
 

 

 
 

A dohány élvezete Yneven 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Amennyire az eddigi kutatásokból 
kiderül, a dohány élvezetének legkésőbb 
a P. sz. 3. évezred utolsó harmadától, a 
2680-as évektől hódolnak a kontinensen. 
A korai források elég homályosak, 
valószínűleg gyógyászati célra 
használták először a vad növény főzetét 
a Perdenion-hegység északi lábainál. 
Larysból érkező kereskedők hozták az 
első szárított mintákat, és egy váratlan 
raktártűz során figyeltek fel a kellemes 
illatra, ami a levelek égése során 
keletkezett. Egy évszázaddal később 
kalandozók már a pipázó eszközökkel 
együtt hozták a növényt Erionba – innen 
terjedt el ez a szenvedély az egész 
kontinensre. 

Noha minden kisebb-nagyobb 
város fafaragói és fazekasai készítenek 
fából és kerámiából pipa-készségeket, 
amelyek néhány rézért 
megvásárolhatók, vannak olyan 
műhelyek, amelyek termékei igazi 
remekművek.  

 

 

Ordanban és a környező 
falvakban az itt őshonos, 
természetükből fakadóan a tűznek igen 
ellenálló fák gyökereiből készítenek 
rendkívül sokáig, több évtizedig, nem 
ritkán évszázadokig kitartó 
eszközöket. Ezek tűzterét jellegzetesen 
tátott szájú kígyó formájára alakítják 
ki. A helyi mesterek minden esetben 
befaragják saját jelüket a kész 
termékekre, ezzel bizonyítva 
minőségüket. Dayrakban a városban 
feltörő hőforrások környékén 
kicsapódó könnyű, fehér kőzetből 
faragnak csodálatos szépségű, 
tornyokat formázó pipákat. Mind az 
eredeti ordani, mind a Deyraki tárgyak 
elég drágák – a két várostól távol eső 
piacokon nem ritkán akár 4-5 ezüstöt 
is elkérnek darabjáért – ezért ezeket 
előszeretettel hamisítják, főleg az 
északi városokban. Ha hinni lehet a 
beszámolóknak, a dorani Nagytanács 
egyik tagjának gyűjteményében 
megtalálható egy több mint 300 éves 
ordani pipa!  

A shadoni lovasság igényeit 
figyelembe véve a helyi kézművesek a 
fa pipák szárának végét, a szipka 
csatlakozójánál fémgyűrűvel 
erősítették meg, hogy tartósabbak 
legyenek. Ezt a formát a sokat utazó 
kereskedők, csepűrágók, kalandozók is 
előszeretettel használják. Sokan a 
gyümölcsfából faragott pipákra 
esküsznek, mivel ezek nemcsak hogy 
kevésbé törékenyek, mint a kerámiából 
formába nyomott társaik, de az adott  



MAGUS                                                                      A dohány élvezete Yneven                                              Kalandozok.hu 

2 
 

gyümölcs zamatát is átadják a dohánynak. 
A dohánytermelésre legalkalmasabb vidék a 

Gályák-tengerének partvidéke, a leghíresebb 
műhelyek mind itt találhatóak. Az északi parton 
Serreinas, míg a délin Hefremin számít a 
leghíresebb termőterületnek. Az innen származó 
dohányok csomagja legjobb esetben is egy ezüstbe 
kerül, ezeket csak a gazdagabbak engedhetik meg 
maguknak kontinens-szerte. Minden környékbeli 
város jellegzetesen lokális ízű dohányt készít (pl. a 
Tiegai cseresznyés, az Utrerai inkább málnás 
jellegű). Az elkészítés, fermentálás helyi módját 
minden városban szigorúan védik, ezek 
kiszivárogtatása a céhből való azonnali kizárást, 
teljes vagyonelkobzást és több éves börtönbüntetést 
von maga után.  

A dohányok királya, és a királyok dohánya az 
elfendeli: ez kiemelkedő minősége mellett az elfek 
zárkózottsága miatt is igazi ritkaság, csomagjáért 
egy aranyat is elkérnek. A piacokon kapható helyi 
dohányok rendkívül ingadozó minőségűek, egy-egy 
csomagért 2-5 rezet kérnek el. Előrelátó kovácsok 
több helyen készítenek olyan tűzkészségeket, 
melyekre az acél mellett a pipázáshoz szükséges 
apró vasszerelékeket is felteszik plusz egy-két rézért. 

 
A dohányzás a beszámolók szerint 

kedvezően hat az idegrendszerre, elősegíti a 
megfáradt szellem gyorsabb regenerálódását, 
viszont az alkoholos italok káros hatása a 
dohány élvezetével kombinálva hamarabb 
érvényesül. 
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