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Tengermellék, a Karnelianok birtoka 

Abaszisz negyedik tartománya, a Tengermellék bemutatása előtt feltétlenül tisztáznunk kell azt a 
kettősséget, mely a tartományt mind az elnevezés, mind területének vonatkozásában jellemzi. A 
Tengermellék a Psz. 3690-es években Abaszisz egyik tartománya, hercegkapitányi családja a Karnelian 
Ház, ahol a MAGUS jelenében a híres Calyd Ruplert-Cetiehir Karnelian tölti be a hercegkapitányi 
tisztséget. A tartomány területe magában foglal egy keskeny tengerparti sávot, mely Abaszisz nyugati 
oldalán ékelődik Rak Narval területébe, és egész az Onpor-hegység egyes északnyugati előhegyeiig 
nyúlik. Ez a szárazföldi terület, a Tengermellék történelmi része, ma a tartomány kisebb és 
jelentéktelenebb egysége. A Tengermellék meghatározóbb területe a Szigetbirtoknak is nevezett, 
mintegy félszáz kisebb-nagyobb szigetet magába foglaló terület, mely sokáig nem képezte részét a 
Tengermelléknek, ám ma, a Karnelianok uralmának köszönhetően a tartomány része, és a világ 
szemében azonossá is vált vele. A Tengermellék elnevezés Abaszisz alapításától kezdve a tengerparti 
sáv, mint tartomány elnevezése, és csak a Karnelianok uralmával egyidőben vált részévé a Szigetbirtok 
is.  

Történelem 

A Tengermellék és a szigetbirtok szigeteinek földrajzi kialakulása minden bizonnyal a Quiron-
tenger kialakulásával együtt valamikor a Harmadkorra tehető, azaz jóval az emberek megjelenése előtt 
történt. A tengerpart arculata is minden bizonnyal számtalan változáson esett át a korok változásával, 
hiszen a tenger még ma is kedvére alakítja a partvonalat. Fokozottan jellemző ez a szigetekre, melyek 
alapját a tenger egykor kialakult aljzata adja, sajátos, hegységformát kölcsönözve a Szigetbirtok alatti 
tengerfelszínnek – egyes geográfusok egyenesen olyan feltételezéseket tesznek, hogy valaha hegyek 
emelkedtek a Quiron-tenger mai helyén. Erre az alapra épült rá a szigetek zömét ma is kitevő üledékes 
kőzetből felépülő, kisebb-nagyobb szigetek egész serege, melyek száma ma megközelítőleg félszáz. 
Pontos adatot nem csak a lassú változások miatt nem lehet mondani, amit egy-egy sziget eltűnése, vagy 
egy-egy jelentéktelen zátony szigetecskévé növekedése okoz, de a felmérések is hol szigetnek 
titulálnak egy-egy zátonyként 
kiálló sziklacsúcsot, hol pedig még 
egy házat és stéget elbíró 
szigetecske is zátony minősítést 
kap.  

A terület első lakói minden 
bizonnyal a crantai időkben a 
Quironeia délnyugati területein élő 
ravathi és roon törzsekből 
kerülhettek ki, később, ezek 
elkeveredtek a keletről beáramló 
dolamin és kheton törzsekkel. A 
crantai időkben itt élők főként a 
tengerparton, illetve a közelebbi és 
jelentősebb szigeteken éltek, a 
hajózás fejletlensége nem 
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kedvezett a nagyszámú sziget benépesítésének, illetve elszigetelt szórványközösségek kialakulását 
okozta. A mai napig gondot okoz a tudósoknak pontosan behatárolni, hogy vajon ebből az időből 
eredeztethető-e a két legendákban homályosan azonosítható alak, Adún és Narad, akik a világ nyugati 
peremén túli sötétségben laknak, és a szigetbirtok népei mitikus őseiknek tekintik. Hogy ők egykori 
crantai istenalakok korcsosult, vagy hősök felmagasztosult változatai, nem ismeretes. A Nagy Crantai 
birodalom, majd a Tajtéktrónus Birodalom elvirágzása után a terület a kyrek Freiglundnak nevezett 
tartományához tartozott, ám ott, főleg a szigetek, egy-két katonai objektumot leszámítva nem voltak 
jelentősek, sem kihasználtak.  

A Tengermellék történetében jelentős mérföldkő a Hiere Otlokir vezette aszisz törzsek 
betelepülése, és a terület meghódításával Abaszisz megalapítása, melyre a Psz. 1742-ben került sor. A 
Tengermellék Abaszisz egyik tartománya lett, melyhez – a mainál jelentősebb méretű, ám az akkori 
viszonyok között is nevetségesen kicsi – szárazföldi, partmenti terület, és néhány sziget tartozott, ám 
ez, egy-két közvetlenül a part közelében lévő szigeten kívül nem jelentette a mai Szigetbirtok területét.  

A Tengermellék tartományt I. Hiere Otlokir – egyes állítások szerint gúnyból – ajándékozta 
leggyengébb alvezérének, Dorc del Tiratnak, aki így a Tengermellék első hercegkapitánya lett. A 
tartomány egy évezredig volt előbb a Nagykirály támasza, később a változó aszisz politikai élet 
szereplője a del Tiratok pálcája alatt. Senki nem vette igazán komolyan az Otlokir Ház kihalását követő 
aszisz örökösödési háború utójátékában Nyktalosban nem kívánatossá vált Karnelianokat, akik feje, 
Oren Palyd-Karnelian a Psz. 2033-as évben odahagyni kényszerült addigi hazáját, és a partmenti 
szigeteken keresett menedéket övéi számára, letéve a mai Szigetbirtok alapjait, ami akkor még közel 
sem volt része a del Tiratok uralta Tengermelléknek. A Szigetbirtok ettől fogva sajátos helyzetbe 
került, és afféle senki földje volt, ugyanis miután a honfoglaló Oren Palyd-Karnelian legyőzte a Dal 
Rasziszok ellene küldött hajóit, illetve elmenekült és elrejtőzött a szigeteken, afféle megtűrt személlyé 
vált, aki az Abasziszt irányító hatalmak érdekszféráin kívülre került. Bár jogilag a család a korábbi 
nyktalosi hercegkapitány pálcája alá tartozott, gyakorlatilag nem éltek tovább nyktalosi földön, és 
érthető, hogy a viharos távozás után nem szívesen kerestek egymással kapcsolatot. Elvileg aszisz 
nemesként a Nagykirály alattvalói voltak, ám elszigeteltségük miatt ez kezdetben kevésbé érvényesült, 
ám a későbbiekben – hercegkapitányuk nem lévén – nyugodtan kereshették a Nagykirály kegyeit. A 
Karnelianok akkori feje, Oren Palyd azonban nem véletlenül vívott ki akkora tiszteletet népe szemében, 
ugyanis nemhogy megvetette lábát a szigeteken, de meg is tisztította a senki földjét a különböző gonosz 
fajzatoktól, és mind több szigetet vont irányítása alá. A szigetbirtok ezentúl nem egy aszisz család 
menedéke, vagy újrakezdeni vágyók célpontja lett, s bőséggel jutott ide is a Psz. II. évezred toroni 
kivándorlóiból is. A Psz. XXVIII. századra a Szigetbirtok megerősödött, és a Karnelianok vezetése 
alatt egy bár kis, mégis stabil és viszonylag semleges hatalmi tényezővé alakult. Nincs mit csodálkozni 
azon, hogy a Karnelianok ekkorra már többször apróbb összetűzésekbe keveredtek a del Tiratokkal, 
mint ahogy azon sem, hogy a Del Tiratok ellenében a Nagykirály megfelelő hűbéresei voltak.  

A Tengermellék és a Szigetbirtok története a Psz. 2782-ben kapcsolódott össze: ekkor került sor 
I. Maberon dul Barraga Otlokir nagykirály, kérészéletű reformjának bevezetésére, mely a megerősödött 
oligarchák letörését célozta meg. Az uralkodó egyszerre váltotta le mind az öt tartomány 
hercegkapitányát, helyükre saját hűbéresei közül nevezett ki olyan aszisz urakat, aki addig még bárói 
címet sem viseltek. Így került a Tengermellék élére Trevir Karnelian. Ez a beiktatás csak személyre 
szólt, visszavonásig volt érvényes, és nem volt tovább örökíthető, legalább is a nagykirály szándéka 
szerint, ám I. Maberont hamarosan valamennyi hozzátartozójával együtt meggyilkolták. A 
tartományokban visszatértek a hercegkapitányi családok és kíméletlenül kiirtották vetélytársaikat, bár 
ketten is akadtak, akik önként lemondtak volna a bitorolt tisztségről, ők haltak meg leghamarabb. Ám a 
Tengermelléken ez fordítva történt. A Karnelianoknak sikerült megkapaszkodniuk, és hosszú és 
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mindkét részről rendkívül kegyetlen háborúban kiirtották a del Tiratokat, így nem volt kinek 
visszakerülni, a Karnelianok viszont berendezkedtek a Tengermelléken. A hercegkapitány váltásba 
egyébként még három, a del Tiratokhoz hű Ház belebukott, ők nem akarták elfogadni a Szigetbirtok 
uralkodó nemesházait, veszniük kellett hát. 

Az új uralkodó - I. Osatur dal Khosszisz Otlokir - mégsem akarta elismerni a Karnelianokat. Sőt, 
fegyveresen akart föllépni ellenük, főként presztízsokokból. (Állítólag nem bírta elviselni a gondolatot, 
hogy amikor majd a historiográfusok nekilátnak feldolgozni az általa alapított dinasztia történetét, az 
első fontos esemény, amire kitérnek, egy „paraszt” családnak a hercegkapitányok közé történő 
befurakodása legyen.) Csakhogy a kizsigerelt ország egyre nehezebben viselte az újabbnál újabb belső 
hadjáratokat és személyes leszámolásokat. 

A szigeterődökben elsáncolt Karnelianok felkészülten várták a támadást. Lényegében már senki 
sem követelte magának a hatalmukban lévő tartományt; sőt, rajtuk kívül nem is nagyon maradt más, 
aki megfelelően el tudta volna kormányozni. A szóba jöhető személyeket (így pl. a hat tengeri bárót) 
már mind fölkutatták és megölték. Az is egyértelmű volt, hogy nincs visszaút, a többi tartomány 
példája megértette a Karnelianokkal, hogy nincs hová visszavonulniuk. A Karnelianoknak támogatóik 
is akadtak: az agg Andar dul Mordak hercegkapitány és Tyrzoc baraadi rontásérsek kapcsolatba léptek 
a Karnelianokkal, s rövid tárgyalások után megkötötték Rak Narval, a Baraad-sziget és a Tengermellék 
ligáját a nagykirály ellen. Az okmány közös kiállítása egyben Trevir Karnelian hercegkapitányi 
címének első hivatalos elismerését jelentette. Természetesen nem ingyen történt mindez, a Karnelianok 
kiváló politikai érzékét nem csak a pozícióba kerülésük tanúsítja, de az is, hogy a túlélésüket 
meghatározó szövetséget apró engedményekkel éppen a megfelelő időben voltak képesek megszerezni. 
Rak Narval jelentős területet kapott az eredeti Tengermellék szárazföldi részéből – erre a 
Karnelianoknak nem volt akkora szüksége, hiszen ők már a szigeteken rendezkedtek be. A területi 
változásokat a későbbiek során sikerült minden szempontból törvényesíteni. Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a Karnelianok ezzel a lépéssel megszabadultak két, a del Tiratokhoz bár nem 
nyíltan hű, mégis őket támogató nemesháztól – az ő megrendszabályozásuk legyen a dul Mordakok 
dolga – és inkább az őket szívesen látó, eddig mellőzött pozícióban lévő del Maliaar Ház befolyása 
alatt lévő területeket tartották meg. A baraadi rontásérsek baráti fellépését a toroni bevándorlók kérdése 
indokolta, jelentős szerepe volt ennek a szövetségnek abban, hogy Tharr vallása és kultuszának 
békésebb irányzatai meg tudtak telepedni, és elterjedhettek, illetve nem üldöztettek a Karnelianok 
birtokain. 

A liga túlerőben lévő seregei vízen és szárazon egyaránt útját állták a Tengermellékhez vonuló 
nagykirályi hadaknak, és harc nélkül meghátrálásra késztették őket. 

Az Ifinbe visszatérő I. Osatur egyre képtelenebb háborús tervezgetésekbe merült, immár nemcsak 
a Karnelianok, hanem az „árulók” ellen is. Rögeszméivel és követelőzéseivel lassan legbiztosabb híveit 
is elidegenítette magától. Mikor már Toron előtt is fejet hajtott volna, csak hogy segítséget kapjon, 
tulajdon családja tette el láb alól, természetesen a legnagyobb titokban. A Dal Khossziszok így 
nagyobb botrány nélkül megmaradhattak a nagykirályi trónon, és az ezzel lezárult konfliktus a 
Karnelianok hercegkapitányi elismerését is jelentette.  

Az új Tengermellék tartományt – mely már a Szigetbirtokot is jelentette, és azóta nevük 
összemosódott – uraló Karnelianok eztán szinte hagyományszerűen a függetlenek ligájában játszottak 
szerepet az Aszisz politikai életben, nem egy tengeri bárót, jeles hadvezért adva Abaszisznak. 
Kivételek persze akadtak, a Nagy Emberként is ismert Beris Randal-Cetiehir Karnelian például Tharr 
hitére tért, és kegyetlen és véres eszközökkel igyekezett népét is rákényszeríteni erre, ám ez ugyanúgy 
nem sikerült neki, mint ahogy a fordítottja utódjának; módszereik különbségét és belátásukat jól 
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példázza, hogy míg Beris tőrrel a hátában végezte, addig Calyd Karnelian máig a Szigetbirtok 
hercegkapitánya, a tartomány pedig megtűri az enyhébb Tharr-irányzatokat.  

Földrajz 

Domborzat 

A Tengermellék mai területéhez egy 
szárazföldi sáv, illetve hat nagyobb, illetve jó 
félszáz apró sziget, és megannyi zátony, szigetecske 
tartozik. A partmenti sáv, mely az Onpor és a 
szárazföldi Abaszisz belseje felé szűkülve, kúp 
alakban ékelődik Rak Narval tartományába, mely a 
történelmi Tengermelléket jelenti, és gyakran viseli 
ma is ezt a nevet, csupán egyik, nem is a 
legjelentősebb része a Karnelianok birtokának. Egy 
kisebb tengerparti sávot és a Holank- vagy Lapos-
Onport foglalja magába – mely nevét az Onpornál 
jóval szelídebb csúcsairól kapta -, két nagyobb 
városa, a del Tiratok korábbi székhelye Valchum és 
az északi Nicaun, jelentős kikötők.  

A szigetek legjelentősebbike a Cetiehir – 
Hitvalló – sziget, mely karéj alakban, Igrain Reval 
írása szerint remeterákként öleli a Karnelianok 
központi kikötőjét. Ez az egy valamire való, 
nagyobb sziget, a másik öt, délről északra haladva 
az Arrdagonn, Leuggonn, Adúrgonn, Naradegonn és 
Kassegonn, mint kisebbek nála, és egy nagyobb 
város már nem férne el rajtuk. Jelentősebb városok 
nincsenek is a szigeten, csupán falvak terülnek el a 
nagyobbakon, illetve a hatalmasságok erődjei és udvarházai, ezek közül a legjelentősebb a Karnelianok 
fészke, a Cetiehir-sziget legmagasabb pontján. 

A számtalan apró sziget – melyet még a Karnelianok földabroszai sem tartalmaznak 
maradéktalanul – sokszor több nevet is visel, felsorolásuk nem volna praktikus. Közöttük eligazodni 
még a legjobb hajósoknak is komoly gondot okoz, mivel jó néhány zátony teszi veszélyessé a 
Tengermellék vizeit. Tájékozódni csak az itt született és nevelkedett hajósok képesek magabiztosan és 
viszonylag veszélytelenül – ezt a lakosság rendre ki is használja, ha védelemről, ha a területek 
birtoklásáról van szó, a szigetek a crantai idők óta a tengermelléki népek menedéke volt. 

A Tengermellékhez tartozó terület nagyobb részét teszi ki az Antoh birodalmának is nevezett víz, 
a Quiron-tenger ezen része szigetsorokkal, zátonyokkal szabdalt, nehezen hajózható. A Karnelianok 
fennhatósága gyakorlatilag nem is terjed az utolsó szigeteken túlra, még a halászok is ritkán hagyják el 
a szigetek és zátonyok közötti védett vizeket. 

A Tengermelléken egy jelentősebb hegy – a már említett Holnak-Onpor található, a part mentén 
emellett csak két alacsonyabb előhegy, a Gasere és a Tilervo áll. Mindhárom ásványokban gazdag, ám 
szinte valamennyi nyersanyagra jellemző, hogy csak kis mennyiségben állnak rendelkezésre, és ez is 
folyamatos, nehéz munkát igényel, a fejtés a lelőhelyeken folyamatos, a kitermelt javak azonban így is 
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csak éppen fedezik a Tengermellék szükségleteit. A pletykákkal ellentétben a Lapos-Onpor területén 
nem bányásznak abbitot, és nem csak a tiltás vagy a szándék hiánya okozza ezt, máig nem fedeztek fel 
itt abbitlelőhelyet. Helyi viszonylatban jelentős azonban az ezüst, a réz és a vas kitermelése. A hegység 
szintén jelentős faanyagot biztosít a Tengermellék népeinek – a szigetek igen hamar kifogytak a fából, 
a Karnelianok rendelettel védik a ma még álló erdőket, felhasználásukat szűkös időkre halasztva.  

Éghajlat 

A tartomány éghajlata a mediterrán erős tengeri hatással, a szárazulatokat minden felől tenger 
határolja, nyáron enyhe áramokkal hűtve, télen szintén enyhítő áramlataival melegíti a földeket. A nyár 
így viszonylag meleg, ám nem száraz, a tél is enyhe. Csapadékban soha nincs hiány, és szinte 
folyamatos szél eddzi keményre a szigetek növényeit, állatait és embereit egyaránt. Gyakoriak a 
kisebb-nagyobb tengeri viharok is, melyek a hideg évszak bizonyos szakaszaiban akár lehetetlenné is 
tehetik a hajózást a szigetek között.  

Növényzet 

Ezen a vidéken a babérlombú erdő az uralkodó növénytakaró, ám a szigetek nagy részén ezt már 
kiirtották, vagy meg sem telepedtek annak mérete miatt. A szárazföldi területen azonban, különösen a 
Lapos-Onpor elhagyottabb részein jelentős babérerdők terülnek el, olyan fákkal, mint a hajóépítésben 
kedvelt Orpolon, vagy a kemény fájú Ludar-tölgy és a gyakori, hold alakú levelei okán csak holdfaként 
emlegetett Hác. A Lapos-Onpor magasabb részein még a fenyő is megtalálható. A szigetek egyéb 
növényzete is a babérlombú kategóriába esik, elterjedt a légyhajtó bokor, mely nevét az apró, húsos 
levelet közé fészkelő pókoknak köszönheti, vagy a falanxcserje, melynek szinte szabályos, egyenes 
ágaiból kiváló nyílvesszőket készítenek. A szigetek asszonyainak kedvence a piros virágzatú lánghaj 
bokor, és szintén mindennaposak a citrusfélék. 

Külön kell említenünk a tengeri növényeket is, melyet a Tengermellék lakói legalább akkora 
mennyiségben és változatosan hasznosítanak, mint a szárazföldön termőket, hogy azok hiányát 
kiegyenlítsék. Az erősebb áramú részeken növő ezüsthínárból kötöző anyag, a nagyobb telepeket 
alkotó polipdinnyéből ízletes étel készül. A tengermellékiek a különböző tengeri növényekből még 
pálinkát is képesek készíteni, bár sajátos ízű, az itteni moszatpálinka némelyek szemében veri a 
szárazföldi gyümölcspárlatokat. 

Jellemző növények 

Ezüsthínár 
Csak a Quiron-tengerre jellemző hínárféle vízinövény. Az alacsonyabb tengerfenéken nő, ami 

esetében akár tíz láb is lehet. A hínár ugyanis egészen a felszín közeléig nő, gyakran 1-2 lábnyira is 
megközelítve azt. Az Ezüsthínár a hosszúkás leveleinek színéről kapta, mely, ha a napfény ráesik, 
ezüstösen csillog, de csak a vízben. Szára igen erős, főleg nagy tömegben még egy nagyobb hajóknak 
is gondot okozhat, ezért a sűrű telepeit a helyiek elkerülik, ám néhol éppen a védelem miatt telepítik 
őket. Szárának belsejéből erős köteleket sodornak, melyek kiválóan ellenállnak a tengeri levegőnek és 
víznek.  

