
 

 

 
 

Ordan és szövetségesei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ordan 

Kultúrkör: Ordani, amely sajátos 
keveréke a hajdani kyr, godoni, 
valamint dzsad kultúráknak. 

Központ: Ordan 
Elterjedés: Eriontól délre a 

Hágóvidéken, a Yassur nevű 
vulkán kráterében kialakult tó 
partján, valamint Ordan. 

Politikai keretek: Magiokrácián 
alapuló diktatúra, ám az ordani 
városi Tanácsban nem csak a 
tűzvarázslók, de Sogron papjai, a 
Főnixlovagok, Ordan nemesei és a 
városi polgárság küldöttei is 
képviseltetik magukat. Soha nem 
szabad azonban elfelejteni, hogy 
Sogron ynevi avatárjának, a 
Feketelángnak minden szava szent 
parancs a város minden lakója 
számára. 

Rassz: Átlagos termet, a hajszín a 
sötétszőkétől a világosbarnáig 
terjedhet, de előfordulnak kirívóan 
pyar vagy dzsad vonások is. A 
nemesek körében Erionhoz 
hasonlóan gyakoriak a kyr jegyek. 

Vallás: Egyistenhit – Sogron. 
Nyelv: Alapvetően a pyar egy 

nyelvjárása, de sok a kyr és a 
dzsad jövevényszó. 

Őskultúra: Kyr és Godoni. 
Jellem: Jellemzően Rend, vagy annak 

változatai. 
 

Mindennapi élet: Ordanban a 
közbiztonság kimagasló, a 
törvények szigorúak ám 
igazságosak. Noha a mindennapi 
életben a nők ugyanolyan 
jogokat élveznek (szabadon 
választhatnak házastársat, 
örökölhetnek), mint a férfiak, a 
vallási és politikai életben ritkán 
jutnak magasabb posztokhoz. 

Éghajlat: Egyenlítői, magashegyi. A 
növényzetre leginkább a 
köderdők a jellemzőek, a 
magasabb hegyeken pedig a 
magashegyi fenyvesek, 
törpefenyvesek, illetve 
törpecserjék, majd perjefélék 
váltják egymást. 

Naptár: Godoni alapú, ordani naptár. 
Szomszédok: Erion, névleg dél-

keleten Mezrud, észak-keleten 
Silva’Tul, délen As’yur és 
nyugaton, dél-nyugaton 
Forrásvidék. 

Mezőgazdaság: A város 
mezőgazdasága szinte 
jelentéktelen, de az Ordani-tó 
vízének felső rétegeiben számos 
halfaj megtelepedett, így a tó 
keleti partján végigfutó 
kereskedelmi úton akadnak 
kisebb halászfalvak. 

Kézműipar: Ordan kézművesei 
leginkább a hegyi vadászok, 
illetve bányászcsapatok 
termékeinek feldolgozására 
specializálódtak. A város 
bőrcserzőinek, kovácsainak és  
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alkimistáinak híre páratlan, emellett pedig 
építőanyagot, fegyvereket, fémeket 
exportálnak Erionba és a Hat Város 
Szövetségébe. 

Kereskedelem: Ordan igazi bevételi forrása az 
átmenő kereskedelem megvámolása, illetve a 
karavánok ellátásából származó jövedelem. 

Helyi klánok, rendek, iskolák: Tűzvarázslók 
tornya, Ordani hadiakadémia, a Tűzliliom 
Rendje, Sogron szentélye, Főnix lovagrend, 
Sogron Kardjai. 

Pénznem: ordani líra. 
Főváros: Ordan 
Címer: Vörös mezőben az aranyszín Tűzkobra. 

Mezrud 

Kultúrkör: Ordani 
Politikai keretek: Királyság, hűbéri láncolaton 

alapuló lovagi kultúra. 
Szövetség Ordannal: P. sz. 1429 
Rassz: Átlagos, vagy annál kicsit alacsonyabb 

termet, sötétebb haj és bőr, amely az ordani és 
a helyi, korábban letelepedett, lovas nomád 
népek keveredéséből jött létre. Az ország 
keleti, dél-keleti részein még mindig akadnak 
nomád nemzettségek. 

