
 

 

 
 

Szemelvények a corma-dinai háborúkról 
 

Raoul Renier-nek – talán megbocsájtja botlásomat. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Bevezetés 
Annak idején nagy hatást 

gyakorolt Shadon történelmére Raoul 
Renier (Kornya Zsolt) Amíg a vas vág 
című regénykezdeménye és az ahhoz írt 
történelmi háttér jellegű cikkek, és rám 
is. A regény végül nem készült el – ha 
emlékeim nem csalnak, az író egyszer 
azt mondta, elveszett egy winchesterről, 
és nem tudta újra kezdeni –, ám Domvik 
országának történelemformáló 
cikksorozata számos helyen megjelent 
az interneten és sokakhoz eljutott. Az 
anyag más írók cikkeit, regényeit is 
befolyásolta. A témában érintett Corma-
dina pedig kicsisége és nem túl nagy 
jelentősége ellenére mégis sok 
MAGUS-ozó körében vált ismert 
vidékké. Egy éve kezdtem el rendezni a 
corma-dinai háborúk sokszor 
hivatkozott, ám máig ki nem talált sorát, 
és a kezdetben csak néhány évszámot és 
szócikket felvonultató, történelmi 
eseményekhez kötő cikk közben 
elkapott a lendület, és ehhez az íráshoz 
vezetett. Szándékosan vettem alapul 
Renier mester egykori módszerét, a 
mindeddig talán legtöbb részletet 
tartalmazó szószedet stílusát próbáltam 
meg alkalmazni, remélem, sikerrel.  

 
 
 
Az összefüggő, mégis ehetően 

rövid szócikkek gyorsan,röviden és 
szándékom szerint érdekesen mutatják 
be a corma-dinai háborúk, a hozzájuk 
vezető események, az okozott 
események, az érintett személyek és 
érdekességek sorát, és összefüggő 
szöveg híján is kirajzolják az 
olvasónak a hányadtatott sorsú 
szigetek történelmét. Szándékom 
szerint minden ponton sikerült Ynev 
történelméhez kötni, részleteiben 
tisztázni a corma-dinai háborúkat, 
mégis számtalan nyitott kaput, 
továbbfejlesztési, kiegészítési 
lehetőséget hagyni azoknak, akik 
szeretnének még foglalkozni ezzel a 
területtel. Szerettem volna számos 
érdekes elemet, majdani játékokhoz 
ötleteket, helyszíneket, legendák 
eredetét, okozatokat teremteni. 
Olvassátok, és használjátok őket olyan 
ynevi hangulatban, mint ahogyan 
készültek. Jó olvasást, játékot és 
mesélést, netán írást kívánok 
mindenkinek! 

 



MAGUS                                                            Szemelvények a corma-dinai háborúkról                                   Kalandozok.hu 

2 
 

Corma-dina (sha, gor) 
Szigetcsoport a Gályák-tengere és a 

Keleti-óceán találkozásánál. Terda Radovik 
szavaival élve: „Corma-dina úgy ékelődik 
Shadon és Gorvik közé, mint bordák zugába 
a karompenge.” A két ország közötti 
konfliktusok egyik melegágya, a Psz. 3700-
as évekig nyolc nagyobb és tucatnyi kisebb 
háborút vívtak birtoklásáért, némelyik 
közülük kiemelkedően véres volt. (Lásd: 
corma-dinai háborúk.)  

Pontos területe mind a shadoni felfogás 
– ami Zátonyvíznek (Corma-dina) nevezi –, 
mind a gorviki szerint – ami Holt-tengeri-
szigetek, avagy Arkanna néven emlegeti – 
más, természetesen elég nagy közös 
metszettel. Székhelye Cormaserra erődje, 
gorviki nevén Arakvar (Arkada szigetén). 

A Corma-dinát földrajzilag négy nagy 
szigetcsoport alkotja, a Bessa-szigetek, a 
Tyro-szigetek, a Ravanac-szigetcsoport, amit 
gyakran külön emlegetnek a többinél sokkal 
nagyobb Ravanac-szigettől (ami egyébként 
az egész Corma-dina legnagyobb szigete is), 
és a Boarba-szigetek. Az Amanora-szigeteket 
valamint Darkar-addra szigeteit csak a 
gorviki kartográfusok tekintik a Corma-dina 
részének. Shadonban ide szokás még sorolni 
a Cormylo-szigeteket is.   

Shadoni uralom alatt állandósult 
területei a Psz. 3690-es évek végén lassan 
külön tartományként kezelik magukat, noha 
lakosságuk deréksége ellenére sem igazán 
felelnek meg a tartományokkal szemben 
támasztott elvárásoknak, különleges 
helyzetük mégis kiemeltté teszi őket. A 
hagyományos huszonegy shadoni tartomány 
közé nem férnek be, noha címerük is van 
már, melynek színe a fekete és a hamu, 
benne vérző szív és tőr ezüstben. 
Védőszentjének Jedome számít. (Forrás: 
Geofrámia,98; Fogadalom,292/4; Garmacor 
vére, 401/1, 401/37.lábjegyzet,429/1; MG) 

Arkanna (gor) 
Holt-tengeri-szigetek; a Corma-dina 

szigeteinek gorviki neve – noha pontosan 
szemlélve kicsit más területeket jelent, mint 
ahogy a shadoni szemléletben és igényekben 
szerepel. A gorvikiak Arkanna részének 
tekintik az északi Amanora-szigeteket, míg 

nem tekintik részének a déli Cormylo-
szigeteket. Székhelyének a gorvikiak is 
Arakvart (shadoni nevén Cormaserra) 
tartják. (Forrás: Garmacor vére, 401/1, 
401/37.lábjegyzet,429/1, MG) 

Holt-tengeri-szigetek (gor) 
Lásd: Arkanna.  

gyászháború (Psz. 2240–2242) (gor-sha) 
Shadoni-gorviki háború, Psz. 

2240–2242-ig. Előzménye a gorvikiak 
által megnyert III. zátonyvízi háború 
(avagy II. corma-dinai háború, Psz. 
2220–2238) volt. A gyászháborút 
Malbarro Amanovik gorviki király 
indította és a háború során elfoglalta 
Shadvik tartomány területét. Nyitánya a 
berranai partraszállás, Psz. 2240-ben, 
ahol a gorviki hajóhad fedélzetén a nagy 
Carridával menetből gázolta le az ellán 
flottát, majd lehorgonyzott Berranában 
(Psz. 2678-tól Berrana-roda), ami után a 
város megadta magát. Vitorio Del Río 
herceg Berralmóba húzódott vissza, de 
azt könnyűszerrel elfoglalták, a 
berralmói vész a gyászháború első 
szárazföldi csatája, ami után az elfogott 
herceget és családját nyilvánosan 
kivégezték korábbi székvárosa főterén. 
A Psz. 2241. év végére a háború 
lényegében véget ért, az elfoglalt 
Tarikamis-félszigeten megalakult 
Shadvik tartomány, aminek az élére 
Malbarro király a Baradovik bíborosi 
dinasztiát nevezi ki. (Forrás: Kornya 
Zsolt szószedet - NET) 

Vitorio Del Río (Psz. ?/2233–2240) (sha) 
Psz. 2233-tól ellán herceg, 

Valiante Del Río fia és utóda, akit 
sokkal kevésbé tartottak tehetségesnek 
és elszántnak. Vesztesen fejezte be az 
apja által elkezdett II. corma-dinai 
háborút. Psz. 2240-ben, a berralmói 
vészként emlegetett rövid csatában is 
vesztett, Malbarro király kérésére 
családjával együtt élve fogták el, és 
nyilvánosan végezték ki Berrana – 
korábbi székhelye – főterén. (Forrás: 
Kornya Zsolt szószedet - NET) 
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Berrana-roda (sha) 
Jelentése: Tenger hű kapuja. Berrana 

városának neve Psz. 2678-tól kezdve, 
amikor az összbirodalmi hadak 
visszafoglalják a gorvikiaktól, és VIII. 
Beatus főatya nyilvános tisztító szertartással 
purgálja ki belőle Ranagol százados 
mocskát. Ronella tartomány székvárosa. A 
hatszázezres város fontos hadikikötő, a 
Corma-dina felé vezetett támadások 
hagyományos kiindulópontja. Hadiipara 
jelentős, fegyver és páncélkovácsai Shadon 
legjobbjai közé soroltatnak. A várost 
többször pusztította tűzvész, egyszer pedig 
a Zogg nevű aquir varázstárgyat rejtették 
alá, a várost a pusztulástól Ulmar din 
Archeos lovag mentette meg, aki nyomra 
vezette a papokat. (Forrás: Kornya Zsolt 
szószedet - NET; A holtak légiója, Holtak 
légiója,333/0; Garmacor vére,410/3; 
Átkozott esküvések,301/0) 
Baradovik-ház (gor) 

Uralkodó bíborosi dinasztia 
Shadvikban. Az első Baradovikot Mantikor 
Malbarro király iktatta be méltóságába Psz.  
2241-ben, a gyászháború záróaktusaként, 
mielőtt visszahajózott volna a tengerentúlra. 
Psz. 2254 után Gorvik többi tartományi 
uralkodócsaládjához hasonlóan ők is 
függetlenítették magukat az Amanovik-házi 
királyoktól, és többé-kevésbé szuverén 
módon kormányozták Shadvikot. Címerük 
ezüst bástyafokból kinövő vasököl volt 
vörös alapon, székhelyüket Berranában 
tartották. Csillaguk a XV. század első 
felében tündökölt a legfényesebben, ám 
csupán Psz. 2669-ben hanyatlott le végleg, 
amikor a nagy bosszúháborúban 
elszenvedett vereségek miatt kitört általános 
felzúdulás megbuktatta őket. A diadalmasan 
előrenyomuló összbirodalmi hadaknak 
azonban utódaik, a kérészéletű Galasavikok 
sem tudtak ellenállni. (Forrás: Kornya Zsolt 
szószedet - NET) 
corma-dinai háborúk (sha, gor) 

A Corma-dina szigetcsoportért 
folytatott shadoni–gorviki háborúk együttes 
elnevezése.  

Gorvik és Shadon közös történelme 
során nyolc nagyobb és számtalan kisebb 

háborút vívott a szigetek feletti uralomért. 
Shadoni oldalon emlegetik zátonyvízi 
háborúkként is, noha eltérő felfogás és emiatt 
számozás érvényes rájuk.  

Legutóbbi, és a jelen kor 
szempontjából legjelentősebb minden 
bizonnyal a 3682-től négy éven át dúló volt 
(nyolcadik). A historikusok úgy vélik, a 
hetedkor történelmének legvéresebb, 
legöldöklőbb viszálya volt ez. (Forrás: 
Kornya Zsolt szószedet - NET; 
Fogadalom,292/4; Garmacor vére,401/2; 
MG) 

Zátonyvíz (sha) 
Más néven a Corma-dina szigetei. A 

Zátonyvíz kifejezés elsősorban ellán érzelmű, 
és ilyen formában feltételezi a szigetek 
Ellániához való tartozását is. Mivel Corma-
dina máig nem igazi önálló shadoni 
tartomány, az ellánokon kívül nem sokan 
foglalkoztak ezzel az elnevezéssel. A 
köztudatba közigazgatási egységként vonult 
be, mivel az első corma-dinai háború után, 
Psz. 1915-től amolyan tartományi herceget 
választanak élére, aki viszont névleg Ellánia 
hercege alá tartozik, hasonlóan az ellán 
tartományok tartományi hercegeihez – annak 
ellenére, hogy Ellániát és választott hercegét 
a Shadoni uralkodó hivatalosan nem ismeri 
el. Az ok ami miatt Psz. 1915-től mégis 
királyi jóváhagyással létezik a zátonyvízi 
herceg címe, az a különleges fenyegetettség: 
sok terhet vett le Shadon válláról az önálló 
corma-dinai flotta és sereg felállítása – ehhez 
azonban jogilag tartományi herceg kellett. 
Mindemellett Zátonyvíz (Corma-dina) nem 
volt önálló tartomány, sem adók, sem 
törvények vonatkozásában. (Forrás: Kornya 
Zsolt szószedet - NET; MG) 

Ellánia (sha) 
Shadon három északi tartományának, a 

főként ellánok lakta Carappo, Cormasa és 
Ronella tartományok együttes elnevezése. 
Hivatalosan nem számít külön egységnek, 
bár Psz. 2220-tól mégis külön herceget 
választ, az ellán vérből való Del Ríó-ház 
került az élére, a Bel Cormák szemszögéből 
jogsértő módon, bár Bel Estesso 
szentesítéssel. A Del Ríókat Psz. 2241-ben 
Mantikor Malbarro gorviki király végeztette 
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ki nyilvánosan Berrana főterén, a 
gyászháború nyitányaként. (Forrás: Kornya 
Zsolt szószedet - NET) 
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Zátonyvíz hercege (sha) 
Különleges nemesi státusz, nagyon 

hasonló Shadon tartományi hercegeiéhez, 
ám Corma-dina nem önálló tartomány. 
Névleg Ellánia hercege alá tartozik, 
hasonlóan az ellán tartományok tartományi 
hercegeihez – annak ellenére, hogy Ellániát 
és választott hercegét a Shadoni uralkodó 
hivatalosan nem ismeri el. Az ok ami miatt 
Psz. 1915-től mégis királyi jóváhagyással 
létezik a zátonyvízi herceg címe, az a 
különleges fenyegetettség, aminek kapcsán 
sok terhet vett le Shadon válláról az önálló 
corma-dinai flotta és sereg felállítása – 
ehhez azonban jogilag tartományi herceg 
kellett. Mindemellett Zátonyvíz (Corma-
dina) nem volt önálló tartomány, sem adók, 
sem törvények vonatkozásában. Napjainkig 
összesen tizenketten viselték a címet, noha 
a hivatalos számlálás nyolcnál tart, mivel 
Shadon királya többüket nem ismerte el. A 
Psz. 3700-as évek elején Zátonyvíz 
nyolcadik (hivatalos) hercege Gaudro Del 
Casgaro. (Forrás: MG) 
Beralduin Del Casgaro, I. (Psz. 
1875/1915–1964) (sha) 

Zátonyvíz hercege, shadoni nemes. 
Psz. 1890-ben született a corma-dinai 
Casgaro családba, második fiúként.  

 Az I. corma-dinai háború után, (Psz. 
1915-től) királyi jóváhagyással választott és 
kinevezett elöljáró, Zátonyvíz (Corma-dina) 
első hercege. A corma-dinai nemesek közül 
választották, karizmatikus egyénisége és a 
háborúban tanúsított áldozatvállalása is 
alkalmassá tette az elismerésre. Jelentősen 
támogatta a család ősi birtokának számító 
szigeten épülő Cordarta várának építését is, 
így nem véletlen, hogy elérte,, hogy a 
parancsnoklását fiaira bízzák. Állítólag 
nemcsak szerette a nőket, de az elfogott 
gorviki nőket személyesen vallatta ki – a 
rossz nyelvek szerint később sokuk 
szabadult titokban. Lányát Endarion Vel 
Furantéhez, a borszerző hadjárat hőséhez 
adta hozzá. Psz. 1964-ben, gyorsan jövő 
betegségben halt meg seccorodai 
palotájában. Utódja első fia, Masore lett. 
(Forrás: MG) 

Masore Del Casgaro (Psz. 1894/1912/1964–1985) 
(sha) 

Shadoni nemes, Beralduin Del Casgaro 
első fia és utóda, Zátonyvíz második hercege. 
Psz. 1894-ben született Seccorodában. 
Tehetséges harcos volt. Apja közbenjárására, 
és támogatásának köszönhetően Psz. 1912-
ben az elkészülő Cordarta vár 
parancsnokának nevezték ki. A gorvikiak 
elkötelezett ellenségévé, a corma-dinai 
nemesség egyik kedvencévé vált, szinte 
mindenkivel jó viszonyt alakított ki. Atyja 
halála után Psz. 1964-ban lemondott 
Cordartáról öccse javára, és Zátonyvíz 
hercegévé választották – az öröklés miatt a 
királynak nem volt ellenvetése. Psz. 1985-
ban hajóját gorviki kalózok süllyesztették el 
és családjával együtt életét vesztette. Öccse a 
várparancsnokság mellett maradt, utódának 
Karreon Ves Crasecerót választották. (Forrás: 
MG) 

Karreon Ves Crasecero (Psz. 1922/1985–2047) 
(sha) 

Shadoni, corma-dinai nemes, a re-
beldorai Crasecero-ház tagja, Zátonyvíz 
hercege, az örökéltű. A köztiszteletben álló 
családfőt Psz. 1985-ben, nyolcvankét éves 
korában választották Zátonyvíz hercegének 
Masore Del Casgaro utódaként, az eredeti 
elképzelések szerint inkább tiszteletből, csak 
néhány esztendőre. Karreonnak azonban 
sikerült meghosszabbítania életét, állítólag 
boszorkányság által, mások szerint 
kalandozók segítségével, a köztudatba 
viszont Domvik áldásaként vonult be, 
tekintetbe véve, hogy a Tela-Bierrából 
érkező egyházi vizsgálnokok semmi 
kivetnivalót nem találtak az akkor száztíz 
éves herceg udvartartásában.  

Megválasztását Shadon királya nem 
ismerte el, de meghagyta hivatalosan nem is 
létező pozíciójában – ezért nem számít a 
zátonyvízi hercegek közé hivatalosan. 
Minden bizonnyal egyházi közbenjárásra, de 
a király nem nevezett ki helyére senkit, ezzel 
elejét véve a konfliktusoknak. Karreon 
hercegként inkább a Corma-dina gazdasági 
felemelkedésén dolgozott, mint a Gorvik 
elleni harcokon, nem az ő hibája, hogy 
békésebb időszakba született. A tartománnyá 
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emelést nem sikerült elérnie, és egyébként is 
rendszeresen ellenállásba ütközött a shadoni 
udvarnál – hiszen szerintük nem volt corma-
dinai herceg. Később már nem is látogatta a 
fővárost.  

Noha két merényletet is sikeresen túlélt 
– hogy vetélytársai, fiai, avagy a gorvikiak 
álltak emögött, máig vitatott – élete is 
természetellenesen hosszúra nyúlt és 
egészsége is kiváló volt, szellemének gyors 
leépülésével nem tudott megbirkózni, és Psz. 
2047-ben – 125 évesen – leesett palotája 
egyik tornyáról. Noha személyes 
szolgálójának, nevelt fiának a családi 
kincstár egy részével nyoma veszett, senki 
nem indított keresést utána – a kivándorolt 
bajvívó állítólag északon, Narvanban 
telepedett le. Karreon utódának Bellenor Del 
Tegarist választották Corma-dina nemesei. 
(Forrás: MG) 

Örökéltű (sha) 
Karreon Ves Crasecero corma-dinai 

herceg gúnyneve. (Forrás: MG) 
Crasecero-ház (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemesi ház, 
flottabárói ranggal – így a szigetek 
leghamarabb rangot szerzett, vagy, ahogy ők 
szeretik hangoztatni, legrangosabb 
családjának számít.  

A ház székhelye Re-Beldora, Ravanac 
szigetén. Remek hajósok, a legenda szerint 
őseik a legnagyobb viharokat is túlélték a 
nyílt vízen, fejreállított hajóikkal – ezt a 
trükköt azóta sem sikerült egy shadoni 
hajókészítőnek, feltalálónak vagy 
szerencsétlen kísérletezőnek sem 
kiviteleznie, igaz, a Crasecerók sem 
alkalmazzák már. A család a négyek 
tanácsának tagja volt, tevékenyen támogatta 
a Psz. 1456-ban elindított első shadoni 
büntetőhadjáratot, két fiút is elveszítve 
benne. A ház fejét, örökéltű Karreon Ves 
Crasecerót Psz. 1985-ben Zátonyvíz 
hercegének választották, a hivatalt – ugyan 
királyi elismerés nélkül – Psz. 2047-ig 
betöltötte. 

 A család tagjai a Ves nemesi előnevet 
használják nevükben. A ház színei az arany 
és a smaragd, címerében fejére állított csónak 
látható, hullámok között. Jelmondata: 

„Harcolj becsülettel, győzz 
bölcsességgel!” (Forrás: MG) 

 
Bellenor Del Tegaris (Psz. ?/2047–2092) (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemes, a 
ramilcodai Tegaris-ház tagja, Zátonyvíz 
negyedik hercege. Psz. 2047-ben, az 
örökéltű Karreon Ves Crasecero 
tragikus halála után választották 
herceggé Corma-dina nemesei, az ellán 
herceg támogatásával, miután Berrana-
rodában megnyerte a két jelölt nem 
halálos kimenetelű kardpárbaját. 
Hivatalát Shadon királya nem ismerte 
el, ezért nem számít a zátonyvízi 
hercegek közé hivatalosan.  

Becsületes, a kihívásokat kereső 
katonaember volt, ideje nagy részét a 
corma-dinai flotta megerősítésének 
szentelte. Szinte sosem járt otthon – a 
rossz nyelvek szerint felesége miatt – 
ezért a vendégherceg gúnynévvel 
illették. Többek szerint az ellán herceg 
bábja volt csupán – egyébként annak 
egyik lányát kapta nőül hivatala mellé –, 
igaz, a flotta megerősítése, ami szükség 
esetén az ellán tartományokat is segíti, 
Corma-dinának ugyanúgy érdeke volt. 
Corma-dinán elhíresült csatakiáltása: „A 
tajtéknál is sebesebben!” – mára 
házának jelmondata, és a szigeti hajósok 
kedvelt búcsúszava lett. Psz. 2085-ben 
személyesen vezette a hercegi kaland 
néven emlegetett, Gorvik elleni 
rablóhadjáratot – bármiféle 
felhatalmazás nélkül. Az ellán herceg 
elfordult tőle, és a Tegaris-ház 
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megerősödése később már sokaknak nem 
tetszett. Állítólag összeállt egy szökött 
gorviki nemeshölggyel, ami okán később 
árulás vádjával Psz. 2092-ben 
megfosztották hivatalától, s noha semmit 
nem tudtak rábizonyítani, élete hátralevő 
részére ramilcodai birtokára száműzték – 
ott-tartására külön királyi megbízottat 
jelöltek ki. Utódjának II. Beralduin Del 
Armoonót választják. (Forrás: MG)  
Vendégherceg (sha) 

Bellenor Del Tegaris corma-dinai 
herceg gúnyneve. (Forrás: MG) 
hercegi kaland (Psz. 2085.) (sha) 

Shadoni, Bellenor Del Tegaris corma-
dinai herceg által Gorvik ellen vezetett 
rablóhadjárat. A Vendéghercegnek is 
gúnyolt Bellenor bármiféle felhatalmazás 
nélkül vezette Gorvik ellen flottája 
kisebbik, de képzettebb felét, és az egész 
Corma-dinát megkerülve, a Darkar-
szigeteket kifosztva támadt az Amanora-
szigetekre. Számottevő gorviki ellenállással 
nem találkozott, ugyanakkor a zsákmány 
sem volt említésre érdemes, így még az 
évben visszatért Corma-dinára. Noha a 
hadjárat igazi sikert nem tudott felmutatni, 
katonái szemében nőtt a herceg 
megbecsülése. (Forrás: MG) 

 
Tegaris-ház (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemesi ház. A 
család központja Ramilcoda városa – sokáig 
alig több magánál az udvarháznál. A család 
a négyek tanácsának tagja volt, tevékenyen 
támogatta a Psz. 1456-ban elindított első 
shadoni büntetőhadjáratot, több házhoz 

hasonlóan a családfő és számos katonájuk 
életével fizettek érte. Psz. 2047-ben Bellenor 
Del Tegarist választották Zátonyvíz 
hercegévé.  

A család tagjai a Bel nemesi előnevet 
használják nevükben. A ház színei az arany 
és a kármin, címerében kettévágott repülőhal 
látható – a ház egyik, hagyományos és 
legendás kardgyakorlata emlékére. A család 
jelmondata: „A tajtéknál is sebesebben!” 
(Forrás: MG) 

Casgaro-ház (sha)  
Shadoni, corma-dinai ősi, godoni 

eredetű nemesi ház. Az egyik legősibbnek 
mondott ház a szigeteken, a legendák szerint 
harcban védték meg alattvalóikat 
mindannyiszor, amikor ellenség fenyegetett, 
állítólag őseikhez kötődik a keleti szigeteken 
emelt kolostorrendszer is, ami az óceán felől 
érkező orzóviharoktól védi a szigetek 
partjait. Szintén a legenda szerint, valamelyik 
ős a tulajdon kardjából csináltatott 
harangnyelvet – ami jól szemlélteti 
áldozatvállalásukat. A hányattatott sorsú ház 
székhelye Seccoroda, Cor-kada szigetén. 
Hagyományosan a halászat és a harc 
mesterei. A ház akkori feje tagja volt a 
négyek tanácsának, a Psz. 1456-ban elindított 
első shadoni büntetőhadjárat idején, és Psz. 
1461-ben maga is a legyilkolt shadoni 
vezérkarral veszett oda.  

 
Kivették részüket a Gorvik elleni 

további harcokból is, és az I. corma-dinai 
háború után, Psz. 1915-ben a ház fejét I. 
Beralduin néven Zátonyvíz első hercegének 
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választották, amit Shadon királya is 
jóváhagyott.  A ház négy herceget is adott 
Zátonyvíznek, jelenleg, Psz. 3696-tól a tisztet 
Gaudro Del Casgaro tölti be. A család tagjai 
a Del nemesi előnevet használják nevükben. 
A ház színei az arany és az azúr, címerében 
kard nyelvű harang látható, jelmondata: 
„Századok múltán is ott leszünk!”. (Forrás: 
MG) 

négyek tanácsa (sha) 
A négy legnagyobb múltú corma-dinai 

ház kevéssé titkos szövetsége, ami először a 
lázadó Amanovik megbüntetésére szervezett 
shadoni hadjáratban hallatta igazán hangját. 
Sikerült rávenniük a királyt a 
büntetőhadjáratra, aki csapatokat nem, csak 
lobogókat és szentesítést küldött, ám ezzel 
minden zsákmányt meghagyott a négy 
corma-dinai háznak. A Psz. 1456–1461-ig 
tartó első shadoni büntetőhadjárat a kráni 
segítség miatt végül kudarcot vallott.  

A szövetség jó kapcsolatot ápolt az 
ellán tartományok hercegeivel és magával az 
ellán herceggel is. A négyek tanácsához a 
Casgaro, a Crasecero, a Tegaris és a Nobelo-
házak tartoztak, címerükben a rangjelző 
mezőben tölgykoszorú emlékeztet erre. Noha 
elméletileg máig él, a corma-dinai házak 
feldúsulásával már a neve is sértő volt a 
többiekre, így fokozatosan elhalt és mára 
csupán történelmi emlék lett, tekintve, hogy a 
szövetségi rendszerek is átszerveződtek a 
Corma-dinán. (Forrás: MG) 

Nobelo-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai eredetű nemesi, 

bányagrófi ház. Állítlag ősi halász- és 
búvárcsalád volt, mára Ravvadora-hegység 
bányászatának felügyelői. A család a négyek 
tanácsának tagja volt, tevékenyen támogatta 
a Psz. 1456-ban elindított első shadoni 
büntetőhadjáratot, több házhoz hasonlóan a 
családfő és számos katonájuk életével 
fizettek érte. 

A ház központja Davcore városa. A 
család színei az arany és a pergamen, 
címerében gorviki sisakot lyukasztó csákány 
látható, jelmondata: „A mélység titkaival 
felvértezve!” A ház tagjai nevükben a Ves 
nemesi előtagot használják. (Forrás: MG) 

 

 
 
első shadoni büntetőhadjárat (Psz. 1456–
1461) (sha) 

A lázadó Amanovik alapította 
Gorvik elleni első shadoni hadjárat 
elnevezése. Kezdeményezője a corma-
dinai nemesség vezetését jelentő négyek 
tanácsa volt, akik elérték a királynál a 
hadjárat engedélyezését, aki ugyan 
sereget nem, de szentesítését és a 
lobogóit elküldte. Természetesen a 
hadjáratot támogatták az északi ellán 
tartományok is. A támadás Psz. 1456-
ban indult meg, a shadoniak partra 
szálltak és legázolták Amanovik első 
csapatait. Amanovik folyamatos 
utóvédharcokat folytatva menekült, 
csapatai rendre alulmaradtak a 
shadoniakkal szemben, és Psz. 1461-re 
a macska-egér játékot nem lehetett 
tovább folytatni, eljött a vég. Ám 
Ranagol birodalma megsegítette a 
fohászkodó Amanovikot, a shadoni 
expedíciós haderő vezérkarát 
lemészárolták, hajóit és erődjét 
felgyújtották a semmiből előbukkanó 
kráni fejvadászok. Számos kiváló 
parancsnok halt meg akkor álmában, a 
vezetés és utánpótlás nélkül maradt 
shadoni csapatok hazaútjának 
viszontagságairól pedig Scio Crevalcori 
Vándorok éneke című művében 
olvashatunk. (Forrás: 
Summarium,408/1/3; Garmacor 
vére,446/0; MG) 
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Beralduin Del Armoono, II. (Psz. 
2060/2092–2175) (sha) 

Shadoni nemes, a ronellai Armoono-
ház tagja, Zátonyvíz ötödik hercege. Psz. 
2060-ban született Ruminióban, a család 
akkor harmadik fiaként. Egyházi iskolában 
tanult, de eltanácsolták – túl okos volt 
papnak, túl sokat kérdezett. Nagy tehetséget 
mutatott a politika iránt, már fiatalon atyja 
egyik tanácsadója lett. A családon belül is 
ügyesen tört előre, nem ellenségeket, hanem 
támogatókat szerzett magának, idősebb 
bátyjának gazdag, felföldi feleséget, 
fiatalabb bátyjának udvarnagyi rangot 
szerzett, a családi birtokot öccsével 
irányíttatta. Az ellán herceg bizalmasa lett, 
és Psz. 2092-ben, a hivatalától megfosztott 
Bellenor Del Tegaris helyett zátonyvízi 
herceggé választtatta magát, amit a király is 
szentesített, hiszen a II. Beralduinként 
trónra lépő tartomány nélküli tartományi 
herceg külön királyi megbízottnak engedte 
át a flotta vezetését, elődje hibáját 
ellensúlyozandó. Emiatt, noha a zátonyvízi 
hercegek sorában ötödik, valójában a 
harmadiknak számolják hivatalosan.  

