
 

 

 
 

Caedon Gyöngyei 
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A Caedon Gyöngyei nevet viseli 
Caedon városának híres harcos iskolája. 
Az intézményt, amelyik a kezdeti 
időktől fogva egyfajta elit jelleggel 
képzi az elsősorban nemesi, de 
mindenképpen jómódúbb harcosokat, 
Psz. 3200-ben alapította Abrann dal 
Zuran, a feltörekvő, nemesi rangot 
vásárolt Ház családfője. A terv minden 
bizonnyal szerepet játszott abban, hogy 
a család sikeresen beilleszkedett a 
városállam nemességébe.  

A Caedon Gyöngyei a kezdetektől 
fogva egy, a jómódúak számára készült 
iskola, ahová a nemesek elküldhették 
kalandvágyó örököseiket, biztonságos 
távolban, mégis felügyelet alatt 
tudhatták sokadik fiaikat, célt adhattak 
fattyú gyermekeiknek. 

 

 

Az intézmény ma is nyitott, a három 
éves képzésen bárki részt vehet, aki 
befizeti az évi nyolc aranyas tandíjat. 
A harcos iskola az alapítók szándéka 
szerint a kezdetektől fogva a városhoz 
kötődik, épületét is a falakon belül 
emelték. Noha a tanítványoknak 
lehetőségük van a benti, egyszerű 
körülmények között lakni, szinte 
minden ifjú harcos a városban él, 
különösen a helyieknek nincs gondjuk 
szállásra. Az iskola sajátossága, hogy a 
nőket is egyenrangú félként kezeli, 
noha a hölgyek gyengék, tisztelet és 
védelem jár nekik, azok, akik önként 
választják az erő útját, és teljesítik a 
rájuk rótt nehézségeket, méltóvá 
válnak a harcostárs szerepére. Bizony, 
nem egy caedoni családfő, vagy nemes 
hölgy őrizgeti az iskola 
gyakorlóudvarát emlékei között, noha 
hiba lenne minden caedoni nemesben 
egy-egy párbajhőst sejtenünk.  

Az iskola nem csak ebben 
kötődik a városállamhoz, de a nemesi 
jellegű nevelés és elvárások mellett a 
pyarroni kultúrát, a caedoni 
szabadelvűséget és a városhoz való 
kötődést is belenevelik az itt 
tanulókba. A harcosokat kiváló 
mesterek, az állandók mellett gyakran 
cserélődő, világlátott előadók, 
vándorló, időlegesen megtelepedő 
tudós fők oktatják, nem ritka, hogy 
neves egyetemekről is meghívnak egy-
egy tudóst hosszabb-rövidebb időre. A 
Caedon Gyöngyei kulturált, művelt 
társasági emberek, szeretők és 
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párbajhősök, a fegyverforgatás mellett értenek az 
írás-olvasás tudományához, és otthonosan mozognak 
a nemesi udvarok világában is. A becsület és a hűség 
egyaránt fontos jellemzőjük, kivétel nélkül büszkék 
iskolájukra. A tanoncok bal vállukon tetoválás 
formájában három gyöngyöt viselnek, összetartásuk 
és elszántságuk jeleként. A Gyöngyök nem csak 
Házukhoz és iskolájukhoz hűek, de városukhoz is, 
általában innen kerülnek ki a városőrség tisztjei, 
olykor katonái is. Esküjük nem csak a caedoni elvek 
tiszteletét és védelmét, az iskola hírének öregbítését 
és becsületének megőrzését de az összetartást is 
előírja számukra, ha a sors úgy hozzá, hogy 
ellentétes oldalon kell harcolniuk, nézeteltérésüket 
akkor is becsületes párviadalon intézik el. Elveik 
hűen tükrözik az alapító, és azóta a dal Zuran Ház 
jelmondatát: „Értelmes élet, méltó halál”, amit 
többen is, noha hibásan, kifejezetten az iskolához 
kötnek. 

Az iskola a kardos-pajzsos harcmodort, több 
könnyű kard és a lándzsa használatát oktatja. A 
Caedon Gyöngyei jó ajánlólevélnek számít a 
Quironeiában, művelt, megbízható és képzett 
harcosokat jelent. 

Heraldika 

Noha az aszisz gyökerű caedoni heraldikában 
csak a Házaknak van címere, az egyes tagok nem 
viselnek külön-külön egyéni darabot, az iskola 
tagjainak körében mégis kezd elterjedni, nem csak 
az északi kultúra hatására, de az egyéni büszkeség, 
az iskola kifejezésére is. A Caedon Gyöngyei 
harcosok, amennyiben nemesi származásúak - az 
iskola önmagában nem ad, és nem jelent nemesi 
rangot - családjuk címerét a dolamin eredetű 
harapással hasítják, amiben iskolájuk címerét, a 
három igazgyöngyöt ábrázolják - általában ezüsttel. 
A személyi címerben az erv heraldikából átvett 
jelekkel határozzák meg születési sorrendiségüket, 
így az előszülöttek kardot, a másodszülöttek 
aranykört, a harmadik fiúk kettős holdat, a 
negyedikként születő egymást keresztező tőröket, az 
ötödik könyvet vagy tekercset, a hatodik fiú várat 
visel címerében, aminek számát növelik, 
amennyiben a születési sorban tovább is mennének. 
Míg az erveknél ezeket a születési jeleket általában a 
család színével harmonizáló színnel jelenítik meg, 
akár személyenként másmilyennel, addig Caedonban 
színük abbit vagy arany, esetleg ezüst. Az önálló 

címerre jogot szerző leány gyermekek - szintén 
az erv heraldika szokásai szerint növekvő 
számú virágot hordanak címerükön, melynek 
színét a fentebbiek alapján határozzák meg. 
Ezek azonban csak az érdemes (érdemet 
szerzett) leányok egymáshoz viszonyított 
sorrendjét határozzák meg.   

