
 

 

 
 

A Kereskedő Hercegségekről 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ez a cikk nem önálló írásként, 
hanem az LFG.hu fórumán, a MAGUS 
kérdések és válaszok téma 150. oldalán 
jelent meg, Domoly neve alatt. Mivel 
érdekes, értékes és máshol így 
összeszedve nem igazán megjelent 
információról van szó, ezért érdemesnek 
láttam külön cikként megjelentetni. (a 
szerkesztő) 

 
A Kalmárhercegségek az általatok 

látható formájában Enreval fórumtag és 
társainak munkája nyomán kerültek fel a 
térképeinkre. Igen részletes anyagot 
készítettek, ami azonban csak Ynev más 
tájai után fér bele az Északi 
Szövetséggel megkezdett régióbemutató 
kötetek sorába. Anélkül, hogy lelőném a 
poénokat, csak címszavakban az 
alábbiakat mondhatom a kilenc 
országról. 

A régió éghajlata jellemzően 
szubtrópusi. Az Ibara felé lejtő 
dombvidéket szavanna borítja, a 
hegyeket sűrű őserdő, amely a Gályák 
tengere felé mediterrán jellegű, a 
monszunhoz alkalmazkodott 
növényzetnek adja át a helyét. Mivel a 
vidék régóta és helyenként igen sűrűn 
lakott, nagyvadak és egyéb látványos 
bestiák csak az eldugott zugokban 
fordulnak elő. A Tara-Byr, az Anakadák 
és a Manta am Gorvik hegylánca falként 
tornyosul a partvidék fölé, a hegyek 
között viszonylag kevés, stratégiailag 
fontos hágóval. 

A Kereskedő Hercegségek hatalmi 
viszonyait Enrevalék is Bulldyhoz 
hasonlóan képzelték el: változékony, 

kisszerű és kiszámíthatatlan struktúrák 
léteznek gyakran felbomló 
szövetségekkel. Ennek ellenére az 
egyes országok (ha nem is 
változatlanul vagy azonos néven) 
többé-kevésbé folyamatosan 
fennállnak. Közös jellemzőjük, hogy a 
szomszédos nagy civilizációk 
határmezsgyéjén alakultak ki. Számuk 
örökké változik: megesett már, hogy a 
szomszédok fennhatósága alá került 
egyik-másik vagy szétaprózódtak, de a 
jelenkorban éppen 9 hercegség van, no 
meg többtucatnyi kisebb városállam és 
többé-kevésbé szuverén területecske. 
A hatodkorban hatottak rájuk a 
dzsennek (ős-dzsadok), godoniak és a 
Kie-Lyron vidéki kultúrák, majd a 
hetedkorban Pyarron, Shadon és 
Gorvik is. A Manifesztáció persze 
áttipor ezeken az országokon is, 
úgyhogy az alábbiak csak a 3691 előtti 
viszonyokra állják meg a helyüket: 

Maleniar 

Viszonylag sűrűn lakott ország, 
melynek létalapja a bányászat (réz, 
meteorvas egy ősi krátermezőről), 
valamint a fűszer- és méregalapanyag-
termelés a Tara-Byr erdős hegyei 
között. Erős mágikus gócpontok és 
hőkutak találhatók arrafelé, meg 
különféle bestiák (pl. hegyi óriások 
kolóniái). Az onnan lefutó folyók 
völgyében jöttek létre a nagyobb 
erődített városok. A szavannákon 
nagyállattartó gazdálkodás (bőripar, a 
dzsad országokba hajtott gulyák).  
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Maleniar nemesi köztársaság választott uralkodóval, 
néhány jelentősebb oligarcha-család folyamatos 
összecsapásaival és szinte rabszolgasorban tengődő 
parasztsággal. Körükben teret hódít a pyar hit, míg a 
külhoni eredetű arisztokrácia inkább az ennaimi 
Fekete Úr és a Fehér Asszony istenpárosának hitét 
vallja. Nyugtalan, kétes közbitonságú ország, erős 
kapcsolatokkal Pyarron és a dzsad államok felé. (Ha 
földi párhuzamokat keresek, leginkább Mexikó és 
Etiópia keveréke ugrik be.) 