Hihetetlen jól érvelt és nagyon 
tájékozott volt, a legenda szerint mindenről 
tudott, ami Corma-dinán történt. Egyedül 
Domvik egyházának nem tudta 
megbocsátani elvesztegetett éveit, 
rendszeres volt a konfliktusa Tela-
Bierrával, ott tett a papoknak keresztbe, 
ahol csak tudott – persze úgy, hogy ne 
tudják megvádolni. A szigetek 
megerősítésével is foglalkozott. 
Egyedülálló módon, furcsa konszenzussal 
hozta hercegi rendeleteit, mind a 
huszonnégyet ellenjegyezte valamennyi 
corma-dinai nemes – igaz, az utókor ezt 
inkább károsnak értékeli, itt látják 
megalapozódni a corma-dinaiak 
makacsságát. Szinte magától értetődő volt, 
hogy fia követi Zátonyvíz trónján, utolsó 
politikai sikere volt, hogy ezzel minden 
szóba jöhető fél egyetértett. Psz. 2175-ben 
visszavonult könyvei közé Ruminióba, 
hivatalát fiára, Meliornóra hagyva. (Forrás: 
MG)  

Meliorno Del Armoono, I. (Psz. ?/2175–2206) 
(sha) 

Shadoni, ronellai nemes Beralduin Del 
Armoono első fia és utóda, Zátonyvíz 
hatodik hercege. Apja Psz. 2175-ben adta át 
neki hivatalát, amit mind az ellán herceg, 
mint Shadon királya jóváhagyott – ezért 
hivatalosan a negyedik zátonyvízi hercegnek 
tekintik. Meliorno sajnos keveset örökölt 
atyja tehetségéből, támogatói is csak 
középszerű politikusnak mondták, valahogy 
nem találta a helyét az istenek ege alatt. 
Egyedül a shadoni királyi megbízott 
seregvezérrel – Esetcio Bel Cormával – volt 
kiemelkedően jó viszonyban, akiről azt 
tartották, hogy szintén a fiúkat szereti a 
hölgyek helyett. Semmi olyat nem tett, 
amivel magára haragította volna Corma-dina 
nemeseit, de emlékezetessé is csak az tette 
uralkodását, hogy kétszer is járt Ó-
Pyarronban. Psz. 2205-ben betegség miatt 
ágynak esett, ami miatt a következő évben 
helyette a királyi családból származó III. 
Beralduin Bel Cormát nevezték ki Zátonyvíz 
hercegévé. (Forrás: MG) 

Beralduin Bel Corma, I. (Psz. ?–2206/2220–2223) 
(sha) 

Psz. 2206–2220 között Zátonyvíz 
ötödik hercege (mint III. Beralduin) a Bel 
Corma-ház Belgadar-ágából, Psz. 2220–2223 
között Shadon királya I. Beralduin néven.  

Támogatta unokabátyjának, a corma-
dinai királyi megbízott seregvezérnek a nagy 
kalózkergetés (Psz. 2215.) néven elhíresült 
vállalkozását, aminek eredményeként sikerült 
megszerezni az Arkada-szigetet és rajta 
Arakvar (Shadoni nevén Cormaserra) várát.  

Őt hívták meg Psz. 2220-ban a trónra a 
IV. Adunarden hatalmát megdöntő 
összeesküvők. Elődjével nem kifejezetten 
kedvelték egymást: Beralduin is egyike volt 
azoknak a hercegeknek, akiket Adunarden 
király a Psz. 2211. évi hetedik jogar gyűlésén 
megkísérelt meggyilkoltatni. Pozícióinak 
megerősítése végett a székesfővárosba érve 
nyomban megkoronáztatta magát. A lázadó 
Valdarios Bel Estesso herceget 
tárgyalóasztalhoz szerette volna invitálni; 
fogalma sem volt róla, hogy amaz szintén a 
trónra aspirál (vak koronázás). Az új 
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helyzetben nem küldhette haza érthető 
óvatosságból magával hozott tartományi 
csapatait; ezzel alkalmat adott X. Raquo 
gorviki királynak Zátonyvíz lerohanására 
(harmadik zátonyvízi háború), aminek nem 
csupán a szigetlánc fele esett áldozatul, 
hanem Cormaserrát védő elsőszülöttje, ifjabb 
Beralduin is. Az egyházzal riválisa 
megkoronázása okán süllyedt mélypontra a 
kapcsolata, Valiante Del Río ellán herceggel 
pedig a zátonyvízi fejlemények miatt. Rövid 
uralkodását szakadatlan hadakozásban 
töltötte, nehogy összecsapjanak a feje fölött a 
hullámok. Psz. 2223-ban esett el a ravrasi 
csatában. 

I. Beralduinról elég kedvezőtlen kép él 
a köztudatban, pedig tehetséges és jó 
szándékú uralkodó volt – nem róható fel 
hibájául, hogy e kiúttalan helyzetben 
alulmaradt. (Forrás: A birodalmi egység 
felbomlása,2/1/0; Kornya Zsolt szószedet - 
NET) 

Beralduin Bel Corma, III. (sha) 
Lásd: Beralduin Bel Corma, I. 

nagy kalózkergetés (Psz. 2215.) (sha) 
Shadoni, Gorvik ellen irányuló corma-

dinai támadó hadművelet a Psz. 2215. évben. 
Az első corma-dinai háború után gorviki 
kézen lévő Arkada-szigeten (A Bessa-
szigetek legnyugatibb szárazulata) felépült 
Arakvar erődjéből gyakran támadták a 
shadoni hajókat, hiszen stratégiai fontosságú 
helyen feküdt a Tengerkapu-szoros szájában. 
A kalózok gyakran menekültek az erőd 
ostromgépeinek és flottájának védelmébe a 
shadoni hajók elől. Ezt az állapotot Psz. 
2215-ben elégelte meg Esetcio Bel Corma, a 
corma-dinai királyi megbízott seregvezér, aki 
– noha az ellán urak nyomására is 
sikertelenül próbálta rávenni az előző corma-
dinai herceget – az újjal, unokafivérével, III. 
Beralduinnal jól szót értett. Királyi 
engedélyre nem vártak, hiszen III. Beralduint 
is megpróbálták megölni a Psz. 2211. évi 
birodalmi gyűlésen, ami miatt meglehetősen 
rossz volt a viszonya a hatalmát féltő 
királlyal, IV. Adunardennel. A corma-dinai 
hajóhad így elindult a kalózok 
megrendszabályozására, aminek Arakvar 
ostroma lett a vége, a várat az év végére 

sikeresen el is foglalták. III. Beralduin 
herceg a várat Cormaserrának 
keresztelte el, székhelyévé tette és fiát, 
ifjabb Beralduint ültette a parancsnoki 
székébe.  A vár elestével rövidesen az 
egész Arkada-sziget shadoni 
fennhatóság alá került. A hadjárat rövid 
volt és gyors, eredménye nem bizonyult 
igazán jelentősnek, noha megalapozta 
Cormaserra fontosságát, a hadjáratot a 
történetírók mégsem tekintik külön 
háborúnak a zátonyvízi háborúk 
sorában. (Forrás: MG)  

zátonyvízi háborúk (sha) 
A corma-dinai háborúk közül 

néhányra – vagy részeikre – alkalmazott 
kifejezés. A shadoni felfogás szerint 
azokat a – nagyrészt – corma-dinai 
háborúkat sorolják be a zátonyvíziek 
közé is, amiket elsősorban az ellánok 
vívtak és Shadon magára hagyta őket, 
vagy különösen nagy dicsőséget hozott 
az ellánoknak, netán a shadoni hadak 
vezetését valamelyik zátonyvízi 
hercegre bízták. Ilyenformán a Psz. 
3700-as évek elejéig hét zátonyvízi 
háborút tartanak nyilván (míg corma-
dinaiból nyolcat). (Forrás: Kornya Zsolt 
szószedet - NET; MG; Garmacor 
vére,401/2) 

corma-dinai háború, I. (Psz. 1829–1914) 
(sha-gor) 

A Corma-dina szigeteiért 
folytatott shadoni–gorviki háborúk 
sorában az első. A Gorvikban a 
központi királyi hatalmat megerősítő 
Berardo Amanovik indította Psz. 1829-
ben a szigetek elfoglalására és 
Gorvikhoz csatolására – nem felejtette 
el Corma-dina nemeseinek aktivitását a 
Psz. 1456-os shadoni 
büntetőhadjáratban. Kezdetben a 
gorvikiak mind a tengeren, mind a 
szárazföldön erősebbek voltak, ám 
csakhamar megérkezett a shadoni flotta, 
ami elsöpörte a gorvikit. A Kosfejű 
hívei főleg olyan szigetekre tettek szert, 
ahol nem volt jelentősebb shadoni 
erősség, legyőzni azonban nem tudták 
az akár a hátországban is fel-
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felbukkanó, szétszórt gorviki hadat. Alig öt 
év alatt mindkét fél kifulladt (A Psz. 1829–
1834-ig tartó időszakot tekinti a shadoni 
történetírás I. zátonyvízi háborúnak), ám 
rohamtempóban kezdték meg a szigetek 
betelepítését mindkét oldalon. 
Természetesen kisebb összecsapások 
előfordultak, ám közben a gorvikiak 
felépítették Arakvart, a shadoniak pedig 
Tyrodda erődjét. A shadoniak inkább a 
távoli műveletek bázisát, míg a gorvikiak a 
Tengerkaput ellenőrző várat szorgalmazták 
– utóbbiak gondolkodtak jól, nem véletlen, 
hogy Arakvar (shadoni nevén Cormaserra) 
lett a szigetek székhelye. Tyrodda 
parancsnoka – emellett az építés 
szorgalmazója és egyik legnagyobb 
támogatója – Bessiro Ves Derallo lett.  

Asturion Bel Corma shadoni uralkodó 
Psz. 1867-ben látta ismét elérkezettnek az 
időt, és megostromoltatta Arakvart, amit a 
shadoni csapatok két év elkeseredett 
küzdelem árán sem tudtak bevenni. 
Eközben Psz. 1868-ban a shadoniak 
elkezdték Corma-dina legnagyobb 
szigetének, Ravanacnak a módszeres 
meghódítását, amit négy évvel később 
(Psz.1872.) teljes siker koronázott. Itt 
elkezdték Shadvar erődjének építését, 
valamint megerősítették Efvirro védműveit. 
A gorviki hajók erre sorra feldúlták Ellánia 
kikötőit, a shadoni flottát hazarendelték. A 
magukra hagyott zátonyvíziek (A Psz. 
1871-ben elhalálozott I. Asturion utóda, 
Larminazzo Bel Corma régens nem éppen 
határozott fellépéséről vált híressé) 
felvették ugyan a harcot az egyre 
gyakoribb, erős, de gyors lefolyású gorviki 
támadásokkal, (Psz. 1874–1893 – II. 
zátonyvízi háború), ám Gorvik lassan 
bekebelezte a szigeteket. Berardo utódjának 
fia, I. Requarro – a Conte-Corcoranok 
unszolására – a gortvari pántensben (Psz. 
1894.) összgorviki egyházi birtokká 
nyilvánította Arkanna szigeteit (Corma-
dina). Megszaporodtak a Ranagol-
templomok, és a papok gondoskodtak a 
szigetlakók megfegyelmezéséről – több 
sziget is szinte elnéptelenedett. A shadoni 
válasz a borszerző-hadjárat (Psz. 1899–

1914) volt – az enyhe őszben még vállalták 
az általános támadást, arra építve, hogy a tél 
beköszönte elveszi majd a gorvikiak kedvét 
az ellenállástól – amiben megkezdték a 
Corma-dina szigeteinek visszafoglalását és 
betelepítését, immár erősségek építésével 
együtt (Cordarta, Tho-goda), koncentrálva a 
legnagyobb szigetre, Ravanacra. A hadjárat 
megakadt, majd a vontatott folyamat egészen 
Psz. 1914-ig tartott, amikor elfogyott a 
lendület, a shadoniak nem vágtak neki újabb 
szigetnek, és a gorvikiak sem akartak már 
támadni, így ezt tekintjük a háború végének. 
A Tengerkapu meghosszabbítása választotta 
ketté ezután a két fél területeit, amit 
ekkoriban kereszteltek el Kosszarv-szorosnak 
– erről azonban sem akkor, sem később nem 
született semmilyen egyezmény. A háború 
eredményének tudható be a zátonyvízi herceg 
– mint amolyan tartományi herceg – 
tisztségének létrehozása és királyi 
engedélyezése is. (MG, Geofrámia,98; 
Garmacor vére,401/2) 

zátonyvízi háború, I. (Psz. 1829–1834) (sha-gor) 
Az I. corma-dinai háború első 

szakasza. A Gorvikban központi királyi 
hatalmat megerősítő Berardo Amanovik 
indította, Psz. 1829-ben. Kezdetben a 
gorvikiak mind a tengeren, mind a 
szárazföldön erősebbek voltak, ám 
csakhamar megérkezett a shadoni flotta, ami 
elsöpörte a gorvikit. A Kosfejű hívei főleg 
olyan szigetekre tettek szert, ahol nem volt 
jelentősebb shadoni erősség, legyőzni 
azonban nem tudták az akár a hátországban is 
fel-felbukkanó, szétszórt gorviki hadat. Alig 
öt év alatt mindkét fél kifulladt, ám 
rohamtempóban kezdték meg a szigetek 
betelepítését mindkét oldalon. (MG, 
Garmacor vére,401/2) 

zátonyvízi háború, II. (Psz.1874–1893) (sha-gor) 
Az I. corma-dinai háború második 

szakasza. Arakvar sikertelen ostroma és 
Ravanac, Corma-dina legnagyobb szigetének 
elfoglalása után a shadoniakat erős gorviki 
támadások érték (Psz.1874-től), és I. 
Asturion utóda nem éppen határozott 
fellépéséről híresült el. A gorvikiak Psz. 
1893-ra elfoglalták a szigetek döntő részét és 
Ranagol papjainak nyomasztó uralmára 
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bízták a lakosságot. (MG, Kornya Zsolt 
szószedet - NET; Garmacor vére,401/2) 

Kosszarv-szoros (sha-gor) 
A Corma-dina szigeteit kettéválasztó 

tengeri sáv, ami a Tengerkapu 
meghosszabbításának is tekinthető. Ez a sáv 
vált hallgatólagosan a Shadon és Gorvik 
között húzódó és a Corma-dinát kettéosztó 
határrá az I. corma-dinai háború (Psz. 1829–
1914) után. (Forrás: MG) 

 borszerző-hadjárat (Psz. 1899–1914) (sha) 
Az I. corma-dinai háború (Psz. 

1829–1914) egyik shadoni hadjárata. 
Nevét onnan kapta, hogy az enyhe 
őszben a shadoniak még vállalták az 
általános támadást, arra építve, hogy a 
tél beköszönte elveszi majd a gorvikiak 
kedvét az ellenállástól. A hadjárat 
parancsnoka Endarion Vel Furante volt. 
Psz. 1899-től megkezdték a Corma-dina 
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szigeteinek visszafoglalását és betelepítését, 
immár erősségek építésével együtt, 
koncentrálva a legnagyobb szigetre. A 
folyamat egészen Psz. 1914-ig tartott, 
amikor is elfogyott a lendület, és a 
shadoniak nem vágtak neki újabb szigetnek, 
és a gorvikiak sem akartak már támadni, így 
ezt tekintjük a háború végének. A 
Tengerkapu meghosszabbítása választotta 
ketté ezután a két fél területeit, amit 
ekkoriban kereszteltek el Kosszarv-
szorosnak. (Forrás: MG) 
Larminazzo Bel Corma (Psz. ?/1871–
1894) (sha) 

Shadon régense, I. Asturion 
testvéröccse. A király halála után annak fia 
helyett kormányozta a birodalmat. Mindent 
elkövetett saját gyarapodása és jóléte 
érdekében, a közben zajló I. corma-dinai 
háború alig foglalkoztatta. Megpróbált 
mindent elkövetni, hogy a jogos örökös – 
Arballo – minél később kerülhessen a 
trónra, manővereit egészen Psz. 1894-ig 
sikerrel végezte, ekkor a 23 éves 
trónörököst támogató erők elűzték – 
állítólag pyarroni területre menekült. 
(Forrás: MG)  
Arballo Reidill Bel Corma, II. (Psz. 
1871/1894–?) (sha) 

Shadoni király. Psz. 1871-ben 
született, apja, I. Asturion halálakor. A 
csecsemő helyett nagybátyja, Larminazzo 
Bel Corma uralkodott, aki mindent 
elkövetett, hogy a fiú minél később 
foglalhassa el a trónt – igaz, megölni, 
törvénytelen eszközökkel letaszítani a 
trónról sosem próbálta. Arballo hosszú, 
veszélyes utazásokat, feledhetetlen 
szeretőket, egy ügyesen megszervezett 
gyilkossági pert és szanatóriumi kezelést is 
köszönhetett nagybátyjának, ám Psz. 1849-
ben az őt támogató erők végül sikerrel 
elűzték a régenst, és Arballo Shadon 
trónjára került. Az új király sereget gyűjtött, 
és Psz. 1899-ben az utólag borszerzőnek 
keresztelt hadjárattal hozzálátott a Corma-
dina felszabadításának. Csak részben ért el 
sikereket, a háború a felek kimerültsége 
miatt Psz. 1914-re véget ért. (Forrás: MG) 

Theddo an Amanovik, II. (Psz. ?/1873–1891) (gor) 
Gorviki születésű nemes, az 

Amanovik-ház tagja, Berardo második fia, 
Psz. 1873-tól balesetet szenvedett bátyja 
helyett követte apját kis-Gorvik hercegi, és 
Gorvik királyi trónján. Erős egyházi 
támogatást élvezett. A tivornyáiról, hatalmas 
orgiáiról elhíresült uralkodó kevéssé 
boldogult az ország nemeseinek 
megnyerésével, még kevésbé az éppen zajló 
I. corma-dinai háborúval. Egyetlen érdeme 
talán az, hogy szorosra fűzte a viszonyt a 
Conte-Corcoranokkal, akik fiához – 
Requarróhoz – szemrevaló és okos feleséget 
segítettek, neki pedig a legjobb 
bérgyilkosokat biztosították. Noha halálát két 
éves viszálykodás követte, Psz. 1893-ban fia 
sikerrel elfoglalta apja helyét a trónon. 
(Forrás: MG)  

Requarro an Amanovik, I. (Psz. 1893–1914–?) 
(gor) 

A gorviki Amanovik-ház tagja, Theddo 
Amanovik fia és utóda, kis-Gorvik hercege 
és Gorvik királya. Léha életű atyja még 
elintézte neki a jó kapcsolatot a Conte-
Corcoranokkal, akik méltó feleséget adtak 
mellé Elisor Arienna Conte-Corcoran 
személyében, és segítettek atyja 
eltávolításában is. Az ezt követő rövid 
interregnumban már megmutatkozott 
stratégiai érzéke, és megegyezett a többi 
tartomány vezetőjével – mindenki 
felesküdött rá, mint királyra. A gortvari 
pátensben (Psz. 1894.) egész Arkannát 
(Corma-dina) összgorviki egyházi birtoknak 
nyilvánította, ezzel elérve, hogy más 
tartományok főpapjai versengjenek érte, 
ezzel egyszerre kötötte le erejüket, és nyert 
erős szövetségeseket a lakosok 
megfegyelmezésére. Serege azonban kevés 
volt már ahhoz, hogy a shadoniak borszerző 
hadjáratával szemben megtarthassa a 
szigeteket. A háborút Gortvar várából, és 
főleg hajójáról – a Könyörgő Sellőről – 
vezette.  Visszavonult a jól tartható 
szigetekre, és a Kosszarv nevet nyert 
tengerszoroson túl vetette meg lábát – jól 
számolt, ez a döntetlen helyzet a 
shadoniaknak is megfelelt egyelőre, így 



MAGUS                                                            Szemelvények a corma-dinai háborúkról                                   Kalandozok.hu 

14 
 

fejezte be az I. corma-dinai háborút Psz. 
1914-ben. (Forrás: MG) 

Könyörgő Sellő (gor) 
Gorviki hadigálya, I. Requarro an 

Amanovik gorviki király hadihajója. A király 
nagyon kedvelte, főleg ennek fedélzetéről 
vezette az I. corma-dinai háborút. A két 
evezősoros, három árbocos hadihajó állítólag 
ma is (kis) Gorvik hercegének tulajdonában 
van. (Forrás: MG) 

gortvari pátens (Psz. 1894) (gor) 
I. Requarro an Amanovik király által 

kiadott rendelet, ami egész Arkannát 
(Corma-dina) összgorviki egyházi birtoknak 
nyilvánította, ezzel elérve, hogy más 
tartományok főpapjai is versengjenek érte, a 
király ezzel egyszerre kötötte le erejüket, és 
nyert erős szövetségeseket a lakosok 
megfegyelmezésére. Psz. 1894-ben, az I. 
corma-dinai háború során adta ki a kis-
Gorvik part menti Gortvar várában. (Forrás: 
MG) 

Bessiro Ves Derallo (Psz. 1828/1862–1919) (sha) 
A ronellai, később corma-dinai 

Derallo-ház kiemelkedő tagja, shadoni 
nemes. Kiváló politikai érzékkel ismerte fel, 
hogy Ronellában nem tud jelentős szerephez 
jutni, ezért a háború sújtotta Corma-dina felé 
fordította figyelmét. Elérte, és jelentős 
összeggel támogatta is a Carra-din-szigeten 
Tyrodda erődjének építését, aminek már az 
elkészülése előtt parancsnokává nevezték ki. 
Psz. 1862-től családja székhelyét ide 
helyezte. A bajszáról csak Harcsaként 
emlegetett Bessiro – akinek ekkor már három 
fia és ugyanennyi lánya dagasztotta 
büszkeségét – eltökélten vezette és védte a 
várat: nem átallott pyarroni Gilron-papokat is 
felfogadni az erősség védműveinek 
korszerűsítésére. Noha több fia is kitüntette 
magát az I. corma-dinai háborúban, ő maga 
soha nem hagyta el új erődítményét – hacsak 
horgászni nem, amit kifejezetten kedvelt és 
öreg koráig művelt is. Hajói is elsősorban a 
Carra-dint védték, azt vallotta, hogy nem 
szabad szétaprózni az erőket a Corma-dina 
szigetei között. Emiatt összekülönbözött a 
szintén feltörekvő, kezdetben sereg nélküli 
parancsnokkal, Endarion Vel Furantével, aki 
később a borszerző hadjárat seregeinek 

parancsnoka lett – ám II. Arballo 
kifejezetten megtiltotta az „áruló” (az 
eretnekséget mégúgy sem sikerült 
rábizonyítani az egyházat is aktívan 
támogató családfőre) megbüntetését, 
sőt, a háború után kitüntette Bessirót 
várának megtartásáért. Az öregedő gróf 
utódai házasságai révén sok 
szövetségest szerzett, fiai több fontos 
tisztséggel lettek fontos részei Corma-
dinának. Bessiro, még mindig 
erődparancsnokként 91 évesen esett 
áldozatul egy gorvikiak – a 
rossznyelvek szerint fiai – által 
szervezett merényletnek. (Forrás: MG)  

Endarion Vel Furante (Psz.1857–1930) (sha) 
Shadoni nemes, kiváló katona és 

hajós, a verionei Furante-ház tagja. 
Harmadik fiúként született, ám a papi 
hivatáshoz nem sok kedve volt, már 
tanonc korában eltanácsolták Domvik 
egyházából erőszakos jelleme okán. 
Törekvő ifjúnak számított, hamar a 
shadoni déli flotta tisztje, Psz. 1889-től 
egyik kapitánya lett. Hajóját, amit nem 
vitt magával, seregvezérré történő 
kinevezése után a Corma-dinai Győző 
névre nevezték át és még sok évig a déli 
flotta állományában maradt. Több, a 
Shadoni-öböl nyugati partjára vezetett 
hadjáratban és kalózok elleni feladatban 
is részt vett. Pártfogói révén a mellőzött 
trónörökös (Arballo Bel Corma) 
figyelmébe ajánlották, és az Psz. 1895-
ben meg is bízta a trónra lépésekor még 
nem is létező corma-dinai seregek 
parancsnokságával – ekkor nevezték 
sereg nélküli vezérnek. Részt vett az új 
királyi sereg és egy külön corma-dinai 
flotta megszervezésében, számos 
nemest nyert meg az ügynek – az egyik 
híres kivétel ez alól Tyrodda 
parancsnoka, Bessiro Ves Derallo, 
akivel különösen összekülönbözött, 
később eretnekséggel és segítsége 
megtagadása okán árulással vádolta, ám 
érkezése nem volt tenni ellene. Amikor 
négy évvel később új serege élén 
megindult a borszerző hadjáratba (Psz. 
1899–1914), II. Arballo király 
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kifejezetten megtiltotta számára Tyrodda 
megostromlását.  

A borszerző hadjáratban sikereket és 
vereségeket is felhalmozott – több független 
forrás szerint is képességei határát jelentette 
a széttagolt sereg és flotta irányítása – és a 
végére engedett azoknak, akik nem a teljes, 
hanem inkább egy vállalható győzelem 
mellett érveltek. Lábsérülésével, félig-
meddig szégyenként megélt dicsőségével és 
ifjú ellán feleségével (Noala Del Casgaro) 
Ramilcodán telepedett meg, és a corma-
dinai Furantella-ház alapítója lett. 
Hetvenhárom esztendősen, flottabáróként, 
szerető családjával körülvéve hunyt el 
Domvik áldását magán tudva. (Forrás: MG)  
Corma-dinai Győző (sha) 

Shadoni, dromon típusú hadihajó, 
amit a Shadoni-öböl partvidékén építettek a 
Psz. XVII. században. Eredeti neve Szent 
Menor Ökle. Psz. 1889-től a kapitánya a 
szépreményű Endarion Vel Furante lett. Az 
ötárbocos hajó azután is a déli flotta 
állományában maradt, hogy Endariont a 
Corma-dinára, a borszerző hadjárat 
seregeinek élére vezényelték, ám hűséges 
matrózai átnevezték a hajót a Corma-dinai 
Győző névre. (Forrás: MG) 
Furantella-ház (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemesi ház. 
Alapítója a gúnynevén csak sereg nélküli 
vezérként emlegetett Endarion Vel Furante 
volt, aki Psz. 1914-ben viszonylagos 
sikerrel fejezte be az I. corma-dinai háborút. 
A ház székhelye a cormylo-szigeteki 
Ramilcoda városa, ahol flottabárói házból 
fokozatosan hajóépítő házzá változtak, noha 
azóta is képviseltetik magukat a szigetek 
környéki katonai tisztségekben. A ház az 
uralkodóherceg egyik corma-dinai támasza, 
a béke és kiegyezés – hiszen székhelyüket 
általában nem érinti a háború, hiszen 
Gorvik nem tekinti a Corma-dina részének 
– hívei, a gazdasági fejlődést, a folyamatos 
helytállást tartják fontosnak. A család színei 
az arany és az azúr, címere a polip, 
jelmondata az alapítótól elhíresült 
csatakiáltás: „A tenger mélyére küldünk!”. 
A ház tagjai nevükben a Sil előnevet 
használják. (Forrás: MG) 

 
Harcsa (sha) 

Bessiro Ves Derallo bajuszáról kapott 
neve. (Forrás: MG) 

Derallo-ház (sha) 
Ronellai származású shadoni nemesi 

ház. Mivel saját tartományán belül nem 
sikerült különösebb névhez és ranghoz 
jutniuk, a Psz. XIX. században Corma-dina 
felé fordították a figyelmüket. A ház akkori 
feje, Bessiro Ves Derallo elérte a királynál 
Tyrodda építését, aminek fő támogatója és 
később parancsnoka is lett – gyepűgrófi 
rangot szerezve. A ház székhelye Psz. 1862-
től a corma-dinai Carra-din-sziget lett. A ház 
tagjai nevükben a Ves nemesi előnevet 
használják. Színei a márga és a hamu, 
címerükben koronás szív látható, 
jelmondatuk: „Fivérünk a kitartás, életünk a 
küzdelem!”. A Derallo-ház Corma-dina 
meghatározó szereplőjévé emelkedett, 
címerképükből származtathatjuk az elgyötört 
shadoni tartomány címereire jellemző 
boglárképet. (Forrás: MG) 

tartományok (sha) 
Shadon a kezdetek óta huszonegy 

tartományból áll. Noha elméletileg 
egyenlőek, és a Tavaradolai Bulla pontosan 
meghatározza, milyen mértékben kell 
osztozniuk az államgépezet terhén, a 
gyakorlatban ezt soha nem sikerült 
maradéktalanul megvalósítani.  

A tartományok területi, gazdasági 
esetleg nemzetségi egységekként 
kantonokból épülnek fel. A tartományok élén 
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a tartományi herceg áll – aki nevében a Bel 
nemesi előnevet viselheti. A tartományi 
hercegi rangot a címerekben arany hercegi 
korona, mögötte keresztben arany fegyver 
jelöli, amelyik tartományonként változhat. 

A huszonegy tartomány a következő: 
Bierra, Carappo, Cormasa, Cormoroda, Dia-
Godo, Dia-Salmo, Gordoza, Gorrano, Irgana-
Ronna, Kasagella, Krigella, Leviar, Ravear, 
Ronella, Shadlek, Shadon, Tela-Bierra, 
Therrosa, Tyronna, Verione és Zuanar.  

