
 

 

 
 

Odra 
Raehur, Kereskedő Hercegségek 
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Odra Dél-Ynev egy zajos 
kikötővárosa, Raehur kereskedő 
hercegségének fővárosa. A Gályák-
tengerének északi partján fekszik, a róla 
elnevezett karéjos öböl mellett. 

Történet 
Odra városának alapítása az idők 

homályába vész, feltehetően a Psz. I-II. 
században is már, mint halászfalu 
létezett. Az emberek megtelepedését a 
kedvező kikötési lehetőséget biztosító 
öböl eredményezhette, melyet ma már 
Odrai-öbölként tisztelnek a Gályák-
tengerének hajósai.  

A Psz. XX. századra Odra, mint 
Raehur központja, a Gályák-tengerének 
egyik legjobban felszerelt kikötője 
működik. A város méretéhez képest már 
akkor is hatalmas kikötőben folyik a 
tenger északi részét érintő hajóforgalom 
majd harmada. A kereskedő-
hercegségek közül Raehur lesz felelős a 
tengeri kereskedelemért, valamint a 
tengeri szállítmányozásért.  

Közigazgatás 
Odra városának legnagyobb részét 

a kikötőnegyed teszi ki. A majd a város 
felényi méretű, több száz kikötő hellyel, 
szárazdokkal, hajókészítő és javító 
műhellyel, rengeteg raktárépülettel, és 
talán egyedülálló módon hatalmas, 
mechanikus átrakógépekkel. 

A belsővárosként emlegetett rész 
valójában csak a város többi része, 
ahol a polgárok lakhelyei, a város 
középületeinek nagy része, 
templomok, fogadók találhatók. Itt 
állnak a város nemeseinek, és gyakran 
változó urainak palotái, udvarházai is, 
nincs külön elkerített nemesi negyed, 
mint számos más városban.  

A város vezető testülete a 
kereskedők tanácsa. Ebbe a 
legnagyobb kereskedőházak, és céhek 
megbízottai foglalnak helyet. A 
nemesi származás egyáltalán nem 
számít, minden jelentős erő tagja e 
testületnek, melyet azzal 
érdemelhetnek ki, hogy a megfelelő 
összeget befizetik a városi kincstárba, 
bizonyítván, hogy elég erősek és 
gazdagok, valamint szándékuk a város 
jóléte, így szükségszerű, hogy 
irányításában is részt vegyenek. A 
politikai felszín alatt azonban 
szövevényes kapcsolatrendszerek 
húzódnak, melyek általában egy 
kézben, egy nagy család, vagy Ház 
kezében futnak össze, így ők 
tekinthetők a város urainak, de ez csak 
formális. Hivatalosan a legerősebb 
család feje a kereskedőtanács elnöke, 
akit a tanács választ meg tagjai közül, 
és nyilván e posztra a legerősebb 
család jut, ám formálisan nekik is csak 
egy szavazatuk van. 
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Más kérdés, hogy valójában a kezükben sokkal 
több minden futhat össze. És aki odra ura, az Raehur 
ura is, bár a történelem során számtalanszor volt ez 
másképp.  

A kereskedőházak leginkább a 
kereskedelemmel és gazdasági tevékenységükkel 
vannak elfoglalva, így a város felügyeletére és 
működtetésére erős és szervezett hivatalnokrendszer 
alakult ki Odrában, mely a helyi sajátosságok mellett 
pyarroni mintát követ. Bonyolultságukra jellemző, 
hogy számos kiváltság és monopólium van más-más 
családok vagy céhek kezében.  

Gazdaság 
Raehur fokozatosan a tengeri kereskedelem 

felelőse lett a Kereskedő Hercegségeken belül, így 
fővárosa, Odra is élen jár ezen a téren. Hatalmas 
kikötője népszerű átrakó és elosztó hely. 
Befogadóképessége óriási, hajójavító műhelyei, 
nemkülönben fogadói is nagy átmenő forgalomra 
rendezkedtek be. A kereskedelme roppant színes, 
gyakorlatilag mindent meg lehet kapni, hiszen a 
legtöbb tengeri útvonal érinti Odrát.  

Saját gazdasága csak önellátását valósítja meg, 
ebben jelentős a halászat és a kézműipar. Odra 
megélhetést jelent a környékbeli falvaknak, amelyek 
több mérföldről hordják a hatalmas város etetésére 
szánt javakat.  
Vallás 

A városban mindenféle vallás képviselői 
megtalálhatók. A Kereskedő Hercegségek jellemző 
módon nem foglal állást vallási kérdésekben, még 
pyarroni, vagy shadoni nyomás ellenére sem. 
Kikötőik hangoztatottan befogadnak mindenit, 
népre, vallásra való tekintet nélkül, és ez ritkán 
látott, színes és gazdag kavalkádot hoz létre. Számos 
istenség temploma áll a városban, úgy a pyarroni és, 
mint Domviknak, vagy Ranagolnak is nyíltan 
találhatók templomai. Gyakoriak a dzsad mecsetek 
is, elvétve pedig még Ordani templommal, sőt, egy-
egy titkos pincében Orwella-papnőivel is 
találkozhatunk.  

