
 

 

 
 

Al Avdal és Al Mugaffe 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Részlet Calmon Miraton, Krad 
papjának útinaplójából 

 
Mielőtt útnak indultam volna a 

sivatagot keresztül-kasul bejáró 
vándorutamra, nagyon sok mindenre 
felkészültem. Hónapokat töltöttem 
Viadomo, Új-Pyarron és Erion 
könyvtáraiban és a Kradnak szentelt 
levéltáraiban, ahol térképeket és az utat 
előttem járók leírásait tanulmányoztam. 
Még Ordanba is tettem egy kitérőt, ahol 
Sogron híveitől is begyűjtöttem a 
tapasztalataikat a Hradzzsal 
kapcsolatban. Nem ringattam magam 
dajkamesébe illő tévhitbe, biztos voltam 
benne, hogy nem minden általam ismert 
térkép lesz pontos, tudtam, hogy lesznek 
helyek, ahol a nyelvtudásom mit sem ér 
majd a helyi nyelvjárások miatt, vagy a 
sivatagi vezetők közt nevetség tárgya 
leszek, hisz tudatlanságomban a háború 
alatt elpusztult, de soha újjá nem épített 
városokat keresek majd, de arra a 
legvadabb álmaimban sem számítottam, 
hogy egész országokat nem fogok majd 
felismerni. 

Tudtam, hogy az amundok 
pusztítása szörnyű volt, a rombolás, 
amit véghez vittek pedig egyenesen 
hatalmas, de Al Avdalt és Al Mugaffét 
látva, nem vagyok benne biztos, hogy a 
Taba el-Ibara valaha is be fogja tudni 
gyógyítani az Amhe-Rahmun okozta 
sebhelyet, ami a hegyek lábánál 
elterülő, korábban virágzó 
kereskedőállamokat ilyen halálosan 
megcsonkította… 

A Manifesztációs háború előtt 

Al Avdal mindig is a 
különállásáról és a saját útjáról volt 
híres. Ezen nincs is mit csodálkozni, 
hisz már az állam alapítását övező 
legendák is úgy említik meg az Al 
Avdal dinasztia fejét, mint egy olyan 
kereskedőt, aki inkább saját országot 
alapított, semmint, hogy alávesse 
magát más kereskedőcsaládok számára 
elfogadhatatlan szabályainak. 

Az idők során pyar hitre tértek, 
ami kezdetben komoly vallási 
ellentéteket hozott a több dzsad 
állammal, ami végül odáig fajult, hogy 
Al Mugafféhoz hasonlóan a sejk is 
inkább a Kereskedőhercegségek felé 
fordult. 

Lehet, hogy Al Avdalnak 
nincsenek híres rózsái, mint Abu 
Baldeknek, olyan gazdag bankházai, 
mint El Hamednek, vagy épp olyan 
remek lovaik, mint Al Madobának, de 
remek érzékkel fölözték le a 
vámjaikkal a Kereskedőhercegségek és 
a dzsad államok közötti kereskedelmet 
- ez pedig inkább indokolja azt, miért 
köp minden valamire való dzsad a 
homokba, ha Al Avdalt a szájára veszi. 
A hegyeken átvezető út hosszú és 
fáradságos ugyan, de sokkal kevésbé 
veszélyes, mint a Shibarán lehajózva a 
Ravanói-öbölből, a sokkal gyorsabb 
tengeri útvonal. 
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Al Mugaffe szintén mindig a sajt útját járta, de 
sokkal kevesebb daccal, mint szomszédja. Al 
Mugaffe népe eszméiben és szívében mindig is 
hűséges maradt a sivataghoz, amely a kézműves 
termékeiben is meglátszott. A hegyek, sivatagos 
lábai ugyanis remek otthonnak bizonyultak a 
jojobacserjék számára, amely Al Mugaffe 
legnagyobb exportcikkének, az illatszereknek az 
egyik legfontosabb alapanyaga. A helyiek 
bölcsességét bizonyítja az is, hogy látván, hogy nem 
vehetik fel a versenyt El Hamed parfümjeivel, ezért 
a dzsad szokásoktól eltérően lágyabb, kevésbé erős 
illatokat kevertek ki a helyi alche-mesterek, 
amelyeket inkább a shadoni és a tengermelléki 
ízléshez igazítottak. Al Abadanában, vagy a Taba el-
Ibara más részein a helyi illatszerek talán 
jellegtelennek tűnnek, de a Gályák tengerének 
mindkét partján megadnak egy maroknyi ezüstöt az 
apró fiolákért, vagy akár aranyak tucatjait is az Al 
Abadana-i, csiszolt kristályüvegekbe zárt illatokért. 