Más források (Garmacor vére) – 
nyilvánvalóan hibásan – Shadon huszonegy 
tartományának más nevet adnak, illetve 
kiegészítik két tartományi jogú várossal is. 
Ezen felosztás tartományai: Corma-dina, 
Corma-roda, Cormasa, Carappo, Dia-Godo, 
Dia-Salmo, Gordoza, Irganna, Leviar, Nect-
Bierra, Ravear, Ronella, Ronna-gella, 
Shadlek, Shadon, Tela-Bierra, Therosa, 
Tyronna, Verione, két katonai terület, a 
Kardgyepű és a Flottapart, valamint két 
tartományi jogú város, Shadlek városa 
(Shadlek tartomány fővárosa) és Crevalcore 
(Irganna tartomány fővárosa). Ezzel 
tulajdonképpen huszonhárom tartományt 
sikerült teremteni… (Forrás: 
Summarium,427; Garmacor vére,399-415, 
437; MG) 

 
tavaradolai bulla (Psz. 2887) (sha) 

Psz. 2887-ben (egyes források szerint 
Psz. 2888-ban) szentesített uralkodói 
rendelet, ami egyenlő jogokat biztosít 
Shadon területén valamennyi nép és 
népcsoport számára, ha azok elfogadják 

Domvik hitét és a korona hatalmát. 
Emellett intézményesíti a triatos 
rendszerét, emiatt tekintik a politikai 
kompromisszumok mesterművének is. 
Bevezetését indokolta a tavaradolai 
csata is. A dokumentum pontosan leírja 
a tartományok osztozását az 
államgépezet terhein.  

Aláírói Berald Bel Corma (a 
későbbi IX. Beralduin), Charamias Bel 
Estesso és I. Kalokyrios főatya. (Forrás: 
Első törvénykönyv,461/1/3; A birodalmi 
egység felbomlása,2/2/0; Garmacor 
vére,396/2, 399/1) 

hetedik jogar gyűlése (sha) 
Shadoni birodalmi gyűlés, ahol a 

király és a tartományi hercegek jelennek 
meg – minden bizonnyal az egyház 
képviselője mellett – hogy a királyság 
fontos kérdéseiről essen szó, illetve a 
király akaratát érvényesítse. A Psz. 
2211-ben, IV. Adunarden Bel Corma 
uralkodása alatt a gyűlésen 
megkíséreltek megölni hat tartományi 
herceget, négyet sikerült is – közöttük 
II. Veldarios Bel Estessót. Ezután 
sokáig több tartomány hercege csak 
megbízottak útján képviseltette magát a 
hetedik jogar gyűlésén. (Forrás: Kornya 
Zsolt szószedet – NET; A birodalmi 
egység felbomlása) 

Esetcio Bel Corma (Psz. ?/2198–2222) (sha) 
Shadoni nemes, a Bel Corma-ház 

hercege, Psz. 2198-tól corma-dinai 
királyi megbízott seregvezér I. Meliorno 
herceg mellett. Jó kapcsolata volt a 
herceggel, a rossz nyelvek szerint az 
ágyat is megosztották egymással. 
Esetcio jóképű, szilaj és precíz 
katonaember volt, a kardforgatás és a 
hajózás mestere. Sikertelenül próbálta 
azonban rávenni barátját az ellán 
nemesek által egyre sürgetőbbnek vélt 
gorviki kalózok elleni támadásra. Nem 
így utódát, III. Beralduint, akivel 
közösen Psz. 2215-ben belevágtak a 
nagy kalózkergetés néven elhíresült 
hadjáratba, amit siker koronázott, 
Arkada szigete és Arakvar vára – ami 
Cormaserra néven a Corma-dina 
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központjává lett – shadoni kézre került. 
Később ő vezette a corma-dinai flottát a 
sikertelen rawa-adai csatába, ahol hajójával, 
az Adunarden Szigonyával együtt a 
tengerbe veszett. (Forrás: MG) 
corma-dinai háború, II. (Psz. 2220–2238) 
(sha-gor) 

A Corma-dina szigeteiért folytatott 
shadoni–gorviki háborúk sorában a 
második. Mintegy húsz esztendőn keresztül 
dúlt. Az elhúzódó háborúban Gorvik 
tartalékai bizonyultak erősebbnek, míg 
shadoni részről főként az ellán 
tartományokat sújtotta, amik teljesen 
kimerültek a végére. Emlegetik III. 
zátonyvízi háborúként is.  

A háborút X. Raquo és Valiante Del 
Río (ellán herceg) kezdte. X. Raquo nem 
nyelte le az elődje tekintélyvesztését okozó 
nagy kalózkergetés shadoni sikerét, Arakvar 
elvesztését, és a visszavágás lehetőségét 
tálcán kínálta neki III. Beralduin corma-
dinai herceg, akit Psz. 2220-ban 
megbuktatott rokona, IV. Adunarden 
helyett meghívtak a trónra, és ő magával 
vitte teljes seregét.  

A gorvikiak – a várt arakvari támadás 
helyett – Ravanac szigetén szálltak partra 
több helyen is, és átfogó támadás helyett 
csak kóstolgatták a shadoniakat. Több 
kisebb összecsapás után végül a 
gorvikiaknak Garquer con Carrida vezetése 
alatt sikerült a shadoni flotta főerejét 
csapdába csalni, a Psz. 2222-es rawa-adai 
csatában tulajdonképpen megsemmisítették 
azt. Ezután a gorvikiak gyakorlatilag 
szabadon támadhatták a szigeteket, 
körbezárva a shadoni erődítményeket. 
Shadon királyát a kettős koronázás okozta 
kellemetlenségek foglalták le, így az 
ellánoknak maguknak kellett fellépni: 
Valiante Del Río ellán herceg több 
lépcsőben küldte csapatait a szigetek közé. 
A corma-dinai káosz valósággal nyelte a 
hajókat és az embereket, az ellán flotta is 
szinte elfogyott, a tartományi ezredeket 
sorra tették partra a szigeteken, mindhiába. 
A gorvikiak lassan minden fontos szigetet a 
hatalmukba kerítettek. Psz. 2233-tól a nem 
túl tehetséges Vitorio Del Río került az 

ellánok hercegi trónjára és a szétzilált 
csapatok élére. Eltökélten vezényelte utolsó 
hajóit a pusztulásba, a shadoniak közül 
számosan megadták magukat, mások 
eldobálva felszerelésüket helyi „parasztnak 
álltak”, és néma beletörődéssel fogadták új 
uraikat. Gorvikban Malbarro Amanovik 
került trónra, ez megpecsételte a háború 
sorsát, a Mantikor még több katonát, hajót, 
papot és fejvadászt vezényelt a szigetekre. A 
háború végét Psz. 2238-ban a Bessa és a 
Tyro szigetcsoportok teljes elvesztése 
jelentette shadoni oldalról, ekkorra a 
tengeren a gorvikiaké lett az uralom, és 
Zátonyvíz csaknem a teljes pusztulás szélére 
sodródott. A gorvikiak ekkor építették fel 
Wekvar és Akchavar erődjeit és 
megerősítették Cerravart. Ez a háború 
lényegében a gyászháború (Psz. 2240–2242) 
közvetlen előzményének tekinthető. (Forrás: 
Kornya Zsolt szószedet - NET; 
Geofrámia,98; MG) 

rawa-adai csata (Psz. 2222.) (sha) 
A II. corma-dinai háború legnagyobb 

tengeri csatája. Előtte a tehetésges gorviki 
vezér, Garquer con Carrida másfél évig 
játszotta macska-egér játékát a shadoni 
flottával, mire Psz. 2222-ben sikerült 
csapdába csalnia őket Rawa-ada szigetétől 
délre. A gorviki hajók több irányból csaptak 
le a corma-dinai flotta javát felvonultató 
erőre, a legnagyobb pusztítást mégis egy 
titokzatos tengeri szörny számlájára írják, aki 
állítólag megkímélte a gorviki hajókat, a 
shadoniakat viszont száraz falevelekként 
zúzta össze és ragadta a mélybe.  

A csatában egyetlen délelőtt alatt 
elpusztult a corma-dinai flotta szinte teljes 
egésze, a vezérhajó, az Adunarden Szigonya 
is elsüllyedt, magával rántva a corma-dinai 
királyi megbízott seregvezért, Esetcio Bel 
Cormát. (Forrás: MG) 

Adunarden Szigonya (sha) 
Shadoni hadihajó, egy hatalmas, 

határbocos dromon. Psz. 2020-ban építették 
Tyronóban, jelentős egyházi támogatással. A 
hajó sokáig a shadoni északi flotta 
büszkesége volt, számtalan legenda kötődik 
hozzá. A tengerészek között dicsőség volt 
rajta szolgálni, kapitányai pedig külön 
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medálként viselték a megtiszteltetés emlékét 
egyéni címerükben. Az Adunarden Szigonya 
körül elcsendesedett a vihar, rágcsálók nem 
illették lábukkal, a tengeren mindig elsőként 
sütött rá a felkelő nap, fedélzetén gyorsabban 
gyógyultak a sebesültek, közelsége pedig 
elriasztotta a tengeri dögöket. A II. corma-
dinai háborúban a királyi megbízott 
seregvezér, Esetcio Bel Corma hajója volt, 
ami a flotta nagy részével veszett oda a Psz. 

2222-es rawa-adai csatában. Szilánkjait, 
megmenekült darabjait ma is legendás 
tisztelet és babonák sora övezi, s nincs 
mit csodálkozni azon sem, hogy az idők 
során megszaporodott az „eredeti” 
leletek száma. (Forrás: MG) 

 
 
 
 



 MAGUS                                         Szemelvények a corma-dinai háborúkról                                               Kalandozok.hu 

19 
 

Raquo Amanovik, X. (Psz. 2217–2235) 
(gor) 

Gorvik királya Psz. 2217–2235 
között. Psz. 2220-ban, kihasználva a vak 
koronázás okozta zavarokat, megindította 
Shadon ellen a III. zátonyvízi háborút. A 
kezdeti impozáns sikerek után a harc 
váltakozó szerencsével folyt tovább, majd a 
tízes évek derekára egyre inkább Gorvik 
javára fordult. Psz. 2235-ben X. Raquót 
súlyos szélütés érte, fél oldalára megbénult. 
Fia, Malbarro ekkor alkalmatlannak 
nyilvánította a további uralkodásra, 
államérdekből kivégeztette, és az örökébe 
lépett. (Forrás: Kornya Zsolt szószedet - 
NET) 
Garquer con Carrida (Psz. ?/2219–2235–
?) (gor) 

Gorviki születésű kalandozó és kalóz. 
Állítólag a kereskedő hercegségek 
egyikében született. Gladiátornak adták, 
számos fegyver forgatására tanították, azt 
beszélik róla, hogy már tízévesen legyőzött 
egy oroszlánt az arénában. Kalóz lett a 
gályák-tengerén, elsősorban shadoni 
hajókat fosztogatott, híressé az tette, hogy 
az elfoglalt hajóról mindig magával vitt 
három embert, a többieket szabadon 
engedte – ám az elhurcoltak sohasem 
kerültek elő többé. Rejtély, hogy pontosan 
milyen kapcsolat fűzte X. Raquo Amanovik 
gorviki királyhoz, de ő külön rendelettel 
nevezte ki a gorviki flotta parancsnokává 
Psz. 2219-ben. Ekkor vette fel a con Carrida 
nevet – persze ilyen család soha nem 
létezett. Kezdetben több hajó megtagadta az 
engedelmességet, ám Garquer meglátogatta 
őket, és személyesen váltotta le 
kapitányaikat – remek vívó hírében állt. 
Mire Psz. 2220-ban kiadta parancsait, már 
senki nem mert véleménye ellen szólni.  

Zseniális tengeri hadvezérnek 
bizonyult, pontos utasításait követve a 
gorviki hajók másfél esztendeig 
fogócskáztak a shadoni flottával, ami 
fokozatosan veszített erejéből, majd Psz. 
2222-ben, a rawa-adai csatában – ahol a 
legendák szerint egy titokzatos tengeri 
szörnyeteg pusztította el a shadoni hajókat – 
végleg megsemmisítette a corma-dinai 

flottát. Katonái bálványozták és rettegték a 
formaságokra nem sokat adó vezért, aki 
ellenségei szemében mindig is kalóz maradt. 
Azt beszélték róla, hogy ha elégedetlen volt 
egy hajóval, meglátogatta, és kihívta 
bajnokukat párbajra, akit, ha legyőzött – 
márpedig ez minden esetben így történt – 
megtizedelte a legénységet, a sort pedig 
mindig a kapitánnyal kezdte. Legyőzhetetlen 
kardforgató hírében állt, állítólag 
démonokkal paktált, Ranagol kedvencének, 
az első Amanovik áldott reinkarnációjának, 
valamint Ranagol egy küldöttének is 
tartották, legendától függően. Állítólag csak 
egyszer győzték le, Shadvar ostromakor, egy 
vezeklő királyi lovag, akinek azonban nem 
maradt ereje, hogy bevégezze, amit elkezdett. 
Garquer külön hajóval szállíttatta Cormasába 
a lovagot, ahol a shadoniak annyira 
meglepődtek a gesztuson, hogy a gorviki 
sorhajó a háború közepén is sértetlenül 
távozhatott.  

Garquer con Carrida érthetően számos 
ellenséget szerzett a nemesség sorai közt, és 
amikor pártfogója, X. Raquo elhalálozott, a 
trónra lépő Malbarro szinte azonnal 
leváltatta. A seregvezér nem várta meg a 
parancsot, még annak megérkezése előtt 
eltűnt hajójáról, és többé senki nem hallott 
felőle. (Forrás: MG) 

zátonyvízi háború, III. (Psz. 2220–2238) (sha-gor) 
A II. corma-dinai háború másik 

elnevezése. Lásd ott.  
corma-dinai háború, III. (Psz. 2680–2683) (sha-
gor) 

A Corma-dina szigeteiért folytatott 
shadoni–gorviki háborúk sorában a 
harmadik. Tulajdonképpen a bosszúháború 
(Psz. 2661–2683) utolsó szakasza. Miután az 
összbirodalmi hadak elfoglalták a teljes 
Tarikamis-félszigetet, megdöntve ezzel az 
elfoglalt ellán területen szerveződött gorviki 
Shadvik tartományt, azonnal továbbindultak, 
hogy sikerüket kihasználva visszaszerezzék a 
teljes Corma-dinát is. Mivel nem csak az 
ellánok harcoltak, hanem összbirodalmi 
csapatok, nem is sorolják a zátonyvízi 
háborúk közé.  

A nagy szkizmából magához tért 
Shadon egyesített csapatai csaknem a teljes 
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Corma-dina szigetvilágát visszafoglalták és 
bevették Arakvart, ami újra Cormaserra lett. 
A shadoniak felépítették Bire-nanda, Fula-
garda és Ceoserra várait, valamint várossá 
duzzasztották Dolero és Davcore 
településeket.  Psz. 2687-ben, a 
megfogyatkozott lakosság pótlására 
kezdődött az első nagy betelepítés, ami 
tartományonként kétszáz parasztcsalád 
kijelölését és a szigetekre telepítését 
jelentette. A gorvikiak kezén csak a 

legészakibb szigetek maradtak – 
állítólag kalandozók közbenjárására. 
(MG; Kornya Zsolt szószedet - NET; 
Geofrámia,98) 
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Casfor Del Gado (Psz. 2638/2687–
2705/2711) (sha) 

Shadoni nemes, vitéz katona, a 
ronellai seregek parancsnokhelyettese a 
bosszúháború (Psz. 2661–2683) idején, a 
Montresor hősének számító Dario méltó 
leszármazottja. Az összbirodalmi hadak 
parancsnoka – azért, hogy megbízható 
embere legyen a vezérük – az ellán 
szabadcsapatok élére nevezte ki. A lovag 
sértésként élte meg ezt a „tisztességet”, de 
szabadcsapatai kiemelkedően teljesítettek a 
Corma-dina szigetein – a rossz nyelvek 
szerint azért, mert az anyaországi alvezérek 
igyekeztek megkímélni egységeiket az 
akkor már hírhedt, mészárszékként félt 
szigetektől – amihez az is hozzájárult, hogy 
az ellán tartományok haderejének csak 
csekély része csatlakozott hivatalosan a 
királyi hadhoz. Az ellán nemesek 
katonáikat nem akarták királyi lobogó alá 
adni, így legnagyobb – és legügyesebb – 
részüket kis egységekben, 
szabadcsapatokként küldték el az akkor már 
ismertté vált és Bene Bossias okán az 
egyház által is támogatott seregvezér 
zászlaja alá. 

Helytállásáért a háború után, Merliaz 
Bel Estesso javaslatára – és Tela-Bierra 
közbenjárásának eredményeképpen – Psz. 
2687-ben Zátonyvíz hatodik (hivatalosan is 
elismert) hercegévé nevezték ki. 
Családjával az új Dolero városába költözött, 
ahol még az évben személyesen járt el egy 
Domvik-katedrális építése ügyében – a 
Szent Áldozatok nevű templom építése Psz. 
2704-ben fejeződött be. Casfor személyével 
nem volt és – érdemei, valamint támogatói 
miatt – nem is lehetett kifogása Corma-dina 
nemességének sem. Hercegi tevékenységét 
Corma-dina helyreállításának, a lakosok 
megnyugtatásának, az élet újraindításának 
szentelte, nem véletlenül járult hozzá 
személyes vagyonának szinte teljes 
egészével a három új corma-dinai vár – 
Bire-nanda, Fula-garda és Ceoserra – 
építéséhez. Az ő uralkodása alatt kezdődött 
el az úgynevezett új-szigeti házak 
megtelepedése Corma-dinán. Nevéhez 
fűződik a vártriádok ötlete és terve, amit 

már fia, Serrantio Bel Gado valósított meg, 
akinek tisztes korára hivatkozva Psz. 2705-
ben átadta hivatalát. (Forrás: MG) 

Serrantio Bel Gado (Psz. 2670/2705–2718) (sha) 
A Bel Gado család botrányos életű 

tagja, shadoni nemes, Casfor Del Gado fia és 
utóda, Zátonyvíz hetedik hercege. Apja 
öregségére hivatkozva adta át neki a hatalmat 
Psz. 2705-ben, amit Elinor Bel Estesso, az 
akkor még kiskorú gordozai herceg gyámja 
jóváhagyott, Kalokyrios főatya pedig 
személyesen szentesített az egy éve álló, 
vadonatúj, héttornyú dolerói Szent Áldozatok 
katedrálisban. Serratio érdekes ember volt, 
kevéssé az uralkodásban, mint inkább a 
zenében és táncban, valamint az asszonyok 
szépségének élvezetében lelte örömét. 
Számos bált szervezett, sőt, a nemesség 
összetartásának erősítésére egyenesen 
elrendelte a bálok szervezését. Egyetlen 
értelmes intézkedésének az atyja által 
kidolgozott vártriádok rendszerének 
bevezetése tekinthető. (Psz. 2707.) A nők 
imádták a jóképű Serratiót, számos botrányt 
kavart nemesi leányok, feleségek 
elszeretésével, nézeteltéréseit előszeretettel 
rendezte párviadal útján, noha kardot nem 
igazán láttak a kezében, ellenben több 
bajnokot is „elhasznált” a kor nagy bajvívói 
közül. Kétes dicsőség, hogy az utókorra 
hagyta a Hamvas dombok erdejében címet 
viselő, pajzán hangulatú prózai műveket és 
szerelmesverseket tartalmazó kötetét. 
Legalább öt nemesi fattyú gyermekről 
köztudott volt, hogy az övé – nem véletlen a 
corma-dinai házak közötti későbbi 
marakodás a tartományihercegi székért. Psz. 
2718-ban halt meg mérgezésben, minden 
bizonnyal egy – ha nem több – haragosának 
közbenjárására. Az általa hátrahagyott káoszt 
a frissen trónra lépett gordozai herceg és 
Shadon uralkodóhercege, Agris Bel Estesso, 
aki hagyományosan jóváhagyta a corma-
dinai kinevezéseket, egyetlen határozott 
vágással oldotta fel: mivel Corma-dina nem 
önálló tartomány, így hercege sem lehet, 
ezzel jó ideig elcsendesítette a helyi 
nemességet. (Forrás: MG) 
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Gado-ház (sha) 
Ronellai eredetű, shadoni, corma-dinai 

nemesi ház. A család első jelentős tagja a 
montresori csata egyik hős vezére, Dario Del 
Gado szabadkapitány. Később az ősük 
nyomdokaiban járó, hasonlóképpen vitéz, a 
III. corma-dinai háborúban bizonyító Casfor 
Del Gado Psz. 2687-ben lett Zátonyvíz 
hatodik hercege, fia, Serrantio Psz. 2705-ben 
a hetedik. A család hercegei a Bel nemesi 
előnevet használták, a hercegi cím 
megszűnésével – ami Serrantio botrányos 
viselkedésével is indokolható – csak a lovagi 
Delt használják. A család központja Dolero 
városa, ahol nevükhöz kötődik a Szent 
Áldozatok nevű katedrális felépítése. 
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolnak az 
egyházzal, és rendre kitűnnek vitézségben és 
a harcokban vállalt részükkel. A ház színei a 
mályva és a márga, címere kivágott fa alól 
elugró szarvas, jelmondata: „Utánunk a 
harcban, előttünk a halálban!”. (Forrás: MG) 

 
Agris Bel Estesso (Psz. 2699/2717–?) (sha) 

Shadoni nemes, a Bel Estesso-ház 
tagja, Shadon uralkodóhercege. Mivel atyja, 
Merliaz halálakor még kiskorú volt, ezért 
helyette nővére, Elinor Bel Estesso látta el a 
hercegi teendőket Psz. 2701–2717-ig. Agris 
kiváló nevelést kapott, mélyen vallásos és 
határozott politikus volt, aki pontosan 
tisztában volt kényes helyzetével. Amikor a 
védnöksége alá tartozó Corma-dina 
botrányos viselkedésű, nőcsábász hercege, 
Serrantio elhalálozott, a helyére fenekedőket 
azzal szerelte le, hogy nem hivatalos 

tartományként Corma-dinának nem is 
kell új herceg, ezzel jóidőre megoldotta 
a problémát. (Forrás: MG) 

Merliaz Bel Estesso (Psz. 2669/2700–2701) 
(sha) 

A shadoni Bel Estesso 
uralkodóhercegi ház nőtagja, Psz. 2700-
tól özvegy és a ház feje, kiskorú fia, 
Agris helyett. Psz. 2701-ben 
lovasbalesetben hunyt el – a 
rossznyelvek szerint nem véletlenül – és 
helyét lánya, Elinor vette át. (Forrás: 
MG) 

Elinor Bel Estesso (Psz. 2684/2701–2717/?) 
(sha) 

A shadoni Bel Estesso 
uralkodóhercegi ház nőtagja, Merliaz 
lánya. Anyja halála után, öccse, Agris 
nagykorúvá válásáig a család feje is 
volt. Hallgatott tanácsnokaira, a gyanús 
merényletektől tartva visszavonult 
kastélyába, ahol öccse neveltetésére 
koncentrált, akinek később, Psz. 2717-
ben át is adta a ház vezetését. 
Visszahúzódó és szemlélődő teremtés 
volt, talán ez is hozzájárult, hogy 
sikerrel hárította el a sorozatban 
megjelenő kérőket, így nem került a 
fiatal uralkodóhercegi család más 
befolyása alá. Öccse nagykorúvá válás 
után Domvik szolgálatába állt. (Forrás: 
MG) 

Hamvas dombok erdejében (sha) 
Serrantio Bel Gado által írt, 

pajzán hangulatú prózai műveket és 
szerelmesverseket tartalmazó kötet. 
(Forrás: MG) 

vártriádok (sha) 
A corma-dinai várak különleges 

felépítésű vezetése. A bosszúháború (és 
a III. corma-dinai háború) tapasztalatai 
alapján, a kényes hatalmi arányok 
megtartása érdekében Casfor Del Gado 
zátonyvízi herceg dolgozta ki, ám csak 
fia, Serrantio vezette be hercegi rendelet 
formájában, Psz. 2707-ben. Lényege, 
hogy a corma-dinai várak irányítását 
kötelezően egy vártriádra bízzák, ami 
jelenti a vár kapitányát valamint annak 
helyettesét, aki mindig a másik hatalmi 
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ág bizalmasa kell, hogy legyen, tehát ha a 
várkapitányt a király nevezte ki, úgy a 
helyettesét az uralkodóherceg állítja ki. 
Kettejük egyenrangú viszonyára a főatya 
megbízottja, a vár főpapja ügyel, nehogy 
egymást kijátszhassák, vagy egymás 
kizárásával legyenek elfoglalva, amikor 
fontosabb teendőjük lenne. A vártriád 
három tagja teljesen egyenrangúan hozza a 
döntéseket, de kizárólag csak együtt. Ez a 
rendszer hivatott biztosítani azt, hogy a 
triatos intézménye megjelenjen a várak 
szintjén is. A triádrendszer továbbéléseként 
tekinthető az, hogy a katonai körzetek és 
annak várai élére is bevezetésre került. 
(Forrás: MG) 
Szent Áldozatok katedrális (sha) 

Shadoni Domvik-templom Corma-
dinán, Basrada szigetének Dolero 
városában. Psz. 2687-ben, a frissen 
kinevezett zátonyvízi herceg, Casfor Del 
(Bel) Gado kezdte el építtetni, 
megszolgálva hathatós egyházi támogatását. 
A hatalmas, hétszög alapú, héttornyú 
főtemplom Psz. 2704-ben készült el, azóta 
is Corma-dina legnagyobb egyházi épülete 
és a szigetek vallási központja. Domvik 
minden arcának szenteltek egy-egy tornyot 
benne. Építéséhez tetemes mennyiségű 
bierrai márványt szállítottak hajókkal 
Dolero kikötőjébe, de az épülethez 
használták a különleges, gorredai magonit-
márványt is. Kapuját állítólag nem lehet 
fegyverrel vagy páncélban átlépni, 
főpapjának egyetlen szavára a falhoz 
ragadnak azok, akik megteszik. Kriptájában 
helyezték nyugalomra az alapító koporsója 
mellett számos corma-dinai nemes hamvait. 
(Forrás: MG) 
Monor (Ves) Desoccero (Psz. 2636–2680–
2704) (sha) 

Corma-dinai születésű shadoni 
tengerészkatona. Kitüntette magát a III. 
corma-dinai háborúban, kétszer is súlyos 
sérüléssel harcolt, Casfor Del Gado 
bizalmasává vált. A háború után az épülő 
Bire-nanda várának parancsnoki 
tisztségével bízták meg, így felvette a Ves 
nemesi előnevet. Családjának a közeli 
Agaserrában építtetett udvarházat, ám 

kapcsolatai révén hamar  a Dies ravallonabeli 
Utrerában is állt palotája. (Forrás: MG) 

Desoccero-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemesi ház. A 

család a III. corma-dinai háború után kapta 
rangját, amikor Monor Desoccerót az épülő 
Bire-nanda várának parancsnokává nevezték 
ki. Később, Algear Sil Desoccero a IV. 
corma-dinai háborúban a shadoni északi 
flotta parancsnokaként az egyik corma-dinai 
csillagként öregbítette a család hírnevét. A 
Desoccerók méretes kereskedőflottával 
rendelkeznek és jó hajósok is. Kiterjedt 
kapcsolataik vannak Dies Ravallonában, ahol 
Utrerában palotájuk és lerakataik is vannak – 
hosszú ideig kerestek itt menedéket, amikor 
birtokaik gorviki kézen voltak. A ház színei a 
smaragd és pergamen, címerében lánccal 
összekötött hajók, jelmondata: „Nem 
rejtőzhetsz haragunk elől!”. A család tagjai 
nevükben a Ves bárói előtagot használják. 
(Forrás: MG) 

 
Erhanacco Ves Cadril (Psz. 2657/2685–2743) 
(sha) 

Shadoni, a felföldi Ves Cadri-házba 
született nemes. Erős, harcias férfiú és kiváló 
gyalogos katona, számos alakulatot végigjárt, 
a III. corma-dinai háború idején pedig 
száznagyként harcolt a szigeteken, ahol a 
szárazföldi erők parancsnokává küzdötte fel 
magát. Családja eközben a Feketerendek 
támogatójának bizonyult, és az egyházi 
vizsgálat során kihalt, birtokaikat elkobozták. 
Erhanaccóra is vizsgálat várt, ahol 
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Domvikhoz hűnek találtatott, és a családját 
ért veszteségeit kompenzálandó, valamint 
érdemei elismeréseként új családot 
alapíthatott Corma-dinán és egyben (2685-
től) Fula-garda várának parancsnokságával 
bízták meg.  

