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Pyarron istenei

Adron

Alborne

A fény és a mágia ura; zárkózott
és emelkedett entitás. Ritkán avatkozik
az anyagi sík eseményeibe, papjai
azonban felkészült és odaadó munkásai
Pyarron és az embernem ügyének.
Többre tartják a szellemi táplálékot a
test
puszta
szükségleteinél,
és
szívesebben élnek a jövőnek, mint az
adott pillanatnak. Jeles építészek,
geomanták, csillagászok és filozófusok
akadnak köztük, sokuk a lar-dori
varázslóiskolát is kijárta. Kolostoraik
biztonságában
felülemelkednek
a
hétköznapok
apró-cseprő
ügyein;
életüket szinte teljes egészében az
Államközösséget behálózó mágikus
erővonalak és a jelentősebb mana-gócok
felügyeletének szentelik. A közéletben
tevékenykedő kis számú Adron-pap a
Fehér Páholyt vagy az Inkvizíciót segíti,
esetleg a térkapuhálózatot vigyázza.
Halk szavú, fegyelmezett emberek,
akiket
skarlát
szegélyű
fehér
köntösükről lehet felismerni. Szent
szimbólumuk a rubinkő.

A
pyarroni
panteon
e
halhatatlanját sokan – és helytelenül –
a bárdok istenének tartják. Ez már csak
azért sem felelhet meg a valóságnak,
mert bár a dal mesterei nagy számban
kóborolnak Ynev térségein, az ő hitük
révén Alborne sosem emelkedett volna
a pantheon jelentős alakjai közé, s
aligha tett volna szert arra a
befolyásra, aminek manapság, a
Hetedkor utolsó harmadában örvend.
Alborne – vagy ahogy hívei
emlegetik, a Harmónia Őre –
mindazok istene, akik a szabad
művészetek gyakorlásával, dallal,
tánccal, széphistóriák és poémák
írásával, vászonnal és festékkel,
vésővel és márvánnyal keresik
kenyerüket. Kedvére való minden, ami
gyönyörködtet, legyen az műtárgy
vagy eleven test, ember vagy más fajú,
mágikus vagy természeti jelenség.
Szent szimbóluma a csillaglant.

MAGUS

Pyarron istenei

Nem követeli meg híveitől, hogy tiszteletére
impozáns templomokat emeljenek: szent helye lehet
bármely nagy művész otthona, oltárai majd’ minden
ynevi színház fedele alatt megtalálhatók, papjai és
papnői pedig – akik kivétel nélkül egy vagy több
szabad művészet gyakorlásában jeleskednek –
gyakorta emelkednek a közösség szellemi vezetőivé
olyan településeken is, ahol más halhatatlanok
kultusza éppoly elfogadott, mint saját uruké.
A meleg évszak első harmada kontinens-szerte
a dalversenyek, költői megmérettetések ideje. A
Harmónia Őrének ünnepeit, a közös fohászokat
rendszerint csillagos ég – Alborn kupolája – alatt
tartják; az isten, aki a hagyomány szerint a világot
ölelő kristályszférákon túl lakozik, ilyenkor juttat
hatalmából az arra érdemeseknek, s a szükséghez
képest nyers manával, ihlettel vagy sugallattal
támogatja a hozzá fordulókat. Felkentjei olykor
akaratának közvetítőivé válnak, leghíresebb követői
(innen a közkeletű félreértés) mégis a bárdok,
akiknek legkiválóbbjai – Enika Gwon, Iriogo Orel és
Lirian vil Sineas – hosszú, vagy épp örök életet
nyertek a kezéből.
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tengerészek is szép számmal akadnak köztük.
Általános tiszteletnek örvendenek, hiszen
Pyarron élelmezése és biztonsága az ő vállukon
is nyugszik. Ruházatuk tartományonként más
és más; többnyire kék és zöld árnyalatú. Szent
jelképük a viharkagyló.

Arel
A természet és a harc istennője, a
vakmerők közismert patrónusa. Kedveli az
egyedi
hőstetteket,
különösen
azokat,
amelyeket puszta virtusból, az ő kedvéért
hajtanak végre. Hívei közt sok a kalandozó,
kegyeltjei esztelen vállalkozásaikról, öngyilkos
hőstetteikről nevezetesek. Kultusza a Dúlásig
kevésbé volt népszerű a békés és rendezett
Pyarronban, ahol jobbára az asszonyi
féktelenség megtestesítőjét látták benne. ÚjPyarronban számtalan Arelnek szentelt
erdőfolt, vadaskert és liget szolgál a fiatalság
gyülekezőhelyéül. Arel hívei megtelepedni
ritkán hajlandóak, hivatali méltóságot pedig
szinte sosem vállalnak – rendszerint
képzettségük is hiányzik az ilyesmihez. A
Dúlást követő zűrzavaros időkben nőtt a
megbecsülésük; többnyire tanácsadók a
hadsereg mellett, vagy utasokat kalauzolnak az
elnéptelenedett földeken. Szent szimbólumuk a
sólyomhold.

