
 

 

 

 
 

Az alidaxi fekete lobogó problémája 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az alidaxi Fekete Lobogó hol 
ötödikként, hol hatodikként van 
emlegetve a M*-kánonban. Az 
ellentmondás a következőképpen 
oldható fel: 

Időrendileg valóban ez a Lobogó 
bukkant fel ötödikként, az alidaxi 
boszorkánykirálynők azonban ezt 
politikai számításból eltitkolták. 
Mégpedig nem csupán úgy, hogy nem 
doboltatták ki a köztereken: mágikus 
módszerekkel is elleplezték a 
Lobogójuk létezését a többi – fekete és 
vörös – hadúr elől. Alidaxnak sohasem a 
nyílt sisakkal való harc volt az erőssége, 
mindig jobban kedvelte az intrikát és az 
ármánykodást. Katonailag a városállam 
nem képvisel jelentős erőt, széles körű 
befolyását egészen más metodikával 
szerezte meg és tartotta fenn. Az ilyen 
politikai játszmákban pedig sohasem árt, 
ha az ellenfelek – és a szövetségesek – 
gyengébbnek hiszik az embert a 
valóságosnál. 

Miközben a boszorkánykirálynők 
bő fél évszázadig eltitkolták, hogy 
birtokában vannak egy Fekete 
Lobogónak, megjelent egy újabb 
Lobogó, méghozzá a harciasságáról 
híres Davares városában. Davares 
hercege a maga szempontjából teljes 
joggal nyilvánította magát ötödik fekete 
hadúrnak, hiszen az alidaxi Lobogó 
létezéséről nem tudott. 

Aztán jött a hetedik zászlóháború 
vége és a semendari csata. A fekete 
hadurak győzelméhez itt nagy 
mértékben hozzájárult, hogy a 
harcmezőn a boszorkánykirálynő 

– mindenki számára meglepetésként – 
nyíltan kibontotta az alidaxi 
Lobogóját. A Lobogó mágikus 
befolyása titokban persze már eddig is 
a fekete hadurak javára munkálkodott, 
ám az általános demoralizáló hatásban, 
amit ez alkalommal a szövetségi 
erőkre kifejtett, nem volt semmiféle 
varázslat, csak szimpla 
tömegpszichológia. A 
boszorkánykirálynők mindig is 
mesterei voltak a lélektani 
hadviselésnek, ráadásul a manőver 
politikai húzásnak sem volt utolsó. 
Alidax lényegében kisajátította vele a 
győzelem érdemét, és rendkívüli 
mértékben megnövelte ázsióját a 
szövetségesei előtt. 

Az alidaxi Lobogó története 
később persze ismertté vált, előbb 
szűkebb, majd egyre szélesebb 
körökben. A sorszámozás körüli 
zűrzavar azonban megmaradt: 
ténylegesen ugyan korábban nyilvánult 
meg a davaresi (utóbb rowoni) 
Lobogónál, hordozói azonban csak 
később vállalták fel nyilvánosan. Ezért 
hívják hol ötödik, hol hatodik Fekete 
Lobogónak (természetesen a davares-
rowonival együtt). 
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Ez a cikk megjelent a Fantasycantrum 

oldalon is, azonos cím alatt, de összevonva 
más hozzászólásokkal is. 