Erhanacco a corma-dinai gyalogosok 
központjává tette a várat, hosszú ideig 
minőségi harcos képzést biztosítva. 
Szerelembe esett Loera Ves Derallóval, akit a 
lány atyja tiltása ellenére valóságos katonai 
akcióval megszöktetett. A nézeteltérés 
rendezéséhez uralkodóhercegi segítséget 
kapott, fontos volt a szigeti nemesség 
összetartása. Domvik egyházának nem tudta 
megbocsájtani családja elvesztését, neki és 
kiforgatott szabályozásának köszönhető, 
hogy Fula-gardában sokáig nem épülhetett 
szentély, csak a várfalon kívül. A kiváló 
egészségű katona egészen tisztázatlan 
körülmények közötti vízbe fulladásáig 
töltötte be várkapitányi tisztségét, amit 2743-
ban fia, Rencarro vett át. (Forrás: MG) 

Rencarro Ves Cadril (Psz. 2709/2743–?) (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemes, a Cadril-

ház tagja. Fula-gardában született, atyja 
pajzsán hordozták körbe, a család büszkesége 
volt. Tanult és kiváló katonává vált, noha 
politikai érzéke és jámborsága jóval nagyobb 
volt. Sikerült megbékítenie anyja családját 
apjáé iránt, akik Loera – az anyja – 
megszöktetése és a család engedélye nélküli 
házasság miatt haragudtak meg apjára, 
Erhanaccóra. (Forrás: MG) 

Cadril-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemesi ház. A 

család a felföldi, a III. corma-dinai háború 
idején kihalt Ves Cadril-ház továbbélésének 
tekinthető, a szigeteken harcoló fiuk, 
Erhanacco új esélyt, új nemesi rangot és 
Fula-garda várának parancsnoki tisztségét 
kapta. A család birtokai Gorreda szigetén 
voltak. Mindig is jó katonacsaládnak 
számítottak, több kapitányt, várnagyot és 
tisztet adtak Shadonnak. A ház színe azúr és 
kármin, címerében kardoktól ölelt fa, a ház 
jelmondata: „Harcban születünk újjá!” A 
család tagjai nevükben a Ves grófi jelzőt 
használják. (Forrás: MG) 

 

 
Adunarden Ves Codrappo (Psz. ?/2710–
2716) (sha) 

Shadoni, areggiatai nemes, a III. 
corma-dinai háború idején a shadoni 
északi flotta egyik kapitánya. Nevéhez 
nem fűződött különösebb teljesítmény, 
hacsak az nem, hogy hajóját – a 
Habhercegnőt – a háború végéig 
megőrizte. Valószínűleg erőteljes 
politikai ráhatás kellett ahhoz, hogy a 
királyhű család fiát Psz. 2710-ben a már 
majdnem elkészült Ceoserra várába 
nevezzék ki várkapitánynak. A corma-
dinai nemesség nem nézte túl jó 
szemmel az egyébként kellően kevély 
férfút, ezért is felettébb különös az a 
gorvikiak által elkövetett merénylet, ami 
Psz. 2716-ban a várkapitány életét 
követelte. Utódát már az uralkodóherceg 
nevezte ki. (Forrás: MG) 

Habhercegnő (sha) 
Shadoni hadihajó, háromárbocos 

tabrak. Psz. 2670-ben építették valahol 
Corma-dinán, és adó fejében került a 
shadoni északi flottához. A III. corma-
dinai háborúban kapitánya Adunarden 
Ves Codrappo volt, a hajó pedig a 
flottaegység egyik büntető hajójául 
szolgált. A tengerészlegenda szerint a 
hajó evezősrabszolgái nem voltak 
hajlandók együtt evezni a flotta 
elítéltjeivel, ezért külön oldalon húztak 
és állandóan versengtek. Állítólag innen 
ered az ellán „Félrehúz, mint az északi 
gálya” közmondás, amit a tévelygőkre, 
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más úton járókra alkalmaznak. A hajó 
kapitányával együtt túlélte a háborút, majd 
Ceoserra várába került, ahol végül gorviki 
kalózok elsüllyesztették, míg más források 
szerint megkaparintották. (Forrás: MG) 
Eromo Ves Scrada (Psz. 2674/2716–2749) 
(sha) 

Shadoni, cormasai származású férfi. 
Egyházi pályára szánták, és bár tanulmányi 
eredményei még a közepes szintet sem 
ütötték meg, egy küldöttséggel Lar Dorba 
ment, ahol kalandos módon bekerült egy 
neves harcosiskolába. A III. corma-dinai 
háború hírére hazatért, harcolt hazája 
oldalán, és kiváló stratégiai érzéke és 
ismeretei a parancsnokok mellé sodorták. 
Érdemei elismeréseként – és állítólag jó 
családból választott felesége okán is – Psz. 
2716-ban a merényletben elhalálozott 
Adunarden Ves Codrappo helyére nevezték 
ki, mint Ceoserra várának kapitánya. 
Családját Re-Beldorában telepítette le. 
(Forrás: MG) 
Scrada-ház (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemesi család. 
Alapítója a cormasai származású Eromo 
Ves Scrada, akit Psz. 2716-ban neveztek ki 
Ceoserra várának élére, és kapott nemesi 
rangot. A család birtokai a valósággal 
Gorvik szájában lévő Ceoserra mellett 
vannak, ám a ház palotáját Re-Beldorában 
találjuk. 

 

Birtokaikon messzi tájakról hozott 
módszerekkel tenyésztenek állatot és 
termesztenek haszonnövényeket, több utazó 

deákot is támogatnak. A ház színei az azúr és 
az ezüst, címere a hullámok hátán úszó 
kardot ábrázol, jelmondatuk: „Győzhetetlen 
hévvel!” A család tagjai nevükben a Ves 
grófi jelzőt használják. (Forrás: MG) 

corma-dinai háború, IV. (Psz. 2891–2894) (sha-
gor) 

A Corma-dina szigeteiért folytatott 
shadoni-gorviki háborúk sorában a negyedik. 
Ezt nevezik a shadoni történetírók V. 
zátonyvízi háborúnak. Carsedo an Amanovik 
gorviki király indította, mert az akkor 
széttagolt Gorvik feletti teljes uralmához a 
szigetek visszafoglalásának dicsőségével 
akarta megszerezni az erőt és a kellő 
támogatottságot. Csalatkoznia kellett: bár ő 
maga és vezérei is kiváló katonák voltak, 
erejük nem vehette fel a versenyt a shadoni 
flottáéval. Igaz ugyan, hogy a korábbi, külön 
corma-dinai flotta – herceg híján – nem állt 
rendelkezésre, ám főleg az ellán tartományok 
által kiállított, az előző háború után, a triatos 
hozta stabilitásban jelentősen megerősített 
északi flotta állt a shadoniak rendelkezésére a 
Corma-dina csillagaiként emlegetett Algear 
Sil Desoccero és Rumenno Des Gelador 
vezetése alatt. Kettejük parancsnoklása során 
egyértelművé vált, hogy a triatos belső 
politikai harcaiban az uralkodóherceg 
ragaszkodik saját területeihez és 
befolyásához. A gorvikiak gyors és váratlan, 
a meglepetést és a megtévesztést is 
kihasználó támadása arra volt elegendő, hogy 
fél év alatt elfoglalják Arakvart, Rawa-adát, 
Ron-gadát és néhány kisebb szigetet, de ez 
fel is emésztette erejüket. Felejegyzések és 
hadijelentések tanúskodnak több 
tisztességtelen hadicselről is. Egy 
alkalommal több menekült corma-dinai 
asszony érkezett a shadoniak táborába, 
akikről csak az ellátásuk közben derült ki, 
hogy valójában gon-corgák, és mire a sereg 
feleszmélt, vezéreiket, fontos beosztású 
tisztjeiket – jó néhány bajtársukkal 
egyetemben – már holtan találták, és ezen 
nem segített a menekülő gorviki fejvadászok 
tetemes részének felkoncolása sem. Ebben az 
időben kezdték el építeni a távoli Darkar-
szigetcsoporton Drekkavar erődjét, hogy 
szert tegyenek egy, a shadoniak érdekeltségi 
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területén kívül eső hadikikötőre. Ezután – 
mivel a shadoniakkal szemben nyíltan nem 
állhattak meg – rajtaütésszerű támadásokat 
intéztek, kevéssé az erődök, mint inkább a 
falvak, kikötők ellen, amit a lakosság is igen 
megszenvedett. A háború során jól vizsgázott 
a korábban bevezetett vártriádok rendszere. 
A kimerült felek végül fokozatosan 
abbahagyták a harcokat, több helyen 
egyenetlen, beékelődésekkel teli határvonalat 

hagyva. Nem csoda, hogy a háború után 
is folyamatosak voltak a kisebb-
nagyobb összecsapások a néha 
összeakadó hajók között. Felélénkült a 
gorviki kalózok tevékenysége is. A 
gorvikiak a háború végén kezdték el 
Ronqevar várának építését, Ron-gada 
szigetén. (Forrás: MG; Geofrámia,98) 
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zátonyvízi háború, V. (Psz. 2891–2894) 
(sha-gor) 

A IV. corma-dinai háború másik 
elnevezése. Lásd ott.  
Carsedo an Amanovik, III. (Psz. ?/2889–
2898) (gor) 

Kis-Gorvik hercege, Psz. 2889-ben 
lépett trónjára. Kiváló harcos és stratéga, 
valamint tehetséges költő is volt. Nagy 
ambíciókkal vágott neki egész Gorvik 
egyesítésének, aminek kulcsát Arkanna 
szigeteinek (Corma-dina) megszerzésében 
látta, így Psz. 2891-ben kirobbantotta a IV. 
corma-dinai háborút. A várt látványos sikert 
nem érte el, ez letörte terveit és a háború 
után négy évvel merénylet áldozata lett. 
(Forrás: MG) 
Algear Sil Desoccero (Psz. 2856/2888–
2914/2926) (sha) 

Shadoni, corma-dinai flottabáró, a 
Desoccero-ház jeles tagja. A IV. corma-
dinai háború idején a shadoni északi flotta 
parancsnoka. Kiváló hajós és katona, 
remekül vezette a hajóhadat. Jó barátságba 
került a szintén rátermett Rumenno Des 
Gelador kapitánnyal, akit maga mellé emelt 
és alvezérként kettéosztották a flottát, így 
nagyobb területet tudtak lefedni, ám mégis 
megbízható és összetartó vezetés alatt 
tehették azt. Kettejüket emlegették Corma-
dina csillagainak. Ellán nemesként 
mindketten az uralkodóherceghez voltak 
hűek, és rendre kijátszották a melléjük 
erőltetett királyi flottabárót, Balartio Bel 
Cormát. A háború után még sokáig 
erősítette a flottát, majd kereskedelemmel 
foglalkozott, és idős korára utrerai 
kastélyába vonult vissza. Állítólag számos 
kalandozót is foglalkoztatott. (Forrás: MG) 
Rumenno Des Gelador (Psz. 2856/2892–
2896) (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemes, a 
Gelador-ház híres tagja, a corma-dinai 
csillagok egyike. A IV. corma-dinai háború 
idején a Ködrontó nevű dromon kapitánya. 
Kiváló tengerész, és igaz ember volt, az 
uralkodóherceghez hű nemes. Jó barátságba 
került az északi flotta parancsnokával (a 
másik corma-dinai csillaggal), Algear Sil 
Desocceróval, aki maga mellé emelte, 

alvezérré tette (Psz. 2892). Együtt vezették a 
flottát, amit kettéosztva megbízható vezetés 
alatt és nagyobb területen, összehangolva 
vehették fel a harcot a gorvikiakkal. Ráadásul 
Rumenno társához híven kiváló érzékkel 
vezette az orránál fogva Balartio Bel Cormát, 
a nyakukra ültetett királyi megbízottat. A 
háború után is a gorvikiak kérlelhetetlen 
ellensége maradt, miután több tiltott 
műveletet is indított ellenük, barátja 
kikülönített flottacsoportot hozott létre 
számára (Psz. 2896), és a vezérhajóról 
Ködjárók néven elhíresült, ereje teljében 
tizenegy hadihajót is számláló egység 
vezérük haláláig üldözte a kalózokat, nem 
egyszer mélyen Gorvik felségvizeire hajózva. 
Rumenno végül Psz. 2896-ban a Darkar-
szigetek mellett vívott tengeri csatában 
elesett. Flottája – miután hitelt adtak azon 
híreknek, miszerint a shadoni udvar, a 
kínossá váló mini-flottát szándékosan 
játszotta a gorvikiak kezére – függetlenítette 
magát a koronától, és megmaradt hat 
hajójukkal északnak indultak. (Forrás: MG) 

Ködrontó (sha) 
Shadoni dromon, a Psz. XXIX. 

században a shadoni északi flotta hadihajója, 
parancsnoka a híres kapitány, Corma-dina 
csillagainak egyike, Rumenno Des Gelador. 
A háború után a különleges kegyként 
megszervezett (Psz. 2892) és a róla 
elnevezett Ködjárók nevű flottacsoport 
vezérhajója. Sérülésekkel bár, de átvészelte a 
drakari kelepcét (Psz. 2896) és kapitánya 
halálát, majd a megmaradt hat hajó 
egyikeként északra indult. További sorsa 
ismeretlen, és nehezen kutatható, a 
legendássá vált hadihajót ugyanis számos 
tengerészlegenda szerepelteti, ami szerint 
több helyen is felbukkant Shadontól egészen 
Sinemossáig. (Forrás: MG) 

Ködjárók (sha) 
A shadoni északi flottából a IV. corma-

dinai háború után – megunva vezérük 
gorvikiak elleni magánakcióit – szervezett 
flottakülönítmény (Psz. 2896), amit 
Rumenno Des Gelador, az egyik corma-dinai 
csillag vezetésével küldtek a gorviki kalózok 
után. Vezérhajója Rumenno Ködrontója volt, 
innen adták a veteránokból álló egység nevét. 
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A háborút abbahagyni nem tudó, a tengeren 
egyre öntörvényűbb alakulatnak szabad kezet 
adtak – jobb ötletnek látszott, mint 
megfegyelmezni a háborús hőst – és a flotta 
így számos alkalommal behatolt mélyen a 
gorviki felségvizekre is, nem kímélve a 
gorvikiakat. A shadoni udvarnál a hősökből 
előbb megtűrt katonák, majd kínos jelenség 
vált, a gorviki oldalon félelmetes hírű 
shadoni kalózoként emlegették őket. Végül 
Psz. 2896-ban a drakari kelepcében komoly 
vereséget szenvedtek, amit noha hat hajó is 
túlélt, ám hős kapitányukat, Rumennót 
elvesztették. Máig vitatott történelmi kérdés, 
hogy valóban a shadoni udvar játszotta-e 
Gorvik kezére a kezelhetetlen hajórajt, ám ők 
akkor ennek hitében a birodalomtól való 
elfordulás mellett döntöttek, és északra 
hajóztak majd a keleti partok egyik híres 
hajós társaságává váltak. (Forrás: MG) 

drakari kelepce (Psz. 2896) (sha) 
Shadoni-gorviki tengeri csata, ahol a 

gorviki hajók kelepcét állítottak és súlyos 
veszteséget okoztak a Ködjárók nevű corma-
dinai hajórajnak. A kelepcét a gorviki 
felségvizeken lévő Drakar-szigetek mellett 
állították a Kosfejű országának hajói. A 
shadoniak elveszeítették hős vezérüket, 
Rumenno Des Geladort is. Máig vitatott 
történelmi kérdés, hogy valóban a shadoni 
udvar játszotta-e Gorvik kezére a 
kezelhetetlen hajórajt, ám az egység ebben a 
hitben hátat fordított Domvik birodalmának. 
(Forrás: MG) 

Corma-dina csillagai (sha) 
Algear Sil Desoccero és Rumenno Des 

Gelador együttes elnevezése, a IV. corma-
dinai háborúból. (Forrás: MG) 

Balartio Bel Corma (Psz. ?–2891–2894–?) (sha) 
Shadoni nemes, flottabáró a Bel Corma 

királyi családból. A IV. corma-dinai háború 
idején a király, befolyásának erősítésére az 
északi flotta parancsnoka, Algear Sil 
Desoccero mellé rendelték. A kéretlen 
felügyelet azonban nem sokat ért, Corma-
dina csillagai rendre kijátszották és burkoltan 
semmibe vették Balartiót. A királyi családból 
való nemesnek később egy vártriád egyik 
tisztségét ajánlották – hiszen a háború után 
végképp nem volt szükség királyi 

megbízottra a flotta élén, amikor annak 
saját parancsnoka is volt – ám Balartio 
nem fogadta el, inkább külhonba 
bujdokolt szégyenében – valami oknál 
fogva haza nem szívesen ment. Állítólag 
több kalandozócsapatban is felbukkant, 
és különösen a Quironeia vidékén 
szerzett magának nevet. A szóbeszéd 
szerint Narvanban tűnt el. (Forrás: MG) 

Gelador-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemesi ház. 

Híres tagja az egyik corma-dinai csillag, 
a IV. corma-dinai háborúban híressé 
váló Rumenno Des Gelador. A ház 
színei a smaragd és a kármin, címerében 
háromágú szigony, jelmondatuk: 
„Korona fényében, Domvik 
kegyelmében!” A család tagjai 
nevükben a Des vitézi előtagot 
használják. (Forrás: MG) 

 
corma-dinai háború, V. (Psz. 2913–2918) 
(sha-gor) 

A Corma-dina szigeteiért 
folytatott shadoni–gorviki háborúk 
sorában az ötödik. I. Terda Radovik an 
Warvik trónra lépését kihasználva több 
szövetséges gorviki nagyúr is támadásra 
szánta el magát, mivel ígéretet kaptak 
Arkannán megszerzett birtokaik 
megtartására. Noha a király közvetlenül 
nem küldött csapatokat, az akvilonai 
bíboros, Domeron an Garravik nemcsak, 
hogy nyíltan támogatta a szigetek elleni 
hadjáratot, de maga is hajóra szállt és 
jelentős hadat vezetett Corma-dina 
ellen.   
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A VI. zátonyvízi háborúnak is 
nevezett konfliktusban a shadoniakat 
egyszerre több oldalon és helyen érte 
támadás, előfordult, hogy mire a győztes 
flotta visszatért volna, már lángolt a kikötő, 
vagy, hogy támadás érte a felhalmozott 
készleteket, és vissza kellett vonulniuk. A 
gorviki sorhajók ekkor kezdték el 
tömegesen alkalmazni a félelmetes, 
szakrális eredetű fegyvert, a raquan tüzét, 
amivel egyetlen találattal is komoly károkat 
okozhattak a shadoni hajóknak. A flotta 
jelentős veszteségeket szenvedett, a 
hajótörött katonák sokszor a túlélésért 
fosztogattak. Előfordult, hogy a szigeteken 
rekedt gyalogosok nehéz vértjeiket és 
fegyvereiket hátrahagyva, úszva és 
tutajokon próbáltak menekülni a gorviki 
túlerő elől, sokan fulladtak meg közülük. A 
gorvikiak Psz. 2915-ben, az angyalok 
csatájában végleg megszerezték a tengeri 
fölényt – a shadoni főatya megbízottját 
megsegítő Domvik küldöttet két éjszemű 
fenevad, Ranagol démonlovagjai 
semmisítették meg, majd ripityává zúzták a 
maradék shadoni flottát. A shadoniak 
erődítményeikbe szorultak, és a gorviki 
csapatok szabadon jártak-keltek a szigetek 
között, kedvük szerint ostromolva, 
éheztetve ki az erődöket. Egy gorviki nemes 
ötletére, Psz. 2911-ben adta ki I. Raquo a 
fekete-bullát, amiben kegyelmet igért 
minden gorviki kalóznak, akik eztán csak a 
megfelelő – természetesen shadoni – 
hajókat támadják meg, jutalmat ígért 
minden elsüllyesztett hadihajóért, ezzel a 
lépéssel megteremtették a Gorvikban 
tengeri vadászok – törvényes kalózok – 
intézményét. 

A háború jelentős eseményeihez, és 
legnagyobb ballépéséhez sorolják azt az 
akciót, amikor három gorviki hadihajó 
rajtaütött, és jelentősen megrongálta a 
Corma-dinától keletre, a Keleti-óceán 
határán fekvő egyik névtelen sziget ősi 
kolostorát, komoly károkat okozva a godoni 
eredetű védművekben (Psz. 2916). A 
szerzetesek lemészárlása kevéssé volt 
nevezetes haditett, ám amikor néhány héttel 
később keletről orzóvihar csapott le a 

szigetekre, már késő volt megbánást 
tanúsítani. A félelmetes, soha nem látott 
áradat romokat, halottakat vagy éppen 
nyáladzó őrülteket hagyott maga után, 
amerre ment, és nem tett különbséget 
gorvikiak vagy shadoniak között. Hajórajok 
vesztek oda, falvak néptelenedtek el. Maga a 
gorvikiak – ha nem is hivatalos, de eszmei – 
fővezére, Domeron bíboros is kishíján 
áldozatául esett az iszonyatnak, ami után 
meggyengülve hazatérni kényszerült – ahol 
sikerrel le is váltották. A hadi 
cselekményeket megbénító, azoknál 
jelentősebb veszteségeket okozó orzóvihar 
rejtélyes módon, állítólag kalandozók 
jóvoltából tűnt el, ahogyan a keleti határ-
kolostor mágikus védműveit is sikerült 
helyreállítani. 

Psz. 2917-ben vette kezdetét a háború 
utolsó, ám jelentős haditette, a ravanaci 
portyaként elhíresült hadmozdulat. A 
harcokban kitűnt – és a vihar miatt 
vetélytársak nélkül maradt – warviki 
származású Cerazzo con Baldini afféle nem 
hivatalos, de legerősebb fővezérként 
összefogta a megmaradt gorviki erőket, és 
összehangolt támadást indított Corma-dina 
legnagyobb szigete, Ravanac ellen. 
Személyesen vezette Ceoserra ostromát, amit 
az év végére sikerrel be is fejezett, szabad 
utat nyitva a gorviki erőknek. Davcorét 
bekerítette, ám csak a sziget feléig jutott, 
Efvirro alatt a bestiák csatájában (Psz. 2918) 
meghátrálni kényszerült a sokszor állati 
vadsággal és elszántsággal küzdő maradék 
shadoni erők elől. Még felállította az újonnan 
létesült határon Ranagol nyakláncát – ami 
száz, karóba húzott Domvik-papot jelentett – 
de a politika alakulása megakadályozta, hogy 
bármi egyebet tegyen.  

A sikeres háborúnak I. Terda eltűnése 
vetett véget, az erőviszonyok felborultak, és 
a gorviki urak mindegyike a hazai területekre 
kezdett koncentrálni. Cerazzo csapatai 
egyszerűen hazatértek uraik parancsára. 
Ennek ellenére a Corma-dina nagy része 
gorviki kézre került. A gorvikiak helyzetük 
megszilárdítására felépítették Nardavar és 
Rannavar erődjeit. (MG; Geofrámia,98)  
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Domeron an Garravik (Psz. 2867/2908–2916/?) 
(gor) 

Gorviki nemes, Psz. 2908-tól Aquilona 
tartomány választott bíborosa az V. corma-
dinai háború idején. Erős akaratú, számító 
férfiú, Ranagol nagy hatalmú papja. Az I. 
Terda Radovik feltűnésével kibontakozó V. 
corma-dinai háborúban maga is jelentős 
csapatokat vezet a szigetre, és személye válik 

a hadjárat eszmei vezetőjévé. 
Tevékenységének csúcspontja az 
angyalok csatája (Psz. 2915.), ahol a 
Domvik-küldöttre Ranagol két 
démonlovagját is sikerül ráuszítania, 
ami nem csak a tényleges győzelmet 
hozta el a gorvikiaknak a csatában, de a 
tengeri fölény megszerzése mellett 
hatalmas erkölcsi győzelmet is arattak – 
az ő szemszögükből nézve.  
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Nem ismeretes, hogy volt-e szerepe a 
Keleti-óceán határán álló, névtelen kolostor 
megrongálásában, ám a szigetekre 
szabadult, mindkét felet alaposan 
megtépázó orzóvihar kis híján őt is 
elpusztította. Minden történetíró másképpen 
meséli, a gorvikias érzelműek szerint 
oroszlánrésze volt a vihar megfékezésében, 
mások szerint éppen csak megúszta a 
találkozást, és egészen más erők felelősek a 
vihar eltüntetéséért, ám abban mindenki 
egyetért, hogy ezután kényszerült arra, hogy 
hazatérjen corma-dinai kalandjából. 
Gyengeségét kihasználva ellenfelei sikerrel 
kísérelték meg leváltani, Oledo an Ranvera, 
a sikeres gon-morra (byzon viador) a 
választások rendszere óta hallatlan, 
előrehozott választáson megalázó vereséget 
mért rá. Noha többször is megpróbálták 
megölni, kíséretének – és állítólag 
kalandozóknak is – hála mindannyiszor 
kicsúszott merénylői karmaiból és 
Warvikban keresett menedéket. Állítólag a 
Gáton találta meg azt, de a jól értesültek a 
Kereskedő Hercegségek területén vélték 
tudni őt. (Forrás: MG) 
Oledo an Ranvera (Psz. ?/2916–?) (gor) 

Gorviki, aquilonai kisnemes, Psz. 
2916-tól Aquilona tartomány választott 
bíborosa. Az V. corma-dinai háborúból 
gyengén és betegesen visszatérő, legjobb 
embereit elveszített Domeron an Garravik 
ellen tört, és Ranagol akaratából még előde 
életében új választást kényszerített ki, amit 
meg is nyert. Oledo méltóságteljes, művészi 
hajlamú, harcias Ranagol-pap volt, sikeres 
gon-morra (byzon viador). Állítólag a nők 
magáévá tételének egyre perverzebb 
módjait eszelte ki, ezért azokat egy idő után 
már csak parancsra tudta ágyába 
kényszeríteni. Köpönyegforgató politikus 
volt, a látható felszín alatt sokszor teljesen 
ellentétes irányban munkálkodott. Egy vagy 
több szövetségese, lekötelezettje is volt a 
Holdkos iskolából, akik számos dologban 
segítették. (Forrás: MG) 
fekete-bulla (Psz. 2911) (gor) 

Psz. 2911-ben, az V. corma-dinai 
háború alatt, I. Terda Radovik király által 
kiadott rendelet, ami Labora ab Tourrini 

Feketevész nevű hajójáról kapta a nevét, 
mivel a király annak fedélzetén ütötte az 
oklevélre pecsétjét, miközben megszemlélte 
a tengeri vadászok flottáját. Közeletű és 
sokkal ismertebb elnevezése kalózrendelet. 
Az okiratban Gorvik királya a kalózokból lett 
tengeri vadászokat mindaddig a társadalom 
megbecsült tagjának minősítette és tisztes 
tengerésznek tekintendőknek nyilvánította, 
ameddig csak az arra érdemes hajókat – 
természetesen shadoniakat – fosztják ki. Ez a 
rendelet teremtette meg a mai tengeri 
vadászok – más országokban gorviki kalózok 
– törvényes státuszát, ami mai naoit 
megkülönbözteti őket a gorvikban is üldözött 
kalózoktól.  

Egy, a bullához kapcsolódó legenda 
szerint nem csak a hajó miatt fekete a 
rendelet neve, hanem azért is, mert a 
pecsétjébe Ranagol papjainak szertartásával 
az uralkodó és kalózkapitányai vérét 
keverték, ami így a Kosfejű védelmét hozza a 
pecsétre felesküdött és a rendeletet betartó 
kalózkapitányokra, akiknek nem árthatnak 
Ranagol-papjai és akik kötelesek szolgálni 
Gorvik törvényes, az egyház által szentesített 
királyát, ha az szólítja őket és vérével 
igazolja magát. Állítólag mára több „eredeti” 
páldány is létezik az oklevélből, amire 
szívesen esküdnek az új kapitányok, és 
persze a bullát előszeretettel birtokolja 
minden Gorvik élére vágyó és törő személy 
is. (Forrás: Magus88 - Tengeri vadász; MG) 

Labora ab Tourrini (Psz. ?–2911–?) (gor) 
Gorviki nemes, a cabrapoi (Gorvik 

tartomány) Tourrini-ház jeles tagja, I. Terda 
Radovik király bizalmasa. Amikor az V. 
corma-dinai háború idején az uralkodó – aki 
hivatalosan nem küldött ugyan csapatokat a 
szigetekre, de számos módon támogatta a 
támadó gorviki erőket – egy fontos 
szállítmány célba juttatásával bízta meg, 
kalózokat fogadott maga mellé, jutalmat és 
addigi bűneik miatti felmentést ígérve nekik 
– ezt a flottát hívták először tengeri 
vadászoknak. Sikere és a fia, Vito kidolgozta 
szabályok oknán adta ki I. Terda a Psz. 2911-
ben a fekete-bullát, aminek sokkal inkább 
elterjedt a közkeletű kalózrendelet 
elnevezése, amiben megteremtette a tengeri 
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vadászok fogalmát, státuszát és törvényi 
hátterüket. Labora fiával – egyes források 
több fiút is emlegetnek, noha csak Vito neve 
vált híressé – végigharcolta a háborút, grófi 
címet és metrai birtokot szerzett, majd I. 
Terda rejtélyes eltűnése után a Tengeri 
Vadászok nevű kalózflotta parancsnokaként 
szolgált. A legendák szerint mesés 
kincsekkel együtt temették el –fiai inkább 
apjuk mellé temették, minthogy az 
osztozkodás megrontsa viszonyukat – 
valahol a Holtak-tengerének egy titkos 
zátonyszigetén. (Forrás: Magus88 - Tengeri 
vadász; MG) 

Feketevész (gor) 
Gorvik vizeinek egyik rettegett 

kalózhajója, Labora ab Tourrini 
háromárbocos tabrakja, aminek fedélzetén az 
V. corma-dinai háború idején I. Terda király 
a fekete-bullát lepecsételte. A hajó azóta is az 
egykori legendás uralkodó védelmét élvezi és 
a Tengeri Vadászok csoportosulásának 
vezérhajója. Számtalan legenda kötődik 
hozzá, sok helyen feltűnt az idők során, s 
noha állítólag már többen is a tenger fenekére 
küldték, a jól értesültek szerint máig a 
Holtak-tengerének habjait szeli. (Forrás: MG; 
Magus88 - Tengeri vadász) 

Vito con Tourrini (Psz. ?–2911–?) (gor) 
Gorviki nemes, az apja, Labora révén 

grófi rangra emelt Tourrini család jeles tagja. 
Atyja alatt szolgált az V. corma-dinai háború 
idején, és az ő nevéhez fűződik a kalózokból 
toborzott Tengeri Vadászok szabályainak 
megalkotása, ami alapot adott az I. Terda 
király által kiadott fekete-bullához, ami azóta 
is meghatározza a törvényes és a 
törvénytelen gorviki kalózok közötti 
különbséget. Vito vitézül végigharcolta a 
háborút, állítólag meg is nyomorodott, ám 
atyja örököseként, tengeri vadászainak 
megbecsült vezéreként fosztogatta Shadont 
haláláig. (Forrás: MG; Magus88 - Tengeri 
vadász) 

Tourrini-ház (gor) 
Gorviki, Cabrapoi, később I. Terda 

Radovik királytól grófi rangot és metrai 
birtokokat szerzett nemesi család. 
Alapítójának a király bizalmasa, Labora ab 
Tourrini tekinthető, aki kalózokból először 

szervezte meg a tengeri vadászokat, és a 
fia, Vito által kidolgozott szabályokkal 
megteremtette az alapokat a törvényes 
kalózok státuszát jelentő Psz. 2911-es 
fekete-bullához.  