 
Falanxcserje 
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Elterjedt dél-quironeiai babérlombú cserjeféle. Emberközeli magasságúra nő, alakja tölcsérhez 
hasonló. Ágai véknyak, sűrűek és olyan egyenesen sorakoznak egymás mellett, mely a falanxok 
felsorakozott harcosait idézi, nem csoda hát, ha ezt a nevet aggatták rá. Kérge vékony, világosbarna, 
fája sárgás és rugalmas. Levelei apró csomókban nőnek, kemények, hüvelyknyi nagyságúak, formájuk 
ovális. Fája kedvelt nyíl alapanyag.  

 
Hác 

Holdfaként is emlegetett, magas fafajta. A Sheraltól a Pidráig szinte minden hegységben gyakori, 
általános erdőalkotó fának számít. Törzse egyenes, magasra nő, lombkoronája csúcsos. Kérge vékony 
és szürkés, fája, sárgás árnyalatú, erezete világos. Levelei hold alakúak, innen kapta népi elnevezését. 
Szélporzású, egylaki növény. Fáját elterjedtsége okán kedvelik és használják, szinte mindenre. 
Termését, mely apró szárnyakkal ellátott borsó nagyságú, általában messzire hordja a szél, magjából 
azok közel gömbalakja miatt népi nyakláncok készülnek, mivel puhán még jól átszúrhatóak. Egyes 
régi, aszisz boszorkányrítusok máig emlegetik a nők holdruháját, mely ma már nem közismert, gyakran 
félreértett, és ilyen magokból fűztek össze. 

 
Lánghaj bokor 

Dél-Quironeiában és a Riegoy-öböl partvidékén elterjedt bokorféle. Girbegurba ágait egy-két 
lábnyira növeszti, gyökérzete híresen mélyre nyúlik és erős, bár nehézkes hozzájutni, remek kötöző 
anyagot készítenek belőle. Az aszisz alavan-szövet valójában az ebből készült szövetnek a neve, és 
igen strapabíró, bár a nedvességet nehezebben viselő zsákokat készítenek belőle, melyeket gyakran 
viaszos kenőccsel tesznek ellenállóbbá. A Lánghaj bokor kérge sötétbarna, repedezett, fája 
világosbarna színű, erezete azonos színe miatt alig látszik. Levele féltenyérnyi, négyujjú tenyérhez 
hasonló alakú, kemény babérlevél. „Ötujjú” leveleit a néphit a szerencse hordozójának tartja, ám ennek 
bekövetkezésével szigorúan el kell ásni, visszaadva azt a természetnek, különben bajt hoz. A bokor 
virágai feltűnő piros szirmúak, melyet nem csak a rovarok kedvelnek, női füzérek, és festék 
alapanyaga. 

 
Légyhajtó bokor 

Észak Ynev mediterrán éghajlatú térségeiben elterjedt babérlombú bokorfajta. Egy-másfél öl 
magasságúra nő, ágai zegzugos, gömb formájú lombkoronát alkotnak. Kérge sötétszürke, fája világos, 
levelei aprók, húsosak, és csepp alakúak. Virága apró és sárgás, termését zöldes, savanyú, vékony héjú 
húsos bogyók alkotják, mely több rovar kedvence. Ágai között gyakoriak a pókok, melyek ezeken a 
rovarokon élnek, innen kapta a nevét. A rovarok miatt házak körül nem kedvelik, másutt általános 
bozótalkotó fajta.  

 
Orpolon 

Közepes növésű, széles törzsű, babérlombú faféle, mely leginkább a Quiron-tenger déli partján, 
és szigetein honos. Csapadékos, tengerhez közeli helyeken, alacsony hegyekben nő, szapora faféle. 
Törzse enyhén barázdált, vörösesbarna árnyalatú, fája félkemény, fakóbarna színű, erezete sötét. Törzse 
egyenes, ágait csak a tetején növeszti, emiatt fája görcsmentes. Levelei tenyérnyiek, középen akár 
ujjnyi vastagok is lehetnek, húsosak. Tövüknél félujjnyi tüskék nőnek, melyek azonban igen gyengék 
és törékenyek. Virága kicsi, fehér, füzérekben nő, termése apró bogyókhoz hasonló, barnás, melyek 
hüvelyknyi szárakon lógnak, kisebb fürtöket alkotva. Fája kedvelt építőanyag, mivel nem túl magas fa, 
a hajók bordáit készítik belőle előszeretettel.  
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Polipdinnye 
Különös megjelenésű vízinövény, a sekélyebb tengerfenéken, főleg a partok közelében, 

zátonyokon, szigeteken él. A központi szár, mely a tengerfenékhez rögzül, több polipszerű, 
karvastagságú nyúlványt növeszt, melyek több lábnyira is megnőhetnek. Ezen nyúlványok adták a 
növény nevét, melyek végén a növény termése, emberfej nagyságú, dinnyeszerű, zöld húsú, sajátos ízű 
gyümölcsöket növeszt. A tengeri népek előszeretettel fogyasztják, mivel betakarítása nem túl nehéz, 
ennek eszköze a vágókampóval és két szúróhoroggal felszerelt, két láb hosszú karab-rúd, mely minden 
nagyobb csónakban előfordul.  

Állatok  

Bár a hegyekben gazdag a vadállomány, a Tengermellék egészére nézve ez a mennyiség 
elhanyagolható. A szigeteken inkább a kisebb testű emlősök fordulnak elő nagy számban, és persze a 
tengeri madarak, mint a sirály, a kormorán, vagy a szárcsa. A Tengermellék gazdagságát azonban a 
halak jelentik, fajtáikat felsorolni is nehéz volna. A tenger szinte korlátlanul kínálja őket, így nem 
csoda, ha a hal az erre élők leggyakoribb eledele is. A különböző bestiáknak nem kedvez a kis terület, a 
szigeteken csak elvétve botlani különböző szörnyekbe, ezek jelentősebbjeit még a szigetek 
elfoglalásakor kiirtották vagy elkergették Oren Palyd emberei. Nem így a tengerből, melyet szintén 
megtisztított ugyan az emberek tömege, ám oda bármikor bármelyik tengeri lény szabadon bejuthat. A 
szigetek és zátonyok között inkább a kisebb halak és tengeri lények a jellemzőek, a cápánál 
veszélyesebb ragadozó ritkán tűnik fel, a hatalmas tengeri lények pedig egyszerűen nem férnek be a 
zátonyokkal csipkézett vizek bonyolult rendszerébe. Gyakorinak számít a patissada (nyelvhal), melyet 
a helyiek számtalan módon képesek elkészíteni. 

Lakosság, úthálózat 

Az emberek jelentős része apróbb falvakban, sok család pár teleknyi szigeten él. Nagyobb 
csoportok együtt csak a falvakban és az erődökben élnek, városokból csak két jelentősebb, Valchum és 
Nicaun van. Ezek mellett a szárazföldi sávban több falu, hegyi telep is található. Az úthálózat csak a 
parti sáv területén kiépített, a szigeteken csak apróbb utak fekszenek, többre nincs is hely. Ezek 
állapota jó, méretük miatt folyamatosan karbantarthatóak. A közlekedés hajókon és mindenféle egyéb 
vízi járműveken történik, ahogy a gúnyos mondások tarják, a szigetbirtoki csónakban születik.  

A Tengermellék lakossága igen kevert. Az egyébként is több törzsből álló asziszok közé 
betelepedtek a toroniak is, és a keveredés változatossága a szigeteken érezteti leginkább hatását. Míg a 
szárazföldi aszisz általában fekete, göndör hajú, dús testszőrzetű, addig a szigeteken ez jóval 
gyakrabban változik. A zömök termet azonban elárulja, ki az, aki még közel áll az obasz ősökhöz. Az 
itteniek az aszisz nyelvet beszélik, ezt a kellőképp érzelemdús és kifejező, ám néha kicsit nehézkes 
nyelvet. Jóval kevesebben értik, még kevesebben beszélik az úgynevezett tengeri közöst, mely az 
aszisz pyarronival kevert változata, ez inkább csak a forgalmasabb kikötőkben, hajósok és kereskedők 
között divatos. Az aszisz dolgos fajta, különösen áll ez a Tengermelléken élőkre. Ha nem adnak rá 
okot, nem haragosak, ám ha egyszer eltörik a mécses, nehéz lecsillapítani őket. Mivel maguknak is 
nehéz a megélhetés, megbecsülik más munkáját, és becsületesnek számítanak, legalábbis ami az 
ígéreteket, és a viselkedést illeti. Igen számító fajták, gyakrabban cselekszenek érdekeik, mint elvek 
vagy hűség szerint, persze az eskü náluk is szent, bár az idő és a generációk feledtetnek bizonyos 
részleteket.  
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 Gazdaság  

A Tengermellék gazdaságát elsősorban sajátos elhelyezkedése határozza meg. Két fő sarokköve 
a kereskedelem és a halászat, vagy tágabb értelemben a tenger kincseinek betakarítása és a vízi életmód 
dolgainak előállítása, viszonylagos elszigeteltségéből pedig a nagyfokú önellátás jellemzi.  

A Tengermellék nyersanyagkészletei bőségesnek nem, elégnek is csak olykor-olykor 
nevezhetőek. Ezek fő forrása a Lapos-Onpor, ahol főként ezüstöt, rezet és vasércet bányásznak, kis 
mennyiségben, és sok munka árán. Természetesen egyéb ásványok is felszínre kerülnek, de ezek 
mennyisége még annyira sem jelentős, mint a fentebbi háromé. A Szigetbirtokon ezért nem is alakult ki 
a fenti ásványok túl nagy feldolgozó ipara, hiszen nem volt mire támaszkodnia. A bányászat a 
partmenti területeken zajlik, itt található az a kevéske feldolgozásukra szakosodott mester és műhely, 
amely a Tengermellék szükségleteit épp csak, hogy kielégíti. Emellett természetesen gyakran hoznak 
be a tartományba ilyen termékeket is. Szintén főleg a Lapos-Onpor biztosítja a fa és kőanyagokat, 
amelyből elegendőt termelnek, hogy ellássák az egész Szigetbirtokot, lakói hozzászoktak a 
szűkösséghez. Szóbeszéd kering arról is, hogy a Karnelianok nagyobb mennyiségben vásárolnak, 
kapnak, de némelyik pletyka csempészésről is beszámol, abbit ércet is, ami azért meglepő, mert 
köztudomású, hogy az abbit feldolgozására csak a nagykirály felügyelete alatt álló műhelyek képesek. 
Vagy mégsem? 

A Szigetbirtokon igen fejlett a halászat, és a tengerből származó növények és állatok 
felhasználására épülő kézművesipar. Szintén nagy mennyiségben áll rendelkezésre a világos színű 
szigetbirtoki-agyag, melyre a kézműipar épül. A kézműves-mesterek használják a több féle jól 
megmunkálható fát is, a tengermelléki edények, tárgyak méltán kedveltek Abasziszban. A szigetek 
lakói sokat állítanak elő a halászat eszközeiből, több hálószövő műhely is üzemel szerte a 
Tengermelléken, és megszámlálni sem lehet a hajóács műhelyeket, ahol a csónakoktól a hadihajókig 
mindent készítenek – a műhely nagyságától és a mester szakértelmétől függően. Főleg a kézműves 
mesterek nagy része ezen a vidéken az aszisz szóval caitonak nevezett típusba tartozik, ami olyan 
mestert jelent, aki maga hordja eladásra termékét, tehát egyben vándorkereskedő is. A szigeteken nincs 
olyan központi vásárhely, mint a legtöbb városban, a mesterek maguk hordják termékeiket kisebb 
piacokra, de a lakosok is gyakran keresik fel akár magát a műhelyeket is, ha valamire szükségük van.  

A mezőgazdaság a kevés terület miatt csak visszafogottan jellemző a vidékre, sok szigeten csak 
alig van hely a különböző növényeknek. A legjelentősebb búzaföldek a tengerparti sávban találhatóak, 
a szigeteken pedig a tengeri növények begyűjtése, felhasználása folyik inkább. Bár a szigeteken kevés 
szőlő terem, akik ezzel foglalatoskodnak, értik a dolgukat, a Tengermelléken is készítenek több helyen 
is a híres abasziszi százéves borból, melyet felhasználás előtt száz esztendőig érlelnek a pincék mélyén, 
s bizony felveszi a versenyt a predocival is. Íze rendkívül édes, talán a likőrre emlékeztet, de mégis 
megtartja a bor zamatát. A mindennapokban az enyhébb borokat fogyasztják, legtipikusabb a Trebole, 
mely kesernyés ízű, alacsony alkoholtartalmú újbor, melyet étkezések között és közben, víz helyett 
fogyasztanak.  

Az ételek közül a halfélék kerülnek leggyakrabban az asztalra, abból azonban olyan 
változatosságot képesek létrehozni a tengermelléki asszonyok, hogy ha akarják, egy évben nem esznek 
kétszer ugyanazt, vagy legalább is ugyanúgy kinézőt. Népszerű még emellett a Lugganega, ez lepény, 
gabona- vagy burgonyatésztában sült hús, amit ínyencségként és úti eledelként egyaránt fogyasztanak. 

A helyi kereskedelem mellett a Tengermellék nem marad ki a nagykereskedelemből sem, a 
Vörös-út északi, Abasziszon áthaladó része érinti a tartományt, de a Fahéjút nyugati ágának termékei is 
eljutnak ide. A szigetekre nagyszámú kereskedő hordja ezen árukat a szárazföldi városokból. A 
szigetek zárkózottsága miatt az Abasziszt Toronnal összekötő Bíbor út termékei is csak közvetítőkön 
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keresztül jutnak el a Szigetbirtokra, mivel a hajók általában nem oda, hanem a nagyobb parti kikötőkbe 
érkeznek. Ahhoz tehát nincs központi helyen a Tengermellék, hogy jelentős hasznot húzzon az átfolyó 
kereskedelemből, de szinte minden eljut oda is, ami az utakon átfolyik. A Bíbor-út keletről kerüli meg 
a Szigetbirtokot, három világítótorony biztosítja a hajók sértetlen áthaladását, melyet nem csak az 
aszisz törvények írnak elő, de a Szigetbirtok concordiája is rögzít.  

Szólni kell még a csempészetről is, melynek igencsak kedvez az eldugott szigetek, nehezen 
járható szorosok rendszere. Bármennyire is nem a Karnelianok stílusa, a szigeteken jelen van a Toron 
és Abaszisz közötti, illetve a déli part menti csempészet, a tiltott, hamis, vagy éppen jog nélkül 
szállított áruk viszonylag nagy számban áramlik át a Tengermelléken. 

Vallás 

A Tengermellék lakosságára kettős hit jellemző, szinte a kezdetektől fogva egyszerre van jelen 
Antoh, és Tharr hite. Alapesetben a közemberek körében jól megférnek egymás mellett, ám kiváló 
táptalajt biztosítanak a viszálykeltésre.  

A szigetek Antoh vallása amely itt annyira archaikus vonásokat mutat, és olyan tökéletesen 
illeszkedik a természeti adottságokhoz, hogy az emberben óhatatlanul fölmerül a gyanú: hátha egy 
Pyarron előtti Antoh-kultusz nyomaival van dolgunk? Erre telepedtek aztán rá a P.sz. II. évezred 
folyamán északról lassan, de folyamatosan szállingózó Tharr-hitű szórványközösségek, fokozatosan 
növelve számarányukat, mely Abaszisz alapításakor elérte a 30-40 %-ot. Abaszisz megalapításakor már 
régen kettős hit jellemezte a lakosságot. A Tharr-hitű bevándorlók jól megfértek az Antoh hitű 
hajósokkal. A Háromfejű vallását a bevándorlók, khótorrok és mindenféle peremszektákból származó 
prédikátorok hozták be, természetes hát, hogy nem mutat olyan fanatikus, elvakult képet, mint 
Toronban. Persze egy igazi, hithű toroni Tharr-papnak nem is nagyon lett volna oka kivándorolni. Az 
időnként kialakuló konfliktusok nem emelkedtek vallási szintre, megmaradtak a közösségek (családok, 
falvak) közötti ellentétek szintjén.  

Az obasz hódítás majdhogynem elkerülte a Szigetbirtokot, a Tengermelléken berendezkedő Del 
Tiratok pedig okosan kihasználták a vallás támogatását, és Antoh hitét felvéve kezdték megszilárdítani 
helyzetüket. Ez megfelelő alapot biztosított a nép, és elegendő indokot a vallási vezetők szemében arra, 
hogy támogassák az új obasz hercegkapitányt.  

A Karnelianok honfoglalása is hasonló módon zajlott, bár ők jelentős mennyiségű embert hoztak 
magukkal, és nem kevés lakatlan területet népesítettek be. Tették ezt egyházi támogatással, nem 
véletlenül kapta Oren Palyd a Cetiehir – hitvalló – melléknevet. A Karnelianok uralkodása alatt már 
volt néhány példa a szélsőséges hit megnyilatkozásának kedvezőtlen hatásaira, elég, ha a közelmúltban 
lezajlott örökösödési háborút kirobbantó körülményekre gondolunk. Az aszisz törvények értelmében 
ugyanis akié a föld, azé a vallás, azaz az alattvalók kötelesek uruk hitét vallani és gyakorolni. A nyíltan 
Tharr mellett hitet tevő Beris Randal-Cetiehir Karnelian ellen fellázadt a tartomány Antoh hitű fele, 
majd, mikor utódja, Calyd került hatalomra, és Antoh hite mellett tört pálcát, a tartomány másik fele 
zúdult elégedetlenül a nyakába. A Karnelianoknak – ahogy sok más hercegkapitánynak is - meg kellett 
érteniük, hogy a nyílt állásfoglalás hit kérdésében nem tanácsos, illetve nehezen kivitelezhető dolog.  

A problémát Calyd Karnelian azzal oldotta fel valamelyest, hogy egyrészt nem lépett fel Tharr 
hívei ellen, és tehette ezt, mert az enyhébb felekezeteit segítette és engedte be birtokára, másrészt pedig 
önálló politikájának feltételeit megteremtve megtehette, hogy a fenti törvény felett egyszerűen szemet 
hunyt. Így a Tengermelléken ma a lakosság nagyobbik fele Antoh és a Pyarroni istenek hitét vallja, míg 
egy ugyancsak jelentős réteg – köztük nemesek is – Tharr híve, szinte teljes mértékben olyan 
felekezetek tagjaiként, mint például az emberáldozat szükségességét tagadó Tükörmás szekta, a 
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szélsőségesen aszketikus és világmegvető Hívségesek vagy a kereskedők és bankárok körében igen 
népszerű Hír-an Htyssill, melynek teoretikusai az áru- és pénzforgalom káoszörvényeiből igyekeznek 
kifürkészni Tharr akaratát. 

Politika 

A történelmi Tengermellék hagyományosan nagykirályhű politikát folytatott, bár a del Tiratok 
egy kicsi, szélső fekvésű területet kaptak csak – több forrás szerint csupán gúnyból -, kemény 
munkával nemhogy megtelepedtek, de fellendíteni is sikerült a vidéküket. A Del Tiratok nem csak 
támogatói voltak a nagykirálynak – ami aszisz viszonyok között néha akár még az ellenállást is 
jelentette vele szemben – de maguk is e cím felé törtek, a Psz. XXIII-XXIV. század több Del Tirat 
nagykirályt is adott az országnak.  

A Tengermellék területe, és politikai ereje, jelentősége a Psz. 2782-vel nőtt meg, amikor a 
Karnelianok pálcája alatt egyesült a Szigetbirtokkal. Ezt a jelentőség növekedést csak kisebb 
mértékben okozta a megnövekedett terület és a Karnelianok politikai érzéke, sokkal inkább számított 
az, hogy a dolog példa értékű volt, a Karnelianok pedig a nagykirály akarata ellenében is helyükön 
maradhattak, az olyan támogatókat is az oldalukra állított, aki csupán a nagykirállyal szemben 
helyezkedtek el. A Karnelianok már-már hagyománynak nevezhető módon foglalták el helyüket a 
függetlenek ligájában, és önállósági vágyukat és képességüket megőrizve kormányozták 
tartományukat. Természetesen nem lépték át azt a határt, ahol a nagykirálynak már be kellett volna 
avatkoznia, illetve csak akkor tették ezt, amikor nem volt rá képes – az aszisz nemesség erőssége ez a 
hintapolitika. A Karnelianok is szövetségek, érdekházasságok és politikai manőverek sokaságával 
igyekeztek biztosítani helyzetüket. Kiemelten jellemző rájuk azonban Abaszisz szolgálata, 
hangsúlyozottan nem a nagykirály, hanem az ország érdekében, így lehetett, hogy a Ragg-foki csatához 
elvezető események egyik vezér alakja, Domorra Karnelian is a Szigetbirtokról került ki.  