Vallás: Egyistenhit – Sogron. 
Nyelv: Alapvetően a pyar nyelv ordani dialektusa, 

de annál jóval több a dzsad jövevényszóval. 
Őskultúra: - 
Jellem: Jellemzően Rend, vagy annak változatai. 
Mindennapi élet: A nomád betörések miatt a 

határait előretolt végvárakkal lassan, de 
folyamatosan kitoló királyságban a lakosság 
jelentős része az erődök körül csoportosul, 
csak a keleti határtól távolabbi földeken 
akadnak nagyobb, összefüggő falurendszerek. 
Az állandó betörések miatt Mezrudban a 
nagyobb településen csak a legritkább esetben 
igazi mezővárosok, mert még a kisebb falvak 
védelmére is földsáncok és rönkfalak épülnek.  

Éghajlat: Sheral déli lábánál szubtrópusi jellegű, ám 
délebbre és keletebbre a Taba el-Ibarát 
kialakító erők miatt valamelyest szárazabb. 
Leginkább két fő évszakot lehet 
megkülönböztetni egy csapadékosabb forró és 
egy szárazabb meleg évszakot. A kettő között 
csak jelzés értékű egy-két hetes átmenettel. Az 
ország gazdag termőföldjeit a Kye-Lyron 

mellékfolyói a Kis-, Nagy-, Arany-, és 
Sáros Tana táplálják.  

Naptár: Godoni alapú, ordani naptár 
Szomszédok: Délen Sequaram, dél-nyugaton 

Varyon, nyugaton As’yur, névleg észak-
nyugaton Ordan, északon Silva’Tul, dél-
keleten a Hradzs (a hajdani El Hamed), 
messze keleten pedig El Quasarma. 

Mezőgazdaság: Mezrud az ordani szövetség 
éléskamrája, földjei látják el gabonával, 
gyümölcsökkel és zöldséggel Ordant, 
Varyont, de nagy mennyiségben 
szállítanak északra Erionba, illetve a 
Hradzsba. Mezrud éghajlatának hála a 
folyóközben kialakított csatornarendszer 
segítségével a forró, csapadékos 
évszakban rizst termesztenek, majd a 
betakarítás után leeresztett 
termőterületeket felszántják és 
kerenbúzával, vagy tengerivel vetik be a 
hűvösebb, szárazabb évszakra, amely a 
predoci nyarak időjárásának felel meg. 

A még nem teljesen meghódított, vagy 
pacifizált területeken az állítólag Al 
Madobából származó telivérek 
vérvonalából származó méneseket 
tenyésztenek. Ezek közül a lovak közül 
kerülnek ki azok a csatamének is, 
amelyeken a lovagrendek nehézvértesei 
vonulnak csatába szükség idején. 

Kézműves ipar: Mezrudban nagyon jelentős a 
malomipar alakult ki. A malmokat a 
Sheralban eredő bővizű folyók látják el 
energiával, azonban nem csak 
 kenyérgabonát őrölnek, de a vízzel 
fűrészgépeket is meghajtanak amiken a 
Sheralból leúsztatott fák alakulnak 
gerendává, deszkává stb. A faanyagot 
leginkább építőanyagnak, illetve kis 
merülésű, széles gabonaszállító bárkák 
építésére használják. 

Ezen kívül a jelentős mennyiségű gabona egy 
része égetett szesz gyártásához szolgál 
alapanyagul. Majd minden jelentősebb 
településnek akad híres rizspálinkája vagy 
gabonapárlata, esetleg ezek 
gyümölcspárlatokkal megbolondított 
változata. A szeszfőzdék az ország 
északi, a hegyek közé benyúló részén 
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gyakoriak, ahol a Tanák forrásvizét 
használják fel termékeikhez. 
Kereskedelem: A Kye-Lyron átmenő 
kereskedelme jelentős, a folyóparton 
számos kikötőváros akad, amelyek a 
folyami bárkák fogadásából és javításából 
élnek. Ugyancsak a folyón szállítják 
Ordanba, onnan pedig Erionba a gabonát, 
szárított gyümölcsöket, és egyéb 
élelmiszereket. A Hradzs felé vezető 
kereskedelmi útvonal ugyancsak jelentős 
bevételi forrásnak számít. 
Helyi klánok, rendek, iskolák: Sogron 
egyháza, Főnix lovagrend, a Tűzliliom 
Rendje, valamint a helyi lovagrendek, 
illetve az ordani légiók segédcsapatait adó 
lovasfelderítők és könnyűlovasok. 
Pénznem: ordani líra 
Főváros: Mezrud 
Címer: Vágott címerpajzs, a felső, zöld 
mezőben aranyszín ló, lángoló sörénnyel, 
alatta a búzamezőket szimbolizáló 
aranyszín mező. 