A ház címere vörös és fekete – 
később ezek a színek lettek a tengeri 
vadászok kedvelt színei is – rajta tengeri 
csigából előtörő pengék. A család 
jelmondata: Viharban nyugalom, 
veszélyben bátorság! A ház tagjai mára 
a con nemesi előnevet használják, és az 
eredeti nevet megőrző Tengeri 
Vadászok csoportjának fő támogatói és 
vezérei. (Forrás: MG; Magus88 - 
Tengeri vadász) 

 
tengeri vadászok (gor) 

A gorviki kalózok, tengeri 
harcosok közkeletű elnevezése. Jogilag 
az I. Terda által kiadott Psz. 2911-es 
fekete-bulla – avagy kalózrendelet – 
különbözteti meg őket a közönséges 
tengeri rablóktól. A rendelet ugyanis a 
kalózokból lett tengeri vadászokat 
mindaddig a társadalom megbecsült 
tagjának minősítette és tisztes 
tengerésznek tekintendőknek 
nyilvánította, ameddig csak az arra 
érdemes hajókat – természetesen 
shadoniakat – fosztják ki. A tengeri 
vadászok tehát a gorviki társadalom 
nem üldözött tagjai, noha a határokon 
kívül már semmiben nem különböznek 
a kalózoktól. Képzett hajósok és 
rettegett tengeri fosztogatók, 
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módszereik, felszerelésük és mentalitásuk, 
ahogy kemény sorsuk és általában rövid 
életük sem különbözik igazán a közönséges 
kalózokétól. Rendszerint egy-egy támogató, 
híres kapitány alatt, vagy önállóan 
csoportosulásokba szerveződnek, amik saját 
zászlóval, kendővel és tetoválással, idővel 
hírnévvel is rendelkeznek. Tevékenységi 
területüknek a Holtak-tengere tekinthető, de 
északabbra-délebbre is előfordulnak, sőt, 
árulónak tekintett ellenfeleik, az eronei 
tengeri farkasok területére, a Gályák-
tengerére is rendre bemerészkednek. Noha 
ez nem törvényszerű, mégis, eredetükből 
fakadóan is a többségük Gorvik 
tartománybeli hatalmakat szolgál. A 
tengereken is érintett kereskedők, nemesek, 
egyházi és világi hatalmak előszeretettel 
használják őket, így gyakran sodródnak 
akár az áldozatok szerepébe is a különböző 
hatalmi játszmákban. Gorvikon kívül 
kalózoknak megfelelő bánásmód vár rájuk 
mindenhol. Jellemző, hogy a külhoni 
köznyelv tengeri vadásznak nevez minden 
gorviki tengeri harcost, kalózt és az otthon 
törvényes vadászokat is. (Forrás: MG; 
Magus88 - Tengeri vadász) 
angyalok csatája (Psz. 2915) (sha-gor) 

Az V. corma-dinai háború egyik nagy 
jelentőségű és híres csatája. A gorviki és 
shadoni hajóhad összecsapására Gorreda 
szigete mellett került sor. A Shadoni 
hajóhadban jelen volt a főatya megbízottja 
is, aki valamilyen módon Domvik szárnyas 
küldöttét idézte meg, aki lelket öntött a 
csapatokba. Hamarosan megjelent azonban 
Ranagol két démonlovagja, a legenda 
szerint a gorviki bíboros-vezér, Domeron an 
Garravik közbenjárására. A két Ranagol-
küldött elpusztította Domvik angyalát, majd 
a szerteszét menekülő shadoni hajóknak 
esett, és valamennyit elsüllyesztette vagy 
használhatatlanná rongálta. A shadoniak a 
háború végéig elveszítették a tengeri 
fölényt, és váraikba vonultak vissza. A 
szomorú eseményt a kevés hiteles shadoni 
szemtanú ellenére is több mű örökítette 
meg, az egyik leghitelesebbnek tartott a 
neves Dies Ravallona-i történész, Euno 
Fergilanto műve, ami a Mikor leszakadt az 

ég címet viseli, és érdekes módon, a 
gorvikiak győzelme ellenére Ranagol 
segítségének túlzott kikérésével indokolta a 
háború abszolút sikerének elmaradását. 
(Forrás: MG) 

Enuo Fergilanto (ker.herc.) 
Neves történetíró Dies Ravallonából a 

Psz. XXX. században. Hihetetlen 
nyomozásairól volt nevezetes, számtalan 
embert kutatott fel és beszélt velük a 
feldolgozott témáiról, országra, fajra vagy 
vallásra való tekintet nélkül, ami nem 
egyszer komoly bajba is sodorta. Egyik 
munkája a Mikor leszakadt az ég címet viseli, 
ami az angyalok csatája – és az V. corma-
dinai háború – egyik legpontosabb 
forrásanyagának tekintik. (Forrás: MG) 

Mikor leszakadt az ég (ker.herc.) 
A neves Dies Ravallona-i történész, 

Enuo Fergilanto műve az V. corma-dinai 
háborúról. (Forrás: MG) 

Cerazzo con Baldini (Psz. ?–2917–?) (gor) 
Gorviki, Gorvik tartománybeli nemes, 

lovag és vezér, a Conte-Corcoranok 
lekötelezettje. Az ő megbízásukból, több 
hajóból és számos carridonból (katona) álló 
csapat élén érkezett Corma-dinára az V. 
corma-dinai háború idején. Célja a vezetés 
megszerzése, és ura akaratának érvényesítése 
volt, ám erre az aquilonai bíboros 
kimondatlan fősége idején nem volt alkalma. 
A helyzet Domeron an Garravik hazatérése 
után változott meg, amikor varázstudói és 
orgyilkosai segítségével, támogatója 
tekintélyét is kihasználva sikerült 
összefognia a gorviki erőket, és Psz. 2917-
ben megindította a ravanaci portya néven 
emlegetett hadjáratot a Corma-dina 
legnagyobb szigete, Ravanac megszerzésére. 
Megostromolta és bevette Ceoserra várát, a 
shadoni erősséget állítólag gólemekkel 
romboltatta le. Körülzárta Davcorét – ami 
egyébként a háború végéig kitartott – ám 
csapatai csak a sziget feléig jutottak, Efvirro 
alatt, a bestiák csatájában megfutamodtak az 
állatok módjára harcoló shadoniak elől.  

I. Terda Radovik rejtélyes eltűnése a 
corma-dinai hadszíntéren is váratlan 
fordulatot hozott, az odahaza megváltozott 
erőviszonyok miatt a seregeket küldő urak 
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sorra hívták haza csapataikat, így Cerazzo – 
aki híján volt bármiféle kinevezésnek, ami 
maga mellé kényszerítette volna a katonákat 
– gyakorlatilag csapatok nélkül maradt. Az 
elfoglalt terület határán még 
elrettentésképpen felállíttatta a Ranagol 
nyakláncaként elhíresült, száz karóba húzott 
Domvik-papból álló kerítést, ám érdemben 
már nem tudott változtatni a lassan 
abbamaradó háború kimenetelén. Noha már 
elintézte, hogy az épülő Rannavar élére 
pártfogója rokona kerüljön, haza nem akart 
térni, sikertelenségének szégyenében 
önkéntes száműzetésbe vonult. Állítólag 
shadoni árnyékjárók pengéjétől halt meg 
valahol a Déli Városállamokban. (Forrás: 
MG) 

Liriallo Ves Nobelo (Psz. ?–2917–?) (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemes hölgy, a 

davcorei Nobelo-ház jeles tagja. Az V. 
corma-dinai háború idején, amikor a ravanaci 
portya során Cerazzo con Baldini csapatai 
Davcore felé közeledtek, kimenekítette övéit, 
és az asszonyok és gyermekek többségét, ám 
lelkes védőcsapattal Domvikra esküdött a 
város megtartására. Éjjel-nappal védműveket 
építettek, és a megnyerő modorú, harcias 
nemeshölgy nemcsak jelenlétével, de két 
keze munkájával is segítette embereit. A 
védelemben állítólag kalandozók is részt 
vettek, és minden bizonnyal Domvik számára 
is kedves volt Davcore, mert az első roham 
után még három másikat is kibírt, és amikor a 
beküldött gon-corgák sem értek el 
eredményt, Cerazzo, a gorvikiak parancsnoka 
inkább körülzáratta a várost és tovább 
menetelt Ravanac-sziget elfoglalására. 
Liriallo igazi amazonként védelmezte 
városát, a felhalmozott készleteknek 
köszönhetően pedig a háború végéig meg is 
tartották a falakat.  

Mikor a háború végeztével a hölgy 
levelét rátermett futár juttatta el Shadon 
királyának, az uralkodó és a triatos másik két 
ága is fontosnak vélte Davcore megtartását. 
A közeli Shadvarból hajókkal két esztendeig 
látták el a várost és lelkesen kitartó védőit, és 
amikor Psz. 2920-ban a shadoniak rászánták 
magukat a város felmentésére, gyakorlatilag 
számottevő ellenállás nélkül egyenesítették 

ki a határvonalat Davcore magasságáig. 
Liriallo egy külhoni lovaghoz ment 
feleségül, és három egészséges fiút szült 
neki, akik továbbvitték a derék corma-
dinai ház nevét. (Forrás: MG) 

bestiák csatája (Psz. 2918) (sha-gor) 
Az V. corma-dinai háború egyik 

csatája, a ravanaci portya végét jelentő 
esemény. Cerazzo con Baldini előretörő 
gorviki csapatait a shadoniak 
meglepték. A fegyelmezetlen, 
megtépázott, szedett-vetett shadoniak 
földbe ásott lyukakból törtek elő, 
vadállat módjára harcoltak, kis 
veszteséget, ám annál nagyobb 
ijedelmet okozva a gorvikiak soraiban, 
akik visszavonultak, és többé nem is 
indultak már neki a szigetekért folytatott 
ötödik háború során. A shadoniak 
vezérének – ha volt – neve nem maradt 
fenn, a kimerült, egységeiket vesztett 
katonák már régen a túlélésért és a 
bosszúért, és nem a dicsőségért 
harcoltak. (Forrás: MG) 

Ranagol nyaklánca (sha-gor) 
Cerazzo con Baldini gorviki vezér 

utolsó – és Shadon szerint 
legfelháborítóbb – cselekedete az V. 
corma-dinai háború során, Psz. 2918-
ban. Mivel csapatai Ravanac szigetén 
elakadtak, megjelölte a határt, és száz 
Domvik-papot húzatott karóba, és 
sorban felállíttatta őket a sziget derekán. 
Egyes történészek szerint az áldozatok 
java része nem is pap volt, hanem 
mindenféle shadoni foglyokat 
öltöztettek fel Domvik-papjainak vörös 
öltözékébe. A megfélemlítésnek szánt 
cselekedet legalább annyi 
bosszúfogadalmat is eredményezett – a 
feltételezések szerint Cerazzo 
bosszúállók pengéjétől halt meg. 
(Forrás: MG) 

ravanaci portya (Psz. 2917–2918) (sha-gor) 
Psz. 2917-ben vette kezdetét a 

háború utolsó, ám jelentős haditette, a 
ravanaci portyaként elhíresült 
hadmozdulat. A harcokban kitűnt – és a 
vihar miatt vetélytársak nélkül maradt – 
warviki származású Cerazzo con 
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Baldini afféle nem hivatalos, de legerősebb 
fővezérként összefogta a megmaradt 
gorviki erőket, és összehangolt támadást 
indított Corma-dina legnagyobb szigete, 
Ravanac ellen. Személyesen vezette 
Ceoserra ostromát, amit az év végére 
sikerrel be is fejezett, szabad utat nyitva a 
gorviki erőknek. A várat leromboltatta. 
Davcorét bekerítette, ám csak a sziget feléig 
jutott, Efvirro alatt a bestiák csatájában 
(Psz. 2918) meghátrálni kényszerült a 
sokszor állati vadsággal és elszántsággal 
küzdő maradék shadoni erők elől. Még 
felállította az újonnan létesült határon 
Ranagol nyakláncát – ami száz, karóba 
húzott Domvik-papot jelentett – de a 
politika alakulása megakadályozta, hogy 
bármi egyebet tegyen. A hadjárat, és vele az 
V. corma-dinai háború véget ért. (Forrás: 
MG) 
zátonyvízi háború, VI. (Psz. 2913–2918) 
(sha-gor) 

Az V. corma-dinai háború másik 
elnevezése. Lásd ott. 
Fedrage Bezzario (Psz. 2906–2934–?) 
(sha) 

Shadoni, shadleki születésű 
kereskedő, apja mozgó árudájával járta a 
szigeteket az V. corma-dinai háborúban. 
Akkor vagyonuk elveszett, és csak a 
szerencséjének – és valószínűleg apja 
önfeláldozásának – köszönhette, hogy élve 
elhagyhatta Corma-dinát. Mégis visszatért 
oda, ugyanis udvarközeli kapcsolatainak 
hála, fülébe jutott, hogy a herceg megoldást 
keres a szinte teljesen kipusztult zátonyvízi 
haszonállatok pótlására. Fedrage merész 
tervet eszelt ki, és ehhez tíz hadihajót kért, 
partraszálló pallókkal, de katonák nélkül. 
Szerencséje volt, mivel Domvik papjai is 
állították jó szándékát, kapott, egy 
koronatestvériségekből való árnyékjáróval 
együtt, akinek egyetlen feladata volt, hogy 
átvágja a torkát, ha Fedrage trükközni 
próbál. Az elmés kereskedő azonban a 
Vihar-szorosnál kötött ki hajóival, és 
telepakolta őket Zuanar tartomány sokat 
tűrő jakjaival. A bundás állatok zokszó 
nélkül tűrték a hajóutat, és volt miből 
állatokat osztogatnia a Corma-dinán 

élőknek. Hogy megérte-e, arra mára a család 
minden tagja igent mond, ugyanis Fedrage 
corma-dinai nemesi címet kapott tettéért, 
amivel megoldotta a szigetek haszonállat 
állományának pótlását, és egyben hozzájárult 
a cormai jak kifejlődéséhez is. (Forrás: MG) 

Bezzario-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemesi ház. 

Alapítója a zuanari jakokat Corma-dinára 
szállító Fedrage Bezzario, akit tettéért vitézi 
rangra emeltek, és birtokokat kapott Ravanac 
szigetén, Efvirro mellett. A család azóta is 
kiemelt helyet foglal el az állattenyésztés 
területén, noha számos jobbágyuk és szabad 
parasztjuk végzi a munkát. Kiterjedt 
kereskedelemmel is foglalkoznak, ám 
elsősorban Shadonon belül. A ház tagjai 
nevükben a Des vitézi előtagot használják. A 
ház színei a pergamen és az azúr, címerében 
jakfej, jelmondata: „Első ötlet, merész jövő”! 
(Forrás: MG) 

 
cormai jak (sha) 

Corma-dina legelterjedtebb 
haszonállata, elsősorban a húsa miatt tartják, 
de egy kevés tejet is ad. Eredetileg Zuanar 
hűvös lejtőiről származik, a Psz. XXX. 
század hajnalán hajószámra hozták a 
szigetekre a háborúban megcsappant 
állatállomány pótlására. A zord időhöz 
szokott jószágoknak kedvére való volt a hely, 
elszaporodtak, még ha vastag bundáikat le is 
vedlették. A mai cormai jak a zuanarinál 
kisebb testű, szürkés, rövid szőrű növényevő.  
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Corma-dinán dívik az úgynevezett 
szigeteltetés, amikor egy-egy füves zátony-
szigetre hajózzák át az állatot vagy állatokat, 
és addig hagyják ott, amíg le nem legelték az 
egészet, majd új helyre tutajozzák őket. A 
corma-dinaiak egyik fő húsétele a jak, 
számtalan változatban készítik, de a tejéből 
készült sajt is ismert. Szarvaiból – ami a 
századok során szintén kisebb lett – 
faragványok, díszes tülkök készülnek. 
(Forrás: MG) 

corma-dinai háború, VI. (Psz. 3239–3244) (sha-
gor) 

A Corma-dina szigeteiért folytatott 
shadoni-gorviki háborúk sorában a hatodik. 
Állítólag kalandozók, mások szerint 
bosszúálló shadoni boszorkányok 
mesterkedései, megint más források szerint 
gorviki nemesek közbenjárására robbant ki. 
Gorviki oldalon kiemelkedően fontos 
szerepet játszott az arkannai nemesi házak 
szövetsége, a Mezcarra-ház vezetésével. A 
gorvikiak gondos tervezését, vagy legalábbis 
jelentős háttérerők munkját sejtetik azok a 
shadoni hátországban történt események, 
perek, árulások, gyilkosságok, amik 
gondosan előkészítették azt, hogy az ellán 
haderő, a birodalmiról nem is beszélve, 
vezető nélkül, vagy éppen azok váltásakor, 
belső ellentétekkel tarkítva találja magát a 
háborúban. A gorvikiak gyorsan és 
kegyetlenül csaptak le, és kezdettől fogva 
megfélemlítették a lakosságot, nehogy 
támogatni merjék az ellenséget. Faios Lucien 
beszámolójának részlete jól jellemzi az 
akkori állapotokat: „Ranagol fattyai vasban 
dübörögve közeledtek, ám a bölcsebbek 
tudták, hogy egy részük már bejutott a 
védművek mögé. Ezért nem szólt a riadókürt, 
és átvágott torokkal borult dárdavetőjére a 
legmagasabb torony őre is. Az a néhány 
szökött vértes nem védheti meg a falut. A 
kevés katona a nőket és az öregeket a partra 
terelte, de látszott, hogy a királyi lobogós 
brigg nem éri el a partot idejében. Az 
asszonyok sírva rakták kosarakba 
csecsemőiket, volt, amelyikbe három is jutott, 
és vízre bocsátották őket, hogy legalább ők 
elérhessék a hajót. Sorsot húztak, és 
néhányan vágott sebekkel Domvik 

segedelmét kérve a vízbe gázoltak, 
hiszen a cápák figyelmét is el kellett 
terelni…” A gorvikiak nagy számban 
alkalmazták raquan tüzét, amivel sok 
shadoni hajót sikerült megsemmisíteni, 
a tengerészek java része a heves tüzek 
áldozata lett. A shadoniak nem tudták 
előkeríteni a mindenfelé rejtőző 
gorvikiakat, ezért büntetőmáglyákra 
tereltek mindenkit, aki csak kicsit is 
gyanús volt. Noha Kis-Gorvik 
hercegétől is csak csekély támogatás 
érkezett, Gorvik egészét pedig nem 
sikerült az ügy mögé felsorakoztatni, 
mégis apró gorviki győzelmekkel 
sikerült újabb területeket elhódítani 
Shadontól, ennek ellenére ezt a háborút 
nem sorolják a zátonyvíziek közé, mivel 
az ellán flotta sem lépett fel egységesen 
a támadók ellen. Azonban a shadoniak 
helyi sikereket is elértek, több település 
és sziget nem egyszer gazdát cserélt, 
volt olyan vár, aminek egyik fele 
hónapokig az ellenség kezén volt. A 
shadoniak megszerezték Basrada 
szigetét, ahol elkezdték Boen-tio 
erődjének felépítését. A gorviki oldalon 
Breminio vált várossá ezidőben. A 
háború végére a Corma-dina nagyobbik 
fele Gorvik kézen maradt. (Forrás: MG; 
Geofrámia,98) 

Adernite Vir Lidoan (Psz. 3211/3248–3279) 
(sha) 

Shadoni, Shadon tartománybeli 
nemes, palotagróf a VI. corma-dinai 
háború idején. Állítólag valamilyen 
nőügy miatt kegyvesztett lett az 
udvarnál, így birtokait kiváló új corma-
dinai földekre cserélték, és a nemest 
családjával együtt az épülő Boen-tio 
várába és Basrada szigetére küldték. 
Sokan csupán a királyi nemesek hercegi 
területekre történő beszivárogtatását 
látták benne, ám Adernite komoly 
elszántsággal látott neki területeit 
megerősíteni, és új lendülettel vette fel a 
harcot a gorvikiakkal. 
Összeköttetéseinek hála egy shadoni 
királyi ezredet vezényeltek a Basrada-
szigetre, s noha támadó műveleteket 
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semmi esetre sem kezdeményezett, de 
komoly határvédelmet hozott létre a félig 
gorviki kézen lévő szigeten. Az ő nevéhez 
fűződik a lakosság még harcképes férfi 
tagjainak egyfajta kötelező kiképzése – a 
kiesett munka elvégzését megszervezte az 
otthonmaradottakból. Corma-dina több 
szigetén is átvették a szokást, remélve, hogy 
a csöndes, sokat tűrő corma-dinaiak így 
hatékonyabban tudják majd felvenni a 
harcot Gorvik kutyáival, ha újra eljő az idő. 

Állítólag sok külhoni kalandozót is 
alkalmazott, akik különböző harci stílusokat 
képviseltek, legnagyobb bizalmasa egy a 
Riegoy-öböl vidékéről származó hajós volt. 
Psz. 3279-ban meggyilkolták, várában lepték 
meg, haláláért a szóbeszéd szerint gorviki 
érzelmű kalandozók tehetők felelőssé. 
(Forrás: MG) 

 
 
 



MAGUS                                                            Szemelvények a corma-dinai háborúkról                                   Kalandozok.hu 

38 
 

Lidoan-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemesi ház. A 

Psz. 3248-ban települt a szigetekre Shadon 
tartományból, a királyi udvarnál kegyvesztett 
Adernite Vir Lidoan vezetése alatt. Birtokaik 
a Basrada-szigeten vannak, a ház valamely 
tagja rendszerint Boen-tio várának kapitánya, 
parancsnok-helyettese, vagy legalább 
valamely fontos személye. A család harcos 
beállítottságú, és noha király-hű házként 
tartják számon – ám sosem vétett 
helyzetének kötelezettségei ellen – élénk 
érdeklődést mutat a külhoni shadoni 
enklávék iránt. A ház színei a smaragd és a 
mályva, címerében leeresztett rácsú várkapu, 
jelmondatuk: „Évezredek kitartásával!”. 
(Forrás: MG) 

 
Vercroggo-ház (gor) 

Gorviki, arkannai (Corma-dina) nemesi 
ház. Psz. 3243-ban kaptak nemesi rangot és 
birtokot Ron-gada szigetén. A család 
központja Breminio városában van. A család 
a hajózást támogatja, soraiból neves 
tengerészek és katonák kerültek ki. A ház 
Gorvik hercegének lekötelezettje. Kedvelik 
és támogatják a byzonviadalokat, hozzájuk 
fűződik a Breminióban működő, kevéssé 
híres gon-morra iskola alapítása. Címerükön 
lándzsával átszúrt madár, jelmondatuk: 
„Előttünk halsz!” (Forrás: MG) 

Bronidan-ház (gor) 
Gorviki, arkannai (Corma-dina) nemesi 

ház. Psz. 3243-ban kaptak nemesi rangot és 
birtokot Ron-gada szigetén. A család 
központja Breminio városában van. A ház  

 
 

Abrado hercegéhez hű. Képzett 
fejvadászaikból úgy tűnik, hogy külön 
képzéssel is foglalkoznak. A ház 
emellett érdekelt a mezőgazdaságban, 
parasztjaik jó része a szokásos 
termények helyett külön megbízottak 
gondos tervei szerint összeállított 
növényeket termesztenek, amik közül 
nem egy mérgező és a család 
boszorkánymesterei dolgozzák fel őket. 
Címerükön levél, jelmondatuk: 
„Viharok erejével, eső makacsságával!” 
(Forrás: MG) 

 
Conte-Arginso-ház (gor) 

Gorviki, arkannai (Corma-dina) 
nemesi ház. Psz. 3243-ban kaptak 
nemesi rangot és birtokot Ron-gada 
szigetén. A család központja Breminio 
városában van. A család Gorvik 
tartomány hercegéhez hű, noha a 
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politikában mindig megtalálta a maga – 
sosem egyirányú – útját. A család kiterjedt 
külhoni kapcsolatokkal rendelkezik, 
kereskedőhajóik – amik számos 
előjoguknak és monopóliumuknak hála a 
sziget leginkább keresett hajói közé 
tartoznak – Imbre-dina és a Duaron-tenger 
partvidékén is rendszeres látogatónak 
számítanak. A ház címerében vitorláshajó, 
jelmondata: „Pénzzel, szóval, acéllal!” 
(Forrás: MG) 

 
corma-dinai háború, VII. (Psz. 3611.) 
(sha-gor) 

A Corma-dina szigeteiért folytatott 
shadoni-gorviki háborúk sorában a hetedik 
és egyben a legrövidebb. Nevezik VII. 
zátonyvízi háborúnak is. Erős 
uralkodóhercegi nyomásra Shadon 
csapatokat küldött a szigetek 
visszafoglalására. A hat északi 
tartományból azonban nem túl nagy sereg 
gyűlt össze, és a királyi seregvezér, 
Edunardo Bel Crossial is csak óvatos 
előrenyomulásra kapott parancsot. Az 
egyezség értelmében ő parancsnokolt az 
ellán hadaknak is. Akadtak azonban olyan 
egységek is, akik a virtust többre értékelték, 
mint a visszafogottságot burkoltan előíró 
parancsokat, például Viesuvo Cera-Corma 
flottabáró, akinek egységei sorra 
futamították meg a létszámfölényben lévő 
gorviki hajókat. A shadoni csapatok 
emellett jelentős támogatás kaptak egyházi 
és különleges szervezetek oldaláról is, ami 
ugyan nem volt annyira látványos, mint a 

cormafehér lobogók alatt vonuló ezredek, ám 
mégis legalább annyira hatékonynak 
bizonyultak. Egyik döntő eredményük a 
Második Arc Testvériségéhez kötődik: 
Menor Sil Cera-Corma hadicselével 
elfoglalták Ichafan szigetének gorviki kézen 
lévő kikötőjét, ami utat nyitott Arkada felé. A 
gorvikiak eddigre azonban már 
berendezkedtek, és a támadás addig jutott el, 
ahol a gorvikiak erősségei álltak, majd 
megakadt, csupán Ravanac szigetén tudtak a 
shadoniak kisebb sikert elérni, így néhány 
sziget cserélt gazdát. A hajókat megfúrták, 
számos tengerész ragadt a szigeteken 
hajótöröttként. A lakosok soha nem látott 
ellenállást és passzivitást mutattak a harc 
iránt, nem kedvelték a törékeny békét feldúló 
és szenvedést hozó shadoni csapatokat sem. 
Több, készletét elrejtő gazdát bebörtönöztek, 
ám kivégzésekre nem került sor. A területek 
megtartására elkezdték Cersero (mivel 
Arakvart nem sikerült bevenni) és Devesera 
erődjének építését, valamint Zhebala és 
Galecrada településeket is erődített várossá 
duzzasztották. A háború gyakorlatilag véget 
ért, noha ezután a farkasszemet néző 
csapatok között folyamatosnak tekinthetőek a 
kisebb-nagyobb összecsapások. 
Természetesen a lakosság is kárát látta 
ennek, a közöttük megbúvó ügynökök, 
mindkét oldalról indított járőrök és beszedett 
adók megkeserítették az itteniek életét. 
(Forrás: MG; Geofrámia,98, 126/3) 

Viesuvo Cera-Corma (Psz. ?–3611–?) (sha) 
Shadoni flottabáró a 3611-es corma-

dinai hadjárat idején. Elsőszülötte, Menor Sil 
Cera-Corma vérbajban hunyt el, de a 
Második Arc Testvériségének 
közreműködésével, egy hadicsellel halálában 
is szolgálta Shadont. (Forrás: 
Geofrámia,126/4) 

Edunardo Bel Crossial (Psz. 3578–3611–3643) 
(sha) 

Shadoni, shadleki nemes, seregvezér, a 
VII. corma-dinai háború idején a királyi 
udvar egyik kedvence. Az uralkodóhercegi 
nyomásra összeállított és Corma-dinára 
küldött nagy királyi had parancsnoka. Fontos 
feladattal indult útnak, mégpedig azzal, hogy 
minél kisebb veszteségeket szenvedjen, 
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különösen hajóira kellet vigyáznia. Shadon 
uralkodója nem igazán akarta kiújítani a 
harcokat, ám így elejét tudta venni az 
uralkodóherceg jogos kérésének, aki újra be 
akarta vezetni a corma-dinai herceg státuszát, 
amivel viszont újabb tartományhoz jutott 
volna, erős hadsereggel. Edunardo 
megfontolt lépésekkel haladt, még így is 
sikereket ért el, ám Corma-dina lényegesen 
különbözött a szokásos hadszínterektől, és a 
shadoni sereg mindinkább belekeveredett a 

véget nem érő küzdelembe. Az 
inkvizíciónak, a Második Arc 
Testvériségnek és még számos egyházi 
és koronatestvériséghez köthető titkos 
támogatásának hála, nem lett csúfos 
kudarc az egészből, és a Psz. 3611-es év 
végére a shadoni csapatok meg is álltak, 
a gorviki erődítmények hatalmas erőket 
igénylő ostromába nem vágtak bele. A 
seregvezér ünnepelt hősként tért vissza 
az udvarba, keserűségét azonban hamar 
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eloszlatták új, verionei birtokai. Továbbra is 
a király hű seregvezéreként szolgált, majd 
Verionéba vonult vissza, ahol 
vadászbalesetben halt meg, fiaitól és 
unokáitól körbevéve. (Forrás: MG) 
Ichafan (sha) 

Corma-dina egyik apró szigete, az 
Arkada-szigethez sorolják. A VI. corma-
dinai háború után gorviki hadikikötőt 
hoztak létre rajta, mivel így a lehető 
legközelebbről támadhatták Tengerkapu 
hajóforgalmát. A 3611-es VII. corma-dinai 
háború idején is a gorviki hajók egyik 
fontos kikötője volt. A shadoniak a 
Második Arc Testvériségéhez és Menor Sil 
Cera-Cormához kötődő hadicsellel foglalták 
el. (Forrás: Geofrámia, 126/3; MG) 
Menor Sil Cera-Corma (sha) 

Viesuvo Cera-Corma előszülötte, aki 
a 3611-es corma-dinai hadjárat idején hunyt 
el vérbajban. A Második Arc Testvérisége 
felhasználta holttestét, hogy hadicselt 
vigyen véghez, mely fényes shadoni 
győzelmet eredményezett. A győzelem 
után, a segítségével elfoglalt Ichafan 
szigetén díszes temetést rendeztek számára. 
(Forrás: Geofrámia,127/1) 
Alcorra Del Selcadrios Ante-Arcada (Psz. 
3589/3612–3671) (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemes. Arcadai 
születésű, katonák között nevelkedett férfi, 
aki különös érdeklődést mutatott az 
építészet iránt. A VII. corma-dinai háború 
után, az ellán nemesi gyűlésen felmerült a 
háború gyér eredményének 
továbbfejlesztése is, ám újabb áldozatokat, 
költséges és véres háborút senki nem akart 
igazán. Komoly problémát az Arcada-sziget 
jelentett, amit csak félig sikerült elfoglalni, 
Arakvart meg sem tudták közelíteni, így 
gondot okozott a Tengerkapu ellenőrzése. 
Alcorra, aki csupán kísérő volt a gyűlésen, 
felállt, és - Építek én várat! – felkiáltásával 
elindította a háza alapítását eredményező 
lavinát.  