Erősen kilógott a sorból a Psz. 3600-as évek elején uralkodó Beris Randal-Cetiehir Karnelian, aki 
nyíltan Tharr hitére tért, és nem csak támogatta a szörnyisten papjait, de erőszakosan térítette 
alárendeltjeit, és irtotta és elüldözte más vallások, például a tengerúrnő eddig népszerű papjait. Nem 
csoda, hogy merénylet áldozata lett, utódjának kiválasztása pedig kalandos örökösödési háborút 
robbantott ki. A hercegkapitányi trónon végül a harcok győztese, az állítólag kalandozók által 
támogatott Calyd Karnelian követte, aki visszatért Antoh hitére, és elég józan gondolkodású volt ahhoz, 
hogy ne kövesse apja fanatizmusát. Tharr-papjait sikerült időlegesen kiirtania, a Tharr-hitű nemeseket 
áttéríttette, vagy elpusztította, így menekült el a szigetekről a Laraggan Ház, ám a lakossággal nem 
boldogult. Átlátva a helyzetet, belátóbb lett, és nem üldözte tovább Tharr-papjait, és számos békésebb 
Tharr-felekezet talált menedékre a Szigetbirtokon, elnyerve ezzel a baraad-szigeteki rontásérsek, 
Udalbaar rokonszenvét is. Ezzel sikerült egy újabb vallásháborút elkerülnie. Calyd Karnelian visszatért 
a függetlenek ligájához, állítólag több szempontból is függetlenítette magát a nagykirálytól, a jól 
informáltak tudni vélik, még az abbitacél előállításának titkát is megkaparintotta. A XIV. 
Zászlóháborúban nyíltan kesztyűt dobott Toronnak és a nagykirálynak, és a Szövetség oldalán harcolt. 
A Zászlóháborúból megerősödve került ki, ám kiváló politikusként nem tört túl magasra; Toron 
császárától levélben kért elnézést csapatai sajnálatos félreértéséért, és a legyőzött nagykirályt sem 
bántotta, ám birtokát ettől kezdve szuverén módon kormányozta.  
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Belső politika 

A Karnelianok kezdettől fogva stabil támogatókat tudhattak maguk mögött, hiszen a tartomány 
vezető nemességét lecserélték hatalomra jutásukkor. Természetesen ezen nemes házak homogén 
támogatását is az aszisz viszonyoknak megfelelően, azaz kis elhajlásokkal, érdekeknek megfelelő 
cselekedetekkel kell értenünk. Nagyon jól példázza ezt a Karnelianok támogatóinak legnagyobb 
megingása, melyet éppen a Karnelianok színeváltozása váltott ki és erősített meg, a Nagy Ember, aki 
Tharr hitére tért, és a Toroniakkal paktálva kis híján elherdálta a Szigetbirtok önállóságát. Utódait 
örökösödési háború fogadta, a nagykirály által csöndben támogatott Abram Leeth admirális az 
utolsókig kitartott ellenük – csak a szerencsének – meg tán kalandozóknak? – köszönhető, hogy végül 
elbukott. Calyd Karnelian sikerrel szerezte vissza a Karnelianok hatalmát és támogatottságát, igaz, a 
Laragganokat száműzte ehhez, és számos engedményre kényszerült, főleg vallási téren. A XIV. 
Zászlóháborúba már egységet tudhatott maga mögött tartományában, és a hercegkapitányt öreg korára 
is tisztelet és támogatás övezi nemesei körében.  

Természetesen ezt a tengervizet több belső érdekszövetség is fodrozza. A hercegkapitányok 
híveiből Abaszisz-szerte szerveződő kisligák nem jelentenek dinasztikus, de még egy személy esetében 
sem halálig tartó elkötelezettséget, nem ritka, hogy egy Ház fejének változásával ligát is vált. Az 
ritkább, de nem példa nélküli, hogy egy Ház vezetője még életében érdekszövetséget váltson. 

Létezik egy úgynevezett Ősi liga, amely az ősi, nagy nemes házak érdekeit és hercegkapitányi 
trónigényét igyekszik támogatni. A liga azonban gyenge, és szinte soha nem egységes, alapvetően a 
Leethek, Ervilek és a Giraldák vesznek részt benne. Ez a kisliga inkább csak időszakos összefogást 
jelent, Beris idején virágkorát élte, de a 3690-es évek végén, a csak fiatalkorú utódot hátrahagyni 
készülő Calyd mellett is erőre kap szövetségük, állítólag már parázs vitákat folytatnak a lehetséges 
régens kérdéséről. Mint általában, most is belső ellentétük gyengíti őket, ugyanis egyik Ház sem akarja 
elismerni bármelyik másik vezető szerepét. Természetesen a szervezkedésük titkos, és nem lépi át azt a 
határt jelenleg, hogy le kellene rájuk sújtani.  

Velük állítható szembe a Karnelianokat leginkább támogató Karnelian liga, mely a 
hercegkapitányokon kívül a Durgis és Franigan, valamint a la Cayrun, En Gortan, a Maliaar és Ney’lad 
Házakat tömöríti. Természetesen azok a Házak sem nyíltan Karnelian ellenesek, akik nem szerepelnek 
e listán, csupán ők nem elkötelezett támogatóik. Ettől még azonban nyilván betartják a törvényeket és 
előírásokat, csupán nem törik magukat mindenek felett a Karnelianokért. 

A Tengermellék főnemesi köre ellen, saját pozíciójuk megerősítésére is létezik egy kisliga, 
melyet az azt vezető la Cayrun Ház címerállata után Róka-ligaként emlegetnek, és főleg az En Gortan, 
Loarren és tel Nagean Házakat tömöríti. Az ő tevékenységük is csak politikai és gazdasági, és csakis 
azon a határon belül marad, ahol még nem kell, és nem is igazán lehet erélyesebben fellépni ellenük. A 
jól informáltak szerint olykor titkon a Karnelianok támogatását is élvezik, akik így igyekszenek 
kordában tartani az éppen túlontúl megerősödő főnemesi alattvalójukat. 

A kisligák olykor nem ismerik a tartományi határokat sem, több Ház ártja bele magát a 
Tengermelléken kívüli politikába is. Két tengermelléki nemesház is tagja az aszisz kereskedőházakat 
tömörítő Sárkányligának, a kereskedelemből élő tel Agral, és Loarren házak, akik ezét egymással is jó 
kapcsolatban vannak. A szomszédos Rak Narval hercegkapitányát megdöntő úgynevezett „héjavadász” 
(A Dul Mordakok címerállata a héja) Íjász ligának maradt a tagja száműzetésük után is a tel Nagean 
Ház.  
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Közigazgatás 

A Tengermellék sajátos közigazgatási rendszerrel rendelkezik, amit szintén a Karnelianoknak 
köszönhet. A tartomány élén a Hercegkapitány áll, aki örökletesen a Karnelian családból kerül ki, aki a 
Tengermellék egyszemélyi vezetője, a Nagy konzílium tagja. Őt támogatja döntéseiben, mintegy 
megszívlelendő tanácsokkal, a nemesi gyűlés, vagy ahogy itt hívják, Baelo. Még a Psz. 2780-as évek 
végén kettéosztották, kis- és nagy-baelora. Ez segített megvalósítani a nemesházak hatalomátvételét és 
a Karnelianok alattvalóinak befolyását, mivel a nagy-baelonak a hercegkapitányi elnöklet mellett a 
Karnelian örökös, és az öt főnemesi Ház egy-egy képviselője a tagja, mind egy-egy szavazattal, 
kiegészülve a kis-baelo küldöttével. A Tengermellék főnemesi Házait a Karnelianok által egykor 
nemesi rangra emelt Durgis, Ervil, Franigan, Giralda és Leeth Házak alkotják. Szintén a nagy-baelo 
vétójog nélküli tagja a tartományból kikerült tengeri bárók, Házaiktól függetlenül, és a helyi Antoh-
egyház feje is. A többi, szám szerint jelenleg hét kisnemesi Ház alkotja a kis-baelot, amelynek 
alkalmanként (!) választott elnöke szintén hivatalos a nagy-baelo üléseire. Ezzel sikerült elérni, hogy a 
főnemesi Házak szava sokkal nagyobb befolyással bírjon, mint a többieké. A kis-baelo tagja továbbá a 
nemesi jogú városok képviselői (kettő ilyen van), illetve az egész tartományra kiterjedő céhligák 
vezetői – ezek gazdasági erővel, azaz pénzzel szerezhetnek jogot, hogy elismerjék taggá őket. 

A nagy-baelo dönt szinte minden lényeges kérdésről, mely eléjük kerül, és nem a kis-baelo joga 
dönteni róla, ahol a kis-baelo véleménye csak tájékoztató jellegű, küldöttüknek nincs vétó joga, mint a 
főnemesi Házaknak. A javaslatok teljes elfogadásához azonban az ülésen praktikussági okok miatt 
általában jelen lévő, nem csak vétó, de abszolút elfogadási joggal is rendelkező hercegkapitány 
beleegyezése is szükséges, ha ő elutasítja, a nagy-baelonak újra kell tárgyalnia minden ügyet. Külön 
érdekesség a rendszerben, hogy a Karnelian örökös szintén vétó jognélküli résztvevő, illetve, ha a 
tanács nem dönt időre a lényeges kérdésekről, úgy a hercegkapitánynak egyedüli döntési jogot ad, 
ugyanezt teheti akkor is, ha eleve látja, hogy képtelen lesz megegyezni valamiben.  

Az, hogy milyen ügyben dönthet a kis-, és miben a nagy-baelo, szigorú szabályozás alá esik, ám 
a tartományon kívüli ügyekről a hercegkapitány egymaga is bármikor döntést hozhat. A kis-baelo elé 
tagjaikon keresztül kerülhetnek az ügyek, a nemesek kötelesek ugyanis saját birtokaikról összegyűjteni 
a problémákat, és bizonyos ügyekben természetesen ők maguk is dönthetnek. 

Sajátos még a helyzete a két nagyvárosnak, Valchumnak és Nicaunnak, amelyek önálló nemesi 
joggal rendelkezik, így küldötteik részt vehetnek a kis-baelo gyűlésein, ám vétójoguk nincsen. A 
nemesi városok szintén önálló tanáccsal rendelkeznek, melyekben a városban élő nemes Házak 
képviselői is részt vesznek, ám jellemzően nem kiemelkedő jogokkal, persze csak hivatalosan, ugyanis 
a későbbiek folyamán Házaik szava a nemesi tanácsokban nyilván nagyobb súllyal számít majd, így 
véleményük általában meghatározó ezeken a gyűléseken is. 

Nemesházak 

A Tengermellék hercegkapitányi családja a Psz. 2782. évet követően a Karnelian Ház. A 
történelmet ismerve érthető, hogy miért sikerült megkapaszkodniuk pozíciójukban, hiszen nem 
egyszerűen váltás, de terület egyesítés is történt a történelmi Tengermellék és a Szigetbirtok 
vonatkozásában. Az új rend új uralkodó osztályt is jelentett, így a Tengermellék uralkodó nemesei 
teljesen kicserélődtek. A Del Tirat családot véres harcokban kiirtották, de velük buktak támogatóik is; a 
dul Hongar, és a tel Faranes Házak is nyomtalanul tűntek el a Tengermellékről. A politikai súlypont a 
szigetekre tolódott, ahol a Karnelianok régi lekötelezettjei váltak vezető Házakká – az új tartomány 
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egészét nézve is. Ahogy a Karnelianokból Hercegkapitány lett, úgy váltak középnemesi (bárói) 
Házakká a Durgisok, az Ervilek, a Franiganok, a Giraldák és a Leethek; az öt kisnemesi ház, akiket 
még a híres honfoglaló, Oren Palyd-Karnelian emelt nemesi rangra szolgálataikért.  

A véres hercegkapitány váltást átvészelt Maliaar Ház, akik bár a Del Tiratok alatt is nemesek 
voltak már, ám nem jutott vezető szerephez, vetélytársai pusztulásával előnyre tett szert, és mivel a 
Karnelian Ház meghagyta neki az áttérés lehetőségét, újabb támogatót szerzett. A Maliaar Háznak nem 
volt visszalépés a Karnelianok hatalomátvétele, még akkor sem, ha a tartomány vezető nemesházai 
megváltoztak. A toroni eredetű la Cayrunok is a Tiratok alatt hagyták oda a birodalmat, és nem 
felejtették el a köpönyegforgatás jó toroni szokását sem, meglátva az erőt a Karnelianokban, hátat 
fordítottak a Tirat Háznak. De a győztes Karnelianok a semlegességet is jutalmazták, így maradhatott 
címeinél az Agral Ház. 

Szintén a Karnelian hű erőket növelték azok a nemesházak, akik Toronból, vagy a szomszédos 
tartományokból, esetleg a Baraad-szigetekről menekültek a Karnelianok védő szárnyai alá, nekik pedig, 
mivel szükségük volt a nemesek támogatására, kedvező feltételekkel fogadták be őket. Így került a 
szigetre a toroni Gorten és Loarren, vagy az aszisz Nagean Ház. 

A Szigetbirtok lakói mindig is különböztek kicsit a kontinentális Abaszisztól, talán a fentiekkel 
magyarázható, hogy a tengermelléki nemesházak nem ragaszkodnak annyira nemesi előneveik 
használatához, mint másutt az Otlokirok országában. Ezért lehet, hogy Calyd Ruplert-Cetiehir del 
Karnelian a legtöbbször a del előtag nélkül tünteti fel nevét. 

Szintén érdekes a különböző melléknevek alkalmazása, ami az asziszoknál szintúgy különbözik. 
Más népeknél is divat uralkodóikat különböző melléknevekkel ellátni, melyekkel azután a nevüknél 
jobban megkülönböztetik őket, gyakorta egy-egy királyt melléknevéről jobban ismerünk. Az 
asziszoknál nem könnyű kiérdemelni az ilyen mellékneveket, és csak dicsőségképpen osztanak ilyet. A 
melléknevek viszont dinasztiákra szólnak, azaz nem csak egy személy, hanem a híres, nagy tetteket 
végrehajtott személy révén az egész család, a jövendő utódok is részesülnek a dicső jelző használatának 
előnyeiből. Így lehet, hogy az Oren Palyd Karnelian kiérdemelte Cetiehir – hitvalló – melléknevet a 
mai napig használják a Karnelianok.  

Abasziszban minden uralkodó nevét számozzák, akkor is, ha csak egyedül viselte a nevet, mert 
lehetséges, hogy a későbbiekben valaki fölveszi a nevét, és így ő már a „II.” számot kapja. Ezért van 
az, hogy azoknak az uralkodóknak, hercegkapitányoknak is I. szerepel a neve előtt a teljesen hivatalos 
írásmódban, akikből csak egy szerepel az uralkodói névlistán. Mondani sem kell, hogy hány helyen 
hagyják el ezt a számozást, kisebbfajta káoszt teremtve vele az uralkodók pontos azonosítása terén. 

Az abasziszi trónöröklésről  

Abasziszban nincs külön törvényben lefektetett trónutódlási rend. Minden jelentősebb nemesi 
famíliának van viszont saját belső szabályzata, mely a családfői poszt öröklődéséről rendelkezik. Ha 
egy család örökletes nagykirályi, hercegkapitányi vagy bárói méltósággal bír, azt értelemszerűen 
mindig a családfő viseli. Elhunyta után tehát a családfői poszttal együtt, attól elválaszthatatlanul száll 
tovább a család saját belső szabályzata szerint kijelölt örökösre. Ha változik a család, amely a 
méltóságot viseli, vele változik az öröklési szabályzat is.  
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A Tengermellék nemes Házai Psz. 3690-ben. 

Fsz. Név Eredet Vallás Politika Gazdaság - tevékenység 
1 dal Karnelian aszisz Antoh Füg.L. Hercegkapitány 
2 tel Durgis aszisz 2034 Pyarroni Kar hajógyártás 
3 tel Ervil aszisz 2034 Antoh ŐL. Gazdasági tanácsadó, pénz 
4 tel Franigan aszisz 2034 Pyarroni Kar hadsereg, fegyver gyártás 
5 tel Giralda aszisz 2034 Pyar-Tharr ŐL. tudomány – iskola 
6 tel Leeth aszisz 2034 Tharr ŐL. Halászat, Hajózás (hadi) 
7 la Cayrun Toroni Tharr (Morg.) Kar, RL. Mezőgazdaság, keresk. 
8 tel Agral aszisz  Pyarroni SRL. Kereskedelem (külső) 
9 En Gortan Toroni Sogron Kar, RL. Kézműves 
10 An Loarren Baraadi Tharr RL, SRL. Hajók, kereskedelem, fejvad 
11 del Maliaar aszisz Pyarroni Kar Bányászat, kovácsok 
12 tel Nagean aszisz Tharr RL, IL Halászat, építkezés 
13 Ney’lad Toroni 3611 Antoh Kar Hajóépítés (hadi) 

 
Füg.L.: Függetlenek Ligája 
ŐL: Ősi Liga 
SRL: Sárkányliga 
RL: Rókaliga 
Kar: Karnelian liga 
IL: Íjász liga  
 

1. dal Karnelian Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Antoh 
Politika: Függetlenek ligája 
Gazdaság: Hercegkapitány 
Családfő: Calyd Ruplert-Cetiehir Karnelian (47) 

Ősi, obasz eredetű család, a Szigetbirtok urai, Abaszisz 
Tengermellék tartományának hercegkapitányi Háza az egyik 
legújabb keletű hercegkapitányi család, külhonban az egyik 
legismertebb, az Északi Szövetségen belül is kedvelt aszisz 
nemesház. Vezető szerepüket már a Psz. XV. században 
megszerezték, de nem jutottak olyan magasra, hogy Hiere Otlokir 
hercegkapitányai legyenek. Sokáig Nyktalos egyik nem túl jelentős nemesháza volt, ám a Psz. 2033-
ban, az aszisz örökösödési háború hatására menekülniük kellett a tartományból, mert családfőjük az 
Eniessa Kersastin ellen merényletet szervező, nyktalosi hercegkapitány veje. 

A Karnelianok, háznépükkel és szövetségeseikkel nyugatra hajóztak, a híres Oren Palyd-
Karnelian vezetése alatt, aki követőitől a Cetiehir, azaz Hitvalló melléknevet kapta, melyet azóta is 
büszkén viselnek a Karnelianok. A menekülők a Del Tiratok uralta Tengermellék tartománytól északra 
található gazdátlan szigeteken telepedtek meg, a honfoglalásról és a szigetek megtisztításáról egész 
monda szól a szigetlakók kultúrájában. Oren nemessé léptette elő leghűségesebb embereit, így nyertek 
nemességet a Durgisok, Ervilek, Giraldák, Franiganok és a Leethek, nem csak jutalomképpen, de a 
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Karnelianoknak biztos alapokra, gyakorlatilag egy új uralkodó osztályra volt szükségük. Sokáig 
elfeledve tengődött a Szigetbirtok népe, toroni bevándorlókkal feldúsítva, míg a Karnelianok vezetése 
alatt fokozatosan visszaszerezték régi befolyásukat, és politikájuknak köszönhetően újra Abaszisz 
részévé váltak.  

Lassan a nagykirályok figyelmét és elismerését is kivívták, és a sajátos helyzetű és 
elhelyezkedésű nem hivatalos tartomány szinte kínálkozott a lehetőségre, melyet Psz. 2782-ben I. 
Maberon dul Barraga Otlokir nagykirály reformja jelentett. A nagykirályi rendelet leváltotta a Del 
Tiratokat, és a hercegkapitányi címet Trevir Karnelianra ruházta, akkor még csak egyszeri alkalommal. 
A reform, és vele a nagykirály is megbukott, ám a Karnelianok maradtak, és minden próbálkozás 
ellenére sem sikerült senkinek kitúrni őket helyükről – később pedig már nem volt kinek.  

A Karnelianok nem költöztek, megtartották védett központjukat, melyet a Szigetbirtok 
legnagyobb szigetén, a Cetiehir-szigeten rendeztek be, ahol egyébként mind az öt ősi nemesház 
székhelye áll, kivéve a Leetheket. Kiváló politikai érzékkel és szerencsével mára a Karnelianok 
Abaszisztól majdnem függetlenül irányítják tartományukat.  

A Karnelian Ház hagyományosan a Függetlenek Ligájának tagja, annak vezető családja. Egy-két 
kivételtől eltekintve ésszel bár, de mindig is a nagykirály befolyásának kurtításán dolgoztak, és a Psz. 
3690-es évekre ez olyannyira megvalósult, hogy Toronnal külön Concordiát kötöttek, döntéseiket a 
nagykirálytól függetlenül hozhatják, dolgaikba senki nem tud és mer beleszólni. A XIV. 
Zászlóháborúban a Szövetség oldalán harcolt, legyőzi a Nagykirályt is, ám mértékletességére jellemző, 
hogy Toron Császárát alázattal és jóvátétellel engeszteli ki a „sajnálatos félreértések sorozatáért”, és a 
nagykirályi trónra sem tör, amikor lehetősége lenne rá.  