A Manifesztációs háború 

Al Avdal eleste koránt sem volt olyan váratlan, 
vagy hirtelen, mint Al Abadana falainak bukása, így 
aztán, mire megérkeztek az amundok, a vagyonos 
kereskedőházak már nem csak, hogy szép hasznot 
húztak az Al-Abadana-i menekültek ellátásából, de a 
seregek közeledtének hírére minden vagyonukat 
karavánokra pakolták. Mire az első amundok 
átlépték Al Avdal határait, addigra a kereskedők és 
háza népeik már lefelé ereszkedtek a hegyek 
túloldalán, a Kereskedőhercegségekben álló 
lerakataik felé. 

Al Mugaffe polgárai már kevésbé voltak 
szerencsések, hisz nem pakolhatták tevehátra az 
ültetvényeiket és présházaikat, de a féltve őrzött 
receptjeik még így is igen komoly összegeket 
képviseltek. 

A lakosság jelentős része, illetve a városok így 
is áldozatul estek az amundok pusztításának, s a P. 
sz. 3702-es ellencsapás nyomában visszatérő helyiek 
egy egészen más tájat foglaltak vissza, mint, amelyet 
elhagytak. A korábban elmenekült kereskedők 
hatalmas összegeket áldoztak arra, hogy 
mihamarabb visszakaphassák korábbi otthonukat, 
így, mire a seregek P. sz. 3704-ben épp csak 
megérkeztek Al Abadana ostromára a város falai alá, 
addigra Al Avdalban és Al Mugafféban már javában 
zajlottak az újjáépítések. 

A történettudósok szerint sokkal inkább a 
kereskedők aranyának volt köze ahhoz, hogy a 
hergoli seregek igyekeztek a lehető legkisebb 
rombolással visszafoglalni a korábbi városokat, 
semmint annak, hogy abbéli igyekezetükben, 
hogy ők érhessenek leghamarabb Al Abadana 
falai alá, s ők orozhassák el az amundok 
kincseit, Al Avdalban és Al Mugafféban még 
fosztogatni is elfelejtettek. 

A hittérítők 

A jó kereskedőnél jobban senki sem 
képes felismerni az irigységet, legalábbis így 
tartja egy dzsad mondás, Al Avdal és Al 
Mugaffe vagyonosairól pedig sok mindent el 
lehet mondani, de azt semmiképp, hogy ne 
lettek volna jó kereskedők, így aztán nagyon 
hamar felismerték, miféle veszélyeket rejt 
magában a szárnyait próbálgató Hradzs. A 
délről, Shadonból, Predocból és Edorlból 
vásárolt gabona, amellyel a lassacskán talpra 
kecmergő Taba el-Ibara népét táplálták az 
újjáépítés évei alatt, elég hasznot hozott ahhoz, 
hogy bárki féltékenységét felszítsa a 
sivatagban, de szerencsére ahhoz is elégnek 
bizonyult, hogy a hergoliakat megfizesse a 
határai őrzésére. Ennek ellenére is mindenki 
nagy megkönnyebbüléssel fogadta, amikor 
Hamed-Shaíh al Qrua és El Dzsangi bukása 
után a Hradzs és az új szultán tekintete nem 
fordul Al Avdal és Al Mugaffe felé. 

A tudós fők közül sokan úgy hiszik, hogy 
Al Avdal és Al Mugaffe meghódítása előre 
eltervezett lépés volt a Hradzs részéről, amelyet 
könnyedén előre láthattak volna a helyiek is, ha 
kicsit is odafigyelnek a határaikon belül 
letelepedő gházi-fayuma törzsszövetség néhány 
nemzettségére. A magam részéről úgy hiszem, 
utólag, könnyű okosnak lenni, ráadásul 
amennyire szigorúan vette a háború előtt Al 
Avdal a pyar hit megtartását, valamint azt, hogy 
a határain belül nem állhat a dzsad isteneknek 
templom, a háború után, mintha megfeledkezett 
volna erről. A háború elültével ugyanis számos 
olyan család és menekül akadt, akik bizony 
belefáradtak az utazásba, s korábbi otthonuk 
helyett inkább Al Avdal és Al Mugaffe lejtőin 
telepedtek meg, s hozták magukkal a hitüket is. 
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A történelemkönyvek egyike, amely 
csak érintőlegesen foglalkozott a Hradzs 
múltjával, de mégis a kezembe kerül, csak 
úgy emlegette az eseményt, mint vallási 
ellentétekből fakadó polgárháborút. 
Számomra egyértelmű volt, hogy a 
korábban Al Avdal területén szinte 
egyeduralkodó pyar hiten lévők és a dzsad 
panteont imádók között tört ki a konfliktus, 
ám legnagyobb megdöbbenésemre 
valójában a dzsad panteon követői és 
Galradzsa új hitének terjesztői közötti 
nézeteltérés vezetett a belső harcokhoz. 