 

 

Karakteralkotás 
A Caedon Gyöngyei karakter férfi és nő 

egyaránt lehet. Caedont elfogadó mentalitás 
jellemzi más fajok irányában, így az emberek 
között élő, nem kirívó, kultúrájában 
alkalmazkodó, emberszerű, de más fajú 
karakter is tagja lehet az iskolának, legyen az 
dzsenn, félelf, de akár törpe, esetleg udvari ork 
is, bár ez utóbbiak bizonyosan számíthatnak 
egy-két keresetlen szóra. Az emberek közé be 
nem illeszkedő fajok az iskolának nem lehetnek 
tagjai, elképzelhetetlen, hogy egy vadork khál, 
vagy wier több évig megtűrt legyen az iskola 
falai között.   

A Caedon Gyöngyei karaktert a harcosok 
általános karakteralkotási táblázata szerint kell 
megalkotni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliza Sessya tel Vadantyn  és Karan del 
Zuran személyi címere 
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A Caedon Gyöngyei első 
karakteralkotási táblázata: 

 
Erő K6+12+Kf 
Állóképesség K10+8 
Gyorsaság 2K6+6+Kf 
Ügyesség 2K6+6+Kf 
Egészség K10+10 
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál 3K6 (2x) 
Érzékelés 2K6+6 

 

Harcérték 
A Caedon Gyöngyei harcos Ké-alapja 

9, Té-alapja 20, Vé-alapja 75, Cé-alapja 0; 
amihez minden tapasztalati szinten 10 
harcérték módosítót kap, amit tetszés 
szerint oszthat el harcértékei közt, egyetlen 
megkötést figyelembe véve: Té-jét és Vé-jét 
minden szinten köteles 2-vel növelni.  

Életerő és fájdalomtűrés 
 A Caedon Gyöngyei Ép-alapja 7 

(ehhez adódik még egészsége tíz feletti 
része), Fp-alapja pedig 6, amihez 
(állóképességének és akaraterejének tíz 
feletti részén túl) tapasztalati szintenként 
további K6+3 Fp járul. 

Képzettségek 
A Caedon gyöngyei Kp-alapja 10, amihez 

minden tapasztalati szinten további 10 járul.  
A Caedon gyöngyei képzettségei első szinten: 

Képzettség Fok/% 
Ökölharc Af 
Belharc Af 
Fegyverhasználat (kard*) Mf 
2 Fegyverhasználat (lándzsa) Af 
Pajzshasználat Af 
Lovaglás Af 
Pszi Af 
Írás/olvasás Af 
Etikett Af 
Heraldika Af 
Tudományos képzettség** Af 
Művészeti képzettség*** Af 
Mászás 10% 
Esés 10% 
Ugrás 10% 
Nyelvismeret Af (5,4) 
Kultúra (aszisz kultúrkör) Af 
Helyismeret (Caedon) 60% 
Helyismeret (Dél-Quironeia) 20% 

 
* A játékos választhat az iskolában oktatott és 

népszerű hosszúkard, egyeneskard és tőrkard közül, 
néha egy-egy északi lagoss vagy egy déli predoci 
egyeneskard is előfordul. 

** A karakter egy bármilyen tudományos 
képzettséget választ, amiben alapfokú jártasságot 
szerez. Leggyakrabban a legendaismeret, a 
történelemismeret és a jog/törvénykezés (Pyarroni) 
és a vallásismeret fordul elő.  

*** A karakter egy bármilyen művészeti 
képzettséget választ, amiben alapfokú jártasságot 
szerez. Ezek leggyakrabban az irodalom vagy az 
éneklés/zenélés.  

A Caedon Gyöngyei minden tapasztalati 
szinten kap 5%-ot, amit tetszés szerint oszthat el 
százalékos képzettségei között.  

A Caedon Gyöngyei képzettségei a további 
tapasztalati szinteken: 

 
Tsz. Képzettség Fok/% 

3 Hárítófegyver használat Af 
4 Sebgyógyítás Af 
5 Legendaismeret Af 
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Tapasztalati szint 
A Caedon Gyöngyei harcos a harcosok 

táblázata szerint lép tapasztalati szintet.  
 
A Caedon Gyöngyei szintlépése: 
 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-160 1 
161-320 2 
321-640 3 
641-1440 4 
1441-2800 5 
2801-5600 6 
5601-10000 7 
10001-20000 8 
20001-40000 9 
40001-60000 10 
60001-80000 11 
80001-112000 12 

További szint: 31200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caedon Gyöngyeinek fegyvertára 
A Caedon Gyöngyei harcos iskolában 

alapvetően a hagyományos kardos-pajzsos 
harcmodort oktatják. A kultúrkör jellemző 
kardjait részesítik előnyben, így általában a 
hosszúkard, egyeneskard és tőrkard jelenik 
meg, néha egy-egy északi lagoss vagy egy déli 
predoci egyeneskard is előfordul. A harcosok 
közepes pajzsot használnak, kivéve a 
tőrkardosok, ami mellé általában a kis pajzs 
párosul. A nemesifjak megtanulnak bánni a 
lándzsával is, ám ezt legtöbbször az iskolával 
együtt maguk mögött hagyják.  

A Caedon Gyöngyei fürgeségre építő 
könnyű harcmodort oktat, harcosai legfeljebb  
olyan vérteket viselnek, aminek MGT-je nem 
nagyobb 2-nél.  

 
Kép: Vida László munkájának vágott 

változata. (Rúna 5/3) 
A címerek a szerző saját alkotásai. 
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