A Karnelianok hagyományosan Antoh hitét követik, s bár kezdetben akadtak kisebb-nagyobb 
gondjaik a nép körében legalább annyira népszerű Tharr hittel, mára sikerült ezt békés egymás mellett 
éléssé tompítani. A vallási ellentét a Psz. XXXVI. században csúcsosodott ki, amikor a két Karnelian 
testvér, Ondur és Beris Antoh és Tharr hitét és híveit felhasználva akarta magának megszerezni a 
hatalmat. A tartomány megosztottá vált, az emberek rengeteget szenvedtek, és végül toroni segítséggel 
Beris Randal-Cetiehir Karneliannak sikerült megszereznie a hatalmat. Nyíltan hitet tett Tharr mellett, 
és kíméletlenül üldözte azokat, akik még mindig Antohot emlegették. Nem csoda, hogy merénylet 
áldozata lett. A trónutódlásért ismét örökösödési háború robbant ki, de nem apjuk szándéka szerint a 
két fia között volt ellentét, hanem a nagykirály tett kísérletet a Leeth ház családfőjével szövetségben a 
Karnelianok leváltására és egy hű hercegkapitány trónra ültetésére Abram Leeth személyében. A 
Karnelian testvérek erőfeszítéseinek, Beren önfeláldozásának, sőt, állítólag még kalandozóknak is 
köszönhetően azonban a karnelianok nemcsak megtartották hatalmukat, hanem Calyd Ruplert Cetiehir 
Karneliannak sikerült stabilizálnia a tartomány helyzetét, és engedményekkel, valamint ügyes 
korlátozásokkal megoldania a vallási kérdéseket, így ma békésen él egymás mellett Antoh és Tharr hitű 
a Tengermelléken. 

A Karnelian Ház megteremtette magának azt a rendszert, melyben a saját maga teremtette új 
nemességre támaszkodva uralkodhatott. Természetesen mára ez a nemesség is alkalmazkodott az aszisz 
politika köpönyegforgató szokásaihoz, ám egy-két nevezetes kivételt leszámítva ezt a hűség keretein 
belül teszi, és biztos támasz nyújt a Karnelianoknak. A Család jó viszonyt ápol nemcsak az öt ősi 
házzal, de szinte valamennyi nemesével is, és Calyd idejében a végre a békét élvező nép szívében is 
tiszteletet ébresztettek.  

A Ház feje Psz. 3690-ben a 45 esztendős Calyd Ruplert-Cetiehir del Karnelian (aki del előnevét 
alig használja). Harcedzett, erős ember, képzett, tanult és határozott, jó politikusnak mutatkozott az 
évek során, és igazi elszántsággal vitte sikerre a Karnelianok ügyét. Felesége igen sajátos módon még 
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nincsen, de Alidarban már Psz. 3674-ben megfogant jövendőbelije, Salina Lyavelln a hűség és az 
állhatatosság jegyében nevelkedik, Antoh hitében.  

A Karnelian Ház élvezi a tartomány törvényes klánjainak támogatását, és állítólag a 
hercegkapitány számos kalandozót barátjaként tart számon.  

A Karnelianok színe a zöld (az aszisz heraldika zöld színét annak szokatlan világossága miatt 
gyakran emlegetik smaragdzöldként) és az ezüst. Aszisz pajzsú címerükben zöld alapon, tengerzöld 
hullámokon jobbra úszó, teljes vitorlázatú ezüst hajó. Hercegkapitányi Ház lévén teljes címerét két 
teknős tartja, szemből ábrázolt lovagi sisakját a hercegkapitányi korona, és egy horgony mint sisakdísz 
egészíti ki. A palást és a szalag zöld és ezüst, a címer alatt a szalagon Psz. 3665. Tengercsend hava óta 
jelmondata áll: „Az én mezőimen boldog emberek élnek, az én partjaimon nem arat a halál”. 

A dal Karnelian Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. 1956/1974-2021 Veriz Karnelian (65) 

felesége (Psz. 1989) Psz. 1970- 2022? Alegria dul Obaren (52?) 
fia Oren Palyd-Cetiehir Karnelian 

Psz. 1990/2033-2061 Oren Palyd-Cetiehir Karnelian (71) 
felesége (Psz.2013) Psz. 1994-2064 Neliah Giralda (70) 

fia Randal Karnelian 
Psz. 2039/2061-2139/2141 Randal-Cetiehir Karnelian (102) 

első fia Eman Karnelian 
második fia Ruplert Karnelian 

Psz. 2120/2139-2142 Eman-Cetiehir Karnelian (22) 
Psz. 2185/2142-2353/2359 Ruplert-Cetiehir Karnelian (174) 

felesége (Psz. 2320) Psz. 2299-2359 ? Seyena Luwar (58?) 
első fia Psz. 2323-23 Veniza Karnelian (halva született) 
második fia Berin Karnelian 

Psz. 2327/2353-2409 Berin-Cetiehir Karnelian (82)  
felesége (Psz. 2373) Psz. 2351-2409? Arnalle Kaston (58?) 

lánya Psz. 2374-? Telyah Karnelian (A függetlenek egyikének felesége) 
első fia Psz. 2378-2404 Madon Karnelian (26) (toroniak ölik meg) 
második fia Urham Karnelian 

Psz. 2387/2409-2454/2465 Urham-Cetiehir Karnelian (78) 
felesége (Psz. 2434) Psz. 2412-2465? Neliah Zentar (53?) 

fia Namolin Karnelian 
Psz. 2437/2465-2502 Namolin-Cetiehir Karnelian (65) 

fia Dalmer Karnelian 
Psz. 2462/2502-2514 Dalmer-Cetiehir Karnelian (52) 

első fia Tagor Lay Karnelian 
második fia Ulhas Karnelian 

Psz. 2496/2514-2519 Tagor Lay-Cetiehir Karnelian (23) 
Psz. 2499/2519-2562/2570 Ulhas-Cetiehir Karnelian (71) 

fia Errhas Randal Karnelian 
Psz. 2521/2562-2599 Errhas Randal-Cetiehir Karnelian (78) 

fia Berin Ustar Karnelian 
Psz. 2564/2599-2631 II. Berin Ustar-Cetiehir Karnelian (67) 

fia Tarron Veriz Karnelian 
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Psz. 2606/2631-2651 Tarron Veriz-Cetiehir Karnelian (45) 
fia Mairus Adún Karnelian 

Psz. 2626/2651-2701 Mairus Adún-Cetiehir Karnelian (74) 
fia Dogarra Karnelian 

Psz. 2664/2701-2748 Dogarra-Cetiehir Karnelian (84) 
fia Ennat Abram Karnelian 

Psz. 2727/2748-2776 Ennat Abram-Cetiehir Karnelian (49) 
fia Trevir Karnelian 

Psz. 2750/2776-2818 Trevir-Cetiehir Dal Karnelian (68) (Psz. 2782-ben hercegkapitány) 
első fia Andan Karnelian 
második fia Osatur Beren Karnelian 

Psz. 2778/2818-2827 Andan Ruplert-Cetiehir Dal Karnelian (49) 
Psz. 2781/2827-2836/2838 Osatur Beren-Cetiehir Dal Karnelian (57) 

fia Arfel Dal Karnelian 
Psz. 2802/2836-2864 Arfel Ennat-Cetiehir Dal Karnelian (62) 

fia Randal Orun Dal Karnelian 
Psz. 2821/2864-2867 II. Randal Orun-Cetiehir Dal Karnelian (46) 

első fia Psz. 2854-2889 Ruplert Emman Dal Karnelian (35) 
második fia Varud Dal Karnelian 

- Psz. 2867-2906-ig Timmran Ervil régensként uralkodik, megtartja hatalmát 
Psz. 2875/2906-2944 Varud-Cetiehir Dal Karnelian (69) 

fia Dinas Trevir Dal Karnelian 
Psz. 2903/2944-2956 Dinas Trevir-Cetiehir Dal Karnelian (53) 

fia Berin Aldor Dal Karnelian  
Psz. 2928/2956-2974 III. Berin Aldor-Cetiehir Dal Karnelian (46) 

fia Gortham Dal Karnelian 
Psz. 2954/2974-3052 Gortham-Cetiehir Dal Karnelian (98) (Befolyásolt) 

első fia (ikrek) 2975-3052 Kirthed Dul Karnelian (77) 
második fia (ikrek) Laggar Adún Dal Karnelian (A Leethek segítik) 

Psz. 2975/3052-3062 Laggar Adún-Cetiehir Dal Karnelian (87) 
felesége (Psz. 3052) Psz. 3028-3095 Zilla tel Leeth (67) 

fia Tagor Andar Dal Karnelian  
- Psz. 3062-3064-ig az Ősi liga kormányoz 
Psz. 3011/3064-3068 II. Tagor Andar-Cetiehir Dal Karnelian (57) 

fia Namolin Dal Karnelian 
Psz. 3034/3068-3104 II. Namolin-Cetiehir Dal Karnelian (70) 

fia Dawud Dal Karnelian 
Psz. 3077/3104-3139 Dawud-Cetiehir Dal Karnelian (62) 

fia Ruplert Veniza Dal Karnelian  
Psz. 3125/3139-3201/3210 III. Ruplert Veniza-Cetiehir Dal Karnelian (85) 

fia Berland Dal Karnelian  
Psz. 3147/3201-3223 Berland Cetiehir-Dal Karnelian (76) 

fia Andar Dal Karnelian 
Psz. 3171/3223-3240 Andar-Cetiehir Dal Karnelian (69) 

első fia Doleman Andar Dal Karnelian 
második fia Varzzon Agger Dal Karnelian 
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Psz. 3196/3240-3252/? Doleman Andar-Cetiehir Dal Karnelian (?) 
Psz. 3199/3252-3271 Varzzon Agger-Cetiehir Dal Karnelian (72) 

fia Laggar Berin Dal Karnelian 
Psz. 3225/3271-3286 II. Laggar Berin-Cetiehir Dal Karnelian (61) 

fia Arabal Dal Karnelian 
Psz. 3246/3286-3320 Arabal-Cetiehir Dal Karnelian (74) 

fia Mairus Andar Dal Karnelian 
Psz. 3267/3320-3335 II. Mairus Andar-Cetiehir Dal Karnelian (68) 

fia Uled Randal Dal Karnelian 
Psz. 3291/3335-3360 Uled Randal-Cetiehir Dal Karnelian (69) 

fia Tagor Pelin Dal Karnelian 
Psz. 3326/3360-3387 III. Tagor Pelin-Cetiehir Dal Karnelian (61) 

fia Rieger Dal Karnelian 
- Psz. 3387-3397-ig az öt ősi nemesház régenstanácsa kormányozza a Tengermelléket 
Psz. 3379/3397-3454 Rieger-Cetiehir Dal Karnelian (75) 

fia Arbalon Dawud Dal Karnelian 
Psz. 3402/3454-3471 Arbalon Dawud-Cetiehir Dal Karnelian (69) 

első fia Psz. 3432-? Dagkul Dal Karnelian (?) 
második fia Gortham Randal Dal Karnelian  

Psz. 3438/3471-3489 II. Gortham Randal-Cetiehir Dal Karnelian (51) 
fia Kaspar Veriz Dal Karnelian 

Psz. 3442/3489-3515 Kaspar Veriz-Cetiehir Dal Karnelian (73) 
fia Namolin Dal Karnelian 

Psz. 3484/3515-3544 III. Namolin-Cetiehir Dal Karnelian (60) 
fia Berin Kaspar Dal Karnelian  

Psz. 3519/3544-3595 IV. Berin Kaspar Cetiehir-Dal Karnelian (76) 
fia Aldor Dal Karnelian  

Psz. 3546/3595-3620 Aldor-Cetiehir Dal Karnelian (74) 
felesége (Psz. 3571) Psz. 3553-3623 Mirenn Daonar (70) 

első fia Psz. 3581-3615 Domorra Dal Karnelian (34) A Ragg foknál hal meg 
második fia Ondur Berhom Dal Karnelian 
harmadik fia Beris Randal Dal Karnelian 

Psz. 3587/3620-3623 Ondur Berhom-Cetiehir Dal Karnelian (36) 
Psz. 3585/3620-3665 Beris Randal-Cetiehir Dal Karnelian (80) 

lánya Psz. 3640-3665 Mirenn Dal Karnelian (25) (Angar tel Franigan felesége lett) 
első fia Psz. 3645-3662 Beren Urham-Cetiehir Dal Karnelian (17) 
második fia Calyd Ruplert Dal Karnelian 

Psz. 3665-3669-ig a gyász kötelező négy esztendeje – Calyd és a fokozatosan kivonuló ál-Beren 
uralkodik. 

Psz. 3645/3669- Calyd Ruplert-Cetiehir Dal Karnelian (45-) 
felesége (lesz, Psz. 3697) Psz. 3674- Salina Lyavelln (16-) 
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2. tel Durgis Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: pyarroni 
Politika: Karnelian hű 
Gazdaság: hajógyártás 
Családfő: Voldasz tel Durgis (36) 

Aszisz eredetű szigetbirtoki 
nemesház, rangját Oxel Durgis, a 
legendás Oren Palyd-Cetiehir Karnelian 
vitorlamestere kapja még a Psz. 2034. 
évben, a Szigetbirtok elfoglalásakor. 
Birtokul az Arrdagonnt kapta, 
természetesen csak a kezdeti 
osztozkodás után, amiben a központi 
Cetiehir-sziget került felosztásra a hat 
ősi ház között. Központjuk ma is a rák 
alakú szigeten van. Villát tartanak fenn a 
közeli Nicaunban is.  

A Ház fő területe a hajókészítés, 
szigetükön egymást érik a hajóács-
műhelyek, a szárazdokkok, a kötélverő, 
vitorlavarró és egyéb műhelyek. 
Abaszisz egyik legnagyobb hajókészítő 
telepe ez, mely jelentősen megcsappantotta a sziget fakészleteit, ma már szigorú rend szerint 
gazdálkodnak, és nagy számban szállítanak be a parti területekről. A szóbeszéd szerint mindenféle 
drága és mágikus módszerekkel ösztönzik gyorsabb növekedésre a felhasználható faanyagot. 
Elsősorban a hagyományos, aszisz módszereket használják, és szkoggokat állítanak elő, hadi és 
kereskedelmi célokra egyaránt. A kisebb hajókat sem típus, sem mennyiség szerint nem győznénk 
számon tartani. Szintén a Durgisok irányítása alatt állnak a Cetiehir-sziget kőfejtői. A családban 
természetesen fontos a hajózás is, szinte nem is lehet az családfő, aki maga ne kormányozna el egy 
szkoggot. Több parancsnokot is adtak a Karnelian flottába, a Psz. 3615-ös Ragg foki ütközetben is részt 
vett az akkori családfő, Ruwad tel Durgis, és öccse Canal, csak az utóbbi tér haza, és veszi át a család 
irányítását. Utódja bátyja fia lesz. 

A Ház Karnelian hű politikát folytat. Ingatag szövetségesük az örökösödési háborúban, amikor is 
Ibad Durgist saját emberei fogták el és adták át a Karnelianoknak. Az ő jobb belátásra tért, és 
visszavonult, helyét fiának adta át, aki pár évig még a Karnelianok gyámkodása alatt tanult bele az 
uralkodásba, hogy azután hűen szolgálhassa a Szigetbirtok urait. A Ház hagyományosan Antoh vallását 
követi, még a Nagy Ember idején is titokban rejtegettek több Antoh-papot. Kapcsolatuk is jó az 
egyházzal, s noha maguk közül ritkán kerülnek ki papok, több lányuk is ment már feleségül papokhoz, 
és rendre előfordulnak a Tengerúrnő szigonyos szolgái a Durgis hajókon és partokon. 

Jó viszonyt ápolnak a Franiganokkal, és természetesen a Karnelianokkal is. Emellett távoli 
szövetségesük a horeni bányagrófi család, a len Durenek, ahonnan a családfő felesége is származik.  

A Ház vezetője a Calyd Karnelian gyámkodása alatt felnőtt (az apját, Ibad Durgist meggyőzték, 
jobb, ha átadja hatalmát fiának, még akkor is, ha kicsi még – és ő az életet választotta), és megfelelő 
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nevelést kapott Voldasz tel Durgis (39), aki jó hajós, művelt, és kiváló vívó, sőt, állítólag a mágikus 
tudományok iránt is érdeklődik. Felesége a horeni származású Talina len Duren (36), a magas, 
méltóságteljes asszony méltó társa Voldasznak. Azt beszélik, különösen szereti a vadászatokat, és a 
bálokat is, igazi közösségi hölgy, jó beszélgetőpartner, és erkölcsös feleség. Két lányuk van, a 17 
esztendős Rebeth és a 11 éves Ascelle.  

A Ház kapcsolatban áll a Védelmezők nevű vizitorklánnal, akik a Karnelianok egyetértésével 
vigyázzák a hajókészítő műhelyek biztonságát.  

A Ház színei a kék és az ezüst, címerük kék alapú aszisz pajzson jobbra repülő, tárt szárnyú ezüst 
sirály. 

A tel Durgis Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
Születés éve/uralkodás kezdete - közbülső, ismert dátumú esemény (ha a többi hiányos) - 

uralkodás vége/halála NÉV (életkor) 
 
Psz. ?/?-2033-? Oxel Durgis 
... 
Psz. 3592/3610-3615 Ruwad tel Durgis (23) (életét veszti a Ragg-foknál) 

testvére Canal tel Durgis 
Psz. 3598/3615-3647 Canal tel Durgis (49) 

fia Ibad tel Durgis 
Psz. 3627/3647-3664/3683 Ibad Durgis (56) 

fia Voldasz tel Durgis 
- Calyd Karnelian gyámkodik a kiskorú Voldasz felett Psz. 3664-3670-ig. 
Psz. 3651/3670- Voldasz tel Durgis (39-) 

felesége (3673) Psz. 3654- Talina len Duren (36-) (Horeni kisnemes) 
első lányuk Psz. 3673- Rebeth tel Durgis (17-) 
második lányuk Psz. 3679- Ascelle tel Durgis (11-) 

 
3. tel Ervil Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Antoh 
Politika: Ősi liga 
Gazdaság: gazdasági tanácsadó, pénz 
Családfő: Lauran Ardan tel Ervil (49) 

Aszisz eredetű nemescsalád. A 
legendás Oren Palyd-Cetiehir Karnelian 
emeli ősüket, Katan Ervilt, hűséges 
számvevőjét nemesi rangra, amikor Psz. 
2034-ben a honfoglalók megtelepednek a 
Szigetbirtokon. Az Ervilek a főszigeten 
lévő birtokaik mellé később Narad szigetét 
kapják. Központi palotájuk a Cetiehir-
szigeten áll, de több városban is 
rendelkeznek elegáns villával. 
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A híres számvevő leszármazottai nem hagytak fel annak foglalkozásával, a Ház tevékenysége ma 
is a pénz és a gazdaság szervezése körül forog. Legtöbbjük gazdasági tanácsadóként, számvevőként 
dolgozik, a szigeten iskolát is működtetnek, a híresen szép parkkal körülvett kastélyban működő Katan 
iskola falai között bárki megtanulhatja a számtan és a gazdasági tudományok alapjait, aki kifizeti a 
borsos tandíjat. Több Dreina pap is oktat a szigeten, az iskolához kápolna is tartozik. Az Ervil Ház 
számos bankházat is fenntart Abasziszban, övék az egyik meghatározó bankházlánc a Quiron-tenger 
délnyugati partvidékén, ám távolabbra nem nyitnak, így nem kelhetnek versenyre a vándorló dzsadok 
bankházainak elterjedtségével. Ervil címerrel ékes, oszlopos bankház áll Valchumban és Nicaunban, 
Ifinben, Salk városában, Obratban és Caedonban is. Bankházaik biztonságáról befektetésekkel 
gondoskodnak, kevés pénzt tartanak a falak között, és előnyeik között szerepel a gazdasági tanácsadás. 
Több Ervil is dolgozik ezen a területen szakértőként, nem egy tengermelléki nemessel és céhhel állnak 
kapcsolatban. A szóbeszéd szerint a Karnelianok akarata szerint, no és persze önérdekeiknek 
megfelelően alakítják a környék ügyeit... A Ház az öt ősi Házhoz hasonlóan kötelezett egy hajóraj és 
egy falanx kiállítására. 