Az utólag mindig oly bölcs bölcsek 
úgy beszélik, az okok - mint a dzsad 
világban szinte minden konfliktus - 
gazdasági tényezőkre vezethetők vissza. A 
szultán ugyanis számos kereskedelmi 
monopóliumot osztott ki és ugyanennyi 
megkötést szabott a dél felé, a 
Kereskedőhercegségekbe tartó, Al Avdal és 
Al Mugaffe területén megtelepedő 
kereskedőknek. Az egyik leghihetetlenebb 
számomra az volt, hogy csak és kizárólag 
Galradzsa új-hitét valló kereskedők vihették 
ki a határon túlra a híres Al Abadana-i 
síküveget, vagy csak ők hozhattak be 
bizonyos termékeket, esetenként 
alacsonyabb vámot kellett fizetniük. Ezzel 
párhuzamosan pedig a szultán számos új 
hóbortnak kezdett hódolni, amelyek csak 
ideig-óráig tartottak, de egyre nagyobb 
piacot nyitottak meg a kereskedőknek a 
Hradzs területén. 

Aztán Galradzsa új hitének 
legszentebb ünnepe, a Mah’di eljövetelének 
évfordulója vérontásba fulladt. Hogy 
pontosan mi is történt, melyik fél emelt 
először kezet a másikra, ki kezdte a 
vérontást, annyi azonban biztos hogy 
mindkét vallás hívei - nem vagyok 
olyannyira járatos a teológia tudományában, 
mint szeretném, de azt bizton ki merem 
jelenteni a tapasztalataim alapján, hogy 
immár valóban két különböző vallásról 
beszélhetünk - fegyverbe szólították a 
sajátjaikat. A dolog igazi iróniája azonban 
az volt, hogy a hergoli zsoldos csapatok, 
amelyek arra voltak hivatottak, hogy 
megvédjék a határokat, egyszerre csak azon 

kapták magukat, hogy egymás ellen harcolnak, hisz 
jó néhányan azok közül a kereskedők közül, akik 
korábban felbérelték őket, immár Galradzsa új hitét 
vallotta magáénak. 

A polgárháború futótűzként terjedt végig a 
területen, s a határokat nem ismerve söpört végig 
mind Al Avdal, mind Al Mugaffe északi részén. 

A Hradzs 

A szultán nyíltan elutasította, hogy a Hradzs 
seregei beleavatkozzanak a konfliktusba, mert nem 
kívánta magára haragítani a két állam sejkjeit, 
akikkel korábban olyan remek diplomáciai 
kapcsolatot ápolt, ugyanakkor a hívei irányába 
egyértelműen kijelentette, hogy minden igazhitű 
dzsadnak kötelessége volna kiállni választott vallása 
és istene, Galradzsa mellett. 

Mivel hitemnél fogva, minden őszinte 
próbálkozásom ellenére képtelen vagyok a 
pártatlanságra, mindenképp meg kell jegyezzem, 
hogy számos olyan feljegyzést is találtam, amelyeket 
nem tudtam sem én magam, sem pedig az azokat 
begyűjtő és osztályozó, feldolgozó tudós fők - Krad 
óvja őket! - megcáfolni, vagy bebizonyítani, úgy 
érzem nekem magamnak is meg kell említenem 
őket. 

Hírlik, hogy a szultán igen komoly 
ajándékokkal támogatta azokat a nemzettségeket, 
akiknek a fiai fegyverbe keltek Al Avdalban, vagy 
Al Mugafféban, vagy komoly vámkedvezményeket 
helyezett kilátásba azoknak a kereskedőknek, akik 
ellátmányt szállítottak a háborús zónába. Arról is 
vannak feljegyzések, hogy a szultán támogatásával 
maga Galradzsa egyháza küldetett igen jelentős 
fegyver és élelem utánpótlást a polgárháború sújtotta 
területen lévő szentélyekbe. 