Ennaim 

A Seladi folyó völgye sűrűn lakott, 
öntözőcsatornákkal átszőtt vidék (citrusfélék és 
olajfa), a Tara-Byr csúcsai között viszont csak 
bányászkolóniák találhatók. A főváros, Laroque a 
tengerparton épült. Ennaimot kie-lyroni menekültek 
alapították, utóbb Himmar Birodalom néven nőtt 
naggyá a hatodkorban, majd a Hat Város 
ellenlábasaként szembekerült Pyarronnal is. A 
felbomlott országot többször feldúlták a khariani 
hegyi barbárok, végül a IV. évezredben pyarroni 
segítséggel egyesítették. Azóta erős rendi 
vonásokkal rendelkező monarchia, ahol a pyar hit 
szinte egyeduralkodó lett. Hagyományos vallása 
háttérbe szorult, már csak a hegyekben és óhitű 
közösségekben ápolják. A nemesség szűk és 
korlátozott hatalmú, a béres parasztság aránylag 
jómódban él. Ennaim mezőgazdasági ország, de a 
Hat Várost elkerülő kereskedelem fontos útvonalai 
is áthaladnak rajta, főleg Shadon felől. Terjeszkedő 
politikát folytat megosztott szomszédai rovására. 
(Egy darab Pyarron, sőt Predoc a tenger 
túlpartján.) 

Sushtari Szövetség 

A közelmúltban ennaimi megszállás alá került 
állam a Gályák tengerének partvidékén, a Tara-Byr 
déli lejtőin. Valaha a Hat Város vetélytársa és az 
orwellánus Ternan szövetsége volt az itteni városok 
laza föderációja, majd Pyarron konszolidációjával 
apránként jelentőségét vesztette. Szabadságszerető, 
harcias kalózok fészke volt, akiket azonban 
elkényelmesített a közelmúltig ideáramló pyarroniak 
pénze. Ők a helyi gyógyvizeket és a balzsamos 
éghajlatot kihasználva tömegesen telepedtek le a 
tenger északi partvidékén. Vallása pyarroni 
(elsősorban Antoh), de az utóbbi évszázadokban 

számos, Pyarronból száműzött mozgalom, 
orwellánus és démonhitű szakta vert itt tanyát. 
Sushtar városaiban a vagyoni alapú demokrácia 
jellemző. A Dúlás után Ennaim bekebelezte a 
gyenge, patrónus nélkül maradt államot. (Lásd 
még: dalmát kalózok.) 

Kharian 

Az Anakadák sűrű őserdővel benőtt 
mészkőhegyei között kemény, fékezhetetlen 
törzsek élnek. Kultúrájuk egyszerű és harcias, 
államformájuk katonai demokrácia. Központi 
hatalom nincsen fölöttük, bár természetvallásuk 
szent helyén, Gatermesben évente közös 
tanácskozásra gyűlnek össze. A környező 
népek körében jobbára mint zsoldosok vagy 
hegyi rablók ismertek. 

Raehur 

A leghatalmasabb állam, amelyet 
Fűszerhercegségként is ismernek. Minimum a 
gorviki tartományokkal vetekedő befolyását 
messzire nyúló kereskedelmi 
megállapodásainak és az ynevi fűszerpiacon 
élvezett közel monopolhelyzetének köszönheti. 
A fahéj, szegfűszeg, bors, valamint a ritka 
illóolajokat adó növények termesztésének 
központja Meist-Astret környéke, míg a 
tengerparti Odra százezres kikötője – és 
Erionba nyíló térkapuja – Raehur kapuja a 
nagyvilág felé. A tengerparton mediterrán 
klíma és mezőgazdaság. 

Raehur őslakói a dzsadokkal rokon 
törzsek, akik a dzsenn uralom helyett az 
elvándorlás mellett döntöttek, majd a déli 
fennsíkokon találtak otthonra. A hatodkor 
végén a tengerpartra leereszkedve 
megalapították Odaratot, majd kiterjedt 
kereskedőbirodalmat hoztak létre, ezzel 
megalapozva a Kalmárhercegségek hírnevét. 
Ennek hanyatlását nyugaton Pyarron 
megerősödése, keleten Gorvik létrejötte okozta. 
Shadon és Gorvik évszázadokon át próbálta 
egymás ellen kijátszani a helyieket. A mai 
Raehur három hatalmi központ, a Fűszervidék 
Noir-hitű teokráciája, a shadoni mintájú Fáklya 
lovagrend és Odra kereskedőházai közötti 
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kompromisszum eredménye. A herceg 
jellemzően az utóbbiak közül kerül ki. 