Az Ervilek az aszisz hintapolitika folytatásának mintái lehetnének, talán gazdasági érdekeltségeik 
okán, de mindig azt támogatják, akit éppen érdekükben áll, és aki az erősebb –ez sokszor azonos. 
Természetesen a Karnelianokat szolgálják, mint hű alattvaló, ám az ősi liga tagjai, volt már Ervil 
régens a történelemben a Karnelianok fölött, meglátásuk szerint a Hercegkapitányi székkel is 
elboldogulnának. Tevékenységük okán leginkább semlegesek másokkal, és mindenki tudja, hogy velük 
megéri jó viszonyban lenni.  

Az Ervilek pyarroni vallást követnek, hagyományosan Antoh elveit követik, ám gyakori a Dreina 
hitű családtag is. Több templom támogatását is támogatták Abasziszban. 

A Ház jó viszonyban van az ősi liga tagjaival, de gazdasági tevékenysége okán szinte minden 
érdekelt igyekszik elnyerni kegyeiket. Újabban a salki (Lampryssa) Gartanal Házzal szoros a 
kapcsolata, akik ottani érdekeltségeiket támogatják, a jelenlegi családfő felesége is abból a Házból 
való. Több Ervil állt már a Nagykirály alkalmazásában is, és szerteágazó kapcsolataik vannak az ifini 
kancelláriában. Állítólag bonyolult szerződésben állnak a dél-quironeiában tevékenykedő Halkszavúak 
vizitorcéhhel is, akik bankházaik őrizetét látják el.  

A Ház feje a Psz. 3690-ben 49 esztendős Lauran Ardan tel Ervil, aki Antoh hitén él, és állítólag 
igen erkölcsös és fegyelmezett ember. Nagy szakértelemmel vezeti Házát, és igyekszik meghallgatni 
pyarroni tanácsadói bölcs szavait. Különösen kedveli a festészetet. Felesége a salki Seyena Gartanal, 
aki állítólag remek politikus. Három gyermekük Candel (14), az örökös, lányuk Estelle, aki a 
nagykirály udvarában szolgál udvarhölgyként (11) és a kis Luhar (7). A családot is szomorúan érintette 
a concordia felmondása és a Ragg-foki ütközet, bár remek gazdasági húzás lett volna, a vállalkozás 
megbukott, és a csatában vesztette életét Urham tel Ervil is, aki helyett öccse, Numen vette át a Ház 
irányítását. Eogan Ervil, aki Urham nagykorúvá érő fiaként nagybátyjától veszi át a Ház vezetését, az 
örökösödési háború alatt, kancellárként veszíti életét egy rejtélyes kórságban, arra azonban még maradt 
ideje, hogy a konfliktus rendeződéséig zároltatta a család bankházait. Ekkor lép helyébe a máig 
uralkodó Lauran.  

Az Ervil Ház irányítása alatt áll a Narad szigeten működő Katan pénzügyi iskola, ahol elvileg 
bárki tanulhat, noha a tandíj félévente 10 arany, ám azt beszélik, aki sikerrel elvégzi a Dreina papjai 
által is támogatott iskolát, annak bőven megéri ez a befektetés. Természetesen az ide érkezők nem 
kerülhetik el a Karnelianok vizsgáló szemét sem.  

Az Ervil Ház színei a vörös és ezüst, aszisz pajzsú címerükben vörös alapon ezüst jobbharánt 
pólya, középen balra billent serpenyőjű arany mérleg. 
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A tel Ervil Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. ?/?-2034-? Katan Ervil 
... 
Psz. 3562/3590-3616 Ralikan tel Ervil (54) meggyilkolják 

első fia Urham tel Ervil 
második fia Numen tel Ervil 

Psz. 3581/3616-3615 Urham tel Ervil (34) a Ragg-foknál életét veszti 
első fia Eogan Ervil 
második fia Psz. 3626- Astar Pelin tel Ervil (64-) Dreina papja Új-Pyarronban 

Psz. 3587/3615-3652 Numen Tel Ervil (65) 
lánya Psz. 3636-(3655)- Nieran Ervil (54-) Ules tel Leeth felesége 

Psz. 3617/3652-3662 Eogan Ervil (45) 
fia Lauran tel Ervil 

Psz. 3641/3662- Lauran tel Ervil (49-) 
felesége Psz. 3656-(3675)- Seyena Gartanal (34-) Salki kisnemes 

első fia Psz. 3676- Candal tel Ervil (14-) 
lánya Psz. 3679 Estelle Ervil (11-) 
harmadik fia Psz. 3683 Luther tel Ervil (7-) 

 
4. tel Franigan Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: pyarroni 
Politika: Karnelian hű 
Gazdaság: fegyvergyártás, 
kereskedelem 
Családfő: Grengor tel Franigan (28) 

Aszisz eredetű nemesház, Rungor 
Franigannak, a híres Oren Palyd 
harcmesterének leszármazottai, ő kap 
nemesi rangot a Szigetbirtok 
elfoglalásakor. A Cetiehir-szigeten a 
központi domb mögötti, ma is erdős 
területet kapták, itt áll központi 
udvarházuk is. Később a Franiganok 
kapják az északi fekvésű Kesse-szigetet, 
és némi birtokot a szárazföldi sávban, a 
Tilervo völgyei között.  

A Franiganok híres harcos család, 
ezt a hagyományukat megőrizték és ma 
is gyakorolják. Számos híres 
hajóskapitány és fegyverforgató került 
ki közülük, és kiképzőik keze alól. Ma is rengeteg harcost képeznek, mert bár a többi ősi házhoz 
hasonlóan kötelesek egy hajórajt és egy falanxot küldeni a Karnelianok zászlaja alá, ritkán adódik 
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olyan helyzet, hogy három falanxnál és négy hajórajnál kevesebb álljon a szolgálatukban. Ők az 
egyetlenek, akik nem pénzzel, hanem hadi szolgálattal törlesztnek minden kötelezettséget a 
hercegkapitány felé. A Tilervo hegyén áll kiképzőerődjük, ahol szintén falanxharcosok felkészítése 
folyik. Azt beszélik, bizonyos századokba még külsősök is bekerülhetnek, kiképzőik jó pénzért több 
város őrségét, herceg katonáit készítették már fel. Nincs mit csodálkozni azon, hogy a Franiganok a 
Szigetbirtoki fegyvergyártás központja, több fegyver és páncélkovács és egyéb fegyverkészítő is áll 
szolgálatukban, Kessegonnon három külön fegyvertelep, amolyan műhelyfalu is áll. A fegyverek 
kereskedelmében is otthon vannak, és annak monopóliumával rendelkeznek a szigeteken, ez is szép 
bevételt hoz nekik. Leginkább kiadják bérletbe a fegyverkereskedelem jogát, a kalmárkodás nem áll 
hozzájuk közel, annak problémáival nem foglalkoznak, ezért nem tagjai a kereskedők ligáinak sem.  

 A tel Franigan Ház híresen Karnelian hű politikát folytat. Még címerükön is viselik az aszisz 
heraldikára jellemző hűségkoszorút, mely a címert és nemességet adományozó úr színeit tartalmazza, 
és száz év után, megfelelő ajándékok fejében válhat meg tőle a nemes, ezzel igazi, önálló nemessé 
válva. A Franiganok a pyarroni vallást, elsősorban Antoh hitét követik, de gyakori soraikban Dreina, 
sőt, még Arel elveit valló is. Vallásosságukra visszafogottság jellemző, a Nagy Ember Beris idején 
például bár hivatalosan kényszerből áttértek Tharr hitére, egyszerűen nem vettek részt szertartásokon.  

A Franigan Ház különösen jó kapcsolatot ápol a Karnelianokkal, nem véletlen, hogy legjobb 
szövetségesüknek nevezik, bár hivatalosan nincsenek megkülönböztetve az öt ősi háztól. Olykor 
házasság is történik a két család között. Hasonlóan jó, bár újabb keletű a viszony a caedoni deh Morfek 
Házzal, ahonnan a jelenlegi családfő felesége származik.  

A Ház feje a Psz. 3690. évben a 28 esztendős Grengor tel Franigan, aki még karon ülő gyermek 
volt az örökösödési háború idején. Apja, Angar, és nagybátyja, Feirgus még Beris Karnelian 
hadjárataiban veszítette életét, nevelését és boldogulását nagyapjának, az idős Tagor Franigannak 
köszönheti. Az idős Franigan még a Ragg-foknál megmutatta, mit tud, az örökösödési háború idején 
már egyetlen unokáját féltve járt el. Grengor kiváló hajós hírében áll, és jeleskedik a flotta vezetésében 
is, egyesek szerint pályázik a szigetbirtok admirálisi posztjára. Felesége Ellagra deh Morfek (33) 
Caedonból, még nagyapjának köszönheti az így csúcsosodó szövetségi viszonyt a távoli nemesházzal. 
A fekete hajú asszony állítólag elég gyenge, labilis teremtés, gyakran menekül a különböző bódító 
szerek keltette nyugalomba. Egy gyermekük a kettő esztendős Aldar.  

A Ház felügyelete alatt áll a Tilervo hegyei között álló Lándzsafok erőd, mely a tengermelléki 
falanxharcosok híres hegyi kiképzőtábora is. Szinte minden itteni harcos megjárja ezt a helyet, már ha 
nem akar szégyenkezni amiatt, hogy nem viselheti az itteni harcosok egyszerű rézkör jelét sisakján.  

A Ház színei a tengerzöld (az általános heraldikában ez a szín áll közelebb az egyszerű „zöld” 
színhez) és az abbit. Aszisz alapú pajzsukon tengerzöld alapon abbit kard és keresztben két lándzsa 
található. A pajzsot zöld-ezüst, már régen lejárt, mégis meghagyott hűségkoszorú keretezi. 

A tel Franigan Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. ?-2034-? Rungon Franigan 
... 
Psz. 3594/?-3680 Tagor tel Franigan (86) 

első fia Feirgus tel Franigan (38) 
felesége Psz.3638-3661-? Kirella Megon (?) 

lánya Psz. 3663-? Aarian tel Franigan (27) Gudar Ney’lad-hoz ment feleségül. 
második fia Psz. 3628-3663 Angar tel Franigan (35) 

felesége (Psz. 3658) Psz. 3640-3665 Mirenn tel Karnelian (25) Tharr papjai 
ragadják el 
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fia Grengor tel Franigan 
Psz. 3662/3680- Grengor Franigan (28-) 

felesége (Psz. 3685) Psz.3666- Ellagra deh Morfek (33-) (caedoni kisnemes) 
fia Psz. 3688- Aldar Rugon tel Franigan (2-) 

 
5. tel Giralda Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Pyarroni-Tharr 
Politika: Ősi liga 
Gazdaság: tudományok, iskola 
Családfő: Hakar Aldor tel Giralda (44) 

Aszisz eredetű nemesház, ősük, 
Riger Giralda, a legendás Oren Palyd 
geográfusa még Psz. 2034-ben, a 
Szigetbirtok elfoglalásakor kapott 
nemesi rangot. A Cetiehir-szigeten áll 
központi villájuk, birtokul Aduregonnt 
kapták. Nicaunban is rendelkeznek egy 
udvarházzal, közel a városhoz, hiszen 
ott áll iskolájuk is.  

A Giraldák megőrizték ősük 
tudományok iránti vonzalmát. Náluk 
sem születik mindenki zseninek, de ha 
maguk nem válnak tanult emberé, akkor 
is támogatják a tudományokat, és 
állandó, tandíjas iskolát működtetnek 
Nicaunban, ahol csillagászatot, 
geográfiát és ezek segédtudományait 
oktatják. Az alapításkor még csak Giraldák oktattak, mára azonban az iskola kinőtte magát, jó 
kapcsolatot ápol az északi Sigranomói egyetemmel, és falai között bizony sok külhoni mester is 
megfordul időről-időre. Az egyetemen egyszerre 30-60 ember tanul, a tandíj évente 40 arany, amit 
különböző szolgálatokkal és vállalásokkal mérsékelni lehet. A Giraldák is fenntartják a rájuk nézve is 
kötelező egy falanxnyi katonát és a hajórajt, emellett nem egy katona is kikerül soraikból. Kasper tel 
Giralda, a mai családfő nagyapjának öccse a Ragg-foki csatában veszett oda. A Giraldák általában 
tanult emberek, s noha szokás körükben bizonyos családi műveltséget összeszedni, ez egységesnek 
nem nevezhető. 

A Ház az ősi liga tagja, bár nyíltan nem kerül konfliktusba a Karnelianokkal, eljutottak már oda, 
hogy igényük és hajlandóságuk legyen a trónra jutási lehetőségek kihasználására, a hatalmuk 
növelésére. A Giraldák vallása nem egységes, ezen a téren hihetetlenül toleránsak, példák lehetnének a 
szigetek lakóinak szemében. Generációk váltogatják egymást Tharr és Antoh hitében élve, s mivel 
mindenből a visszafogott, enyhe és nem a szélsőséges irányzatokat vallják, ezenkívül hitbuzgóságukat 
is több kritika éri, jól megférnek egymás mellett.  

A Ház jó viszonyban áll az ősi liga többi nemesházával, emellett az erigowi Maunur Házzal, 
ahonnan a jelenlegi családfő felesége származik. Iskolájuk révén folyamatos és jó kapcsolatot ápolnak 
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a Sigranomói egyetemmel, ahonnan vendégoktatók és professzorok érkeznek rendre hozzájuk, nem 
csak támogatást kérni, de oktatni, tanulni is.  

A Ház vezetője a Psz. 3690-ben 44 esztendős Hakar Aldor tel Giralda, akit a csillagászat és 
geográfia mestereként tartanak számon. Emellett gyakorlott hajós is, a hadi tudományok azonban távol 
állnak tőle. Felesége a szőke Lyranna Maunur (38), az erigowi Maunur Házból, tanult, türelmes, 
jóravaló asszony, és állítólag nem szívleli a túlzott pompát. Gyermekük a 17 esztendős Yassed, aki 
jelenleg Sigranomóban tanul, és állítólag Doran is érdeklődik a tehetséges ifjú után. Meg kell még 
emlékeznünk a családból kikerült neves aszisz természettudósról, Panthal tel Giraldáról is, akinek máig 
magán viseli nevét az általa felfedezett különleges lény. 

A tel Giralda Ház felügyelete alatt áll a Nicaun városában működő Arany körző iskola, mely bár 
sem méretében, sem színvonalában nem mérhető a jeles Sigranomói egyetemhez, a környéken 
elismertnek és népszerűnek számít.  

A Giraldák színe a tengerzöld és az ezüst. Aszisz alapú címerük tengerzölddel és ezüsttel 
négyszer vágott alapon arany, nyitott körzőt ábrázol.  

A tel Giralda Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. ?/?-2034-? Riger Giralda 
... 

Psz. 2125-2201 Panthal tel Giralda (76) 
... 
Psz. 3588/3612-3634 Andan tel Giralda (46) 

fia Narad tel Giralda 
testvére Psz. 3591-3615 Kaspar tel Giralda (24) a Ragg foknál veszti életét 

Psz. 3609/3634-3671 Narad tel Giralda (62) 
fia Hakar Aldor tel Giralda 

Psz. 3646/3671- Hakar Aldor tel Giralda (44-) 
felesége (Psz. 3670) Psz. 3652- Lyranna Maunur (38-) erigowi kisnemes 

fia Psz. 3673- Yassed tel Giralda (17-) 
 

6. tel Leeth Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Tharr 
Politika: Ősi liga 
Gazdaság: halászat, hadihajózás 
Családfő: Ules Ennat tel Leeth (57) 

Aszisz eredetű szigetbirtoki nemesház. Őse, Kadan Leeth, a legendás Oren Palyd-Cetiehir 
Karnelian kormányosa és barátja, a Szigetbirtok meghódításakor, Psz. 2034-ben kap nemesi rangot. A 
Ház a Karnelianok hercegkapitánnyá emelkedésekor szerez bárói rangot. Leug szigetének (Leuggonn) 
urai, az egyetlen az öt ősi család közül, akiknek központi váruk nem a Cetiehir szigeten, a Karnelianok 
árnyékában áll – noha ott is jelentős villát tartanak fenn. Érdekeltségeik ugyan nincsenek, ám takaros 
villájuk áll Nicaunban is. 

A tel Leeth Ház rendelkezik talán a legnagyobb halászflottával, ami a szigetek közötti vizeken 
halászik. Gazdasági téren elvileg a Nageanok vetélytársai lehetnének, noha jól megférnek egymás 
mellett. A Leethek halászcsaládjai számos vízinövényt is termesztenek, például hatalmas polipdinnye 
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ültetvényeket felügyelnek, emellett 
alkalmazzák a több sziget illetve zátony 
körülkerítésével létrehozott zárt 
medencés haltenyésztést is. 
Bevételeinek nagy részét teszi még ki a 
területéről szedett adó is, Leuggon 
szigete sűrűn lakott, és gazdag 
növénytermesztést folytat. A Leethek 
ősi hajós Ház is egyben, számos 
hadihajóval rendelkeznek. Saját 
hajóépítő műhelyük csak igen lassan, és 
csak a régi technikával állítja elő a 
nehéz szkoggokat, emellett csak kisebb 
bárkákat készítenek. Hajóinak nagy 
részét vásárolja. A család katonáskodik 
is, főleg tengeri csapatokat állít ki, de a 
többi „ősi” nemesi házhoz hasonlóan 
kötelezett az egy falanx és egy hajóraj 
kiállítására a Tengermellék seregébe.  

A Leethek az úgynevezett Ősi 
Liga tagjai, ők azok a nemesházak, akik 
jogosnak érzik olykor igényüket a 
Tengermellék hercegkapitányi trónjára, 
noha ezt leginkább csak politikai szinten 
teszik, és csak kedvező alkalmakkor, máskülönben hamar elbuknának. Emellett a Leethek is, ahogy a 
többi négy „ősi ház” a Karnelianok támaszai, de természetesen nem mulasztanák el a kínálkozó 
lehetőséget, mint ahogyan azt Abram Leeth admirális tette a 3662-65-ig tartó örökösödési háborúban. 
Az idős admirális állítólag a Karnelianok tróntermében esett el, a szóbeszédek szerint külhoni 
kalandozók kardjától, mások Beren Karneliant emlegetik.  

A Leethek sokáig Antoh követői voltak, ám az idők változásával Tharr híveivé váltak. A váltás 
valószínűleg a Psz. XXXI. századra vezethető vissza, amikor a Karnelianokat segítő Leethek Tharr 
papjainak segítségével tudták megbuktatni a több, mint egy évszázada uralkodó, egy sötét rend által 
befolyásolt Gortham Karneliant, hogy rejtegetett ikerfiát, Laggart ültessék helyére – igaz, rögtön hozzá 
is adták lányukat, Zillát. A Leethek azóta Tharr hívei, rendre változik, hogy éppen milyen szekta elveit 
vallják, ám gyakoribb Szigetbirtokon egyébként is elterjedtebb békésebb irányzatok egyike. 

 A tel Leeth jó viszonyban vannak az ősi liga családjaival, és jelenleg a Karnelianokkal is, bár 
elég törékeny a béke. Az apját, Abramot megbosszulni hazatérő Morelt 3667-ben végezteti ki Calyd, 
öccse, Karrad bár formálisan beletörődik apja és fivére elvesztésébe, Ifinben marad, és azóta haza sem 
tért a család ottani villájából. A Ház vezetését öccsére bízta, aki belátó lévén sajnálatát fejezte ki 
felmenői hevessége és félrevezetettsége miatt, egyben biztosította Calyd Karneliant hűségéről. Szintén 
jó a viszonyuk az Ervilek Házával, ahonnan a jelenlegi családfő felesége származik. Vallásuk okán 
több aszisz, Tharr hitű családdal és klánnal is jó a viszonyuk, és bár Abram Leeth sikertelensége 
derékba törte terveiket, állítólag nem estek még ki a nagykirály kegyéből sem. 

A Ház feje a Psz. 3690-ben 57 éves Ules Ennat tel Leeth, Abram Leeth harmadik fia, aki elég 
belátó politikus ahhoz, hogy Háza fennmaradása érdekében félretegye a sérelmeket és visszaálljon a 
Karnelianokat támogató hű nemesek sorába. Felesége Nieran Ervil (54), igazi bölcs úrinő. Fia és 
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örököse Hastar (34), akinek a szomszédos tartományt uraló Dul Mordakok ősi családjából kért és 
kapott feleséget, a 23 éves, híres szépségű Medhebet.  

A Leethek hajói kék-arany zászlók alatt futnak, a Ház aszisz pajzsú címere kék alapon arany 
kormánykereket ábrázol. 

A tel Leeth Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. ?/?-2034-? Kadan Leeth 
... 
Psz. 3009/3041-3083 Bragga tel Leeth (74) 
Lánya Psz. 3028-3095 Zilla tel Leeth (67) Laggar Karnelian felesége lesz. 
 
