszerűen érzem magam: napról-napra 
többet ismerek meg az Egyetlen szent 
misztériumaiból – de erről többet nem 
mondhatok. Időmet tanulással, elmélkedéssel és 
imádkozással töltöm, tanítóim nagy 
megelégedésére; mindenki egyetért abban, 
hogy a megfelelő úton haladok ahhoz, hogy 
néhány év elteltével Urunk szolgájává 
szenteljenek. Ha majd ezen álmon és 
kívánságom az Egyetlen kegyéből valósággá 
válik, örökrészemről ünnepélyesen le fogok 
mondani fivéreim javára; nekem nem lesz rá 
többé szükségem. Üzenem azt is, hogy a nyár 
közepén egy hónapra elengednek, és ezen időre 
hazatérek. Egyébiránt pediglen kérve kérem 
anyámat, küldene egynéhány inget és harisnyát, 
mert azok a sok mosástól úgyszólván teljesen 
elfoszlottak, s így végképp kifogytam az 
alsóneműkből.  

Canus pan-thia Garsos szolgálatának 
nyolcvankettedik évében, Szent Revis ünnepe 
utáni harmadik napon. Az Úr-Arcok és az 
egyetlen áldása legyen rajtatok! 

Bejegyzés a shadoni királyi udvar 
kancelláriájának könyvében 

Serrato Bel-Corma, u.é. 39. 
A nemes ifjú, Garro del Zemarguillerana 

a Korona kancelláriájának írnokai közé lépett. 
Tudása megfelelő, írása szép. Különösen 
intelligens ifjú. Ha jól szolgál, pár év múlva a 
jegyzők közé emelkedhet. 

Kötelezvény 

Én, Garro del Zemarguillerana 
kijelentem, hogy Shadon város polgárának, 
Ardo Galvasnak tartozom, méghozzá egy fél 
tantummal, másképpen öt ezüstpénzzel. 
Amennyiben az adósságot nem egyenlítem ki, 
az havonta fél ezüsttel, azaz ötven rézpénzzel 
növekszik. E kijelentésemet pecsétem 
rányomásával is megerősítem.  

Kelt E.B.-C. u.é.2 
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Bejegyzés  

A nemes ifjút, Garro del 
Zamarguilleranát, a Korona 
kancelláriájának írnokát rajtakaptuk, hogy 
papírt és pergament próbált kivinni a 
kancelláriából. Kérdéseinkre bevallotta, 
hogy adósságai kiegyenlítésére akarta 
fordítani az ezek eladásából szerzett 
összeget; ezen adósságaira kártyázás útján 
tett szert. Minthogy az említett ifjú idáig 
nagyon megfelelő munkát végzett és 
viselkedést mutatott, és családja jó hírnek 
örvend, megelégedtünk azzal, hogy a 
nevezett ifjút eltávolítottuk a kancelláriából; 
szégyenéről csak mi tudunk, így még 
bármiféle új életet kezdhet. Domvik óvja! 

Bejegyzés a shadoni királyi udvar 
kancelláriájának könyvében 

Evendil Bel Corma, u.é. 3. 
Egy oklevelet mutattak be nekünk, 

mely, bár első ránézésre valódinak tűnt, a 
tüzetesebb vizsgálat alapján hamisnak 
találtatott. A hamisítvány igen jó. A 
bemutató a vizsgálat során bevallotta, hogy 
a Szürkecsuklyások mondott titkos és 
üldözött szervezetétől vásárolta a 
hamisítványt.  

Bejegyzés a shadoni királyi udvar 
kancelláriájának könyvében 

Evendil Bel Corma, u.e. 3. 
A fentebb említett hamisítványt 

gondosan átvizsgáltuk, és szomorú 
eredményre jutottunk. Mielőtt azonban ezt 
kijelentenénk, újabb vizsgálatra szántuk el 
magunkat.  

Bejegyzés a shadoni királyi udvar 
kancelláriájának könyvében 

Evendil Bel Corma, u.e. 3. 
Megérkezett alázatos hívásunkra 

Albus Arvinus mester, aki a Főatya – 
Domvik áldása rá! – kancelláriájának nagy 
tudású tagja. Ő is megvizsgálván a fentebb 
említett hamisítványt és más iratokat, velük 

megegyező véleményre jutott: a hamisítvány a 
korábban nálunk írnokoskodó, innét lopás és 
kártyázás vétke miatt alig két éve eltávolított nemes 
ifjú, Garro del Zamarguillerana műve. Az ügyet – 
minthogy az ifjú, nem gondolva az isteni és emberi 
törvénnyel, hűtlenség bűnébe esett – átadtuk király 
urunk megfelelő bíróságának.  