Igen gazdag ország jelentős vagyoni 
különbségekkel, melyek az utóbbi 
évtizedekben különösen fölerősödtek, 
ahogy Raehur kezdi megkaparintani a 
Keleti-óceánon folyó északi kereskedelmet. 
Markánsan egyedi kultúrája van a 
Fűszervidéknek, ahol Yneven talán a 
legkönnyebb átlépni az Antissra. (Kissé 
indiai ízű ország európai [shadoni] 
beütéssel.) 

Dies Ravallona 

A Domvik-hit tengerentúli bástyája, 
ahol egyedül a Hétarcú imádata elfogadott. 
Jelentősége miatt azonban a biarra-trónus 
kénytelen eltűrni, hogy itt számos, az 
óhazában eretneknek tartott vallási 
mozgalom tanyát vert és fennmaradt – D.R. 
kolostorainak mélyén a godoni kor számos 
kincse lappanghat. Az országban magasan 
fejlett rendi feudalizmus jellemző, élén a 
herceggel, aki Shadon királyának vazallusa. 
Gorvik közelsége miatt állandó a 
harckészültség, ám az ország önállóan nem 
képes magát megvédelmezni. Lassú 
hanyatlásának jele Erone és Ghedorin 
függetlenségének kényszerű elismerése. 
Sűrűn lakott, mediterrán partvidék, mögötte 
a Manta am Gorvik hágóit őrző lovagvárak 
sokaságával. (Tipikus keresztesállam, 
„Outrémer” hangulattal.) 

Ghedorin 

Az egyetlen állam, amely konkrétan 
nevesítve van egy M*-regényben, a 
Homokszem csupán...-ban, de felbukkan 
JvdB Akár a csillagok című elbeszélésében 
is. A hegyek szélárnyékában fekvő országot 
ritkás erdő, bozót borítja, völgyeiben 
lefolyástalan, időszakos tavak találhatók 
(sóbányászat, szappangyártás). Az éghajlat 
miatt nevezik Porhercegségnek is. Ghedorin 
alig ötven éve szakadt el Dies Ravallonától, 
azóta pyarroni, sőt ordani támogatással 
igyekszik a létét biztosítani, a közeli 
Warvik és Aquilona befolyása azonban 

egyre nyilvánvalóbb. A zavaros helyzetben 
bomladozik a közrend, viszont vallásszabadság van, 
és felvirágzott a csempészet. (Kissé vadnyugati 
hangulatú ország.) 

Erone 

Kalózok, ranagolita papok és 
boszorkánymesterek tanyája ez a hercegség, amely 
Gorvik széthullása (2612) óta független. Többször 
Dies Ravallona ellenőrzése alatt állt, de a gorviki 
hatalmak mindig elérték, hogy függetlenné váljon. 
Jelentőségét hajóépítésre alkalmas hiedatölgy-
ültetvényeinek, felfegyverzett flottájának és egyebek 
között az Yankari Pentádba nyíló Elveszettek 
Kapujának mint az egyetlen Észak-Ynevre nyíló 
térkapunak köszönheti. Erone gyakorlatilag 
városállam, minden hatalom és vagyon a falakon 
belül összpontosul. A társadalmi különbségek 
Gorvikhoz hasonlóak, bár a zavaros viszonyok 
között sokkal könnyebb a felemelkedés vagy a 
bukás. (Klasszikus szicíliai maffiózótanya.) 

 

Kiegészítés 
A 718. hozzászólásban (2010.10.18.) 
 
„Az ennaimi Fekete Úr és Fehér Asszony 

kultusza micsoda...? Lehet erről olvasni valahol...?” 
 
Enrevalék találmánya ez az istenpáros, akik a 

férfi és női őserők dualitását testesítik meg (jin-jang 
stb.). A Hercegségek területén igen régi a kultuszuk, 
még az utókyr bevándorlás előttről való. A 
hatodkorban a szervezett államok kialakulásával 
több helyen jött létre a kettős uralkodói hatalom 
papkirályi párokkal, ahol a király és a királynő 
egyben a kultusz főpapjai is voltak. A pyar hit 
térhódításával háttérbe szorult, egyházszervezete 
felbomlott. (Főleg, hogy az emberáldozat tilalmát 
hirdető pyarroni paktumot soha nem ismerték el.) 
Ma a két istenség tisztelőik többsége számára is 
összemosódott Kyel és Ellana alakjával. Földi 
analógiával a vallás jelentősége a hívők száma 
szerint nagyjából a zoroasztrianizmuséhoz 
mérhető. (Domoly) 
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