... 
Psz. 3569/3587-3615 Rentel Advar tel Leeth (46) a Ragg foknál veszti életét 

fia Abram Leeth 
Psz. 3605/3615-3665 Abram Leeth (60) 

felesége (Psz. 3621) Psz. 3603-3656 Rilana Dal Raszisz (53) 
első fia Psz. 3621-3666 Morel tel Leeth (45) 
második fia Psz. 3625- Karrad tel Leeth (65-) 
harmadik fia Ules Ennat tel Leeth 

Psz. 3633/3667- Ules Ennat tel Leeth (57-) 
felesége (Psz. 3655) Psz. 3636- Nieran Ervil (54) 

fiuk Psz. 3656- Hastar tel Leeth (34-) 
felesége (Psz. 3685) Psz. 3667- Medheb dul Mordak (23-) 

 
7. la Cayrun Ház 
 
Eredet: toroni 
Vallás: Tharr (Morgena) 
Politika: Karnelian hű, Rókaliga 
Gazdaság: Mezőgazdaság, kereskedelem 
(belső) 
Családfő: Arlat Thír la Cayrun (73) 

A la Cayrun Ház toroni származású, a 
birodalomban földműveléssel és 
kereskedelemmel foglalkozó család. Psz. 
2435-ben kényszerültek elhagyni Karkvin 
szigetét, ellenségeik elől menekülve. A 
Tengermelléken akkor uralkodó Maladon 
del Tirat befogadta őket, és a gazdag 
ajándékokkal kegyét kereső családnak nem 
csak földet, kereskedelmi jogokat is 
adományozott. Bölcsen tette, a Ház alig száz 
év múlva nemesi rangot vásárolt magának. 
Területeiket Nicaun környékén, a Gasere és 
a Tilervo dombok közötti partszakaszon 
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kapták, később vásárolták, így mára meghatározó nagyságú földterület az övék a Tengermellék ezen 
részén.  

A Ház fő tevékenységi köre a mezőgazdaság, számos jobbágyot, de fizetett földművest, 
napszámost is foglalkoztatnak, állítólag fegyelmezett rendben, ennek köszönhetik sikereiket. A rossz 
nyelvek még rabszolgákról is beszélnek, amely azonban minden Cayrun szerint szemen szedett 
hazugság. A Cayrunok majd két tucat kereskedőhajót is birtokolnak, és a Tengermelléken több 
élelmiszer kereskedelmének monopóliumát birtokolják, azonban túl messzire nem merészkednek, se 
hajóik, se a monopólium nem bírná soká. Áruikat ezért szinte csak a Szigetbirtokra és a szomszédos 
Rak Narvalba szállítják és jelentősen hozzájárulnak a Bíbor út áruinak előállításához is, földjeikről 
minden évben több hajónyi gabona indul útba Toron felé. A Karnelianok támaszai is, hiszen a 
Tengermellék adóinak jelentős részét termelik ki. Híresen sok raktárat tartanak fent Nicaunban, 
melyeket előszeretettel adnak bérbe.  

A Cayrunok hagyományosan a Karnelian hű táborba tartoznak. Psz. 2782-ben elsőként tettek 
hűségesküt a Hercegkapitánnyá kinevezett Trevirnek, egyrészt mindig ügyeltek a törvényességre, 
másrészt az ő vagyonukat nehéz lett volna menekíteni szükség esetén. Számításaik beváltak, jól mérték 
fel a Karnelianokat, és azt is tudták, hogy jobb egy erőset szolgálni a második sorból, mint sebeket 
kapni az elsőben. A folyamatos gazdasági erősödés magával hozta politikai igényeket is, talán nem 
véletlen, hogy az új nemességtől hatalmat elorozni szándékozó, éppen az ő címerállatukról elnevezett 
Rókaliga vezéralakjaivá váltak. A Cayrunok igyekeznek gazdasági alapon barátokat, lekötelezetteket 
szerezni, és egyszerűen a rivális „ősi” Karnelian-hű házak fölébe kerekedni.  

A toroni eredetű család hagyományosan Tharr hitét vallja, noha nem túl hitbuzgók, nem csoda, 
hiszen ez csak az álca, valójában az Árnyékúrnő elkötelezett hívei. Lehet, hogy ezért kellett 
odahagyniuk a birodalmat?  

Több toroni, a Bíbor út mentén kereskedő Házzal, de a Baraadi En Kossylor Házzal is jó a 
viszonyuk, és több ismerősük is akad Rak Narval hajósai között is. Természetesen sorstársaikkal, a 
Róka liga tagjaival is jó a viszonyuk, különösen a Loarrenekhez fűzi őket többszörös házasságokkal 
megerősített szövetség. 

A Ház feje Psz. 3690-ben az ősz, körszakállas, 73 esztendős Arlat Thír la Cayrun, aki toroni 
feleséget és aszisz szeretőt, számadói mellett pedig állítólag drága pénzen bérelt fejvadászokat tart 
maga mellett. A vén róka, ahogy a nemesi körökben hívják, nem csak a nőket, de az italt, és a párbajt is 
bírja még, állítólag kiváló solymász is. A selymet és a jóféle ételeket is kedveli, kedvelt társalgó, bár túl 
műveltnek nem nevezhető. Felesége a toroni Manthyllen család (a Magános Házak egyike) egyik 
oldalági sarja, a fiatal és csodaszép Planitia, aki három fiúval és egy lánnyal ajándékozta meg a mára 
lassan kiöregedő családfőt. Örököse, Harn-Ynchir (22), állítólag nagy szélhámos, nincs az a dolog, 
amit meg ne tudna ígérni, jelenleg a Ház nicauni villáját és érdekeltségeit vezeti. A szóbeszéd szerint 
több kalandozót is ismer, kényes ügyeit szereti rájuk bízni. A Ház két férfi tagja is a Karnelian falanxok 
centúriója.  

A la Cayrun Ház tartja kezében a nicauni raktárak majd felét, és a világítótornyot is, ezek 
felvigyázásának ürügyével tartják fenn a kicsi, ám jól képzett Róka-gárdát. A hadrendben és a vízi 
harcban is jeleskedő katonák általában a kikötőben működnek amolyan kis-városőrségként. A pletykák 
azt is tudni vélik, hogy a Ház üzletel a Láncbarátok testvériségével is, ezt megerősíti a birtokaikon 
állítólag dolgozó, Abasziszban egyébként nem támogatott rabszolgákról szóló híresztelések is. Kevesen 
tudják, hogy a családfő titokzatos fejvadászai – nyilván vallási alapon – az Árnyvadászok szektájából 
kerülnek ki. 

A Cayrunok színe a tengerzöld és az ezüst. A Ház címere érdekes keveréke a toroni és az aszisz 
heraldikai jegyeknek. Négyelt toroni pajzsán a jobb felső negyedben tengerzöld alapon ezüst 
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búzakalászok, a bal felsőben toroni stílusú, apróhullámos tengerzöld-ezüst sávok váltják egymást. A 
jobb alsó negyedben a Toronból örökölt, vörös alapú, növénykalászokat ábrázoló kárpit, míg a bal alsó 
negyed a Ház újkeletű címerállatát, arany alapon vörös rókafejet rejt.  

A la Cayrun Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. 3617/3644- Arlat Thír la Cayrun (73-) 

felesége (Psz. 3641) Planitia Manthyllen (67-) (toroni) 
első fiuk Psz. 3642 Harn-Ynchir la Cayrun (48-) 
lányuk Psz. 3643- Amella la Cayrun (47-) 
második fiuk Psz. 3645- Shed-Trien la Cayrun (45) 
harmadik fiuk Psz. 3651- Torak la Cayrun (39-) 

 
8. tel Agral Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: pyarroni 
Politika: Sárkányliga 
Gazdaság: Kereskedelem 
Családfő: Uleb Danak tel Agral (43) 

Aszisz eredetű, tengermelléki 
kisnemesi kereskedő család. Psz. 2378-
ban kapnak nemesi címet az akkori 
hercegkapitánytól, Calder del Tirattól, 
melyet – bár nem feltétlenül lett volna 
szükséges – a Nagykirály is támogatott; 
sokat elárul ez az agralok tervének 
előkészítettségéről, nem csak a Tiratok 
kaptak gazdag ajándékokat. A család 
Nicaun környékén kapott kisebb 
birtokot, és a Tilervo csúcsai között 
épített várat, vagyonának jelentős része 
kereskedőflottájában van, melyet 
elsősorban monopóliumaival alapozott 
meg. 

A tel Agralok neve első 
említésüktől fogva összefonódik az 
aszisz tengeri kereskedelemmel. A Ház majd ötven kisebb-nagyobb hajója járja a Quiron-tengert, és 
számos szállít az ő nevükben, nekik. Alapító tagjai a Psz. 2153-ban létrehozott Sárkányligának, mely a 
legnagyobb aszisz kereskedőházak érdekszövetsége. Elsősorban ennek köszönhet számos engedményt, 
a mai napig az Agraloké a kelmekereskedelem monopóliuma egész Abasziszban. Nem csak ők 
folytatnak ilyen kereskedelmet persze, és ezeknek jó, ha a fele rendesen fizet, ám az Agralok még így is 
szép haszonra tesznek szert évről évre csak a jogok bérbe adásából, a pénzből még a perek költségeire 
is bőven futja. Azt is pletykálják, hogy akik nem fizetnek, és a pert is megússzák, azokat gyakran éri 
kalóztámadás, de ez nyilvánvalóan az istenek szeszélye, és a szerencse kérdése lehet. Érdekes, hogy a 
Ház hajói csak ritkán visznek kelméket, minden egyébbel foglalkoznak, amit megéri szállítani. Külön 
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kikötőrészük van Nicaunban és Obratban, és számos raktárat bérelnek Caedonban is. Elsősorban a 
Bíbor út állomásain kereskednek. Hajóik biztonságáról fizetett hadihajók gondoskodnak, több 
kalandozót is alkalmaznak, és előjogaik van a Nagykirály hadihajóinak kíséretére is.  

Az Agralok jó politikusként nemigen ártották bele magukat sohasem a politikai csatározásokba, 
így a hatalmi váltásokat is átvészelték, erejüket gazdasági tevékenységre koncentrálhatták. 
Semlegesség jellemzi őket a tartomány ügyeiben, a nagypolitikába is csak a Sárkányligán keresztül 
szólnak bele, a kereskedelem érdekében. A Ház hagyományosan a pyarroni vallást követi, szoros a 
kapcsolatuk Dreina egyházával, több templom építését is bőkezűen támogatták ott, ahová elér a kezük. 
Több pap áll alkalmazásukban, mint gazdasági és jogi szakértő, és gyakran kerül ki Dreina felkent híve 
a családból is. 

 Az Agral Ház hagyományosan jó kapcsolatot ápol több kereskedőházzal, elsősorban a 
Sárkányliga tagjaival, de akad kapcsolata a toroni partokon is; az utóbbi időben pedig erős szövetség 
fűzi a caedoni del Jahir Házhoz. A szóbeszédek szerint baráti a viszonya a baraadi Rogiar házzal is, 
néhányan ezt látják a kalóztámadások rendre szerencsés elkerülésének, ám a kérdőre vontak még soha 
nem tudtak bizonyítékot szolgáltatni vádjaik megtámogatására. Jó kapcsolatot ápolnak Dreina abasziszi 
egyházával is, nem is csoda, a történelem során több magas rangú egyházi tisztviselőt adtak az 
országnak. Állítólag még a kobrákkal is megegyeztek, valószínűleg rendszeres adót fizetnek nekik, ha 
Obratban is probléma nélkül tartanak fent kikötőrészt és raktárakat. 

A Ház feje a Psz. 3690-ben 43 esztendős Uleb Danak tel Agral. A megtermett, mégis fürge 
családfő eredetileg Dreina papjának tanult, de a regulákat nem bírta, ezért hamar kívül találta magát az 
ifini iskolából. Mára kicsit meghízott, állítólag nem veti meg a jó ételeket de bódító és ajzószereket 
sem. Pocsék vívó, ám tanult kereskedő és művelt társalgó. Felesége a 38 esztendős, hollófekete hajú, 
caedoni származású Telyah del Jahir, aki cserfességéről és laza erkölcseiről vált híressé nemesi 
körökben, emellett kedveli a zenét és tehetségesen játszik több hangszeren is. A család örököse a 23 
esztendős Merban tel Agral, akit kiváló hajósnak, és már dörzsölt kereskedőnek ismernek, társai pedig 
a nők iránti félénkségével ugratják. Uleb lánya, a 21 esztendős, szertelen Arnalla, sinemosi férjével él. 
Szólnunk kell még a családfő öccséről, a 37 esztendős Dirinről, aki Dreina ifini papja, illetve 
unokaöccséről; Ardo tel Agral (41) lovagról, aki a nicauni kikötőőrség parancsnoka. 

Az Agralok színe a tengerzöld-ezüst, címerük tengerzöld alapú aszisz pajzson ezüst, kitárt 
sasszárny.  

A tel Agral Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. 3647- Uleb Danak tel Agral (43-) 

felesége (Psz. 3669) Psz. 3652- Telyah del Jahur (38-) 
fia Psz. 3667- Merban tel Agral (23-) 
lánya Psz. 3669 Arnalla tel Agral (21-) 

öccse Psz. 3653 Dirin tel Agral (37-) 
unokaöccse Psz. 3649 Ardo tel Agral (41-) 
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9. En Gortan Ház 
 
Eredet: toroni 
Vallás: Sogron 
Politika: Karnelian-hű, Rókaliga 
Gazdaság: Kézműves céhek 
Családfő: Korrano En Gortan (28) 

Toroni eredetű család, 
Karnelianok hatalomra kerülése után 
hagyták el a Birodalmat, még Trevir 
Karnelian fogadta be őket, a kalandozók 
által kimenekített családot a legenda 
szerint egy ereklyéért cserébe ajánlották 
figyelmébe. Nemesi rangot a XII. 
Zászlóháború idején tanúsított 
helytállásáért kap az akkori családfő, 
Ardol (En) Gortan, aki Abaszisz keleti 
részén vezette sikerrel a Karnelian 
lobogó alatt Abasziszt védő falanxokat. 
Bár nemesi rangját a nagykirály 
adományozza, a Hercegkapitány, 
Arbalon Karnelian nem vonakodik 
földet is adományozni kisebbik fia, 
Dagkul megmentőjének. A Gortanok a 
Tengermellék keleti részén, Valchum mellett, a Lapos-Onpor lábainál kaptak némi földet. Ma 
Valchumban élnek, de fenntartják vidéki villájukat is. 

Bár a katonáskodás nem idegen a Ház fiaitól, ez rendszerint a nyugtalanoknak jut, ugyanis a Ház 
fő tevékenysége a kézműves szakma művelése. Még ma is fazekaskodnak, a Toronból hozott 
módszereik és szorgalmuk tette őket sikeressé, és alapozta meg a nemesi vagyont, és a hírnevet is. A 
trükkös kialakítású, dupla fenekű, többrekeszes edényei mindenütt keresettek Abasziszban, a kezdetben 
családi büszkeségből alkalmazott halat és faágat mintázó díszítésből kialakult gortan-minta pedig mára 
az aszisz fazekas kultúra egyik jellegzetessége. A Ház tulajdonában van egy agyagbánya az Onporok 
lábánál, és több tengeri agyagkitermelő telepet is fenntartanak. Több fazekascéhet is pénzelnek és 
irányítanak, ám a családi titkokat nem adják ki, a Gortannában működő zárt műhelyben a mai napig 
dolgoznak ők maguk is – gúnyolják is őket a nemesi körökben ezért. A család nyughatatlan fiai időről 
időre katonáskodnak is, a Gortan Ház egy falanxnyi állandó sereget tart fegyverben, leginkább a 
Karnelianok szolgálatában, bár szokássá vált velük megváltani a Nagykirály felé a Tengermellék 
katonai kötelezettségének egy részét. 

A Ház hűséges támogatója a Karnelianoknak, ám mellette a Rókaliga tagja is, szárazföldi 
nemesként kevesebb hatalma van a Tengermelléken. A család hagyományosan Sogron vallását követi, 
ezt Toron óta megőrizték. A valchumi Sogron-szentély is az ő támogatásukkal és közbenjárásukkal 
épült.  

A Gortan Ház jó viszonyt tart fenn a Maliaar Házzal, jelenlegi családfőjük is onnan házasodott. 
Jó viszonyban vannak a Karnelianokkal is, folyamatosan idomulnak a változó politikájukhoz. A 

 
32



MAGUS                                                       Tengermellék, a Karnelianok birtoka                                          Magyar Gergely 

 
33

Rókaliga tagjaival laza érdekszövetséget ápolnak, és számos kapcsolattal rendelkeznek a hadseregben, 
az ifini vezérkarban és a hadiakadémián is.  

A családfő Psz. 3690-ben a 28 esztendős Korrano En Gortan, aki a szóbeszéd szerint a kardot 
jobban forgatja, mint a korongot. Bár a katonák előtt igazi parancsnok, otthon felesége, a 33 esztendős 
Tirana del Maliaar irányítja, az erőszakos, vörös teremtés több férfit helybenhagy, ha vitára kerül a sor. 
Gyermekük a fiatal, alig kettő esztendős Vors.  

A Ház tulajdonában van a valchumi Aranyhal céh, melyet a tengermelléki fazekascéhek 
legkiválóbbikának mondanak.  

A Gortan Ház színe a vörös és arany, aszisz pajzsú címerén vörös alapon arany, jobbra ugró hal 
és olajág.  

Az En Gortan Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. ?-3458-? Ardol En Gortan (?) 
 
... 
Psz. 3662/3686- Korrano En Gortan (28-) 

felesége (Psz. 3686) Psz. 3657- Tirana del Maliaar (33-) 
fia Psz. 3688- Vors En Gortan (2-) 

 
10. An Loarren Ház 
 
Eredet: Baraadi-toroni 
Vallás: Tharr 
Politika: Rókaliga, Sárkányliga 
Gazdaság: Hajók, kereskedelem (partmenti) 
Családfő: Dyalen An Loarren (46) 

Toroni eredetű, alacsony rangú 
nemesház. Psz. 3117-ben, vallási intrikák 
következtében Császári rendelet űzi ki a 
birodalomból, ám Yankarba nem akaródzik 
mennie, régi ellensége, a Calqurin család 
miatt, akik kapnának az alkalmon. Baraadra 
kerül, ahol hamar szövetséget köt az En 
Kossylor Házzal. A házassági szövetség is 
megvalósul, ám a Ház támogatása ellenére 
sem sikerül a szigetek nemesi rétegébe 
férkőznie. Psz. 3124-ban el kell hagynia a 
szigeteket, a Yankari hívásnak továbbra sem 
enged – az az öngyilkossággal lenne egyenlő 
– helyette Abasziszt választja, és a 
Tengermelléken keres menedéket, szolgálatait 
ajánlva a Karnelianoknak. Dawud Karnelian 
befogadja őket és a Tengermellék kisnemesi Háza lesz – egyes történészek szerint a Loarrenek 
orgyilkosai szabadítják meg végre a harmadik feleségével is gyermektelenségre kárhoztatott családfőt 
álnok szeretőjétől, s rá egy évre már meg is születik az örökös. Valchum mellett kaptak földeket, 
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néhány kiváltságot, és egy szigetet, ahol a vereségek ellenére is büszke, ám belátó családfőt kísérő 
macskamozgású alakok vizitorokat képezhettek a Karnelianoknak. 

A Loarren Ház főleg kereskedelemmel foglalkozik, bár hajója kevés van, rengeteget bérel. Bérelt 
hajókon szállít más kereskedőcéheknek, és maga is folytat partmenti üzleteket. Yankarig nem 
merészkednek el, a régi rossz viszonyukat nem feledték el máig sem. A Ház tagja a Rókaligának, nem 
szívlelheti, hogy csak az ősi családok árnyékában szólhat bele a dolgokba. Toron vonatkozásában 
ellenségesen nyilatkozik, de sem ereje, sem alkalma nincs arra, hogy ellenük tegyen. A Ház Tharr 
vallású, ez vándorlásaik alatt sokat finomodott, jelenleg a Hír-an Htyssill szekta hívei és támogatói. A 
Ház kereskedelmi érdekei érvényesítésére tagja a Sárkányligának is, ahol azonban nem számítanak 
vezetőknek. 

A család szoros kapcsolatban áll a baraadi En Kossylor Házzal, amelynek mellékágából a 
családfő felesége származik. Gyakran szállíttatnak velük jelentős kedvezményekkel, és általában olcsón 
kapják meg régi hajóikat is. Rendszeres vendégek Baraadon, a család férfi tagjai általában tanulnak a 
Tirla’Siell (vércsillag) iskolában is, természetesen a legtöbben csupán az elme használatáig jutnak el. 
Azonos érdekei tartják egy táborban a rókaliga többi kisnemesi házával is. Emellett több kapcsolattal 
rendelkezik a Quiron-tenger déli partján, szívesen látják Caedon, Horen, Onpur és Anaffi kikötőiben is 
hajóit. Régi ellenfelével, az egykor szintén toroni, most Yankarban élő Calqurin Házzal bár jelenleg 
nem zavarják egymás érdekeit, megőrizte rossz viszonyát, holott talán már nem is emlékeznek az 
ellenségeskedés okára. A Ház szerződésben áll a Tehysi szövetséggel, noha annak nem tagja, mégsem 
keveredik velük ellentétbe. 