Városőrség és közbiztonság 
A Városőrséget hagyományosan a 

kereskedőtanács finanszírozza. Fontos posztjait 
azonban általában a legerősebb kereskedőház tagjai, 
vagy emberei töltik be. Sok függ tőlük, és 

korszakonként más és más az őrök felkészítése 
is. Mindenesetre az általánosan elmondható, 
hogy a nagy városhoz megfelelő méretű, és 
felszereltségű, nemkülönben erejű őrség áll 
készen. Feladatuk a rend fenntartása – több-
kevesebb sikerrel, a város védelmét már 
nehezen tudnák ellátni. Sajátosságuk, hogy a 
kikötőnegyedben egész kis flottával 
rendelkeznek.  

A közbiztonság csapnivaló. A számos 
idegen, de a színes vallású és népességű város 
is melegágya a konfliktusoknak. A gyakran és 
gyorsan változó hatalmak, az egymással 
rivalizáló céhek, az alvilági klánok, melyek 
gyakran kötődnek a város igazi 
hatalmasságaihoz, mind ingataggá teszi a város 
közbiztonságát, melyet a városőrség csak 
tessék-lássék módon, és főleg az uralkodó 
kereskedőház érdekei szerint tart fenn.  

Épületek 
Odra épületei a városhoz hasonlóan 

változatos stílusban épültek. A követ, akárcsak 
a fát a közeli Anakada-hegységből szállítják, 
így építőanyag bőven áll rendelkezésre. A 
hagyományos, gályák- tengeri stílus szerint a 
középületek kőből, a raktárak fából, a 
lakóházak jó másfél lábnyi kő alapra szintén 
fából készülnek, de ahány példa, legalább 
ugyanennyi kivétel is található, a tulajdonos 
ötlete és anyagi helyzete függvényében.  

Több raktárnegyednek is csúfolt rész van 
a városban, ahol hatalmas raktárak között szűk 
sikátorok kanyarognak, szinte minden valamire 
való kereskedőház tart fenn lerakatot a 
városban. 
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Nemesházak 

Vertion család 

 
A Vertion-név több évszázados 

gyökerekre vezethető vissza a Kereskedő 
Hercegségekben, mindig is a vezető 
régióbeli keresked_családok közé tartozott. 
3602-ben kivívta a jogot, hogy a Kilenc 
Kalmárdinasztia egyikének nevezhesse 
magát, így a Kereskedő Hercegségek 
Szövetségének egyik vezető posztjára 
emelkedett. Régiójuk Raehur Hercegség 
volt, székhelyük Odra kikötővárosa. 

A félreértések elkerülése végett: A 
Vertion-dinasztia nem gorviki származású. 

Közel 90 évig volt már uralmon a 
család, mikor hatalma megtört, és a con 
Dermini-vel folytatott klánháborút 
elvesztette. A család rezidenciáját és 
vagyonának nagy részét megszerezte a 
gorviki klán. A maradék vagyon is 
elveszett: a Vertionok felélték a 
belharcokban, illetve a keselyűk martaléka 
lett. (TAO) 

 
 

 

con Dermini klán 

 
A con Dermini család Aquilona tartomány 

második családja. Mivel a tartományt a bíboros 
vezeti, így a család első fia természetesen a papi 
pálya elvakult képviselője, ám a család második fia 
(Blas) és kivételes képességű felesége (Eleana) 
megfelelő párosításnak bizonyult egy külső „bázis”, 
egy kikötő birtoklásának megszerzéséhez (lévén a 
tartomány nem rendelkezik víz menti „birtokkal”). 

Ennek köszönhetően a con Dermini család 
eme ága áttelepült Odra városába és szépen lassan 
elindították árnyékháborújukat a várost uraló 
Vertion család ellen. (Erős háttértámogatást kapva a 
tartománytól). Miután a Vertion család kiirtására 
áldozták legtöbb energiájukat, a városban székelő 
dzsad Mundzsur-klán okozza számukra a legtöbb 
problémát, de az előrelátó feleségnek már 
körvonalazódik a terve, hogyan szabaduljon meg 
tőlük is. A Vízinegyedet és a Kikötőnegyedet 
teljesen irányításuk alatt tartják. (TAO) 
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A cikk a Vértestvérek (TAO) 
kalandmodulhoz (Kalandozók NYT, 2009) 
készült, annak kivonatának tekinthető. 
Részletesebb leírása modulspecifikussága miatt 
nem került ide.  

A címereket és térképet Magyar Gergely 
készítette.
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