A vár elkészültéhez kötötték azt az 
uralkodóhercegi rendeletet, amit a legősibb 
corma-dinai házak is ellenjegyeztek, 
miszerint a Selcadriosoké lesz Arcada-
szigete. Kevesen hitték el azt, ami tizenhat 

év alatt végül megvalósult: Alcorra 
felépítette Cersero várát – természetesen nem 
egyedül, de kapcsolatai, külhoni mesterek, 
harcostársai munkájával és komoly egyházi 
támogatással. Alcorra – és utódai – így 
örökös calmiorai (kormányzói) rangot kaptak 
Arcada szigete fölött. Az új kormányzó 
gyorsan megszervezte a szigetek védelmét, 
és a mögé egyre inkább felsorakozó ellán 
nemesek támogatásával újjászervezte a 
corma-dinai flottát – bár herceg nem volt, 
kormányzóként joga volt saját hajót tartani 
kísérettel, amit jó nagyra vett. További 
életében sikeresen lehetetlenítette el Arakvar 
lakóinak életét, és biztosította a Tengerkapu-
szorost. Alcorra kiváló hajóssá lett, és 
kitanulta a vízi hadviselés fortélyait is. 
Állítólag sokat fontolgatta Arakvar 
megtámadását, de erre sosem kerített sort. 
Élete végéig űzte a gorvikiakat, és Psz. 3671-
ben vízbe esett, ahonnan már csak holtan 
tudták kihúzni. Helyét fia, Dolbrand foglalta 
el. (Forrás: MG) 

Dolbrand Ves Selcadrios Ante-Arcada (Psz. 
3633/3671–?) (sha) 

Shadoni nemes, az arcadai Selcadrios-
ház fia, Alcorra második fia és Psz. 3671 
után utóda. (Forrás: MG) 

kormányzó (sha) 
Lásd: calmiora.  

calmiora (sha) 
Kormányzó. Olyan, a király által 

kinevezett politikai és egyben katonai, de 
sosem egyházi vezető, aki viszonylagos 
önállóságban felelős egy-egy terület 
igazgatásáért. Shadon tartományainak 
hercegei vannak, így kormányzót olyan 
területek élére neveznek ki, amelyik a 
birodalmon kívüli, például a Shadonhoz 
kötődő külső enklávék, a féldomíniumok 
önállósulás útjára lépett részei, vagy a 
különleges katonai területek. A kormányzó a 
herceghez hasonlóan felel az alá tartozó 
teljes területért, önálló adószedési joga és 
kötelessége van, saját katonákat tarthat, 
nevében a Ves nemesi előtag illet meg. 
Elvétve előfordul, hogy shadoni tartományok 
egyes területein is kormányzót neveznek ki, 
ez annak a területnek a hercegtől való 
majdnem teljes függetlenedését jelenti. A 
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kormányzói rangot a shadoni heraldikában 
arany jogar és keresztbe fektetve egy, 
tartományonként eltérő fegyver jelzi. (Forrás: 
MG) 

Selcadrios-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemesi ház. 

Alapítója Psz. 3612-ben Alcorra Del 
Selcadrios Ante-Arcada, aki felépíttette 
Cersero várát. A család számít Arcada 
szigetének örökös kormányzójának. Katona 
és hajós család, akik nyitott szemmel járnak 
külhonban is, állítólag több kalandozót is 
foglalkoztatnak. A szóbeszéd szerint az 
utolsó corma-dinai háború során több 
nagyhatalmú tengeri ereklye is a család 
birtokába került. A ház színei a bíbor és az 
azúr, címerében félig felépült torony, 
jelmondata: „Építek én várat!”. A ház tagjai 
nevükben a Vel nemesi előtagot 
alkalmazzák. (Forrás: MG) 

 
Mirtas Des Brakecil (Psz. ?–3631–?) (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemes. A VII. 
corma-dinai háború idején az ellán flotta 
tisztje, vitéz harcos, ám hűségét leszámítva 
nem sokat tett hozzá a szigetek politikájához. 
A helyi nemesek mégis maguk közé emelték, 
mivel megfelelő segítségnek tekinteték saját 
céljukhoz, így Psz. 3631-ben 
uralkodóhercegi kinevezést kapott Devesera 
várának parancsnoki székébe. Több történész 
szerint is túl nagy volt neki ez a feladat, 
gyakorlatilag parancsnoktársa, a királyhű 
Lucio Vir Agresta vezette helyette az 
erősséget és a gorviki hatérvidék miatt 
gyakorta fellángoló kisebb harcokat, ő maga 

pedig úgy táncolt, ahogy az ősibb 
corma-dinai házak fütyültek neki. 
(Forrás: MG) 

Lucio Vir Agresta (Psz. ?–3632–?) (sha) 
Shadoni, shadleki királyhű nemes, 

Psz. 3632-től – a vártriádok 
rendszerének megfelelően – a corma-
dinai Devesera várának 
parancsnokhelyettese. Szemlélődő, 
kellően bölcs ember volt, gyakorlatilag 
gyenge akaratú parancsnoktársa, Mirtas 
Des Brakecil helyett rendezte a vár 
ügyeit. A harc mellett – amiben a 
határvidéket tekintve bőven volt része – 
igencsak szeretett enni, híres volt ínyenc 
lakomáiról. (Forrás: MG) 

Brakecil-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemesi 

család. Alapítójuk a gyenge akaratúnak 
tartott Mirtas Des Brakecil, akit Psz. 
3631-ben neveztek ki Devesera 
parancsnokává. A család birtokai 
Ravanac szigetének középső részén 
vannak, gazdag szőlőültetvényeik – és 
boruk, a kékzamatú is – híres 
Shadonban. A ház színei a mályva és a 
pergamen, címerében szőlő és kard, 
jelmondatuk: „Elszántan, de 
megfontoltan!” A család tagjai 
nevükben a Des vitézi előtagot 
alkalmazhatják. (Forrás: MG) 

 
Rachido (Ves) Deromenon (Psz. 3593/3614–
3649) (sha) 

Tagreoszi születésű shadoni 
nemes. Jónevű kereskedőcsaládba 
született, akik már fiatalom az 
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anyaországba küldte a féldomíniumokon is 
kívül eső shadoni eredetű városból tanulni. 
Rachido tanult férfiúvá, remek bajvívóvá és 
gátlástalan politikussá érett. Sikerült 
kieszközölnie, hogy Psz. 3614-ben a corma-
dinai Zhebala városának erődítési 
munkálatainak élére, majd később az 
erődváros parancsnokává nevezzék ki, 
persze az ezzel járó birtokkal és ranggal 
együtt. Ekkor vette fel a gyepűgrófok (vagy 
kormányzók) Ves előnevét is. Kiterjedt 
külhoni kapcsolatokkal rendelkezett, amit 
családjára is átörökített. A háborúzás sosem 
volt kenyere, csapataira is átragadt 
óvatossága és megfontoltsága. Ő maga 
állítólag több merényletet is túlélt, s nem 
egyszer maga intézte el az ellene küldött 
gon-corgákat, bár több történetíró is 
megemlékezik arról a botrányos esetről, 
amikor egy hosszú párbaj után szabadon 
elengedte legyőzött gorviki ellenfelét. Több 
tagreoszi tanácsadót, barátot is maga mellé 
vett az évek során, és számtalan külországi 
látogatta. Állítólag neki köszönhető, hogy a 
Zhebala félreeső fekvése ellenére is 
előszeretettel látogatják a külhoni 
kereskedők. Öreg korára fiának adta át 
hivatalát, ő maga pedig bajvívást oktatott 
több shadoni udvarban is. Ez lett a végzete 
is, egy tisztességes párbajban esett el Psz. 
3649-ban, noha a jól értesültek megjegyzik, 
hogy halála megrendezett volt, és így akart 
végleg távozni Domvik birodalmából. 
(Forrás: MG) 
Deromenon-ház (sha) 

Shadoni, corma-dinai nemesi ház. 
Alapítója a tagreoszi születésű Rachido 
(Ves) Deromenon. A család birtokai 
Ravanac szigetének közepén találhatók, 
több saját kikötővel is rendelkezik. 
Kiterjedt külhoni kereskedelmi kapcsolatot 
ápol, hajói gyakori és szívesen látott 
vendégek a Gályák-tengerének partvidékén. 
Fokozatosan a Corma-dina önállóságát 
hangoztató nemesi körök élére került. A ház 
színei a smaragd és ezüst, címerében 
szárnyak között hal, jelmondata: 
„Győzelmek létráján egyre magasabbra!” A 
ház tagjai nevükben a Ves nemesi előtagot 
használják. (Forrás: MG) 

 
Conrel de Vyannas (Psz. 3586–3611/3618–3662) 
(sha) 

Predoci születésű nemes, harcos és 
zsoldos. Harcolt a VII. corma-dinai 
háborúban, ahol Ravanacra, majd a 
szigetcsoport egyik kisebb szigetére, 
Galecrada városába került. Elszántságával és 
kitartásával megbecsülést szerzett magának a 
shadoniak között. Igazán azonban akkor 
talált magára, amikor Galecradában éhínség 
ütötte fel a fejét, az összes valamire való 
hajójuk elpusztult, és a lakosságon 
eluralkodott a beletörődött keserűség. Conrel 
önjelölt vezérként állt a város élére, 
megszervezte a készletek elosztását – 
állítólag nem kevés bravúrral sikerült 
zsákmányul ejtenie egy gorviki ellátóhajót is 
– majd munkát adott mindenkinek: 
védműveket építtetett a lakosokkal. 
Gyakorlatilag önállóan megkezdték a város 
erődítését, és megteremtették az önálló 
túlélés lehetőségét. Amikor három évvel 
később, Psz. 3614-ben az első shadoni 
hadihajó arra járt, már virágzó, helyreállított 
és harcra kész várost talált az egykori, 
lerombolt falu helyén.  

Conrel megérezte Domvik hívását ezért 
a papok is támogatták, és a lakosok 
mindenféle szokásjogot félredobva 
elöljárójuknak választották, és azután is úgy 
kezelték, miután Psz. 3616-ban a városba 
érkezett Bardla Del Katrezze, az 
uralkodóherceg megbízottja, hogy a város 
élére álljon. Katrezze hamar belátta, hogy 
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semmit nem tehet, amíg mindenki a 
felkapaszkodott ám megbecsült külhoni 
szavára hallgat, amikor pedig a város 
papsága a béke érdekében távozásra 
szólította fel, elhagyta Galecradát és jelentést 
tett az uralkodóhercegnek. Gornias herceg 
kivizsgáltatta az esetet és bölcsen döntött, a 
viszály helyett Psz. 3618-ban nemesi rangot 
és a város szigetét adományozta Conrel de 
Vyannasnak, (ezután Ves Vyannas), aki hűen 
szolgálta Shadont haláláig. Utolsó 
cselekedeteként még megszervezte egy nagy 
hadikikötő építését, amit azonban már fia 
fejezett be. (Forrás: MG) 

Vyannas-ház (sha) 
Shadoni, corma-dinai, Predocból 

elszármazott nemesi család. Alapítója, 
Conrel de Vyannas a VII. corma-dinai 
háború után, Psz. 3618-ban nemesi, vitézi 
rangot kapott helytállásáért. A család birtoka 
Galecrada szigete. A család predoci ágával 
nem igazán tartják a kapcsolatot, szívükben 
és lelkükben igazi shadonivá lettek. A ház 
Domvik elkötelezett híve, nem egy papot is 
adott az egyháznak. Nemesi körökben 
pórnemeseknek csúfolják a családot, mivel 
szokásuk két kezük munkájával is részt venni 
a sziget több lábon álló gazdaságában, a 
kevés földön termelt búza és zöldségek 
termesztésében, a jaktartás felügyeletében, a 
gyöngyhalászatban és a tenger adományainak 
begyűjtésében és a szigeti bányászatban is. 

A ház színei az azúr és a smaragd, címerében 
ló arany körben, jelmondata: „Egy méneshez 
tartozunk!” A ház tagjai nevükben a Ves 

gyepűgrófi nemesi előtagot használják. 
(Forrás: MG) 

Bardla Del Katrezze (Psz. ?–3616–?) (sha) 
Shadoni, cormo-rodai nemes, a 

VII. corma-dinai háború után Gornias 
herceg egyik bizalmasa. Domvik hű 
szolgája, igazi lovag és tanult nemes 
volt. Psz. 3616-ban küldték a ravanac-
szigeteki Galecrada parancsnoki 
tisztségébe, a város azonban választott 
ura mögé sorakozott fel. Lázadás ugyan 
nem történt, egyszerűen csak nem vették 
figyelembe Bardla parancsait, amikor 
pedig a város papjai követséggel 
szólították fel távozásra és a béke 
megőrzésére, elbeszélgetett 
vetélytársával, és bölcs belátásról téve 
tanúbizonyságot, elhagyta a várost és 
jelentést tett az uralkodóhercegnek, aki 
nemesi ranggal jutalmazta Conrelt. 
Bardla emlékirataiban hosszan értekezik 
döntéséről, és hogy ő maga is érvelt 
hercegének a megnyerő modorú, 
egyenes predoci mellett. Az eset után 
még többször képviselte az 
uralkodóherceget és volt hasznára 
Shadonnak. (Forrás: MG) 

Gornias Bel Estesso (Psz. 3566/3592–3632) 
(sha) 

Shadoni nemes, a hercegi Bel 
Estesso-ház tagja, Psz. 3592-től Shadon 
uralkodóhercege. Uralkodásra és 
politikára nevelt, Shadon és Domvik 
iránt elkötelezett ember volt, széleskörű 
érdeklődéssel tudományok, nyelvek, 
kultúrák iránt. Rosszakarói szerint még 
vívóleckéin is más vett részt helyette, 
ezért aztán nem is értett a 
kardforgatáshoz. Ugyanakkor jó 
politikai érzéke is volt, és szót értett a 
triatos másik két ágával is. Psz. 3611-
ben elérte, hogy a király csapatokat 
küldjön Corma-dina gorviki kézen lévő 
szigeteinek megszerzésére, így remélt 
győzelmet az ellánok feleakkora 
seregének. A háború borzalmai azonban 
megdöbbentették, és az év végére 
gyorsan abba is hagyatta a 
haditevékenységet, s igyekezett 
mindenben enyhíteni alattvalói terheit, 
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noha lelkiismeretével nem boldogult – 
szégyenében többé nem látogatott Corma-
dinára. Ugyanakkor számos jó döntés 
hozott a szigetek erősítésére is, sok jól 
sikerült kezdeményezést támogatott. Két 
fiát a hercegi hagyományok szerint 
politikára nevelte – a fiatalabbikat 
Pyarronban – lányait pedig a lehető 
leghasznosabban adta férjhez – egyiküket a 
királyi örököshöz. Psz. 3632-ben betegség 
támadta meg, és rövid, de intenzív 
szenvedés után eltávozott. (Forrás: MG) 
zátonyvízi háború, VII. (Psz. 3611) (sha-
gor) 

Az VII. corma-dinai háború másik 
elnevezése. Lásd ott. 
corma-dinai háború, VIII. (Psz. 3682–
3686) (sha-gor) 

A Corma-dina szigeteiért folytatott 
shadoni-gorviki háborúk sorában a 
nyolcadik. Összbirodalmi shadoni csapatok 
támadtak, ezért nem sorolták az ellánok 
zátonyvízi háborúi közé. Megindításáért a 
shadoni triatos megerősödését lehet okolni 
– no és persze az évszázados sebeket.  

Canus pan-thia Garsos főatyának – a 
korábbi, pyarroni katasztrófa okán 
kényszert érezvén Shadon egységessé 
kovácsolására – Cronus Magra királyi 
tanácsnok támogatása mellett sikerült 
szoros barátságot kialakítania a király, VI. 
Evendil Bel Corma és az uralkodóherceg, 
II. Charamias Bel Estesso között, nem 
utolsósorban azzal, hogy hivatalos 
okiratban osztotta el Shadon hatalmi 
feladatait, így kevéssé volt valószínű, hogy 
a triatos tagjai egymástól kell, hogy féltsék 
befolyásukat. A Psz. 3679-es testarendi 
triatosi bulla többek között rendelkezik az 
uralkodóherceg külhoni elsőségéről, az 
egyház Shadonon belüli jogosítványairól a 
másik két ág befolyási területein, és még 
számos ponton közelíti az együtt uralkodó, 
de sokszor egymást is méregető feleket. 
Psz. 3680-ban már tervek készültek a teljes 
Corma-dina visszaszerzésére, és olyan 
előkészületek kezdődtek, mint a készletek 
felhalmozása, a várak megerősítése, a 
katonaállomány lassú felduzzasztása és a 
kevéssé alkalmas vezérek lecserélése. Az 

egyház közben nagy erőkkel kezdte meg a 
shadoni kézen lévő szigetek kipurgálását, 
számos Ranagol-szektát, kémet, Gorvik-
szimpatizánst küldve Domvik elé. Psz. 3682-
ben mindenki elérkezettnek látta az időt, 
hogy végre helyreállítsák Shadon 
büszkeségét és visszaszerezzék a hányattatott 
sorsú Corma-dina egészét. Három ekhelon 
kelt útra, egy az uralkodóherceg, kettő a 
királyi seregvezér, Erkappa Bel Aquila 
parancsnoksága alatt. 

A háború első felvonásában az 
uralkodóherceg csapatai – II. Charamias Bel 
Estesso személyes vezetése alatt – 
megtámadták Arakvart, míg a királyi had a 
másik oldalról kezdte elfoglalni a Tyro-
szigeteket. A lassú és küzdelmes 
előrehaladásban a királyi csapatok Ravanacig 
nyomultak, és partra szálltak Re-Beldorában, 
II. Charamias csapatai azonban elakadtak, 
nem sikerült bevenni – noha hetekig 
megfelezték a várat – Arakvart, a gorviki 
ellentámadás nyomására pedig Cerseróba 
vonultak vissza. A királyi seregvezér 
igyekezett tartani magát a tervhez és a 
harapófogó egyik száraként nem tovább 
nyomulni, sőt, amikor a gorviki 
mesterkedéseknek hála a hajók nélkül maradt 
II. Charamias Cerseróba szorult, segítségére 
is indult, ám a katasztrófát nem sikerült 
megakadályoznia, a Gorvikból érkező 
ellentámadás lerombolta Cerserót, és az 
uralkodóherceg is elesett (Psz. 3684). 

Majdnem egy évbe került a tartaléknak 
szánt gordozai és shadleki ekhelonokat is 
mozgósítani és Corma-dinára hajózni, ám 
Psz. 3685-ben kiegészülve a maradék ellán 
erőkkel, egyházi hadakkel és önkéntesekkel, 
sőt, még külhoni egységeket és kalandozókat 
is magába olvasztó, Adelar Del Castalon, az 
Isten Kardja Lovagrend nagymestere 
vezetése alatt összeállt ötödik ekhelonnal 
elindult az egyszerűen csak kos-irtásnak 
nevezett shadoni második hullám. A 
küzdelem továbbra sem volt könnyebb, de 
ezúttal minden egység mozgását egyházi 
segítséggel hangolták össze, nem véletlen 
számítottak a papok és szerzetesek kiemelt 
célpontnak a gorviki oldalon. Végül Psz. 
3686 őszének végére, szent Menor havának 
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közepére Adelar Del Castalon seregvezér 
Ceoserra romjai alatt állította meg a két 
ekhelonra fogyatkozott összbirodalmi hadat.  

A historikusok úgy vélik, a hetedkor 
történelmének legvéresebb, legöldöklőbb 
viszálya volt ez, ahol a hadakozás minden 
szabályát felrúgták: a gorviki gon-corgák 
éjszaka támadtak, átvágták az alvók torkát, 
Ranagol-papjaik kegyetlenül megkínozták az 
elejtett foglyokat, hátramaradt sebesülteket. 
Feljegyezték, hogy a gorvikiak szándékosan 
bőszítették ellenfeleiket, a Gorreda szigetén 
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alvakkal találkoztak, ahol megcsonkított 
tetemek, groteszk ember-szobrok 
jelezték az ellenség útját, és amikor 
végre csatára került sor, a katonák 
minden parancsot és taktikát felrúgva 
vetették magukat az ellenségre. A 
történetek a harcok sűrűjében említenek 
olyan híres tengeri vadász kapitányt is, 
mint Félfülű Raquo vagy a Sörtehajú. 
Idővel a shadoniak is vérengző 
fenevadakká váltak, válogatás nélkül 
öltek, fosztogattak. A katonák gyakran 
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éheztek, a kimerült, megtépázott terület 
kevés élelmet, készletet rejtett már. A 
shadoniak sokszor inkább megették lovaikat 
és gyalogosan harcoltak, semhogy éhen 
haljanak. Több élőholt sziget keletkezett, 
ahol a partra lépő katonák csak rájuk 
támadó kóborló dögökkel találkoztak, és a 
papok hatalmának elfogyása után jelentős 
veszteségek árán, karddal és pajzzsal kellett 
megtisztítani az átkozott helyeket. A 
Merrovart tartó shadoniak minden 
élelemből kifogytak, amikor parancsnokuk, 
a Vérivó Scerlato néven hírhedté vált 
Scerlato Del Dableni parancsot adott a 
gorviki foglyok és sebesültek megevésére. 
A harcokban már részt vett a később fontos 
szerepet játszó Rudrig Ves Garmacor is.  

A shadoniak elfoglalták lényegében 
az egész Corma-dinát, de kimerültek, és 
nem volt igazán értelme tovább erőltetni a 
támadást. Mindössze néhány északi sziget 
maradt így Gorvik kezén a háború végére. 
Mégis, sokan úgy vélték, a semmiért halt 
meg az a tizenkétezer shadoni, aki már nem 
jött haza Corma-dináról. A hadakozás alatt 
a tönkrerombolt Devesera vára helyett, 
délebbre rohamtempóban elkészült Ranna-
roda vára – amire az építkezések közbeni 
gorviki rajtaütések miatt a vörös vár nevet 
ragasztották. 

Evendil király – az állapotok 
stabilizálása érdekében megegyezett az új 
uralkodóherceggel, Vitris am Bel-
Estessóval Ravanac északi felének 
különleges katonai körzetté 
nyilvánításában, a független katonai 
igazgatás alá került terület parancsnoka a 
háborút szörnyű sebesüléssel befejező, ám 
Domvik kegyelméből szinte a halálból 
visszatért Erkappa Bel Aquila lett. A körzet 
tíz esztendeig állt fenn, Psz. 3696-tól 
ugyanis Vitris herceg közbenjárására újra 
bevezették Corma-dina hercegének 
hivatalát, amire a corma-dinai nemesek 
választása útján Gaudro Del Casgaro került. 
(Forrás: Geofrámia,98; Fogadalom,292/4; 
MG) 
Garsos, Canus pan-thia (Psz. ?–3676–
3691–?) (sha) 

A shadoni egyház jelenlegi főatyája. 
Neki köszönhető a triatos létrejötte 
ótahalmozódó, a hármas vezetés feszültségeit 
csökkentő és a felek jogait és kötelességeit, 
területeit részletező Psz. 3679-es testarendi 
triatosi bulla megalkotása – aminek 
előkészítésében már előde is sokat 
munkálkodott. (Forrás: Summarium,418/2/1; 
MG) 

Evendil Bel Corma, VI. (Psz. ?–3679–3691) (sha) 
Shadoni király. Tanácsnoka a híres 

Cronus Morga volt. Fontos szerepe volt a 
triatos jogköreit tisztázó Psz. 3679-es 
testarendi triatosi bulla kiadásában. 
Támogatta a Corma-dina visszaszerzéséért 
indított VIII. háborút.  Psz. 3691-ben halt 
meg. (Forrás: Geofrámia,54/4; 99/2; MG) 

Charamias Bel Estesso, II. (Psz. 3598/3632–3683) 
(sha) 

Shadoni nemes, az Estesso-ház jeles 
tagja, Psz. 3632-től Shadon uralkodóhercege. 
Józan belátásának és munkájának hála, jó 
barátságba került VI. Evendil királlyal, és 
fontos szerepe volt a triatos jogköreit tisztázó 
Psz. 3679-es testarendi triatosi bulla 
kiadásában. A királyt buzdította a Corma-
dina egészének megszerzéséért indított, VIII. 
háború megindítására, és személyesen állt az 
ellán hadak élére Psz. 3682-ben. Bár jó 
hadvezérnek tartották, Arkada szigetén 
csapdába esett, Arakvart nem sikerült 
bevennie, és a gorviki ellentámadás elől 
visszahúzódott Cersero várába, ahol hajóit 
megsemmisítették. Hősiesen védte a várat, 
ám mire a segítség a királyi csapatok 
képében megérkezett, várát lerombolták, és ő 
maga is elesett, sötét mágia áldozataként, 
Psz. 3683-ban. Utóda nagybátyja, Vitris lett 
az uralkodóhercegi székben. (Forrás: MG) 

testarendi triatosi bulla (Psz. 3679) (sha) 
Psz. 3679-ben, a dia-salmói 

Testarendiben kiadott triatosi (azaz 
mindhárom fél egyetértésével aláírt – bulla, 
ami pontosan rendelkezik a triatos 
vezetésének jogköreiről és határairól. Többek 
között rendelkezik az uralkodóherceg 
külhoni elsőrégéről, az egyház Shadonon 
belüli jogosítványairól a másik két ág 
befolyási területein és még számos ponton 
közelíti az együtt uralkodó, de sokszor 
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egymást is méregető feleket. Előkészítésében 
nagy szerepe volt Canus pan-thia Garsos 
shadoni főatyának és Cronus Magrának, VI. 
Evendil király tanácsnokának. 
Eredményeképpen lehetővé vált az egységes 
fellépés Gorvik ellen, így a Corma-dina 
visszaszerzése. Egyik mellékletében a 
Shadon Birodalomra nézve egységes 
heraldikai szabályozást vezetett be. (Forrás: 
MG) 

Erkappa Bel Aquila (Psz. 3647/3682–3696/–?) 
(sha) 

Shadoni, bierrai nemes, kiváló és 
magas rangú katona, a királyi udvar egyik 
kedvence a VIII. corma-dinai háború idején. 
A királyi csapatok parancsnoka lett, és végig 
hű maradt az elképzelésekhez és tervekhez, 
nem versenyzett, inkább segítette seregvezér-
társát, II. Charamias Bel Estessót. Élete 
legnagyobb csatájának tartotta a VIII. corma-
dinai háborút, annak borzalmairól nem volt 
hajlandó tudomást venni, és ezért nem 
foglalkozott a katonák lelkében okozott 
sebekkel, csak a feladatra koncentrált. A 
háború második szakaszában, a Psz. 3685-
ben megindult kos-irtásban halálosan 
megsebesült, és csak Domvik papjainak 
köszönhető, hogy életben maradt. A háború 
után a Ravanac-sziget északi részén 
létrehozott Corma-dinai különleges katonai 
körzet parancsnokává nevezték ki, ami 
tisztséget tíz esztendeit töltött be (mert utána 
megszűnt). Gyakran emlegetik corma-dinai 
győző melléknévvel is. Később a királyi 
csapatok kiképzésében vett részt, és haláláig 
megbecsült tagja volt Shadon királyi katonai 
tanácsadói körének. Állítólag nem kedvelték 
egymást Rudrig Ves Garmacorral, ám az ő 
sorsát hatalmasabb erők irányították, így nem 
szólhatott bele. (Forrás: MG) 

Adelar Del Castalon (Psz. ?/3677–3686–?) (sha) 
Shadoni, shadleki származású lovag, 

Psz. 3677-től az Isten Kardja Lovagrend 
nagymestere. A VIII. corma-dinai háború 
idején a főatya parancsára az egyházi hadak 
vezetője lett. A háború második felében, a 
kos-irtásban (Psz. 3685) az uralkodóherceget 
elvesztvén, az ellán, egyházi és külhoni 
erőkből szerveződött egység parancsnoka, 
majd a királyi seregvezér, Erkappa Bel 