A családfő Psz. 3690-ben a 46 éves Dyalen An Loarren. Vékony, értelmes arcú, művelt férfi. A 
kard, a nők, de még az elme nyelvén is ért, ám állítólag a hideg kirázza, ha tengerre kell szállnia. 
Felesége a csúnyácska Sinit-En Kossylor, akit nem szerelemből, hanem szövetsége erősítésére volt 
kénytelen elvenni, mivel nővé érő lánynak nagyon nem akadt kérője. A rossz természetű, házsártos 
dáma két gyermekkel ajándékozta meg a Loarren családfőt, lányuk, Arialla 10, fiuk Higur 8 esztendős. 
A családfő öccse, Ralloq Loarren (41) a baraadi Tirla’Siell iskola magisztere.  

A család szolgálatában áll a nem túl ismert Praggatar – Védelmezők – rend. A vizitorklán a 
Szigetbirtok egy zárt délnyugati szigetén tart fenn kiképzőtelepet, a vadakkal benépesített erdőbe rejtett 
iskolában toroni orgyilkosok módszereivel képzik a Karnelianok vizitorait. A klán rendszeres 
szolgálatok fejében lényegében független a Hercegkapitányoktól, és a Loarrenek szolgálatában áll. 
Vizitorai nem egyszer mentették már meg a Karnelianok életét, hiszen ismerik a toroni és az aszisz 
módszereket is. Noha a klánnak szakmai körökben nincs rossz híre, azért Ynev neves klánjaival nem 
említhetők egy lapon.  

A Ház színe a zöld és arany – a toroni zöld az aszisz tengerzöld színhez áll közelebb. Címerül 
felezett toroni pajzs, a bal felén zöld sávok között kék sasfej, a ház címerállata, a pajzsfő zöld sávjában 
három aranycsillag, győzelmi trófeák. A jobb pajzslábban zöld-arany toroni kárpit, növényszerű 
mintával, a jobb pajzsfőben pedig vékony, balharánt kék-arany vágások. E két mezőt választja ketté az 
En Kossyloroktól átvett jobbharnát vörös sáv, benne a baraadi Ház arany bakfejű címerállatával. 

Az An Loarren Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
Psz. 3105-3127-? Mirt An Loarren (?) 
... 
Psz. 3644/3662- Dyalen An Loarren (46-) 

felesége (Psz. 3679) Psz. 3651- Sinit-En Kossylor (39-) 
lánya Psz. 3680- Arialla An Loarren (10-) 
fia Psz. 3682- Higurr An Loarren (8-) 

öccse Psz. 3649- Ralloq An Loarren (41-) 
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11. del Maliaar Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: pyarroni 
Politika: Karnelian hű  
Gazdaság: Bányászat, kovácsok 
Családfő: Renthel del Maliaar (31) 

A Malinaarok régi tengermelléki 
bányászcsalád. Rangjukat vagyonuknak, 
no és az aszisz politikai csatározásoknak 
köszönhetik, a Psz. 2061-ben végre 
nagykorú, és így a nagykirályi 
megbízással gyámkodó Ardas Dal 
Rasziszt félreállítani tudó Urham del 
Tirat jó szövetségest remélve, no és a 
nagy mennyiségű ezüstnek hála, nemesi 
rangra emeli őket. A Ház a Lapos-Onpor 
hegyei között bír jelentős területekkel, 
és több bányával is. A pénzük jól jött, 
ám politikai beleszólást nem engednek 
nekik, nem csoda hát, ha némán 
szemlélik a Karnelianok 
hatalomátvételét, s az erősebbet 
meglátva az első lehetőségre melléjük 
állnak. A Ház palotája Valchumban áll, 
az egyik legelőkelőbb helyen. 

A Maliaar Ház hagyományosan bányász és kovács család volt, ám mára nemesi életet élnek. 
Több bánya is a tulajdonukban van, és a környék jelentősebb kovács klánját is uralják, kivétel tán az az 
egy, amelyik a Karnelianok szigetén szolgál, és állítólag még az abbit acél előállításának titkát is 
birtokolja... A Malinaarok elsősorban vassal és ezüsttel kereskednek, a család minden férfitagja 
hagyományosan díszített ezüst díszvértet kap nagykorúvá válásakor.  

Politikájukat tekintve a Karnelianok elkötelezett hívei, kétszer is akadt a Házban Karnelian lány. 
A családok harcából igyekszik kimaradni, mivel elégedett pozíciójával, a Tiratok bukásakor vállalt 
semlegesség eredménye is bizonyság, helyes úton járnak. A Malinaarok a pyarroni vallás hívei, nem 
ritka közöttük Gilron híve, ezt a családi foglalkozással örökölték.  

A Karnelianok mellett jó kapcsolatot ápol a Gortanokkal, a családfő felesége is onnan való. A 
Tengermellék többi nemesházával semleges a viszonya, bár néha éreztetik, hogy ők mégis csak „del” 
nevű aszisz nemesek, még ha a Tengermelléken kisnemesi státuszba kerültek is.  

A család feje Psz. 3690-ben a 31 esztendős Renthel del Maliaar, erős, harcedzett katona, egyszerű 
gondolkodású, lovagias férfi. Felesége az aranyhajúnak hívott, polgári származású Lissa Ertall (25). 
Gyermekük nincsen. A családfő nővére (Tirana) a Gortan Házba ment férjhez, erősítve szövetségüket.  

A családfő az örökletes céhmestere a hegyek között működő Tűzpöröly kovácsklánnak, mely 
klán nem egy varázskovácsot is foglalkoztat. A klán műhelyeiből kerülnek ki a Maliaarok ezüstvértjei 
is. Rossz pletykák szerint a családot furcsa kapcsolat fűzi az Abasziszt idegenektől megtisztítani 
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szándékozó Nak Rad nevű mozgalomhoz is, ami azért furcsa, mert a családfő nővére révén éppen egy 
toroni származású házzal áll jó viszonyban. Igaz, ez a viszony az utóbbi időben megromlani látszik...  

A Maliaarok színe a tengerkék és az ezüst. Aszisz pajzsú címerükön tengerkék alapon ezüst 
páncélos kar tart abbit virágot.  

Az del Maliaar Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 

Psz. 3657-3686- Tirana del Maliaar (33-) Korrano En Gortan felesége lett 
Psz. 3659/3678- Renthel del Maliaar (31-) 

felesége (Psz. 3687) Psz. 3665- Lissa Ertall (25-) 
  

12. tel Nagean Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Tharr 
Politika: Rókaliga, Íjász liga 
Gazdaság: Halászat, építkezés 
Családfő: Lathar tel Nagean (38) 

Aszisz eredetű nemescsalád. A 
Tengermellékre Psz. 2843-ban 
költöznek, miután összerúgják a port a 
Rak Narvalt uraló Dul Mordakokkal. Az 
akkori hercegkapitány, Afrel Ennat-
Cetiehir Karnelian, befogadja őket, és a 
tengerparti sávban, Valchum és Nicaun 
között adományoz nekik földeket – 
ekkor még mindig bőven van a Tirat-hű 
erők földjeiből. A Nageanok mindkét 
nagyvárosban elegáns villával 
rendelkeznek, ám szívük a vidékhez 
húz, egy öbölben erődöket is 
megszégyenítő kialakítású udvarház a 
központjuk, valahol a partvidék szikláin.  

A tel Nagean Ház már Rak 
Narvalban is a halászatban volt érdekelt
átvette a vezetést ezen a területen, s bár arra valószínűleg egyetlen hatalom sem lenne képes, hogy 
szárnyai alá vonja valamennyi halászattal foglalkozó embert és csoportot a Tengermelléken – főleg a 
szigetek között, ahol a Leethek az urak ezen a téren, azt azért kijelenthetjük, hogy a partvidék 
halászainak uraivá váltak. A Ház flottája is inkább kis hajókból, halászbárkákból áll, hadihajó csak 
elvétve és mutatóba akad közöttük. A családban hagyomány a hajózás is, rendre kiváló hajósok és 
tengeri hadviselők kerülnek ki soraikból, a családfő nagyapja, Madon tel Nagean, tehetséges 
rajkapitány volt, a Ragg-foknál vesztette életét, Psz. 3615-ben. A család hagyományai között az 
építkezés is szerepel, ezt valószínűleg régebben űzik, mint a halászatot. Nem egy építő mérnök is 
kikerült már soraikból, a hagyományokat pedig külön iskolában oktatják, amelynek székhelye Valchum 
városában van. A Tengermelléken, de a szomszédos tartományokban is, több vár és palota dicséri a 
Hatkupolás iskola mestereinek munkáját. 

, a Tengermellékre is több családot hozott magával. Hamar 
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A Ház bár már régen maga mögött hagyta Rak Narvalt, még mindig beleszól az ottani politikába, 
és a visszatérés gondolatát sem vetette el. Tagja a Dul Mordakok ellenes kisligának, mely mosolyogtató 
módon íjászligaként („héjavadászok”) vált ismertté. A tengermelléken nem sok beleszólása van a 
dolgokba, talán természetes, hogy érdekei a rókaliga táborába sodorták.  

A család mérsékelten ápol csak jó viszonyt régi szövetségeseivel, hiszen Rak Narvalt elhagyta, 
így a helyét betöltötték. A Tengermelléken a „szárazföldi” (tengerparti, nem szigeteki) családokkal van 
jó viszonyban, a rókaliga érdekei szerint. Külhonba is tekintget barátok után, a jelenlegi családfő is 
doriai lányt hozott a házhoz, az ezüsttermelésben érdekelt, ám kevés hatalommal rendelkező Di’Arelos 
Ház ígéretes szövetségesnek tűnik. A szóbeszédek szerint jó kapcsolatokat ápol egyes toroni szektákkal 
is, a családfő állítólag már most túl sokat hallgat titokzatos tanácsadóira. 

A Házat a Psz. 3690-ben 38 esztendős Lathar tel Nagean vezeti, akit puhány és határozatlan 
embernek tartanak. Igencsak hallgat rejtélyes tanácsadóira, akikkel toroni nyelven szól, és különleges 
bánásmódban részesíti őket. Nem harcos típus, ám a tudományokban igencsak élen jár. Felesége az egy 
évvel fiatalabb, különleges szépségű Mirana Di’Arelos, aki állítólag Alidarban tanult, jó humoráról és 
szabadosságáról ismert. Három gyermekük van, a legidősebb az ígéretes katonai és hajós tehetség, 
Ravud (19), aki jelenleg a nagykirály katonai akadémiáján tanul, és a boszorkányos szépségű 
ikerlányok, Krestilla és Rillana (17), akikért már sorban állnak a kérők. Érdemes még szólni a családfő 
erőszakos nagybátyjáról, Naizzur tel Nagean lovagról, aki vérengző harcos hírében áll és a kétes 
értékű, helyi Abbitkopjás lovagrend fegyvermestere.  

A Ház felügyelete alatt áll a Valchumban működő Hatkupolás iskola, ahol néhány világi 
segédtudomány mellett az építészet módszereire oktatják a tehetséges diákokat. A nemescsalád 
állítólag jó kapcsolatot ápol bizonyos toroni szektákkal is.  

A tel Nagean Ház színe a vörös-arany, aszisz pajzsú címerükön vörössel és arannyal háromszor 
hasított mezőben abbit kéttornyú kőbástya.  

A tel Nagean Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. 3595-3615 Mandon tel Nagean (20) a Ragg foknál esett el 

első fia Katen tel Nagean 
második fia Psz. 3615-3663 Andar tel Nagean (49) 

fia Psz. 3647- Naizzur tel Nagean (43-) 
Psz. 3615-3634-ig a Házat annak Birtokfelügyelője, Emiar de Oraca vezeti. 
Psz. 3616/3634-3670/- Katen tel Nagean (74-) 

fia Lathar tel Nagean 
lánya Psz. 3658- Kerseta tel Nagean (32-) 

Psz. 3652/3670- Lathar tel Nagean (38-) 
felesége (Psz. 3669) Psz. 3650- Mirana Di’Arelos (37-) (doriai kisnemes) 

fia Psz. 3671- Ravud tel Nagean (19-) 
első lánya (ikrek) Psz. 3673- Kristella tel Nagean (17-) 
második lánya (ikrek) Psz. 3673- Rillana tel Nagean (17-) 
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13. Ney’lad Ház 
 
Eredet: toroni 
Vallás: Antoh 
Politika: Karnelian-hű 
Gazdaság: hajóépítés (toroni) 
Családfő: Ers Abalon Ney’lad (58) 

A Ney’lad család toroni 
származású hajóépítő család. Psz. 3611-
ben szökteti meg a birodalomból az 
Aldor Karnelian által felbérelt talavrai 
karavell, a hajóépítő mester – Ishere 
Ney’lad hamar döntött a Karnelianok 
nemességet, megbecsülést és 
lehetőségeket kínáló ajánlatáról. 
Állítólag emiatt süllyesztették el toroni 
hadihajók azt a hajót, amelyen Aldor 
fiának, Domorrának a felesége és két 
lánya utazott – a fedélzeten a titkait 
szöktető mestert sejtették. A toroni 
család nemesi címe és kiváltságai mellé 
egy félreeső szigetet kapott, ahol 
villájuk mellett egy falanxharcosok és 
vizitorok által jól őrzött hajóépítő 
műhely is állt, négy szárazdokkal – itt készült az Abbitflotta hajóinak egy része is.  

A Ney’ladok tevékenysége kezdettől fogva a hajóépítés volt, a Karnelianok ügynökei által 
beszervezett mester sikerrel ötvözte az aszisz szkoggok és a karcsú toroni hajók építésének technikáját, 
és a toroni mágikus védművek egy részével is ellátta a hajókat. Műhelyeikben a mai napig készülnek a 
hadihajók, a Karnelianok flottájának különleges hajói származnak az eldugott szigetről. A család 
minden tagja a műhelyben dolgozik, ezt a hagyományt nem vetkőzték le holmi nemessé válás miatt. A 
szigeten egyébként számos mester, neves tervező is dolgozik a Karnelianok szolgálatában, ám kijutni 
erről a szigetről meglehetősen nehézkes feladat, és gyakran veszélyes is, főleg a megbízhatatlannak 
tituláltak esetében. A műhelyszigetet a Karnelian falanxharcosok és a Védelmezők rendjének vizitorai 
őrzik. 

A Ház Karnelian-hű politikát folytat, még nem olyan régen aszisz nemesek, hogy elfelejtsék mi a 
hűség, és a Karnelianok segítségének emléke is élénken él még bennük. A többi nemesházzal szemben 
semlegesek, és nem akarnak senki helyére törni, egyébként is védelem alatt állnak, helyzetük igen 
különleges. A Ney’ladok toronból Tharr vallását hozták magukkal, ám hamar ebben a kérdésben is 
igazodtak a szigetek urához, jótevőikhez. Antoh hitéről csak egyszer, a Nagy Ember Beris idején, 
vonakodva váltottak a Háromfejűre, hogy Calyd hatalomra kerülésével visszatérjenek, és komolyan 
vezekeljenek gyengeségükért az istennő előtt. Nem ritka a családban, hogy valaki a hajóépítés mellett 
Antoh szolgájává is váljon. 

A Ney’ladok igen jó viszonyban vannak a Karnelianokkal, akik megkülönböztetett figyelemmel 
foglalkoznak velük, sokat köszönhetnek a kiváló mestereknek. Az utóbbi időben jó kapcsolat alakult ki 
a Franiganokkal is, a Karnelian hű Ház lányát adta a Ney’ladok szövetségéért.  
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A Család feje a Psz. 3690-ben 58 esztendős Ers Abalon Ney’lad, aki még mindig nagy 
szakértelemmel forgatja a hajóbaltát és a rúnavéső eszközöket is. Maga képzi tanítványait, ám ez az 
iskola csak a sziget titkos műhelyébe képez hajóépítőket. Felesége Dina Mudan (47), az aszisz asszony 
három fiúval ajándékozta meg. A legidősebb Gudar (35), aki a Franiganok lányát kapta nőül, és remek 
hajóács, a középső Ragor (29), aki szerelemből vett el egy jóravaló parasztleányt, Ofila Liuwart (18), 
emellett pedig remek hajós és Antoh papja is. Legkisebb fiuk Hawud (17), szintén reménybeli mester. 

A család működteti, vezeti azt a névtelen műhelyt és iskolát, ahol a Karnelianok legjobb hajói 
készülnek.  

A Ház színe a vörös és az ezüst, címerében a karnelianok színeivel ékes úgynevezett 
hűségkoszorúval övezve vörös alapon ezüst hajó, alatta keresztben kalapács és fűrész.  

A tel Nagean Ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3690): 
 
Psz. 3575/3611-3653 Ishere Ney’lad (78) 

Fia Chaddan Ney’lad 
Lánya Psz. 3602-3645 Hania Ney’lad (43) 

Psz. 3598/3653-3667 Chaddan Ney’lad (69) 
Fia Ers Ney’lad 

Psz. 3632/3667- Ers Ney’lad (58-) 
Felesége (Psz. 3654) Psz. 3643- Dina Mudan (47-) 

Első fia Psz. 3655 Gudar Ney’lad (35-) 
Felesége (Psz. 3680) Psz. 3663- Aarian tel Franigan (27-) 

Második fia Psz. 3661- Ragor Ney’lad (29-) 
Felesége (Psz. 3688) Psz. 3672- Ofila Liuwar (18-) 

Harmadik fia Psz. 3673- Hawud Ney’lad (17-) 

A Tengermellék ismert hercegkapitányai 

Abaszisz Tengermellék tartományának hercegkapitányait a történelem folyamán két nagy család 
adta. A kezdetektől, azaz Abaszisz megalapításától, Psz. 1742-től a Del Tirat Házból kerül ki a kicsiny 
tartomány hercegkapitánya, mindig a családfőt illeti ez a cím. A Psz. XXII. és XXVI. század között, 
amikor a Del Tirat nagykirályi dinasztiává vált, ez a szerep megváltozott. A nagykirályi cím együtt jár 
Ifin tartomány hercegkapitányi címével is, és a szokások szerint a megkoronázottnak le kell mondania 
az addig uralt területeiről – ezt rendszerint más, a család következő férfitagja veszi át és válik 
hercegkapitánnyá. Ismerünk példákat a történelemből ennek a felrúgására, ám a Del Tiratok esetében 
ez nem állt fenn. Inkább az volt a szokásuk, hogy a családfő, azaz az előző családfő legidősebb fia 
foglalta el a nagykirályi trónt, és családtagjainak engedte át tartományait, testvéréé lett Ifin tartomány 
kormányzása, a család legöregebb férfitagja – tehát gyakran nagybáty – kormányozta a 
Tengermelléket, így a Del Tirat nagykirályok, bár látszólag még a lehetséges tartományokról is 
lemondtak, hogy csak az ország kormányzására koncentrálhassanak, igazából két tartomány 
támogatását élvezték. A nagykirály örököse, ha felnőtté vált, átvette a Tengermellék tartományt, és 
annak élén várt a sorára a nagykirályi székben. Így biztosítva volt az is, hogy az örökös távolabb legyen 
a nagykirálytól, és a tartomány ügyei lekössék erejét, ne maradjon lehetősége esetleg siettetni a 
nagykirályi szék megüresedését. 

Psz. 2782-ben I. Maberon dul Barraga Otlokir nagykirály reformja leváltotta a 
hercegkapitányokat tisztségükből, és újakat ültetett helyükre, akiktől nagyobb hűséget és kisebb 
önállóságot várt el. A király belebukott tervébe, az új „hercegkapitányok” családjukkal együtt vesztek, 
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ám a Tengermelléken másképpen alakult a történelem. A Karnelianok sikerrel megkapaszkodtak 
helyükön, leszámoltak a Del Tiratokkal, és később is sikerült megtartani pozíciójukat, mely 
kitartásuknak és támogatóiknak köszönhetően lassan elfogadottá vált. Így a Tengermellék tartományt – 
melyhez Psz. 2782-től az egykori Szigetbirtok is csatlakozott – ettől kezdve egészen napjainkig a 
Karnelianok kormányozzák.  