Királyi oklevéltár, 6-os számú szoba, 9-es 
jelzésű láda, - No 37. 

Az Egyetlen Isten, Domvik nevében. Mi, 
Evendil Bel-Corma, az Egyetlen kitüntető kegyéből 
e néven százhuszonegyedik királya és a többi, 
mindenkinek, aki eme írást olvassa és majdan 
olvasni fogja, üdvözlést mondunk mindannyiunk ura 
nevében.  

Ahogy Urunk, Domvik megítéli a lelkeket a 
test halála után, felemelve az igazakat, és 
megbüntetve a hamisakat, éppúgy szükséges, hogy a 
rend fenntartása és a birodalom megőrzése 
érdekéban mi is megjutalmazzuk azokat, akik a 
birodalom üdvén munkálkodnak, ám lesújtsunk 
azokra, akik ellene cselekeszenek. Ezért hát ezen 
levéllel tudtára adjuk mindenkinek, akit illet, hogy 
nemrégiben egy bizonyos Ordavus Quiena nevezetű 
shadoni polgár bemutatott nálunk egy oklevelet, 
mely szerint egy bizonyos tulajdonosaitól elhagyott, 
és így kincstárunknak járó ház az ő tulajdona. Az 
oklevelet kancelláriánk megvizsgálta, és azt 
igaztalannak, hamisítványnak találta; gondos és 
hosszadalmas vizsgálat után kétségtelenül kiderült, 
hogy egy bizonyos nemes ifjú, Garro del 
Zamarguillerana, nem tudni, miféle gonosz 
indulattól vezérelve, megfeledkezett a törvény 
szaváról, nem átallotta ezt a hamis oklevelet 
elkészíteni.  

A nevezett ifjú korábban a mi kancelláriánk 
írnoka volt, amíg onnan vétkei miatt el nem 
távolítottuk. Miután a kancellária tiszte szerint átadta 
az ügyet a mi bíróságunknak, az hosszas és gondos 
vizsgálatot végzett ebben a rendkívül fontos és 
veszélyes ügyben. Megállapíttatott, hogy a nevezett 
Garro del Zamarguillerana ifjú kora ellenére gyakori 
vendége volt a kocsmáknak és más efféle alantas 
helyeknek, ott kártyázott vagy más, hasonló 
szórakozásokat űzött, melyek ugyan nem tiltottak, 
de azért méltatlanok jó és becsületes 
alattvalóinkhoz; s bár efelől bizonyságot nem 
nyertünk, feltételezhető, hogy a mondott ifjú a 
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Szürkecsuklyások titkos, tiltott és üldözött 
szervezetéhez csatlakozott. Megbizonyosodtunk 
arról is, hogy Shadon városán kívül is még több 
helyen előálltak hamis oklevelekkel, melyek 
bizonyosan szintúgy e megátalkodott Garro del 
Zamarguillerana munkái; valamint a vizsgálatok 
során kiderült, hogy mindezen hamis oklevelet a 
Szürkecsuklyások titkos, tiltott és üldözött 
szervezetén keresztül jutottak azokhoz, akik 
bemutatták őket. Ennélfogva biztosra vehető, hogy a 
nevezett Garro del Zamarguillerana nevezetű ifjú a 
Szürkecsuklyások titkos, tiltott és üldözött 
szervezetéhez csatlakozott, és azok támogatásával 
okleveleket hamisított. Ezért hát a fent említett 
Garro del Zamarguilleranát törvény szerint 
megidéztük törvénykezésünk elé, de ő, tudván 
bűneit, a többszöri idézésre sem jelent meg. Így hát 
bíróságunk – a tökéletes és teljes bizonyítékokra 
való tekintettel – távollétében mondott ítéletet 
felette, mely szerint a nevezett nemes ifjú, Garro del 
Zamarguillerana hűtlen volt a királyhoz és a 
birodalomhoz.  