Antoh
A vizek és viharok istennője. Szeszélyes és
kiszámíthatatlan, akár az általa uralt tenger, s vad,
mint a szelek, melyekkel a hullámokat korbácsolja.
Időnként szelíd és megbocsátó, máskor haragos és
engesztelhetetlen.
Templomegyüttesei
minden
nagyobb folyó- és állóvíz partján megtalálhatók a
Lar-Dortól a Gályák tengeréig. Az Antoh-papok
többsége megbecsült hivatali, olykor katonai
tisztségeket tölt be; időjósok, vízmérnökök és
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Darton

Della

A halál és az újjászületés ura, a lelkek
kalauza; közismert tréfamester. Papjai
általában akkor kerülnek előtérbe, ha
gyászeset történik – ilyenkor gondoskodnak
a temetésről és a lélek további sorsáról.
Akkor is rendelkezésre állnak, ha valaki
idős korára vissza kíván vonulni a világ
zajától, hogy felkészülhessen a nagy
utazásra. Ekkor otthont nyújtanak számára
kolostoraik egyikében, melyek a temetővel
és a szentéllyel együtt minden nagyobb
településen megtalálhatók. Darton papja
boncnokokként és halottkémekként segítik
az
orvoslást
és
a
bűnüldözést.
Méltóságteljes, cinikus humorú emberek,
akiket ezüstszállal hímzett fekete köpenyük
mellett istenük szent szimbólumáról,
a varjúszárnyról lehet megismerni.
Darton hivatalos kultusza nem
rendelkezik paplovagrenddel. A maremita
paplovagok hivatalosan nemkívánatos
személynek számítanak az Államközösség
országaiban, legfőbb vezetőiket, köztük a
sötét prófétaként emlegetett Airun al
Maremet pedig kiátkozta a Papi Szék. A
kultusz reformációja mind a mai napig tart.

A Fátylak Takarta Arcú Hölgy; az istencsalád
megnyilatkozása idején a művészetek patrónusaként
tiszteltek. A vallástörténészek körében a mai napig
vita dúl arról, mi okozta háttérbe szorulását – a
legelterjedtebb nézet szerint túlontúl megfoghatatlan
a kontinens lakói számára, akik magukhoz közelebb
állónak érzik a szenvedélyes Arelt vagy a szikáran
megbízható
Kradot.
Dellának
csak
az
Államszövetség ideológiai hátsó udvarának számító
déli városállamokban és Erionban van számottevő
kultusza. Lar-dorban temploma is áll, szertartásainak
irodalma könyvtárnyi, akár a többi halhatatlané,
saját ünnepnapokkal azonban az utóbbi félezer
évben – mióta szerepkörét Alborne vette át – már
nem rendelkezik, és papjait sem képes felruházni a
szakrális
mágia
minimumát
meghaladó
képességekkel. Szent szimbóluma két egymást
keresztező fénykéve.

………… … ………………
…………… ………… ……
……………… ……… …………
…… …… …………… ……… ……
…… ……… ……… ……………
……… … ………… …
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letéteményeseit – minden körülmények között
megsegíti.

Dreina
A hatalom és a rend istenasszonya; a panteon
legátláthatóbb és leggyakorlatiasabb istensége.
Papjai elismert tudósok; közülük kerülnek ki a
legnagyobb tekintélynek örvendő politikusok, udvari
tanácsnokok. Egyetemeik a legjobb hírű iskoláknak
számítanak szerte Yneven, templomaik szépség
dolgában Krad katedrálisaival is felveszik a
versenyt. Dreina beavatottjai tisztük szerint más és
más jelképet hordoznak: a bírák jogart, a politikusok
körbe zárt férfitenyeret, közepén a mindent látó női
szemmel, a gazdasági életben tevékenykedők
leggyakrabban bőségszarut vagy aranyserpenyőt.
Téved azonban, aki Dreina kultuszát puszta üzleti
vállalkozásnak véli: szerzetesrendjei és zárdái
számos sorsüldözött, megkeseredett embernek
nyújtanak menedéket.