Silva'tul 

Kultúrkör: Ordani 
Politikai keretek: Királyság, a helyi 
Sogron papság erős dominanciájával, az 
uralkodó családban is minden generációban 
akad Sogron Pap. 
Csatlakozás az államszövetségbe: P. sz. 
3648 
Rassz: Átlagos, vagy annál kicsit magasabb 
termet, a hajszín a sötétszőkétől a 
világosbarnáig terjedhet, de előfordulnak 
kirívóan pyar vagy dzsad vonások is. A 
nemesek körében Erionhoz hasonlóan 
gyakoriak a kyr jegyek. Ordan és 
szövetségesei közül csupán itt akad számot 
tevő elf közösség, noha hivatalosan a helyi 
hosszúéltűek az erioni elf kolónia tagjainak 
vallják magukat. Ennek ellenére a hegyek 
közt visszahúzódva élő elfek, jól megférnek 
a helyiek erdőművelő, pásztorkodó, 
vadászó kultúrájával. 
Vallás: Egyistenhit – Sogron. 
Nyelv: Alapvetően a pyar nyelv ordani 
változata, amely számos erdőműveléssel és 

vadászattal kapcsolatos elf eredetű 
jövevényszót használ. 

Őskultúra: Kyr 
Jellem: Jellemzően Rend, vagy annak változatai. 
Mindennapi élet: A kemény, hegyi életmódhoz 

alkalmazkodott, kis számú lakosság számos 
furcsa, máshol sosem hallott törvénnyel is 
rendelkezik, amely leginkább abból a 
helyzetből származik, hogy a zord időjárás 
miatt nagyobb lélekszámú települések csupán 
a völgyek mélyén meghúzódó, ősi erődökben 
maradhatnak meg. Igazi szomszédjuk nem 
lévén, a véletlenül idetévedő utazók azt 
hinnék, hogy békés népről van szó, ám a 
hegyekből előkerülő bestiák és fenevadak 
sokkal nagyobb kihívást jelentenek, mintsem a 
harcias szomszédok. 

Éghajlat: Ordanhoz hasonlóan magashegyi éghajlat, 
ám a Hágóvidéknél jóval magasabban fekszik, 
így területeinek jó részét kopár, járhatatlan, 
sziklás, örök hó borította hegyek és a köztük 
húzódó köderdők, vagy az a feletti havasi rétek 
borítják. 

Naptár: Godoni alapú, ordani naptár 
Szomszédok: Névleg dél-keletről Mezrud, míg dél-

nyugatról Ordan, nyugatról Erion. Az ország 
határaitól messze, keleten fekszik El 
Quasarma, amelyet hadiút köt össze Ordannal 
a manifesztációs háború emlékeztetőjeként. 

Mezőgazdaság: Az ország elhelyezkedéséből 
kifolyólag növénytermesztésre nem igazán 
alkalmas, így a helyiek leginkább 
erdőgazdálkodással és a havasi legelőkön 
állattenyésztéssel foglalkoznak. Apró termetű 
marháikat lábon hajtják le Ordan és Erion 
piacaira, míg különleges, fűszeres sajtjaikat 
gyalogos karavánokkal szállítják a 
könnyebben járható útvonalakig, ahonnan 
aztán szekereken jut célba.  

Kézműves ipar: Jelentős a gyapjú és szőrme 
feldolgozás, a hegyekben honos  kasmír 
kecske gyapjából előállított kasmírszövetért 
igen szép árat fizetnek nem csak Ordan, de 
még Pyarron és Erion dámái is. 