A Tengermellék hercegkapitányi dinasztiái: 

Psz. 1742-2782 Del Tirat Ház 
Psz. 2782- Dal Karnelian Ház 

A Tengermellék jelentősebb hercegkapitányai: 

Dorc del Tirat (Psz. 1742-1782) 
A Tengermellék tartomány első hercegkapitánya, a Del Tirat 

dinasztia alapítójának is tekinthető. Hiere Otlokir állítólag csak 
gúnyból adta az egyébként is semminek tartott tartományt 
leggyengébb alvezérének, Dorc azonban élt a lehetőséggel, és Antoh 
hitét is felhasználva összebarátkozott a partvidék lakóival, 
megtelepedett, és felvirágoztatta a tartományt. (Raoul Renier, Vallások é

 
s egyházak Abasziszban; S) 

I. Dorc del Tirat (Psz. 2007-2055) 
el Tirat dinasztiából. A nagykirály koronázásán rendezett 

vérfü

rdas Dal Raszisz (Psz. 2055-2061) 
ormányzásra – így a nagykirályi érdekek érvényesítésére – 

átvev

rhan del Tirat (Psz. 2061-2111) 
irályi megbízottat és elfoglalja helyét a Tengermellék 

herce

iere del Tirat (Psz. 2236-2272) 
esedik ki a törekvés: Psz. 2272-ben X. Hiere Del Tirat Otlokir 

néven

aladon del Tirat (Psz. 2431-2459) 
pitány, ő fogadja be a Tengermellékre a toronból menekült 

la Cay

II
A Tengermellék hercegkapitánya a d

rdőn veszti életét a többi hercegkapitánnyal együtt – ettől kezdve Abaszisz hercegkapitányai 
általában küldöttek útján jelennek meg a nagykirályi koronázásokon. (Raoul Renier, Vallások és 
egyházak Abasziszban; S) 

 
A
A megölt hercegkapitány helyét csak k
ő királyi megbízott. Más del Tirat rokont nem engednek a trónra a későbbi viszályok megelőzése 

érdekében, várni kell az örökös felnövéséig. 
 
U
Nagykorúvá érvén elzavarja a k
gkapitányi trónján, ez ellen már a nagykirálynak sem lehet kifogása. Politikájára a nagykirály-

ellenesség lesz jellemző, ekkor kezdenek el a Tiratok (is) foglalkozni a trónra kerülés gondolatával. 
 
H
Kiváló politikus, az ő idejében telj
 nagykirály lesz.  
 
M
Mértékletességéről elhíresült hercegka
run Házat.  
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Garbon del Tirat (Psz. 2769-2782) 
sz. 2782-ben nagykirályi rendelet váltja le, és ülteti helyére 

Trevi

revir-Cetiehir Dal Karnelian (Psz. 2782-2818) 
 Maberon dul Barraga Otlokir nagykirály Psz. 

2782-

ortham-Cetiehir Dal Karnelian (Psz. 2974-3052) 
rcegkapitánya. Állítólag egy ismeretlen 

hatalo

aggar Adún-Cetiehir Dal Karnelian (Psz. 3052-3062) 
ny. Folyamatosan próbálja levetni a 

Leeth

. Tagor Andar-Cetiehir Karnelian (Psz. 3064-3068) 
lag nem Zilla tel Leeth, ám ezt nem 

sikerü

awud-Cetiehir Dal Karnelian Psz. (3104-3139) 
pitány. Három felesége ellenére sem született 

utódja

ldor-Cetiehir Dal Karnelian (Psz. 3595-3620) 
 aszisz flotta főkapitánya. Nevéhez fűződik a 

keres

Az utolsó del Tirat hercegkapitány, P
r dal Karneliant. A véres leszámolások és harcok következtében egy évvel később meg is hal.  
 
T
A Tengermellék első Karnelian hercegkapitánya, I.
es reformja juttatja hatalomra, az ő idejében egyesül a Szigetbirtok az eddig Tengermelléknek 

nevezett partmenti területtel és válik egy egésszé. Sikerül megtartania hatalmát, és több szövetségest is 
szerez, elsőként Andar dul Mordak, Rak Narval hercegkapitánya és Tyrzoc baraadi rontásérsek ismeri 
el, mivel nem támogatják az új király, I. Osatur dal Khosszisz Otlokir ellene szervezett 
büntetőhadjáratát, és ligát alakítanak a király ellenében, sikerrel állítva meg seregeit. (Raoul Renier, 
Vallások és egyházak Abasziszban, S) 

 
G
A Tengermellék rettegett, sötét erőkkel szövetkező he
m befolyása alá kerül, a jól értesültek boszorkánymesteri rendet emlegetnek. Ellenségeivel olyan 

kegyetlen eszközökkel számol le, hogy nyíltan nem mernek szembeszállni vele. Fiát, akit hasonlóan 
kezdenek félni, akarja utódjául, ám a Leethek sikerrel rejtik el annak ikertestvérét, és Tharr szolgáinak 
hathatós támogatásával megölik Gorthamot, fiát és tanácsadóit, az ifjú Laggart juttatva hatalomra. 
Ekkor alapozzák meg családjuk Tharr-valláshoz fűződő viszonyát. Természetesen továbbra is mellette 
maradnak, és a felesége is Leeth lesz...  

 
L
A Leethek segítségével hatalomra kerülő hercegkapitá
ek nyomasztó befolyását, ám nehezen boldogul velük, és tartozik is hűséges szövetségeseinek. 

Végül állítólag kalandozókhoz fordul, akik furcsa segítséget ajánlanak neki... 
 
II
Laggar fia és utódja, ám sokak szerint fattyú, anyja állító
l bizonyítani. Hosszas huzavona után, az ősi házak megegyezésre képtelensége és zúgolódások 

miatt, két év régenstanácsi kormányzás után végül is elfoglalja a hercegkapitányi széket. Igyekszik 
megszabadulni bárki túlzott befolyásától, ebből az időből származik a Karnelianok erődjének drága 
mágikus védelmének megerősítése. Politikáját elzárkózás jellemzi. 

 
D
Az „elátkozott” nevet viselő tengermelléki hercegka
, s meg sem fordult a fejében, hogy vigaszt nyújtó ágyasát hibáztassa ezért. A kilátástalanság 

nem kevés torzsalkodást okozott az öt ősi ház vezetői között az utódlás kérdésével kapcsolatban. 
Állítólag a befogadott Loarren Ház orgyilkosai szabadítják meg végre a boszorkánytól, és röviddel 
utána valóban örökös születik. 

 
A
Tehetséges politikus és jó hajós, Psz. 3595-től az
kedőháború híres csatája, a tennegari ütközet, ahol Malfeo Amallival fényes győzelemre vezetik 

az aszisz flottát. A Szabad Liga neves tagja, nagy szerepe volt – szintén Amallival karöltve – a Psz. 
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3609-es szakításban, a concordia felmondásában. Felesége Mirenn, fia a Psz. 3581-ben született 
Domorra Karnelian, aki 3596-tól III. Obed gyámfiaként a Királyi Akadémián tanul.  

Emberei Psz. 3611-ben egy talavrai karavell fedélzetén sikerrel megszöktetnek egy toroni 
hajóépítő mestert, állítólag a toroniak emiatt süllyesztik el a hajót, amin Domorra felesége és két leánya 
utazott. Később fokozatosan átadja helyét fiának, akit a Ragg-foki csatában elvesztve túlél. Hirtelen 
halálát követően (gyilkosság?) fiai egymás torkának esnek a hatalomért, vallásháborút robbantva ki a 
Tengermelléken. (Abbitkirálynő,348-351; S) 

 
Ondur Berhom-Cetiehir Dal Karnelian (Psz. 3620-3623) 
Aldor fia, aki apja elveit és Antohot követve, az ősi törvények értelmében magának követeli apja 

trónját. A Tengermelléket feldúló vallásháborúban alulmarad öccsével szemben, halálával az általa 
vezetett oldal szinte megsemmisül.  

 
Beris Randal-Cetiehir Dal Karnelian (Psz. 3620-3665) 
Aldor Tharr hitére tért fia, váltásáról állítólag egy boszorkány tehet. Tharr híveit maga mellé 

állítva fivére ellen támad, magának követelte a trónt. A vallásháború megosztja a Tengermellék lakóit 
és felprédálja kevés földjét. Végül Toroni segítséggel három év múltán győz, és a rettegett Nagy 
Emberként elfoglalja a Tengermellék hercegkapitányi trónját. Üldözi Antoh híveit. Merénylet áldozata 
lesz, az események szálait a mai napig nem látja át biztosan senki. Két fia közül Berent jelöli meg 
utódjául, testvérére gyilkosokat küld, hogy az ő nehézségeitől megmentse örökösét. A testvérek 
összetartása és a sors azonban mást hoz... (Csepp és Tenger; Raoul Renier, Vallások és egyházak 
Abasziszban; S) 

 
Calyd Ruplert-Cetiehir Dal Karnelian (Psz. 3669-) 
A Tengermellék jelenlegi hercegkapitánya, Beris Randal fia, a Szigetbirtokon kirobbant 

örökösödési háború győztese. Remek hadvezér és tehetséges politikus. Bátyja és szövetségesei, és 
állítólag kalandozó barátai segítségével győztesen ülhet a Tengermellék trónjára, és végre békét hoz a 
harcokban és rettegésben megfáradt népnek. Szakít Toronnal és a nagykirálytól is független akar 
maradni. A nagykirály többször küld ellene gyilkosokat, mindhiába. A XIV. zászlóháborúban az Északi 
Szövetség oldalán harcol, és azt az arcátlanságot is megengedi magának, hogy mindezt sajnálatos 
félreértéseknek minősítse. Kesztyűt dob a nagykirálynak is, ellene küldött seregeit legyőzi, ám nem tör 
magasabbra, az aszisz trónról nem taszítja le. Gyakorlatilag függetlenül kormányozza a 
Tengermelléket, ahol erős flotta és falanxok védelmében él, ellenségei számára elérhetetlenül. Számos 
északi támogatója és barátja akad, állítólag jó viszony fűzi Tier Nan Gorduinhoz is. Alidarban rendelt 
magának feleséget, a fejedelmi párnak nevelt Salinát. A pletykák szerint az abbitacél előállításának 
titkát is megszerezte. Bár ő maga Antoh vallását követi, elég bölcs volt hozzá, hogy végre békét 
teremtsen a Tengermelléken, és nem üldözi, sőt, befogadja a Tharr hit békésebb irányzatait, így jó 
viszonyt teremtve a baraadi rontásérsekkel is, ami Toron szemében is csökkenti ellenségességét. 
(Sum,433/2/2; Geofrámia,47/5; Csepp és Tenger; Vallások és egyházak Abasziszban; S) 

Az aszisz heraldikáról 

Az aszisz nép heraldikai szokásai egyértelműen átvett elemei mutatják az idegen népek, 
elsősorban a toroniak hatását. Az ősi obasz törzsek főnökei még nem rendelkeztek címerekkel, 
csapataik megkülönböztetésére, önmaguk jelölésére, hatalmuk kifejezésére színeket használtak, mely 
ruházatukon jelent meg elsősorban, lévén a színpompás ruhanemű a vezetők kiváltsága volt, nehéz 
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elkészítése és a festékek drágasága okán. Egyes tudósok szerint bizonyos Crantai testfestő rítusok 
alakultak át ezen módon, és mérséklődtek a test helyett a ruha befestésére.  

Mivel az aszisz harcosoknál szokás volt híres elődeik, vezéreik vértjét rúdon a magasba emelni, 
és jelvényként hordozni a csatában – hogy a nagy előd láthassa hősiességüket, és sugallatokkal segítse 
harcukat – ez fokozatosan összemosódott a színes ruhák maguk fölé emelésével is, ami a lobogók 
kialakulásához vezetett. A Psz. I. évezred közepére a lobogók használata általánossá vált az obasz 
törzsek körében. Az Otlokir vezette zsoldosok – a gyakori tévhittel ellentétben nem Otlokir Zsoldosai 
voltak, csupán ebből a tevékenységből éltek meg – hatalomra kerülésükkor, uralkodóságuk 
hangsúlyozására, no és hős vezérüket majmolva címereket kezdtek készíteni maguknak. A legjobb 
példát a toroni kultúrkör adta, nem véletlen, hogy az aszisz heraldika a toroni pajzsokra igencsak 
hasonlító formájú pajzsot használ. Az asziszok nem használták a lovagi pajzsokat, lovasságuk könnyű 
fegyverzetű volt, a gyalogos falanxok pajzsai pedig nagyok és csúnyák voltak a címerekhez. Nem 
véletlen, hogy a címert pajzson viselni Abasziszban máig nem divat, csupán az igen erős külhoni 
hatásra szerveződött alacsony számú lovagság körében. Az asziszok lobogókat hordanak, a Házak 
színeivel. Címer csak kevés helyen, elsősorban az uralkodók termeiben, illetve a pecséteken szerepel. 
Eredetileg sem készítettek sokat ezekből a címerekből, nem is terjedt el a címeres pajzs úgy, mint 
például a godoni eredetű államokban, akik a godoni lovagság egészen más eredetű címerpajzsait 
örökölték.  

Mivel a színek a fontosak, és eredetileg ezek kerültek a pajzsokra, csak később, szintén külső 
hatásra kezdtek alkalmazni különböző szimbólumokat, inkább ezeket kell a Házak története és mellék 
illetve többletjelentés szempontjából vizsgálni, a címerképeknek kevesebb közük van az adott 
családhoz, és általában erőltetett jellegűek – legalább is amíg századok alatt általánossá nem válik. 

Az aszisz alattvalók nem címert, hanem a szolgált úr, Ház színeit viselik, ezért gyakori a színes, 
mégis csak egy-két színt mutató ruházat esetükben. Címer, szimbólum helyett többszínű szalagokat, 
általvetőket, felöltőket viselnek. Címer viselésére csak a Ház nemes ura, illetve hozzátartozói 
jogosultak. Esetükben sem az egyéni címer jelenik meg, a Házak csak egy címerre rendelkeznek, így 
sokkal rendezettebb képet mutatnak az egyéni címer viselésének szokását mutató déli nemesektől.  

Mivel az aszisz címerek családiak, nem egyéniek, kevésbé változnak, nem módosulnak 
házasságokkal, így egyszerűbbek is. Általában egy-két címerkép található rajtuk. Jellemző a címer 
mezőinek színek szerinti osztása, ami nem túl bonyolult. Általában egyszínű mezőket használnak, 
ritkák a vágások és hasítások, akkor is alacsony számmal alkalmazzák. Az aszisz heraldika a sárga, a 
vörös, a kék, a zöld, a bíbor, a fekete, valamint a tengerzöld és a tengerkék színeket ismeri. 
Általánosságban igaz, hogy színre fém kerül, az asziszok sajátos módon a mindenhol ismert arany és 
ezüst fémek mellett az abbitot is alkalmazzák, rangban az arany fölé helyezik! Ezt nehezebb megérteni 
egy külhoninak, hiszen ők nem ismerik annyira ezen fém jelentőségét, melynek az aszisz nép sikereit 
köszönheti, és gyakran csodálkoznak a nagykirály „ezüst” koronáján. További problémákat okoz, hogy 
az abbitnak az ezüsthöz hasonló színe van, ezt az aszisz heraldikában szürkével ábrázolják, amit a 
külhoni, felületes heraldikusok gyakran kevernek az ezüsttel. Különösen egyes külhoni átiratok 
rajzaiban szokott emiatt előfordulni, hogy az abbit mezőket is ezüstnek ábrázolják.  

A teljes címer kiegészítői az asziszoknál is a sisak, a sisakdísz, a címerpalást és a szalag. A 
címerpalást színe mindig a Ház színit kapja, és a két oldal azonos színelosztású. Szintén a toroni 
kultúrkörből átvett kiegészítő a címertartó, mely leggyakrabban valamely állat, ami a címert tartja. Ezt 
csak a főnemesek címereinél alkalmazzák.  

Szintén érdekes aszisz sajátosság az úgynevezett hűségkoszorú, az a keret, ami az új nemesek 
címereit övezi. A keret színei a nemességet adományozó Ház színeit viseli, és a hagyomány szerint 
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száz esztendeig kell szerepelnie a címerben, ezután a hűséggel és hagyományosan drága ajándékokkal 
szokták megváltani, így a nemes önálló címert, igazi nemességet nyer.  

 

Szószedet 

Abasziszi százéves bor (asz) 
Egész Yneven népszerű aszisz bor, híre és kedveltsége a predociéval vetekszik. Mint neve 

is mutatja, a bort száz éven keresztül érlelik a pincékben, mielőtt eladják. Íze rendkívül édes, 
talán a likőrre emlékeztet, de mégis megtartja a bor zamatát. (Rúna I/7, Kocsmák, ivók,1/2/5) 

Adún (asz) 
Aszisz mitológiai alak, társával, Naraddal együtt a világ nyugati peremén túli sötétségben 

lakik, hova a nap leszáll. Őket tartják a Szigetbirtok népei misztikus ősüknek. (Geofrámia,85/0; 
86/3) 

Baelo (asz) 
Nemesi tanács, melyet a város vagy tartomány legbefolyásosabb tagjai alkotnak. A tagság 

örökletes, az érintett családfők azonban maguk dönthetnek a delegált személye felől, aki 
szélsőséges esetben valamely közrendű, ám rátermett hívük is lehet. (KarneválII,330/3) 

Bíbor út (tor) 
A Quiron-tenger legnevesebb tengeri kereskedelmi útvonala, mely Toronból Abasziszba 

vezet. (1TK,108/2/1) 
Caito (asz) 

Kézműves, aki maga értékesíti portékáját. Narvanban és a déli part más településen a 
kifejezést vándorkereskedő értelemben is használják. (KarneválII,330/6) 

Fahéjút (évár) 
Ynev egyik fontos kereskedelmi útja, mely a délvidéket köti össze az északi államokkal. 

Nem kiépített út ez, inkább karavánszerájok, itatóhelyek, fogadók és vásárvárosok 
egymásutánja mérföldek ezrein át.  

A dzsad államoktól, a mélysivatagot keletről megkerülve vág át a Sheral keleti, lankás 
végén. Itt fő állomása Damak kikötője, ahol két ágra szakad, az egyik a Nassur folyó mentén fut 
Kellomig, majd Abaszisz kikötői felé tart. A másik ág Damaktól Alessisen át Rowont érintve 
Narvan felé tart.  

Déli ágának forgalma manapság megcsappant a sivatag felől fenyegető veszélyek, és a 
tengeri szállítás olcsósága miatt. (Szürkecsuklyás,Északfölde) 

Lugganega (asz) 
Aszisz lepény, gabona- vagy burgonyatésztában sült hús; a Quiron-tenger déli partvidékén 

számos változatban készítik, ínyencségként és úti eledelként egyaránt fogyasztják. 
(KarneválII,335/2) 

Narad (asz) 
Aszisz mitológiai alak, társával, Adúnnal együtt a világ nyugati peremén túli sötétségben 

lakik, hova a nap leszáll. Őket tartják a Szigetbirtok népei misztikus ősüknek. (Geofrámia,85/0; 
86/3) 

Patissada (asz) 
Nyelvhal. (KarneválII,336/6) 

Trebole (asz) 
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Kesernyés ízű, alacsony alkoholtartalmú újbor, melyet a tengermelléki népek étkezések 
között és közben, víz helyett fogyasztanak. (KarneválII,339/3) 

Tükörmás szekta (tor) 
Eretnek Tharr szekta, mely az emberáldozatok szükségességét tagadja. Bár sok helyen 

eretnekként üldözik, Abaszisz Szigetbirtokán jelentős népszerűségnek örvend, nem kis szerepe 
volt ebben Calyd Karneliannak is. 

Áldozati oltáraikon kecskék és csirkék vérét folyatják csupán. (Raoul Renier, Vallások és 
egyházak Abasziszban) 

Vörös út 
Észak és Dél-Ynevet összekötő kereskedelmi út. Még a kyrek által lefektetett vörös 

kőburkolatáról kapta nevét. Pyarron városától a Kie-Lyron mentén, a Sheral hegységet 
nyugatról kerüli a Treshad-hágón, Ordanon keresztül, majd Eriont érintve, az Elátkozott 
Vidéket biztos távolságban megkerülve, Doria felől Abasziszig, és a Quiron-tenger déli 
városállamain halad keresztül. Mivel a Sheral másik, keleti végén áthaladó fahéjút igencsak 
messze van, ez gyakorlatilag az egyetlen átjáró a Sheralon, a kapocs Észak és Dél között, mely 
a forgalom oroszlánrészét lebonyolítja. A Hetedkor első századaiban indult különösen 
virágzásnak. (Szürkecsuklyás,Északfölde) 

 

Felhasznált irodalom 

• Wayne Chapman – Csepp és Tenger 
• John J. Sherwood - Abbitkirálynő 
• Raoul Renier – Vallások és egyházak Abasziszban 
• Szürkecsuklyás Testvériség – Északfölde 
• Rúna IV/1, Abaszisz 
• M.A.G.U.S. szabálykönyvek 
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