Ezért hát az ítélet, törvényeink és szokásaink 
alapján, az, hogy a sokszor említett ifjú, Garro del 
Zamarguillerana fosztassák meg nemességétől, 
melyre méltatlanná vált és melyet tettével 
megtagadott, nemkülönben minden ingó és ingatlan 
vagyonától, s végezetül fejével bűnhődjön. Ha 
nevezett Garro del Zamarguillerana, előkerülne, úgy 
meg kell tőle tudni cinkostársai nevét, hogy azok is 
törvény szerint bűnhődjenek, majd elevenen kell 
tűzön elégetni. Minthogy a mondott Garro, ki többé 
már nem viselheti a del Zamarguillerana nevet, 
szökésben és menekülésben van, nevét levelesíteni 
kell, hogy a mondott ifjú az igazságszolgáltatás 
kezére jusson. Az Egyetlen irgalmazzon bűnös 
lelkének! 

Ezen ügy bizonyosságára kiadtuk jelen, bírói 
pecsétünk árnyomatával megerősített levelünket. 
Kiadatott Suidas jegyző keze által, Shadon 
városában, Menor del Innes-Farna ítélőmestersége 
idején, Urunk, Evendil Bel-Corma, a Egyetlen 
különös kegyelméből Shadon e néven 
százhuszonegyedik királya uralkodásának negyedik 
évében, Szent Elster havának tizedik napján, az 
Egyetlen segedelmével. 

 
 

Cormasa tartományi levéltár, 35-ös 
láda – No 45. 

A Mi Urunk, Domvik nevében! Mi, 
Evendil Bel-Corma, az Egyetlen kegyelméből 
Shadon királya tartományaink hercegeinek 
egyként és együttesen üdvözletünket küldjük.  

Jelen levéllel tudomásotokra kívánjuk 
hozni, kik is azok a személyek, kik 
uralkodásunk előző negyedéve során ítéltettek 
el főbejáró bűnök elkövetésével, de akik jogos 
büntetésük elől elmenekültek. Ezért hát 
tegyetek róla, hogy nevük levelesítsék, és az 
egész tartományban igyekezzenek élve avagy, 
ha másképp nem megy, halva elfogni őket; az 
elfogónak a szokásos 10 jó tantum jár 
személyenként, illetve ha az elfogott már nem 
él, 5 tantum. Gondoskodjatok róla, hogy a 
levelesítettek névsora egyrészt minden faluba 
és városba elküldessék, ott nyilvánosan, piac 
napján, istentisztelet után felolvastassék; 
ugyanúgy a bűnösöknek e névsorát kapják a 
határok, révek, hidak és más helyek őrei is. 
Levelesítve lettek pedig a következők: 

(...) 
Garro del Zamarguillerana, 19 éves ifjú, 

termete rendes, haja sötétbarna, nemkülönben a 
szeme is, más különleges ismertetőjele nincsen. 

(...) 
Hogy híradásunknak megfelelő hitele 

legyen, ezen levelet lezártuk nagypecsétünk 
lenyomatával. Kelt Shadonban, Suidas jegyző 
keze által, uralkodásunk negyedik évében, 
Szent Tameris havának hetedik napján. Az 
Egyetlen áldása legyen rajtatok! 

 
Garro valóban a Szürkecsuklyásokként 

emlegetett szervezethez csatlakozott, noha 
ennek önkéntessége vitatható. A tolvajok, akik 
már évekkel korábban felfigyeltek az 
italmérésekben fel-felbukkanó ifjú kancelláriai 
írnokra, természetesen azonnal felajánlották 
neki vendégszeretetüket, amikor az utcára 
került. Ekkor még látszólag valóban 
vendégségről volt szó, s Garro, ha kívánta, 
elhagyhatta a szállásául szolgáló külvárosi 
házat, sétálhatott a környező utcákban, 
látogathatta a városnegyed templomait. 
Lebukása és üldözése – levelesítése – után a 
szabályok megszigorodtak, és új szálláshelyét 
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(látszatra egy gazdag kereskedőcsalád 
palotájának is beillő házat) többé nem 
hagyhatta el – igen, bár szerte a 
birodalomban keresték, Garro sosem 
távozott a fővárosból. Sejtette ugyan, hogy 
látszólagosan még létező szabadsága erősen 
korlátozott, de mindig félrehessegette a 
gondolatot, amikor azonban, egy év 
elteltével, józansággal, érvekkel nem 
törődve úgy döntött,, hogy meglátogatja 
családját, végül rádöbbentették leginkább 
fogságként meghatározható helyzetére.  