Azonban bárhogy látjuk is a történteket, 
bármit olvasunk is ki az indokokból és 
történésekből, egyértelmű, hogy az addigra már a két 
sejk által is nyíltan lázadónak titulált újhitű felkelők 
összeverbuvált seregei - amelynek néhány seregteste 
kísértetiesen hasonlított a szultán reguláris erőire - 
elfoglalták a két ország jelentős részét a jól védhető 
természetes határokig, majd maguknak El Dzsabal, 
vagyis Hegyláb néven új államot kiáltottak ki, amely 
alig néhány holdhónappal azután, hogy a Hradzs 
elismerte önállóságukat, már csatlakozott is a szultán 
pálcája alá. 
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El Dzsabal  

Bátran állíthatom, hogy számomra 
felfoghatatlan, hogyan képesek a dzsadok még a 
legnagyobb tragédiában is a lehetőséget látni. 
Békekötésről még szó sem lehetett Al Avdal és Al 
Mugaffe illetve El Dzsabal és a Hradzs között, de a 
kereskedők már útnak is indultak, hogy mennyire 
hagyott nyomot a háború a karaván útvonalakon. 
Jobban belegondolva persze egy olyan helyen, mint 
a Taba el-Ibara, ahol ha nincs kereskedelem, nincs 
élet sem, ez nem is olyan meglepő. 

A határvillongások még a mai napig is 
állandóak, ami miatt mind a Hradzs, mind a 
Kereskedőhercegségek állandó őrjáratokat tart a 
hegyekben, bár ez inkább annak köszönhető, hogy 
kelet-nyugati irányba az El Dzsabal azóta is lassan, 
de terjeszkedik. 

El Quasarma elvesztése óta a Hradzs egyik 
legnagyobb behozatali cikke a faanyag, így aztán 
nem csoda, hogy komplett karavánok indulnak meg 
a hegyekbe, hogy aztán a rönköket a Shrindrun 
leúsztassák a Shibaráig, onnan pedig felvontassák Al 
Abadanába. 

El Dzsabal elődjeihez hasonlóan meglehetős 
kettősséget mutat. Míg az Al Abadanához közeli 
részein a közbiztonság kiváló, addig a hegyekhez 
közül, az Al Avdallal és Al Mugafféval határos 
területein még mindig igen nagy a feszültség. A 
határhoz közeli településeken állandó őrposztokat 
alakítottak ki, s sötétedéskor érvénybe lép a kijárási 
tilalom is, a magányos utazók és a külhoni csapatok 
pedig jobb, ha menlevéllel rendelkeznek, ha nem 
akarják, hogy kémeknek, vagy épp beszivárgó 
zavarkeltőknek titulálják őket. 

A Shrindru-völgy 

A Shridhru egy igencsak különleges folyója 
volt a vidéknek, ugyanis a hegyekből alákanyargó 
kékség a völgyek közt barlangokba és hosszú, föld 
alatti mederszakaszokba bukott alá. A Shridhru 
Szemeinek köszönhetően - ahogy a helyiek a folyó 
felszínre bukkanásait nevezték - Al Avdal középső 
része gazdag oázisokkal tarkított füves síkságokká 

változott, ahol a folyó néhol tavak, néhol lusta 
holtágak formájában tűnt elő. 

Az amundok mágiája azonban kiszárította 
a síkságot, eltüntette a ligeteket, s a Shridhru is 
szinte teljesen a föld alá kényszerült: az egykori 
itt-ott felbukkanó vízfolyás mostanra csak a 
száraz, síkot felszabdaló kanyonok mélyén 
bukkan csak elő. 

Az újjáépítés kezdetben kínkeserves volt, 
ám Suffa oázisának lakói igen komoly 
felfedezést tettek. Az egykor itt élők szülőfaluja 
– mely egykoron egy halban gazdag partján álló 
halászfalucska volt – helyén először csak egy 
karavánszerájt, majd a folyón leúsztatott fákat 
felügyelők számára menedéket és kikötőt 
építtettek. Legnagyobb szerencséjükre a föld 
alatti folyam itt is, ott is felbukkanó kanyonjai 
csak innentől kezdve hajózhatóak, így a 
faúsztatókkal kiegyezve hamar új utat szabtak a 
karavánoknak. A viszonylag biztonságos – a 
leúsztatott fákat kötözik össze tíz, tizenöt 
rönkönként tutajoknak – új utazási forma 
sokkal gyorsabb és kényelmesebb, mint a 
korábbi út a síkságon át, így a faúsztatók 
csillaga hamar magasba emelkedett, hisz Suffa 
oázisa az El Dzsabal az egyik legjelentősebb 
karavánútjának kiindulópontja. 
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