Aquila sebesülése után az egész shadoni 
had parancsnoka lett. Kiváló katona és 
még jobb vezető volt, sikerrel vezette 
végig a shadoniakat a háború utolsó 
évén. A harcok után Tela-Bierrában 
szolgált tovább, noha szóbszédek szerint 
feltűnt a Taba el-Ibarában is. A család 
harciasságára jellemző, hogy bátyja az 
Angyalgárda hadnagya, míg húga a 
shadoni királyi csapatok felderítője volt. 
(Forrás: MG) 

Scerlato Del Dableni (sha) 
Shadoni lovag, katona, a Dableni 

család hírhedt tagja, aki a Vérivó 
becenevet kapta embereitől, amikor a 
VIII. corma-dinai háborúban a gorvikiak 
által hónapok óta szorongatott, minden 
élelemből kifogyó Merrovar 
védelmének megőrzése érdekében 
parancsot adott a gorviki foglyok és 
sebesültek megevésére. A vár kitartott, 
ám a királyi csapatok megérkezése után 
erős gorviki ellentámadással kellett 
szembenéznie, és a seregvezér, Erkappa 
Bel Aquila pedig feláldozta a várat, 
hogy a gorviki fősereg hátába 
manőverezhessen. A gorvikiak 
lerombolták Merrovart, papjaik szörnyű 
átkokat mondtak rá, ám Domvik 
szörnyűséges sebesüléssel büntette 
Erkappát is. Scerlato megkínozva, de 
meg nem törve szabadult végül a 
gorviki fogságból, de híre miatt 
kíméletesen bár, de leszerelték a királyi 
seregből. (Forrás: MG) 

Vérivó (sha) 
Scerlato Del Dableni lovag nem 

éppen hízelgő beceneve. (Forrás: MG) 
kosirtás (Psz. 3685–3686) (sha) 

A VIII. corma-dinai háború 
második fele Psz. 3685-től, amikor a 
shadoni csapatok erőre kaptak, és immár 
főleg a Ravanac-szigetcsoporton 
küzdve, véres harcok árán kiszorították 
a gorvikiakat Corma-dináról. (Forrás: 
MG) 

vörös vár (sha) 
Ranna-roda várának gúnyneve. A 

VIII. corma-dinai háború harcainak 
közepette, rohamtempóban épülő várat 



 MAGUS                                         Szemelvények a corma-dinai háborúkról                                               Kalandozok.hu 

49 
 

tucatszor megtámadták, védői és építői vére 
festette vörösre, innen kapta nevét. Építése 
közben volt gorvikiak kezén is, ám sikerült 
visszafoglalni és megtartani, Psz. 3696-ra 
pedig elnyerte közel végleges formáját. 
(Forrás: MG) 
Félfülű Raquo (Psz. ?–3680–3686–) (gor) 

Híres gorviki tengeri vadász, 
leginkább lehetetlen küldetéseiről és 
gyakori toborzóbeszédeiről vált ismertté. 
Hajója a Vörös Véreb, mindkettőhöz 
számtalan legenda kapcsolódik. Raquo fülét 
állítólag egy démoncápa, más történetek 
szerint egy puszta kézzel legyőzött tengeri 
szörnyeteg tépte le. Számtalan legénységet 
használt már el, amit más tengeri vadász 
kapitányok túl veszélyesnek tartanak, a 
kalandor hajlamú félfülű szerint ott 
kezdődik a kihívás. Psz. 3680-ban sikeresen 
elfoglalta, és tíz napig tartotta Erone 
városát, majd szerencsésen elmenekült, 
igaz, ismét toborozhatott új legyénységet. 
Harcolt a VIII. corma-dinai háborúban is. 
Emberei fekete szablya-tetoválást viselnek, 
Raquo felirattal, vörös zászlóján pedig 
három ramierára fektetett kosfej látható. 
(Forrás: Magus88 - Tengeri vadász; MG) 
Vörös Véreb (gor) 

Neves gorviki tengeri vadász hajó, 
kapitánya a lehetelen küldetéseiről ismert 
Félfülű Raquo. (Forrás: Magus88 - Tengeri 
vadász; MG) 
Sörtehajú (Psz. ?–3682–3686–) (gor) 

Híres gorviki tengeri vadász – kalóz. 
A VIII. corma-dinai háborúban szerzett 
magának hírnevet, előszeretettel fosztogatta 
a shadoni utánpótlást szállító hajókat. 
(Forrás: Magus88 - Tengeri vadász; MG) 
Gaudro Del Casgaro (Psz. 3671/3696–?) 
(sha) 

Shadoni, corma-dinai nemes, a 
Casgaro-házból, akit Psz. 3696-ban 
Zátonyvíz nyolcadik hercegének 
választottak. Vetélytársai az öreg Urusius 
Del Gado és az ambiciózus, a VIII. corma-
dinai háborút ezernagyként befejező hős, 
Estebro Del Tegaris. Gaudrót, mint atyja 
negyedik fiát, Shadlekbe, majd Shadonba 
küldték tanulni. A lovagi hagyományok 
kevésbé, a párbajvívás, a széptevés és a 

kultúra annál inkább érdekelte. A történelem 
és a politika sem állt távol tőle, és shadoni 
évei alatt barátokat, pártfogókat és 
lekötelezetteket szerzett. Amikor Psz. 3696-
ban felmerült, hogy a corma-dinai nemesek 
ismét herceget választhatnak maguknak, 
Gaudro támogatói mozgásba lendültek, és az 
ifjú máris a jelöltek között találta magát. 
Gyorsan beteljesítette egyik szeretőjének tett 
ígéretét, és feleségül kérte – és támogatóinak 
hála, kapta is – Batriss Szerinna Bel Cormát, 
a király harmadik leányát. Mire 
Cormaserrába ért, ahol a nemesi gyűlést 
tartották, már megelőzte a híre, és Corma-
dina nemesei inkább tettek a befolyásos 
kapcsolatokra, mint egy háború egyébként 
derék hősére, így Gaudro lett Zátonyvíz 
nyolcadik hercege. Első említésre méltó 
intézkedése, a második corma-dinai 
betelepítés bebizonyította, hogy méltó az 
emberek bizalmára. (Forrás: MG) 

Urusius Del Gado (Psz. 3639–3696–) (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemes, a Gado-

ház tagja. Amikor Psz. 3696-ban újra 
Zátonyvíz hercegét választani ült össze a 
corma-dinai nemesi gyűlés Cormaserrában, 
Urusius arra hivatkozva, hogy a legutóbbi 
herceg is a Gado-házból került ki, és az 
utódlás elmaradt, indult a hercegi címért, 
sikertelenül. (Forrás: MG) 

Estebro Del Tegaris (Psz. 3657–3696–) (sha) 
Shadoni, corma-dinai nemes, a Tegaris-

ház tagja. Törekvő katona, II. Charamias Bel 
Estesso herceg jobbkeze volt a VIII. corma-
dinai háborúban. Személyesen vezette azt a 
különítményt, amelyik kitört a körülzárt 
Cerseróból, és segítséget hívott, majd vissza 
is verekedte magát hercege mellé az 
ostromlott várba. II. Charamias halála után 
személyesen vezette a vár védelmét, ám 
csodát nem tudott tenni, a vár elesett, alig 
egy kis bárkára való emberével tudott csak 
elmenekülni, állítólag kalandozók segítették 
ebben. Hősként harcolta végig a háborút, és a 
királyi hadak ezernagyaként tért haza.  
Amikor Psz. 3696-ban újra Zátonyvíz 
hercegét választani ült össze a corma-dinai 
nemesi gyűlés Cormaserrában, Estebro 
abszolút esélyesként, ismert hősként és az 
egyik legősibb corma-dinai ház fiaként 
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indult, ám a királyi kapcsolatokkal 
rendelkező Gaudro megelőzte őt. Estebro 
haraggal távozott és nem jelent meg az új 
herceg tiszteletére rendezett ünnepségen sem. 
(Forrás: MG) 

Batriss Szerinna Bel Corma (Psz. 3675/3696–) 
(sha) 

Shadoni, Shadon tartománybeli 
nemeshölgy, VI. Evendil király harmadik 
lánya. Szép, engedelmes és mélyen vallásos 
leány. Psz. 3696-ban hozzáment a kezét 
megkérő Gaudro Del Casgaróhoz – a 
rossznyelvek szerint nagyon is közelről 
ismerte már addigra. Többek szerint férje 
neki köszönheti, hogy végül Zátonyvíz 
hercegének választották Corma-dina 
nemesei. Batriss a veszélyes szigetekre 
költözött, és igazi hercegnőként 
tevékenykedett szeretett férje mellett. 
(Forrás: MG) 

második corma-dinai betelepítés (Psz. 3699) (sha) 
A frissen megválasztott és hivatalba 

lépett Gaudro Del Casgaro 
kezdeményezésére, a főatya és az 
uralkodóherceg támogatásával kiadott királyi 
rendelet (ami már a bölcs meglátásairól és 
intézkedéseiről híres Linora Pentagelinhez 
kötődik) lehetővé tette, hogy paraszt és 
kézműves családok jelentkezzenek uruknál, 
hogy elköltözve Corma-dinán 
telepedhessenek le. A korona vállalta a 
szállítást, és ami eddig szokatlan volt, az 
áttelepülőkre városi házhely-tulajdon, vagy 
földtelek várt – természetesen így sem 
mentesültek az adó alól. A lehetőség viszont 
igen vonzónak bizonyult, noha a nemesek 
nem szívesen váltak meg jobbágyaiktól, még 
akkor sem, ha számukat kikötötték – 
birtokonként legfeljebb öt, tartományonként 
száz család kelhetett csak útra. Az urak 
általában azoknak adtak engedélyt az 
áttelepülésre, akiktől meg akartak szabadulni, 
ezért adhatunk hitelt egy történeti 
összefoglalónak, amiben úgy fogalmaztak: 
„Shadon a Corma-dinára okádta szemetét.” 
Mégis, aki átköltözött – és szép számmal 
akadtak ilyen családok – előbb-utóbb igazi 
zátonyvíziekké kellett, hogy váljon, a nehéz 
körülmények, a szigeti élet, a gorviki 
fenyegetés és a zátonyvíziek ősi makacssága 

zömüket átformálta. Az önálló 
földtulajdonnal viszont sikerült 
megalapozni a corma-dinaiak 
büszkeségét és önállóság iránti igényét 
is. (Forrás: MG) 

renaserrai rajtaütés (Psz. 3702) (sha) 
Az amund támadást és a shadoni 

betörést (a Szent Légió 
tevékenységének gyakori helyi 
értelmezése) kihasználva, állítólag 
gorviki érzelmű kalandozók által 
támogatva Corala con Derago azzal a 
kéréssel fordult az Amanovik-házi kis-
gorviki herceghez, hogy támogassa 
corma-dinai birtokainak visszaszerzését. 
Katonát keveset, ám jelentős pénzbeli 
támogatást kapott, aminek segítségével 
külhoni kalandozókkal és zsoldosokkal 
egészíthette ki seregét. Az egyébként 
majdnem jelentéktelen rawa-adai birtok 
megszerzéséhez és megtartásához 
Renaserra (gorviki nevén Wekvar) 
elfoglalásán át vezetett az út. Psz. 3702-
ben, villámgyors és összehangolt 
támadással sikerült meglepni az erejük 
nagyrészét egyébként is az amundok 
elleni harcokba ölő shadoniakat, és 
egyetlen hét alatt elfoglalni Renaserrát. 
Állítólag még egy démont is 
megidéztek, akit sikerült a cél 
érdekében felhasználni, és megölni vele 
a kulcsszerepet játszó shadoni 
tisztviselőket. A vár és a környező 
szigetek Corala birtokába kerültek, és új 
parancsnokuk megszervezte a 
védelmüket. Fontos, hogy a sokat 
próbált kalandor megtiltotta a 
lakosokkal való kegyetlenkedést, így 
remélve uralma stabilitását. Ennek 
ellenére sokan lélegeztek fel és várták 
gorviki uruk elűzését a shadoni–gorviki 
perszonálunió létrejöttével Psz. 3704-
ben, felmentő csapatok helyet azonban 
csak levelet hozó követ érkezett, aki a 
megannyi helyen megismert példának 
megfelelően Ranagol papjainak 
elűzéséért és Domvik papjainak 
beengedéséért birtokai megtartását 
ígérte az örökségét visszaszerző 
nemesnek. (Forrás: MG) 
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FÖLDRAJZ 
Bessa-szigetek (alt) 

A Corma-dina része, három nagyobb 
(Arkada, Basrada és Gorreda) és több 
kisebb szigetből álló szigetcsoport, a 
Holtak-tengerének déli határát alkotja. 
Legnagyobb városa Arakvar (shadoni nevén 
Cormaserra), nagyobb települései Agaserra 
és Dolero, jelentősebb várai Bire-nanda, 

Boen-tio (gorviki nevén Bezzovar) és 
Nardavar. Nagyobb romvárai Cersero, Fula-
garda és Tho-goda.  (Forrás: MG) 

kosbozót (sha) 
A Corma-dina szigeteinek 

leggyakoribb bokorféléje, a rognaka. Szívós 
és szapora, ha engedik, kiszorít minden 
hasznos növényt, irtása komoly munkát 
jelent a helyieknek. Fája göcsörtös, az 
évszakonként változó heves szél irányának 
megfelelően növekszik és halványbarna 
színű, erezete fekete. Kérge szürke és 
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vékony, levelei aprók, hosszúkás, csepp 
alakúak recés széllel, és csomókban nőnek. A 
bokor tövises, akár arasznyi, kemény, 
egyenes tüskéi is nőhetnek, ami 
kellemetlenné teszi a vele való foglalkozást. 
Nevét azokról a régen még ritka 
példányokról kapta, amelyeknek görbe, néha 
egyenesen csavarban növő tövise volt, 
amiben a nép Ranagol ártó kosszarvára 
ismert, és az ilyen bokrokat nagy ívben 
elkerülte, nem véletlen, hogy mára ez a fajta 
számít gyakoribbnak. Több negatív tartalmú 
népi babona is kapcsolódik hozzá, a fájából 
készült faragványok átokkal érnek fel és 
titokban helyezik őket áldozatuk holmija 
közé, a Kosfejes Úr átkos figyelmét jelenti, 
ha valakinek páratlan számú kosbozót nő a 
telkén, de Ranagol felfigyel arra is, aki túl 
sokat alkalmazza a kosrúgás nevű főzetet. A 
természetes akadályon – kerítésnek is 
alkalmazzák – kívül csak halványpiros 
bogyójának van haszna, ami ugyan általában 
enyhén mérgező, ám a megfelelő 
ismeretekkel, előírt érettség esetén 
szüretelve, különlegesen elkészítve 
fájdalomcsillapító, néha egyenesen kábító 
főzetet, a kosrúgást nyerik belőle. (Forrás: 
MG) 

rognaka (sha) 
A kosbozót shadoni neve. (Forrás: 

MG) 
kosrúgás (sha) 

A corma-dinai rognaka (kosbozót) 
halványpiros, és általában mérgező 
bogyójából megfelelő eljárással készített erős 
fájdalomcsillapító és kábító főzet elnevezése, 
a kos és a ló okozta sérülések keveredésének 
képzavaráról elnevezve. (Forrás: MG) 

Tyro-szigetek (alt) 
A Corma-dina része, kettő nagyobb 

(Cor-kada és Carra-din) és több apró 
szigetből álló szigetcsoport. A Cormo-roda 
északi nyúlványaként fekszik a Bessa-
szigetktől délre. Nagyobb települése 
Seccoroda, jelentősebb várai Cordarta és 
Tyrodda. (Forrás: MG) 

Ravanac-szigetek (alt) 
A Corma-dina részét jelentő 

szigetcsoport, ami egy egészen nagy 
(Ravanac), két nagyobb (Rawa-ada és Cord-

ada) és több kisebb szigetből áll. A 
Rawaka-hegység vonalától délkeletre, a 
Tyro és Bessa szigetcsoportok 
meghosszabításaként terpeszkedik a 
Holtak-tengerének keleti határán. 
Gyakori értelmezés, hogy a névadó, 
legnagyobb szigetet nem számítják bele. 
Jelentősebb települései Re-Beldora, 
Efvirro, Davcore, Galecrada és Zhebala, 
jelentősebb várai Ranna-roda, Shadvar, 
Rannavar és Renaserra. (Forrás: MG) 

Boarba-szigetek (alt) 
A Corma-dina részét képező, két 

nagyobb (Ruquada és Ron-gada) és több 
apró szigetből álló szigetcsoport, a 
Ravanac-szigetek meghosszabbításában 
fekszik Gorviktól keletre. Főbb városai 
Cerravar és Breminio, jelentős vára 
Ronqevar. (Forrás: MG) 

Amanora-szigetek (alt) 
Szigetcsoport a Gramarro-tenger 

keleti határán, három nagyobb (Trikh-
ada, Grom-ada és Amano-rada) és több 
apró szigetből áll. A gorviki felfogás 
szerint az Arkanna-szigetek része, a 
shadoniak már nem sorolják a Corma-
dinához. (Forrás: MG) 

Darkar-szigetek (alt) 
Lásd: Drakar-addra.  

Drakar-addra (alt) 
Szigetcsoport a Keleti-óceán 

Ynevhez közeli felén, Gorvik 
magaságában, a Corma-dinától 
északkeletre, háromszáz mérföldnyire. 
A gorviki kartográfusok az Arkanna-
szigetek részének tekintik, a shadoniak 
azonban nem sorolják Corma-dinához. 
Négy kisebb szigetből, és több apró, 
zátony méretű szárazulatból áll. Kopár 
szigetek szegényes élővilággal, számos 
közülük nagy zátony inkább. Egyetlen 
említésre méltó vára és hadikikötője 
Drekkavar. (Forrás: MG) 

Cormylo-szigetek (alt) 
A shadoni nézetek szerint a 

Corma-dina részének tekintett, 
viszonylag távolabb lévő szigetcsoport a 
Keleti-óceánon. Öt kisebb szigetből és 
számos zátony méretű szárazulatból áll. 
Egyetlen jelentős városa – ami a 
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shadoni flotta egyik kikötője is – 
Ramilcoda. (Forrás: MG) 
Arkada-sziget (alt) 

A Bessa-szigetek egyik nagyobb 
szigete, a szigetcsoport nyugati felén. Rajta 
található az egész Corma-dina székhelyének 
tartott Arakvar (Cormaserra), valamint 
Agaserra erődvárosa és Cersero romja. 
Arkada-szigetét Psz. 3612 óta örökös 
kormányzó vezeti, a Selcadrios család 
mindenkori feje. (Forrás: MG) 
Basrada-sziget (alt) 

A Corma-dina részét képező Bessa-
szigetek egyik nagyobb szigete, a 
szigetcsoport közepén. Jelentősebb 
települése Dolero városa, erődjei Bire-
nanda és Boen-tio (Bezzovar). (Forrás: 
MG) 
Gorreda-sziget (alt) 

A Corma-dina részét képező Bessa-
szigetek egyik nagyobb szigete, a 
szigetcsoport keleti felén. Jelentős erődje 
Nardavar, és rajta fekszik Fula-garda romja 
is. (Forrás: MG) 
Agaserra (sha-gor) 

Település Corma-dinán, Arkada 
szigetének délkeleti öblében. A Psz. 
XXXVII. század derekán vált említésre 
érdemes településsé. Legszebb palotája az 
Arkada szigetének örökös kormányzói 
tisztségét betöltő Selcadrios-ház palotája. 
(Forrás: MG) 
Cersero (sha-gor) 

Egykor shadoni építésű vár, ma rom 
Corma-dinán, Arkada szigetén. Psz. 3612-
ben kezdték el az építését, ami Alcora Del 
Selcadrios nevéhez fűződik, aki kapcsolatai, 
külhoni mesterek, harcostársai munkájával 
és komoly egyházi támogatással Psz. 3628-
ra fejezte be, ezzel nemesi címet és 
családjának Arkada örökös kormányzói 
státuszát szerezte meg. A várat a VIII. 
corma-dinai háborúban rombolták le, mikor 
II. Charamias Bel Estesso uralkodóherceg is 
életét vesztette falai között, Psz. 3684-ben. 
Azóta elhagyott rom, a néphit szerint a 
gorvikiak sötét átokkal sújtották, még nem 
akadt rá erő, hogy kivizsgálják a hiedelmet, 
netán újjáépítsék a várat. (Forrás: MG) 
Bire-nanda (sha-gor) 

Vár Corma-dinán, Basrada szigetén. A 
várat a III. corma-dinai háború után, Psz. 
2683-ban kezdték el építeni, és első 
parancsnokát már ekkor kinevezték, Monor 
Ves Desoccero személyében. Bire-nandát – 
ami több hajó befogadására is alkalmas, 
falakkal védett kikötővel is rendelkezik – 
Psz. 2697-re fejezték be, amiben vitathatatlan 
érdeme volt Casfor Del Gado zátonyvízi 
hercegnek, aki személyes vagyonának szinte 
egészét áldozta három vár – köztük Bire-
nanda – építésére. (Forrás: MG) 

Boen-tio (sha-gor) 
Vár Corma-dinán, a Basrada-szigeten. 

Gorviki neve Bezzovar. A VI. corma-dinai 
háború után, Psz. 3244-ben kezdték el 
építését, ami egészen 3293-ig tartott. Első 
parancsnokának Adernite Vir Lidoant 
nevezték ki. Boen-tio különösen vastag, 
kettős fallal övezett vár, hatalmas, szárazföldi 
csapatok elhelyezésére alkalmas udvarral, 
ugyanezek behajózására alkalmas viharálló, 
rakodódarus mólókkal, ám fő nevezetessége 
az a három – egy-egy shadoni szent védelme 
alatt álló – katapulttorony, amelyeken több 
száz láb hatótávolságú hatalmas hajítógépek 
jelentik a vár első védvonalát. Boen-tio igazi 
ugródeszka lehet Gorvik felé, ám békeidőben 
átrakodási engedéllyel is rendelkezik, azaz 
parancsnoka felügyelete alatt fogadhat 
kereskedőhajókat is. A VII. corma-dinai 
háború alatt gorviki kézre került, Domvik-
templomát lerombolták, visszafoglalása után 
azt egy régebbi bástyában szentelték újra. 
(Forrás: MG) 

Bezzovar (gor) 
Boen-tio várának gorviki neve. Lásd 

ott. 
Dolero (sha-gor) 

Város Corma-dinán, Basrada 
szigetének déli öblének partján. A III. corma-
dinai háború után kezdték el felfejleszteni, 
amire jó hatást gyakorolt a szigeten épülő 
vár, Bire-nanda is. Psz. 2687-ben 
adományoztak neki városi rangot, ezzel 
felállt új várostanácsa. Nemesi város lett, 
vezetését a Gado-ház látja el, annak 
központja is. Psz. 2687-ben kezdték el 
építeni a később Szent áldozatok névre 
keresztelt Domvik katedrálist, a gyönyörű és 
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hatalmas, héttornyú főtemplom Psz. 2704-re 
készült el, és azóta is a corma-dinai vallási 
élet központja. A város így papneveldével, az 
Isten Kardja Lovagrend egy kisebb 
székházával is rendelkezik. Többször került 
gorviki kézre, ám híres főtemplomát – noha 
alaposan helybenhagyták – mégsem 
pusztították el. Külön, ostrom ellen is való 
városfallal rendelkezik. (Forrás: MG) 

Fula-garda (sha-gor) 
Egykori shadoni vár, ma várrom 

Corma-dinán, Gorreda szigetének délnyugati 
oldalán. Építését a III. corma-dinai háború 
után, Psz. 2683-ban kezdték el, és közel 
végleges formáját Psz. 2705-re érte el, 
amiben vitathatatlan érdeme volt Casfor Del 
Gado zátonyvízi hercegnek, aki személyes 
vagyonának szinte egészét áldozta három vár 
– köztük Fula-garda – építésére. Első 
parancsnoka Erhanacco Ves Cadril volt. A 
VII. corma-dinai háború során rombolták le, 
elpusztítása sokkal inkább volt véres bosszú, 
mint stratégiai megfontolás. A gorvikiak 
túlvilági lényeket szabadítottak el a várban, 
és az élőholtak mindenkit elpusztítottak a 
falakon belül, ahol még évtizedekig 
bolyongtak, mire egy shadoni inkvizítorok 
vezette csapatnak sikerült megtisztítania, bár 
egyes vélemények szerint még ma sem 
biztonságos. A népek azt beszélik, bizonyos 
együttállásoknál újra zajlanak a harci 
események, és a rosszkor odalátogatók 
könnyen a romfalak között ragadhatnak. 
(Forrás: MG) 

Tho-goda (sha-gor) 
Egykor shadoni vár a Corma-dinán, ma 

várrom a Gorreda-szigettől délre fekvő 
Diona-Gorredán. Az I. corma-dinai háború 
után, Psz. 1899-ban kezdték el az építését, 
ami Psz. 1906-ig tartott. A kis, kéttornyú vár 
a háború végére gorviki kézre került, és a II. 
corma-dinai háborúig uralta a környéket, 
amikor is a shadoni hadak elfoglalták. Már az 
ostromkor komoly rongálódásokat 
szenvedett, ám a gorvikiak, amikor elhagyni 
kényszerültek, további károkat okoztak 
benne, ami után nem érte meg újjáépíteni. 
Mára századok óta elhagyott rom, ahová 
időről-időre befészkeli magát egy-egy 
kalózbanda, amíg ki nem füstölik őket onnan. 

Ugyanakkor egyes – az egyház elzárt 
könyvtárában porosodó feljegyzések 
szerint – a várnak különleges klímája 
van, ami néhány igen ritka, máshol elő 
nem forduló növénynek is kedvez – ezt 
többen a földmélyben munkáló erőknek, 
esetleg Domvik áldásának tulajdonítják. 
A fenti okból rendre felkeresik 
mindenre elszánt kalandorokból álló 
kutatócsapatok, akik nem riadnak vissza 
sem a leomló falaktól, sem a kalózoktól, 
sem a náluknál sokkal nagyobb 
veszedelmektől sem. (Forrás: MG) 

Diona-Gorreda (alt) 
Apró sziget a Corma-dina Bessa 

szigetcsoportjában, Gorredától délre. Ide 
építették Tho-goda várát. (Forrás: MG) 

Nardavar (sha-gor) 
Vár Corma-dinán, Gorreda 

szigetén. A gorvikiak elért helyzetük 
megszilárdítására az V. corma-dinai 
háború után, Psz. 2919-től kezdték 
építeni, és Psz. 2942-re fejezték be. 
Hatalmas, négy részből álló vár, amiből 
kettő a tengerre nyúlik és csak hidakon 
közelíthető meg. A gorviki legendák 
szerint építésekor legalább olyan hírhedt 
helynek számított, mint a warviki gát. A 
kettős falrendszer – az első alacsonyabb, 
a második, magasabbikról pedig még az 
esetleg elfoglalt első is kényelmesen 
nyílzápor alatt tartható – mellett 
egyedülálló abban is, hogy kívül a 
tengerből elárasztható, majd negyven 
láb széles vizesárokkal is körülvették. 
Talán nem véletlen, hogy sokáig a 
gorviki támadások egyik központja volt, 
és rendházat állított fel benne a Dea 
Macula lovagrend is, mondván, nem 
gorviki terület, tehát a tiltás ide nem 
érvényes. A várat sokáig 
bevehetetlennek tartották, csak a 
legvéresebb, VIII. corma-dinai 
háborúban szerezte meg a Xonnité légió 
shadoni csapatok oldalán harcoló 
egysége. (Forrás: MG) 

Cor-kada-sziget (alt) 
A Corma-dina részét képező 

Tyro-szigetcsoport egyik nagyobb 
szigete, a szigetcsoport nyugati felén. 
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Jelentős vára Cordarta, települése 
Seccoroda. Mivel a háborúk során 
elhasználták a sziget szinte összes fáját, a 
feldolgozható fa igazi hiánycikknek számít. 
A sziget kiváló gyümölcsültetvényeiről 
nevezetes.  (Forrás: MG) 
Carra-sziget (alt) 

Más néven Carra-din. A Corma-dina 
részét képező Tyro-szigetcsoport egyik 
nagyobb szigete, a szigetcsoport keleti 
felén. Jelentős vára Tyrodda. A közepén 
emelkedő, viszonylag magas hegy – aminek 
tetejére Shadonból és Gorvikból egyaránt 
jól látható, hatalmas világítótornyot 
telepítettek – ásványkincsekben gazdag, 
elsősorban rezet és ónt bányásznak itt. 
Nagyobb városa nincs, viszont számos 
kisebb bányászfalut találni körbe a szigeten. 
(Forrás: MG) 
Tyrodda (sha) 

Vár Corma-dinán, Carra-din északi 
részén. A várat az I. corma-dinai háború 
után, Psz. 1838-ban a shadoniak kezdték el 
építeni, hogy megvethessék lábukat a 
szigeteken. A vár építése egy magaslaton, 
gyakorlatilag a helyben lévő nyersanyagból 
egészen Psz. 1864-ig tartott. Építésének 
szorgalmazója és legnagyobb támogatója, 
majd a vár első parancsnoka Bessiro Ves 
Derallo volt. Tyroddát elsősorban az 
anyaországtól távoli műveletek bázisának 
szánták, így egy jól védett öböl mellé, de 
nem közvetlenül a partjára, hanem sziklás 
magaslatra építették. Külön kikötővár 
tartozik hozzá, aminek része két 
elkülöníthető, szintén jól védhető, még a 
legnagyobb viharok idején is viszonylag 
csendes vizű kikötő. A vár távolabbi, a 
sziget hegyének csúcsán lévő része az a 
hatalmas világítótorony, amivel jó időben 
az egész Corma-dina területére küldhetők 
fényjelek. A vár számos, sziklába vájt 
résszel is rendelkezik, mégis, mindent 
egybevetve nem számít túl nagynak. 
Többször került gorviki kézre, volt, hogy 
különböző részei hónapokon át máshoz 
tartoztak és harcban álltak egymással. A 
VIII. corma-dinai háborúban a shadoniak 
kezére került, a jelentések szerint 
kalandozók, isteni támogatással – égi 

szekérrel – foglalták el. Talán a legősibb 
corma-dinai várnak számít, szimbolikus 
jellege miatt a nemesi gyűlések gyakori 
székhelye is. Értékét tovább növeli, hogy a 
Psz. XXXVII. század elején több nemesi 
kúria is épült mellé. (Forrás: MG) 