Így hát Garro immár bő évtizede lakik 
annak a polgárháznak egy gazdagon 
berendezett lakosztályában, melynek 
kulcsra zárt ajtaja előtt őrök állnak. 
Ideköltözése óta egyszer sem hagyta el a 
házat; az utóbbi években legalább annyit 
sikerült kialkudnia, hogy kísérettel néha 
felkeresheti az épületben található kis 
kápolnát. Fogoly tehát, de kívánatos fogoly; 
szabadságában ugyan korlátozzák, ám 
egyébként szívesen látott vendégként 
kezelik. Az ételre, italra panasza nem lehet, 
kívánságait, amíg az ésszerűség határán 
belül maradnak, teljesítik, legyen szó 
könyvről, lányról, vagy bármi másról.  

Merthogy Garro igencsak bővében 
van a szabadidőnek. Ugyan a tolvajok 
kérésbe burkolt utasítására az írás és 
olvasás művészetére oktatja a hozzá küldött 
gyerekeket, néhány kiválasztottat, ügyes 
kezű és éles eszű ifjút pedig a hamisítás 
titkaiba is beavat – egyébként Garro 
tanárnak kifejezetten csapnivaló -, 
napjainak és éjjeleinek nagyobb része mégis 
szabad. Olykor felkérik egy-egy hamis 
oklevél vagy más írás elkészítésére, 
ilyenkor néhány napra lázas, boldog munka 
váltja fel a semmittevést. Egyébként a maga 
szórakoztatására is készít hamis 
okleveleket, meg persze azért is, hogy ki ne 
jöjjön a gyakorlatból. Követelésére a helyi 
tolvajok minden, a kezükbe került írást 
elhoznak neki, legyen bár szó oklevelekről, 
magán- vagy hivatalos levelekről, 
szerződésekről, vagy akár csak tépett 

fecnikről; sok irat érkezik hozzá a birodalom egyéb 
vidékeiről, s néhány még külhonból is. Ezeket 
rendszerezi, szövegüket és jellemzőiket könyvbe 
másolja. Maradék idejét olvasással, táplálkozással – 
lassan igazi ínyenc válik belőle -, és lustálkodással 
tölti. Ennek köszönhetően az egykor vézna ifjú már 
komoly pocakot eresztett, s minden jel arra mutat, 
hogy újabb évtized múltán pontosan úgy néz majd 
ki, mint a városházak nagyasztalainál üldögélő, 
kövér, dupla tokás, bajuszos és önmagukkal 
fölöttébb elégedett patríciusok. 

Két dolog van, amitől azonban tartózkodik – 
az a két dolog, ami bűnbe vitte: az ital és a 
szerencsejáték. Az Egyetlenre tett fogadalmat, hogy 
többé sem kockát, sem kártyát nem vesz a kezébe, és 
hogy bármi más játékra sem adja magát; ezt  
fogadalmát pedig aggályosan betartja. Borral is 
módjával él; étkezésenként egy-egy kisebbfajta 
kupával engedélyez csak magának. Az első időkben 
még vezekelni próbált, sanyargatta magát, ám erről 
hamar leszokott; azt azonban, hogy bűnös isten és 
ember előtt, nem felejtette el. Nem tűri, hogy nemesi 
előnevén, a del Zamarguilleranán szólítsák, 
minthogy nemességére, amikor bűnös és 
törvénytelen cselekedetekre adta magát, méltatlanná 
vált. Haját a közrendűek módjára rövidre vágja, 
öltözéke is a nemteleneknek engedélyezett szabással 
és színekben készülnek.  

Egyébként Garro még nem hagyott fel teljesen 
a szökés tervezgetésével, latolgatja a lehetőségét, 
figyeli, nem hibáznak-e vendéglátói, nem lanyhul-e 
az őrizet. Időnként, keserű pillanataiban azonban 
beismeri önmaga előtt, hogy bár vágyódik a 
szabadság, valamint családja után, tulajdonképpen 
elégedett helyzetével; s tudja azt is, hogy túlságosan 
gyáva és lusta a szökés megtervezéséhez és 
kivitelezéséhez. Arra pedig, hogy egyszer majd 
elengedik, nem számíthat: tudása okán jóval többet 
ér a tolvajoknak, mint saját súlya aranyban, ráadásul 
immár kényelmetlenül sokat tud a Szürkecsuklyások 
titkaiból... 
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