Gilron
A fémművesek és fegyverkovácsok
patrónusa; szent szimbóluma az acélpöröly.
Templomai nincsenek; akik őt választják
uruknak, a kultusz kazamatáiban esnek át a
beavatási szertartáson, melyet a szóbeszéd
szerint
embernél
ősibb
fajzatok
szerencséltetnek jelenlétükkel. A legkiválóbb
fegyverkovácsok művészként bánnak a vassal
és az acéllal, némelyek tűzfegyerek és önjáró
gépezetek előállítására is képesek. Titkaikat
szigorúan
őrzik,
minden
eszközzel
megakadályozzák az avatatlanokat azok
felfedésében. Az újításokat nem kedvelik; a
holt anyagban megtestesülő tökéletesség, a
mindenek
felett
való
hasznosság
az
eszményképük. Noha szerte Yneven, így
Pyaronban is, megbecsülés övezi őket, számuk
csekély: évente mindössze három új tagot
fogadnak soraikba.

Ellana
A testi szerelem és a szépség patrónusa.
Papnői hivatásos kurtizánok; gyönyöroltárokkal ékes
szentélyei Ynev legismertebb – és legdrágább –
bordélyházai közé tartoznak. Szent szimbóluma
a lótuszvirág, papnőit rendszerint a Lótusz
Leányaiként emlegetik. Kalandozni ritkán járnak –
nem is nekik való foglalatosság –, ám hírszolgálatuk
kiváló, s jó pénzért nemcsak a test örömeit bocsátják
áruba, hanem a legkülönfélébb forrásokból
összegyűjtött információkat is, melyek szerfölött
ritkán bizonyulnak hiteltelennek.
Hírével ellentétben Ellana korántsem felelőtlen
istenség; hiú és kacér ugyan, de a neki kedveseket –
különösen a szerelmeseket és a szépség
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arcfele kortalan és derűs, szemük aranyfüsttel
futtatott, a bal ráncos, üres szemgödrű és
kérlelhetetlen, akár az elmúlás maga. Kyel felkentjei
kizárólag férfiak, s szakrális mágiájukon túl nem egy
különleges képességgel rendelkeznek: ha úgy látják
jónak, egyetlen napra még az idő folyását is
megakaszthatják – a szóbeszéd szerint ezzel a
módszerrel késleltették Pyarron végzetét. A bölcsek
tudni vélik, hogy az e napon fogant gyermekek
mindegyike – köztük a Fellegvárat védelmező
Elorand fia – isteni kegyelemben részesült, és
átvészelte a Dúlás esztendeit.
A hideg évszak első négy hónapja – Kyel Két
Párja – a kontinens pyarroni hitű államaiban a
praktikus szertartások ideje. Az emberek ilyenkor
mondanak köszönetet az előző év jótéteményeiért,
ilyenkor szentelik újra oltáraikat, ilyenkor
búcsúztatják
halottaikat,
köszöntik
az
új
jövevényeket, és megemlékeznek mindazon
szentekről és hősökről, akik Kyel szándékainak
megvalósítása közben áldozták életüket. A Harag
havában előcitálják rosszakaróik és ellenségeik
nevét – az előbbiek számára megvilágosodást, az
utóbbiakra gyors halált kérnek, a rítus-láncolat
záróakkordjaként, a Végítélet havának utolsó napján
pedig uruk kegyelmébe ajánlják otthonukat, a széles
nagyvilágot.

Krad
A panteon főistene, a tudományok
patrónusa. Az ortodox hagyomány Kyel
legidősebb fiának tartja, a Hetedkor utolsó
századában azonban már illetlenségnek
számít felemlegetni ezt a hiedelmet. Ideje
legjavát elmélkedéssel tölti, a halandók és
világuk dolgaival ritkán, akkor is csak
elméleti szinten foglalkozik. Nem kíván
áldozatokat és bonyolult szertartásokat,
megelégszik akár sebtében elsuttogott, ám
szívből jövő imákkal is. Paplovagjainak
rendje,
az Aranykör –
mely
szent
szimbólumáról kapta nevét – egészen
Pyarron alapításáig vezeti visszaeredetét.
Végigkísérték a hírvivők térítőútjait, és
eljutottak Ynev minden zugába, hogy új
ismeretekkel térjenek meg a Szent Városba.
Fegyveres védelmezők, éles szemű
nyomozók és hírszerzők egyben, akik a
legalantasabb feladatokat is zokszó nélkül
vállalják, ha így gyarapíthatják a kultusz
befolyását.