Kereskedelem: A kereskedelem nagy részét az 
ordani és mezrudi kereskedőházak bonyolítják, 
akik főleg sajtokra, különleges faanyagokra, 
drága szőrmékre és kasmírgyapjúra cserélik a 
Mezrudból származó élelmiszereket. 
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Helyi klánok, rendek, iskolák: Sogron szentélye, 
Főnix lovagrend, illetve a helyi hegyivadász 
klán, a Ködpárducok. 

Pénznem: ordani lira 
Főváros: Éneklőhegy (A keskeny, széltől védett 

szurdokba épült ősi erőd tornyai idővel a 
várost védelmező sziklafalak fölé nyúltak. A 
főváros e tornyok között fütyülő szélről kapta 
a nevét, amelyet aztán a tornyok tetejére épített 
szélorgonák tettek híressé.) 

Címer: Ezüstszín ködpárduc kék-zöld hasított 
mezőben. 

Varyon 

Kultúrkör: Ordani 
Politikai keretek: Az államot a nemesi tanács 

kormányozza, ám a főurak hatalmának alapja 
nem a föld, hanem azok a seregek, amelyeket 
az átutazó karavánoknak adnak bérbe. 

Csatlakozás az államszövetségbe: P. sz. 1503 
Rassz: Átlagos, vagy annál kicsit magasabb termet, 

világosbarna, vagy szőkés haj, világos szemek. 
A nemesek közt a kyr jegyek is előfordulnak. 

Vallás: Egyistenhit – Sogron. A rengeteg átutazó 
miatt, illetve a zsoldosseregek szabadosabb 
életmódja miatt Varyonban az ordaninál 
valamivel szabadabban kezelik az idegenek 
vallásgyakorlására vonatkozó törvényeket, így 
a megszokottnál jóval több nem sogronita 
szentéllyel találkozhat az utazó. Ennek 
ellenére a térítési tilalmat továbbra is nagyon 
komolyan veszik. 

Nyelv: A pyar nyelv ordani nyelvjárása, amely 
azonban sokkal kevésbé tér el a pyartól. 

Őskultúra: Kyr. 
Jellem: Jellemzően Rend, vagy annak változatai. 
Mindennapi élet: A közbiztonság átlagos, vagy az 

alatti, különösen, egy-egy zsoldossereg a 
városba való visszaérkezésekor azonban nem 
kevés kívánnivalót hagy maga után. A 
rengeteg szerencsevadász, kalandozó és 
kereskedő miatt sok az utcai tolvaj és a helyi 
rendnek néha komolyan meggyűlik a baja a 
csempészekkel is. 

Éghajlat: Sequaram északi részéhez hasonlóan a 
területet lombhullató erdőségek és lankás 
dombságok jellemzik. Alapvetően a helyiek 
négy évszakot különböztetnek meg, egy forró 

nyarat, egy hideg telet és két átmeneti 
évszakot. 

Naptár: Godoni alapú, ordani naptár. 
Szomszédok: Észak-keleten Mezrud, északon 

As’yur, a Kye-Lyron túlsó partján 
Sequaram. 

Mezőgazdaság: A városállam aprócska mérete 
miatt nem rendelkezik igazán jelentős 
mezőgazdasággal. A déli tájolású, napos 
dombokon szőlőt nevelnek, a sík 
területeken búzát, rozst, lencsét, borsót és 
veteménybabot termesztenek. 

Kézműves ipar: Az átmenő kereskedelmi 
forgalom következtében igencsak jelentős 
az ahhoz szükséges kiszolgáló ipar: 
tucatnyi patkolókovács, szíjjártó, 
kerékgyártó, kocsikészítő, hajójavító 
műhely közül választhat az, akinek 
ilyesmire van szüksége. Emellett persze a 
város felkészült az időről-időre visszatérő 
zsoldoskompániák ellátására is, így aztán 
fegyver és vértkovácsért, lócsiszárért, 
vagy épp alkimistáért sem kell messzire 
menni. 

Kereskedelem: Földrajzi elhelyezkedése miatt 
Varyon a Kyel-Lyron legjelentősebb 
kereskedelmi átrakóhelye. Itt teszik 
hajóra vagy szekérkaravánokra a Taba el-
Ibara összes termékét, amik 
tevekaravánokkal érkeznek idáig és 
természetesen itt rakják a tevék hátára az 
összes sivatagba szánt árut. A város körül 
rengeteg hatalmas karavánszerály és 
raktárerőd fekszik, a falak mögött 
fogadók, ivók és bordélyok állnak, a 
piacokon pedig nehéz olyan árucikket 
kiötleni, amelyet a szemfüles utazó nem 
talál meg. 

Helyi klánok, rendek, iskolák: Sogron 
szentélye, a Főnix Lovagrend, valamint a 
helyi zsoldosseregek. A mindenki által 
ismert iskolákon túl azonban Varyon, ha 
nem is köztudott, de valódi, szervezett 
alvilággal is „büszkélkedhet”. 

Pénznem: Ordani líra 
Főváros: Varyon (Bár a város neve az 

évezredek alatt jelentősen torzult, eredete 
a kyr “pajzs” szóra vezethető vissza, 
ahogy a település maga is. A ma csak 
fellegvárként ismert, folyóparti, saját 
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dokkokkal is rendelkező városrész a Lye-
Lyron mentén a Hat Város Szövetsége felé 
menekülő kyrek által emelt tornyok romjain 
és alapjain áll.) 
Címer: Ezüst pajzsot kettészelő kék folyó, 
rajta keresztezett fekete kardok. 

Forrásvidék 

Kultúrkör: Ordani 
Politikai keretek: A terület Ordannal való 
viszonya igen különleges, ugyanis annak 
ellenére, hogy aféle gyarmatként 
funkcionál, a helyiek saját bevallásuk 
szerint ordaniak, nem pedig valamely 
szövetséges állam polgárai. Saját 
kormányzójukat is csupán a nagy távolság 
indokolta kényszerűségnek ítélik, ebből 
kifolyólag csupán úgy kezelik, mint a völgy 
ügyeit intéző nemesi tanács vezetőjét. 
Alapítás: P. sz. 2223 
Rassz: Átlagos termet, a hajszín a 
sötétszőkétől a világosbarnáig terjedhet. 
Vallás: Egyistenhit – Sogron. 
Nyelv: A pyar ordani változata. 
Őskultúra: - 
Jellem: Jellemzően Rend, vagy annak 
változatai. 
Mindennapi élet: A közbiztonság jó, a 
külhoniakkal kifejezetten kedvesen bánnak 
a helyiek, hisz az ordani kereskedőkön 
kívül csak kevesen vállalják a nehéz utat a 
hegyeken át a völgyig. A külhoni utazót - 
főleg a jól tájékozottakat - a helyiek nagy 
becsben tartják, mert a völgy elszigeteltsége 
miatt az Ordant érintő komolyabb politikai, 
vagy gazdasági kérdésekről általában csak 
akkor értesülnek, amikor azok már 
megoldódtak. 
Éghajlat: Egyenlítői, hegyi. A növényzetre 
leginkább a köderdők a jellemzőek, a 
magasabb hegyeken pedig a magashegyi 
fenyvesek, törpefenyvesek, illetve 
törpecserjék, majd perjefélék váltják 
egymást, míg a nagyobb, mélyen fekvő a 
völgyekben inkább trópusi környezet 
uralkodik. 
Naptár: Godoni alapú, ordani naptár. 
Szomszédok: Névleg keleten Ordan. 

Mezőgazdaság: A völgy legjelentősebb bevételi 
forrása a mezőgazdaságból származik. A 
mélyen fekvő völgyekben teát, kakaót és 
különleges, trópusi gyümölcsöket 
termesztenek, illetve az északon csak rualani 
borsnak nevezett különleges, pikáns fűszer 
különböző fajtáit. 

Kézműves ipar: A helyiek leginkább a bányászott 
fémek és helyben termesztett növények 
feldolgozásával foglalkoznak, a környező 
völgyekben aranyat és drágaköveket mosnak. 
A szállítás nehézségei miatt főleg a kész 
termékeket éri meg elszállítaniuk, így aztán 
igen komoly jelentőséget kapatak a helyi 
céhek. Forrásvidék ékszerészei, ötvösei és 
drágakőcsiszolói igen nagy népszerűségnek 
örvendenek Ordanban, kiváltképp a helyi 
jádéból és aranyból készült csecsebecsék. 