Kyel
A teremtés és pusztítás kétarcú ura, az
egyensúly őre. Hívei a nagyobb városokban
kéttornyú katedrálisokat emelnek. E
katedrálisok mindegyikének két bejárata
van – az elsőt az élet, a másikat a halál
szertartásai alkalmával használják, és az
alkalomnak megfelelően szólaltatják meg a
tornyokban a kürtöket, illetve a harangokat.
Urukat kétlényegű, egy testű entitásként
ábrázolják; a szobrok, falfestmények jobb

Noir
Az álmok, jövendölések és sugallatok istene;
bizonytalan
nemiségű,
rejtelmekben
és
ellentmondásokban bővelkedő személyiség. A
panteon többi tagjához nem fűzik rokoni szálak –
feltehetően valamely rég letűnt nép istenségei közül
került a pyarroni hitvilágba, kultuszára utaló elszórt
jelek már a crantai korszakban kimutathatók.
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Egyes apokrifok szerint bosszút esküdött a
pyarroni panteon ellen, és csak az alkalomra
vár, hogy beteljesítse. Szent szimbóluma, a
rémtörténetek
sokaságában
megénekelt
kígyószív elsorvasztja és halálba taszítja
hordozóját, ha az nem tartozik Orwella hívei
közé.

Szent jelképével, a félig lehunyt udzsszemmel, gyakrabban találkozhatunk omlatag
rommezőkön,
mint
a
hetedkori
városok
szentélynegyedében. Rendszeresen csak a hivatásos
hazárdjátékosok fohászkodnak hozzá, de az álombéli
jelet vagy útmutatást kérők mind őt keresik az
imáikkal, bármelyik pyarroni istent is imádják
máskülönben. Papjai álomutazók, áfiumkereskedők
és titkos fogadóirodák üzemeltetői, az ynevi alvilág
befolyásos személyiségei.

Uwel
A
pyarroni
istencsalád
egyik
legellentmondásosabb figurája; az igazságos
bosszú istene, közkeletű nevén a Bosszúállás
Atyja. Szent szimbóluma a lesújtani készülő,
páros ököl. Papjai egyben lovagok is, akik
Ynev-szerte
magányosan
álló
erődítményekben, várakban élnek, a környező
lakosság adományaiból, illetve megbízásaik
szerény béréből tartják fenn magukat. Uwel
papjait bárki felkeresheti: ha bosszúját
igazságosnak ítélik, s nyilvánvaló, hogy nem
tudja maga beteljesíteni, akkor minimális, sok
esetben névleges ellenszolgáltatás fejében
bevégzik azt. Félelmetes harcosok hírében
állnak, és azt tartják róluk, amíg egy ügyet le
nem tudtak, nem nyughatnak: ha valamelyikük
odavész, menten egy társa áll a helyére.
Darton mellett Uwel a másik pyarroni
istenség, akinek állásfoglalása az anyagi síkon
zajló eseményekben nem egyértelmű; több
ízben előfordult, hogy kegyelmét kiterjesztette
az Északi Szövetség és Pyarron ellenségeire,
mert az adott esetben az ő ügyüket ítélte
igazságosnak.

Orwella
Másként a Kitaszított, az ortodox hagyomány
szerint Dreina és Uwel nászából született, valójában
azonban sokkal ősibb erőt testesít meg. Selmo
próféta Titkos Fóliánsa a Nagyok viszályának
túlélőjeként említi; úgy tartja, egy negatív elemi
síkról származik, és fegyverként használták a Korok
előtti háborúban, mely az egész világot romba
döntötte. Igaz vagy sem, csillapíthatatlan gyűlölet
lobog benne a harmónia minden formája iránt.
Eónokon át rejtőzködött a valóság fonákján, mielőtt
Kyria nagyjainak elbizakodottságát kihasználva utat
tört a kontinens anyagi síkjára... és ezzel az Ötödkor
leghatalmasabb északi birodalmának vesztét okozta.
Ezredéveken át nyalogatta kyr hatalmasoktól kapott
sebeit a nemlét mezsgyéjén, ahonnét csak álmok és
sugallatok formájában szólhatott Yneven megbújt
híveihez.
A pyarroni istencsaládba egy hatodkori káoszentitás alakját elbitorolva sikerült beférkőznie.
Mikor megmutatkozott valódi természete, az új
istenek kitaszították maguk közül – a Pyarron
alapítása idején fogant legendák legsötétebbjei e
rövid, de annál hevesebb küzdelem emlékét őrzik.
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A szent szimbólumokat Mirage
készítette Zsílvölgyi Csaba ("Max")
grafikái alapján.

A szöveg megegyezik a Hit Városa
című antológia istenleírásaival.
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