Kereskedelem: A völgy nehéz megközelíthetősége 
miatt csak Ordannal kereskedik. Az út az 
alapítás óta eltelt évszázadok ellenére még 
mindig nehezen járható a magas hegyek 
kiszámíthatatlansága miatt. Viszonylag kevés 
külhoni kereskedő meri vállalni az utat a 
kevésbé bátrak által csak “kecskecsapáknak” 
titulált országúton, főleg, hogy az útvonal nagy 
része szekerekkel nem, csupán gyalogos 
teherhordókkal járható. 

Helyi klánok, rendek, iskolák: Sogron Egyháza, a 
Főnix Lovagrend, a Tűzliliom Rendje. 

Pénznem: Ordani líra. 
Főváros: Cataracta (A város elnevezése az első 

expedíciókat vezető légió tűzvarázslójától 
származik, aki jelentéseiben ezen a néven 
hivatkozott az első táborra. A név godoniul 
„vízesést” jelent, amelyet a magasból 
alázúduló, az egész völgyet átszelő folyó, 
három zuhataga ihletett.) 

Címer: Fekete alapon ezüst légióskard és csákány 
keresztben. 

As'Yur 

Kultúrkör: Ordani 
Politikai keretek: A városállamot nemesi tanács 

vezeti. Az ordani bevonulás - az amúgy is 
jelentős sogronita népesség körében - csupán 
annyi változást jelentett, hogy a tanácsban 
több, a Tűzkobra hitét magának valló kapott 
helyet, mint korábban. 
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Csatlakozás az államszövetségbe: P. sz. 3679 
Rassz: Átlagos termet, a hajszín a sötétszőkétől a 

világosbarnáig terjedhet. 
Vallás: Egyistenhit – Sogron. 
Nyelv: Alapvetően pyar, de sok a kyr és a dzsad 

jövevényszó. 
Őskultúra: Kyr és Godoni. 
Jellem: Jellemzően Rend, vagy annak változatai. 
Mindennapi élet: A közbiztonság átlagos, míg a 

nemesi tanács tagjai saját lerakataikat és 
bányáikat nagyon is jól őrzik, addig a város 
közbiztonsága hagy némi kívánni valót maga 
után. Varyonhoz hasonlóan a rengeteg 
karaván, utazó és kereskedő kitűnő lehetőséget 
jelent a helyi alvilág számára. Amíg az alvilági 
klánok nem szemtelenednek el és nem 
próbálják meglopni a sóbárókat, vagy a 
vészterhesebb időkben egyik-másiknak 
dolgoznak, addig nagyjából biztonságban 
vannak. 

Éghajlat: Sequaram északi részéhez hasonlóan a 
területet lombhullató erdőségek és lankás 
dombságok jellemzik. Alapvetően a helyiek 
négy évszakot különböztetnek meg, egy forró 
nyarat, egy hideg telet és két átmeneti 
évszakot. 

Naptár: Godoni alapú, ordani naptár. 
Szomszédok: Keleten Mezrud, délen Varyon, 

névleg északon Ordan.  
Mezőgazdaság: A városállam hegyekkel és 

dobokkal tarkított fekvése miatt a 
szőlőkultúrán kívül jelentős mezőgazdasággal 
nem rendelkezik. A déli tájolású, napos 
dombokon szőlőt nevelnek, a Mezruddal 
határos sík vidékeken gabonát termesztenek. 

Kézműves ipar: A helyi kézművesipar 
leginkább a helyi sókereskedelmet 
szolgálja ki. 

Kereskedelem: A városállam legjelentősebb 
kereskedelmi cikke a só. A helyi nemesek 
- vagy, ahogy az as’yuriak nevezik őket, a 
sóbárók - vagyonának, ezáltal hatalmának 
is elsődleges forrásai a sóbányák.  

Helyi klánok, rendek, iskolák: Sogron 
Egyháza, a Főnix Lovagrend, a Tűzliliom 
Rendje, helyi tolvajcéhek és 
harcosiskolák. 

Pénznem: Ordani líra. 
Főváros: As’yur 
Címer: Szőlőindával övezett kard a fehér hegy 

felett. 
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