Cordarta (sha) 
Shadoni vár Corma-dinán, a Cor-kada-

sziget északi részén. Psz. 1898-ban, az I. 
corma-dinai háború után kezdék el építését, 
ami Psz. 1912-ig tartott. Építésének fő 
támogatója I. Beralduin Del Casgaro 
zátonyvízi herceg volt, aki családja ősi 
birtokán akart várat tudni, ami természetesen 
Corma-dina megerősítéséhez is hozzájárult. 
Cordarta vára nagy területű, több mint tíz 
különálló, kisebb egységből áll, viszont 
arányaiban kis falakkal. Elkészülte után is 
több tornyot építettek, csodaszép Domvik 
templommal, külön parkkal rendelkezik. 
Jelentős továbbá hajóépítő műhelye, ahol 
számtalan hadi- és kereskedőhajót gördítettek 
már vízre. Noha eleinte vigyáztak a sziget 
faállományára, a háborúk alatt kénytelenek 
voltak felhasználni, ezért Cor-kada szigetén 
alig van már fa, azt a környező szigetekről 
úsztatják – a mérföldhosszú, tessék-lássék 
módon összerögzített fatörzseken való 
ugrabugrálás valóságos népi sport errefelé, és 
nem is veszélytelen – és a kontinensről 
szállítják ide. A IV. corma-dinai háborúban 
gorviki kézre került, ahonnan csak a VII. 
corma-dinai háborúban tudták visszaszerezni, 
ezért számos gorviki jellegű épület jellemzi – 
máig nem sikerült ezeket eltüntetni, noha 
nem is tekintették soha fontos feladatnak. 
(Forrás: MG) 

Seccoroda (sha) 
Város Corma-dinán, a Cor-kada-sziget 

délnyugati öblénél. Nagy kikötővel 
rendelkezik, aminek köszönhetően 
Shadonból Corma-dina kapujának tekintik. 
Psz. 1843-ban városi rangot kapott. Nemesi 
város, a Casgaro-ház székhelye, itt áll 
udvarházuk. Seccoroda a sziget 
gyümölcsfeldolgozásának központja, híres 
pálinkáiról, lekvárairól, és gyümölcsös-
húsételeiről. Hajóépítő dokkal is 
rendelkezett, ám miután a sziget másik 
végében álló vár, Cordarta felépült, a 
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városban csupán kisebb hajókat kezdtek 
készíteni. (Forrás: MG) 

Ramilcoda (sha) 
Shadoni város a corma-dinai Cormylo-

szigetek egyikén. Az I. corma-dinai háborúra 
tehető megépülése óta jelentős hadikikötő. 
Psz. 1840-ben kezdték el építését, sokáig 
azonban csak kikötő volt némi sátortáborral, 
csak Psz. 1852-re épült fel teljesen. Maga vár 
kisebb méretű, mellette hatalmas kikötő, 
hajóépítő dokkok és sólyák sora, illetve a 
rohamosan fejlődő település, aminek hatására 
Ramilcodát Psz. 1859-ben városi rangra 
emelték. A város rendelkezik ugyan falla, de 
az elég kicsi, nem igazán ostromállóra 
építették. A hajóépítés mellett jelentős a 
környék halainak begyűjtése, a 
gyöngyhalászat illetve a város melletti 
földeken a gyümölcstermesztés. Ramilcoda 
nemesi irányítású város, a Tegaris és a 
Furantella-ház központja is.  (Forrás: MG) 

Rawa-ada (alt) 
Másként Rawa-szigetek, szigetcsoport 

a Holtak-tengerén, Corma-dina területén. 
Legnagyobb szigete – ami egész Corma-dina 
legnagyobb szigete is egyben – Ravanac, 
emellett két nagyobb és több kisebb szigetből 
áll. A Psz. 3700-as évek elején Ravanacot 
kivéve északi szigetei Gorvikhoz tartoznak. 
Jelentős Shadoni városai Re-Beldora, 
Efvirro, Davcore, Zhebala, (ezek Ravanac-
szigeten) és Galecrada, jelentős shadoni várai 
Ranna-roda, Shadvar és Rannavar, jelentős 
romjai pedig Ceoserra, Devesera és 
Merrovar. Gorviki szigetein is áll jelentős 
vár, Wekvar (shadoni nevén Renaserra), és 
jelentős rom is, Akchavar. (Forrás: MG) 

Renaserra (sha) 
A Gorviki építésű Wekvar shadoni 

neve. Lásd ott.  
Wekvar (gor) 

Shadoni nevén Renaserra. Gorviki 
építésű vár Corma-dinán, a Rawa-szigetek 
egyik kisebb, nyugati szigetének öblében. A 
gorvikiak a II. corma-dinai háború után, Psz. 
2228-ban kezdték el építeni, és a vár 2245-re 
lett kész. A III. corma-dinai háborúban 
shadoni kézre került, és leginkább börtönnek 
használták, majd visszakerült és a VIII. 
háborúig gorviki kézen maradt, majd a 

shadoniak ismét elfoglalták, és Psz. 
3702-ben a renaserrai rajtaütés során 
Corala con Derago foglalta vissza. A 
kifejezetten magas építésű várhoz csak 
leengedett létrákon és csigás szerkezet 
mozgatta felvonókon lehet eljutni, a 
hajók pedig a magas sziklaorom mellett 
horgonyozhatnak, így megközelítése 
viharos időben kifejezetten veszélyes. 
(Forrás: MG) 

Cord-ada (alt) 
A Corma-dinához tartozó 

szigetcsoport a Holtak-tengerének 
északi részén, alig kettőszáz mérföldre a 
gorviki partoktól. Egy nagyobb és több 
kicsi sziget alkotja. Gyér növényzetű, 
javarészt csak madarak által látogatott 
vidék, noha egyes természettudósok 
szerint éppen jellege miatt számos ritka 
növény- és állatfajtát lehet itt fellelni. 
Néhány halászfalut, időleges 
kalóztanyát, gyöngyhalász-telepet 
leszámítva szinte lakatlan. Egyetlen 
jelentős várromja Akchavar. (Forrás: 
MG) 

Akchavar (gor) 
Egykor gorviki építésű vár, ma 

rom a corma-dinai Cord-ada legnagyobb 
szigetén. Építését a II. corma-dinai 
háború után, Psz. 2231-ben kezdték, és 
majd harminc évig készült, Psz. 2255-re 
mondták ki elkészültét. Az építkezések 
fő támogatója az abradói Rabuchini-ház 
volt, akik egyfajta menedékként 
tekintettek rá. Létével befolyásukat 
sikerült érvényesíteni a corma-dinai 
háborúk során, még ha váruk néha 
shadoni kézre is került, ők nem 
telepítettek bele komoly erőket. A jól 
értesültek tudni vélik, hogy létezik egy 
adásvételi szerződés, amiben magas 
rangú shadoni tisztviselőtől került 
komoly összegért gazdag erioni kézre, 
legalábbis papíron. A VII. corma-dinai 
háború során shadoni rajtaütés 
áldozatává vált, elfoglalni nem tudták, 
és talán nem is akarták, ám sikerült 
benne olyan károkat okozni, amik 
javarészt használhatatlanná tették. 
Komoly rongálás érte vízellátó 



 MAGUS                                         Szemelvények a corma-dinai háborúkról                                               Kalandozok.hu 

57 
 

rendszerét – a központi kút állítólag azóta is 
mérgező – kikötőjét és mágikus védelmét 
is. Ma romnak tekintik, a legtöbb térképen 
is így szerepel, ám időről-időre érkezik 
jelentés a tengerészektől arról, hogy hajót, 
mozgást, fényt láttak a falai között. Nagyon 
valószínű, hogy egyes részeit titokban ma is 
használják. A vár kifejezetten kicsi és 
javarészt a part menti sziklákra épült, 
legnagyobb része a szigetet alkotó hegy 
belsejében van. A szóbeszéd szerint még 
olyan barlangokkal is rendelkezik, amik 
több hajó befogadására is képesek. (Forrás: 
MG) 
Re-Beldora (sha) 

Shadoni város Corma-dinán, Ravanac 
szigetének déli részén. Zátonyvíz 
legnagyobb szigetének bejárata. Sokáig 
csupán egy hatalmas kikötő volt, ám Psz. 
1864-ben Re-Beldora városi rangot kapott. 
Nemesi irányítású város, a Crasecero-ház 
székhelye. Híres a kézműipara, a sziget 
kincseit értő kezek formálják még 
értékesebbé. A város halászata a saját és a 
sziget ellátására korlátozódik, míg a kevés 
számú állatot, amit a város környékén 
legeltetnek, csak saját célokra dolgozzák 
fel. (Forrás: MG) 
Merrovar (sha) 

Egykor shadoni vár, ma rom Corma-
dinán, Ravanac szigetének egy déli öblében. 
A várat Psz. 2092-ben, az I. corma-dinai 
háború után kezdték el építeni és Psz. 2116-
ra készült el. Az ikervár tulajdonképpen 
kettő, egymástól szinte független, kisebb 
várból áll, a kettő között nagyszámú 
katonának biztosít viszonylagos nyugodt 
elhelyezést. A kikötővár a vízre, míg a 
sziklavár a szárazföldre épült, nevével 
ellentétben minden egyes követ oda kellett 
szállítani az építkezéshez. A VIII. corma-
dinai háborúban még Scerlato Del Dableni, 
a vérivó védte, ám a gorvikiak végül 
lerombolták a várat. (Forrás: MG) 
Ranna-roda (sha) 

Shadoni vár Corma-dinán, Ravanac 
szigetének délkeleti partjainál. A VIII. 
corma-dinai háborúban kezdték el építeni, 
ekkor ragadt rá a vörös vár gúnynév, 
ugyanis a hadicselekmények közepén épült, 

és a védők vére festette vörösre. A háború 
alatt csak egy hevenyészett falrendszer épült 
meg, ami még gorviki kézen is volt, míg 
teljesen meg nem tisztították a környéket. A 
vár mai formáját csak Psz. 3696-ra érte el. 
Ranna-roda kifejezetten nagy, tengerjáró 
hajók befogadására is alkalmas kikötővel, 
gyors kirakodást és főleg csapatok partra 
tételét elősegítő berendezésekkel, széles 
mólókkal rendelkezik. Szárazföldi része 
csillag alakban nyúlik el, és jól védhető 
erődnek számít, sok katona elhelyezésének 
lehetőségével. Szintén sokat tud befogadni a 
lakosságból is, ennek megfelelő készletek 
elhelyezésére alkalmas raktárakkal, földalatti 
víztározóval is rendelkezik. (Forrás: MG) 

Shadvar (sha) 
Shadoni vár Corma-dinán, Ravanac 

szigetén. Az I. corma-dinai háború után, Psz. 
1873-ban kezdték meg az építését, ami 
egészen Psz. 1893-ig tartott. Hatszög alakú, 
erős védművekkel rendelkező vár, kiterjedt 
alagútrendszerrel – amit az évek alatt 
jelentősen kiegészítettek – és külön 
kikötővel, ahová fallal védett szekérút vezet. 
A II. corma-dinai háborúban gorviki kézre 
került, ám utána visszaszerezték – ostromát – 
ami három hónapon át tartott – szemléletes 
módon mutatja be Bonies Sacrofices műve, a 
Gorvikon innen, falakon túl. A VI. corma-
dinai háború után rendezett lovagi tornáknak 
köszönhetően ismertté vált, és több 
lovagrend – uralkodóhercegi és királyi 
egyaránt – építtetett rendházat mellé. Mára 
Ravanac katonai központjaként tartják 
számon. (Forrás: MG) 

Bonies Sacrofices (sha) 
A III. corma-dinai háború idején élt 

krónikás, aki örömét lelte a veszélyesebbnél 
veszélyesebb helyzetek megélésében, nem 
egyszer a csaták első sorából szerezte 
tapasztalatait – talán nem meglepő, hogy ő 
maga is remek vívó hírében állt.  
Leghíresebb műve a kalandos elemekkel 
tarkított Gorvikon innen, falakon túl, ami 
történetekkel jelentősen kiegészítve, ám 
kétségtelenül hiteles módon mutatja be 
Shadvar ostromát, és egyébként magát a 
várat is. Több könyv megírása után eltűnt 
Shadonból, a szóbeszéd szerint gorviki 
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fejvadászok rabolták el, hogy tanúként 
vigyék magukkal egy urukat érintő, háborús 
ügyben – azóta nem hallottak felőle. (Forrás: 
MG) 

Gorvikon innen, falakon túl (sha) 
Bonies Sacrofices shadoni krónikás 

műve, ami történetekkel jelentősen 
kiegészítve, ám kétségtelenül hiteles módon 
mutatja be Shadvar ostromát, és egyébként 
magát a várat is. (Forrás: MG) 

Efvirro (sha) 
Shadoni város Corma-dinán, Ravanac 

szigetének közepén. Védműveit a Psz. 1901-
ben erősítették meg, az I. corma-dinai háború 
alatt, ekkor kapontt városi rangot is. A város 
mellett található a Bezzario-ház birtoka, így 
az ő befolyásuk nagy a városra. Efvirro igazi 
mezőgazdasági város, számos földdel, és a 
ravanaci állattenyésztés központja is. A 
háborúk miatt egész csordák helyezhetők el a 
falakon belül. Gorviki öröksége a byzon-
aréna, amit megtartottak és különböző 
versenyeket rendeznek benne. Efvirro 
nevezetessége továbbá a szentkergető nevet 
viselő főzött szeszféle, amihez a 
rossznyelvek szerint a szigeti jakok ürülékét 
is felhasználják, ami nem igaz, 
gyógynövényeket viszont igen, a sötét, 
keserű ital kiváló nyugtató, 
gyomorbántalmakra is elsőrendű. (Forrás: 
MG) 

szentkergető (sha) 
Efvirro nevéhez köthető, 

gyógynövényekből főzött, keserű likőrféle. 
(Forrás: MG) 

Devesera (sha) 
Egykor shadoni vár, ma rom Corma-

dinán, Ravanac szigetn. A VII. corma-dinai 
háború után, Psz. 3614-ben kezdték meg az 
építését, ami egészen Psz. 3632-ig tartott. 
Egy évvel korábban nevezték ki első 
parancsnokát, Mirtas Des Brakecilt, akit 
hamarosan követett helyettese, a sokkal 
rátermettebb Lucio Vir Agresta kinevezése. 
Devesera korszerű elvek szerint épült és 
sokáig főleg katonák kiképzésére használták. 
A VIII. corma-dinai háborúban a gorvikiak 
megsemmisítették, a szóbeszéd szerint föld 
alatt érkező lények ásták alá a falait, és több 
épülete is menthetetlenül megrongálódott. A 

jól értesültek szerint az egyetlen corma-
dinai vár volt, amit titkos térkapu kötött 
össze Shadonnal, egyesek azt állítják, a 
kapu még ma is használható.  (Forrás: 
MG) 

Galecrada (sha) 
Shadoni kikötőváros Corma-

dinán. A VII. corma-dinai háború után 
megerődítették és nagy kikötőt is 
építettek hozzá, ekkor került a város 
élére Conrel de Vyannas. A városnak 
otthont adó sziget azóta is a család 
birtoka. Galecrada mára nagy átrakó 
kikötő, az észak felé tartó hajók sokkal 
szívesebben választják, mint a zavaros, 
olykor kalózoktól hemzsegő Holtak-
tengerét. A város sosem volt gorviki 
kézen, noha számos különleges 
támadást és vezetők elleni merényletet 
átvészelt, ezért a jól értesültek úgy 
vélik, az árnyékjáró klánok egyik titkos 
koronatestvérisége is székel 
Galecradában. (Forrás: MG) 

Davcore (sha) 
Shadoni város Corma-dinán, 

Ravanac szigetének középső részén. A 
település a III. corma-dinai háború után 
lett népesebb, Psz. 2691-ben városi 
rangot – és komoly védműveket kapott. 
Nemesi város, a Nobelo-ház székhelye. 
Davcore a ravanaci bányászat 
központja, ide szállítják a legtöbb 
kitermelt vasat, ónt, ólmot, kevés 
ezüstöt, amit a Ravvadora-hegységben 
bányásznak. Fejlett a város 
feldolgozóipara is, kovácsai, ékszerészei 
és ötvösei is híresek, de jelentős 
hajókészítő telepek is vannak 
kikötőöblében. Az V. corma-dinai 
háborúban a gorvikiak – hála Liriallo 
Ves Nobelónak, nem tudták elfoglalni, a 
lelkes védők a háború után is két éven át 
tartották a várost, amit hajókon láttak el, 
mire Psz. 2920-ban felmentették. 
(Forrás: MG) 

Rannavar (gor) 
Gorviki építésű vár Corma-dinán, 

Ravanac szigetén a Ravvadora-hegység 
északi részén. Az V. corma-dinai háború 
után, Psz. 2917-ben kezdték el építeni, 
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és Psz. 2946-ra lett készen, noha utána még 
évekig fejlesztgették azt a falrendszert, ami 
a szigetet hivatott kettéválasztani – bár 
sosem készült el teljesen. A magasan 
elhelyezkedő, nehezen megközelíthető, 
háromtornyú várból több alagúton is ki 
lehet juttatni csapatokat, hogy uralni tudja a 
sziget lezárását. A shadoni csapatok a VIII. 
corma-dinai háborúban foglalták el. Le 
ugyan nem rombolták, ám sokáig 
gazdátlanul állt, míg kis létszámú 
helyőrséget telepítettek bele, ám valódi 
sorsáról máig nem döntöttek. (Forrás: MG) 
Zhebala (sha) 

Shadoni város Corma-dinán, Ravanac 
szigetének északkeleti partjánál. A VII. 
corma-dinai háború után, Psz. 3614-ben 
erődítették meg, ekkor nevezték ki élére 
Rachido Ves Deromenont, azóta is erős a 
család befolyása az egyébként szabad 
polgári városra. A várost homokos 
tengerpart, sok hal, rák, kicsiny kikötő 
jellemzi. Az itteniek elsősorban a tenger 
gyümölcseinek feldolgozásában 
jeleskednek, de híres a zhebalai hajóépítő 
műhely, ahonnan kevés, ám kiváló 
minőségű, erősen mechanizált hajó kerül 
vízre. (Forrás: MG) 
Ceoserra (sha) 

Egykor shadoni vár, ma rom Corma-
dinán, Ravanac szigetének északi részén. A 
III. corma-dinai háború után. Psz. 2682-től 
kezdték el építeni, és a masszív, vastag és 
magas falakkal ellátott, erős vár Psz. 2713-
ra készült el. Építésének egyik támogatója 
Casfor Del Gado zátonyvízi herceg volt. 
Noha vár, jelentős város is tartozott hozzá, 
amivel összenőtt az idők folyamán. Nemesi 
város, a Scrada-ház központja is volt. Az V. 
corma-dinai háborúban rombolták le, nagy 
részét távolról, hajókról lőve. A vára ma is 
használhatatlan, ám a városka, ami azóta 
sem nyerte vissza jelentőségét, megvan. 
Állítólag – mindenféle tiltás ellenére – 
kiterjedt kereskedelmet folytat Gorvikkal és 
annak szigeteivel. (Forrás: MG) 
Ruquada (alt) 

Ruqu-sziget, a Holtak-tengere és a 
Gramarro-tenger határát jelentő, a Corma-
dina részének tekintett Boarba-szigetcsoport 

tagja, egyik nagyobb szigete a háromból. 
Vulkáni eredetű szárazulat, közepén található 
a mai napig aktív vulkán, a Rahuka. A sziget 
klímája ennek köszönhetően jóval melegebb 
a környezeténél, ami az élővilágán is nyomot 
hagy. Dús erdők és gazdag állatvilág 
jellemzi. Partvidékének nagy része mocsaras, 
a kevés normálisan használható, ám sziklás 
öböl egyikébe épült egyetlen jelentős városa, 
a gorviki Cerravar. (Forrás: MG) 

Ron-gada (alt) 
Sziget Ynev keleti oldalán, a Holtak-

tengere és a Gramarro-tenger határát jelentő, 
a Corma-dina részének tekintett Boarba-
szigetcsoport tagja, egyik nagyobb szigete a 
háromból. Meleg éghajlatú, a tenger 
közelsége miatt esőkben bővelkedő sziget, 
gazdag növényzettel és állatvilággal. 
Ugyanakkor nyersanyagban szegény, sőt, 
hegyvidéke és barlangjai kifejezetten 
veszélyesnek számítanak. Jelentős vára 
Ronqevar, települése Breminio városa. 
(Forrás: MG) 

Cerravar (gor) 
Gorviki város a Corma-dinához tartozó 

Ruquada szigetén. Eredetileg várnak épült, a 
II. corma-dinai háború után, Psz. 2237-ben 
kezdték el építeni, ám a vár építése sokkal 
lassabban haladt, mint a környező városé, és 
miután a várat jelentősen támogató nemesi 
család kihalt, inkább csak egy védműves 
torony és jókora város lett belőle, amit Psz. 
2254-ben fejeztek be. Helyzete miatt fallal 
vették körbe, ám nem számít erődvárosnak 
önálló védművek híján. A közeli Rahuka 
vulkán fenyegetése ellenére dúsan lakott és 
virágzó város, ami a tengeri kereskedelem és 
a sziget gazdag és különleges élővilága adta 
kincsek feldolgozására épült. Ranagol 
mindeddig megkímélte, a vulkánkitörés 
mindig nagy ijedelmet és apróbb károkat 
okozott a történelem során, ám sosem 
pusztította el. Noha külön hadikikötője is 
van, mégsem számít katonai szempontból 
jelentősnek. (Forrás: MG) 

Rahuka (alt) 
Vulkán a Corma-dinához tartozó 

boarba-szigeteki Ruquada szigetének 
közepén. Mai napig aktív, a jelentéktelenül 
apró kitörésektől eltekintve átlagosan 
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negyven-ötvenévente tör ki, ám a szigetén 
álló várost, Cerravart mindeddig megkímélte. 
A sziget nagyságát ugyanakkor jelentős 
területekkel növelte, gorviki földrajzi 
feljegyzések szerint az első – Psz. 1800-as 
évekbeli – feljegyzések óta legalább 
háromszáz lábnyival tolódott keletre a sziget 
határa. (Forrás: MG) 

Breminio (gor) 
Gorviki város a Corma-dinához tartozó 

boarba-szigeteki Ron-gadán. A VI. corma-
dinai háború után duzzasztották várossá, 
amikor Psz. 3243-ban három új nemesi ház, a 
Vercroggo-, a Bronidan- és a Conte-Arginso-
ház is ide települt. A város híres különleges 
növényeiről, virágairól, mérgeiről és 
gyümölcsborairól is. Állítólag egy 
fejvadásziskola is működik a városban, vagy 
a közelében, esetleg a sziget veszélyesnek 
mondott hegyvidékén. Kikötője nagy és 
korszerű, és meglehetősen szabados és 
befogadó – ezt a lakosság jelentős külhoni 
aránya is elősegíti –, mivel az észak felé tartó 
hajók utolsó igazi állomása a Gramarro-
tenger előtt. (Forrás: MG) 

Drekkavar (gor) 
Vár a Corma-dinától északkeletre 

található Drakar-addra legnagyobb szigetén. 
A gorvikiak királyi rendeletre és szervezés 
alatt a IV. corma-dinai háború idején kezdték 
el építeni, hogy szert tegyenek egy, a 
shadoniaktól kellő távolságra lévő kikötőre. 
Építése Psz. 2892-ben kezdődött – a miatta 
kivetett különadó több lázadást is 
eredményezett, legkevesebb három nemesi 
család kihalását okozva szerte Gorvikban – 
és egészen Psz. 2943-ig tartott. Azért, hogy 
elegendő munkaerő legyen, kihirdették, hogy 
olyan családok, ahol több férfi is van, 
jelentkezhetnek és amennyiben rendesen 
kiveszik a részüket az építkezésből, földet 
kaphatnak a Drakar-szigeteken. A példátlan 
lehetőségre sokan jelentkeztek, akkor is, ha a 
szigetről semmi tudásuk nem volt. A Drakar-
szigeten nehéz körülmények, embertelen 
munka és uraik kegyetlenkedése várt a 
munkásokra, akik évtizedekig dolgoztak, 
Drekkavar hatalmas tornyai felépültek, ám az 
új generáció Psz. 2939-ben fellázadt uraik 
ellen és szétszéledtek a szigeteken. Nem volt, 

aki felossza közöttük, belőlük lett a 
Drakar-szigetek elmaradott, belterjes 
népe. Drekkavart rabszolgákkal fejezték 
be, és azóta is beékelődött zárványként 
létezik a szigeteken, aminek lázadó 
lakosságával csupán annyi kapcsolata 
van, hogy az arra hajlamos urak néha 
kilovagolnak rendet vágni közöttük, ám 
ez csak a legnagyobb szigetre jellemző.  

Drekkavar öt hatalmas, a víz 
szintjén akár hajó befogadására is 
alkalmas toronnyal rendelkezik – így a 
legnagyobb viharok idején is 
biztonsággal lehet berakodni őket – és a 
hozzájuk tartozó magas és erős falakkal. 
Jókora termőterületet is bekerítettek, bár 
ezek minősége sok kívánnivalót hagy 
maga után. A vár jelentős kikötővel, a 
sok tengerész ellátásához hatalmas 
raktárakkal rendelkezik, amik között 
állítólag még víz alattiak is vannak. A 
vár nem túl hízelgő nevezetessége a 
drekkavari tigriskopó, amit kifejezetten 
emberek vadászatára tenyésztettek. A 
vár mai napig Kis-Gorvik hercegének 
befolyása alatt áll. A katonák egy része 
kifejezett száműzetésnek tekintette az 
itteni szolgálatot, ezért lakórészeit is 
jelentősen fejlesztették, mára 
örömtanyák, egy tucat kocsma, 
játékházak és mindenféle műhelyek is 
találhatók a hatalmas falak védelmében. 
(Forrás: MG) 

drekkavari lázadás (Psz. 2939) (gor) 
A gorviki, drakar-szigeteki 

Drekkavar várának építése közben Psz. 
2939-ben kirobbant lázadás. Az 
ígéretekkel a szigetre átcsábított 
családok felnövő fiataljai megismerték 
az ígért birtokok mihasznaságát, 
megelégelték a méltatlan körülményeket 
és embertelen, áldozatokat is bőven 
követelő munkát, ami közben gorviki 
uraik zsarnokoskodását voltak 
kénytelenek elviselni, akik őket 
magukat jogtalan rabszolgákként, 
asszonyaikat járandóságként kezelték, 
és az ételadagok megvonásával 
fegyelmeztek minden apróbb kihágásért. 
A lázadásért – a szóbeszéd szerint – egy 
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véletlenül arra vetődött Arel-pap a felelős. 
A nélkülözéshez szokott nép egyszerűen 
lemészárolta a munkafelügyelőket, több 
készletraktárat elfoglalt, és a gorviki 
katonák és nemesek egyetlen toronyba 
szorultak vissza, ahonnan a feljegyzések 
szerint a lázadók félelf íjászaitól való 
félelmükben az orrukat sem merték kidugni. 
Majd egy évet kellett odabent tölteniük, ám 
készletük volt elég. A várat a csőcselék 
uralta, rombolásba is kezdtek, de annak 
nem volt sok értelme, és még időben, a 
gorviki hajók érkezése előtt odébbálltak, és 
a szigetcsoport más szigetein kerestek 
menedéket. Azt beszélik, hogy aki a 
gorvikiak közül abban az időben a 
toronyban sínylődött, olthatatlan gyűlöletet 
táplál a mára elmaradott és belterjessé vált 
szigetlakók irányában, akiknek őrei minden 
eszközzel megpróbálták kifüstölni 
zsarnokaikat. Drekkavar várát befejezték, a 
sziget felé különösen megerősítették a 
védelmet – a száz lábnál magasabb fal 
gyakorlatilag megmászhatatlan – és sorsára 
hagyták a lázadókat akik között azért 
időnként – ha érik őket – hatalmas irtásokat 
rendeznek. (Forrás: MG) 
Ronqevar (gor) 

Gorviki erődváros a Corma-dina 
részének tartott boarba-szigeteki Ron-gada 
szigetén. A IV. corma-dinai háború után 
kezdték el építését, Psz. 2894-ben. A várat 
kezdettől fogva kiváló mesterek tervezték, 
és egész Gorvik beleadta, amije volt: az 
elejétől okiratok rendelkeznek arról, hogy a 
város a tartományi viszálykodás felett áll. 
Psz. 2915-ben ronqevari herceget neveztek 
ki, aki elvileg Gorvik önálló tartományi 
hercegeivel megeggyező státusszal 
rendelkezik, önálló, pártatlan, a Szent Föld 
minden tartományát egyaránt szolgáló 
tartományként vezeti a hatalmas 
kikötőerődöt – természetesen a ronqevari 
herceg hatalma messze elmarad még sok 
gorviki nemesétől is. Ugyanakkor a 
hatalmas kikötő Psz. 2943-ban elkészült, és 
önálló tartományként létezik a mai napig is 
– noha sokszor és sokan próbálták 
befolyásuk alá hajtani. Alap és 
megkérdőjelezhetetlen törvény itt, hogy 

bármelyik gorviki hajó kiköthet – 
természetesen a kikötők általános 
rendszabályait figyelembe véve. Ugyanakkor 
a nem gorviki hajók rendre elkerülik, mert 
szabályai Toronhoz teszik hasonlatossá, és a 
kívülállókra semmi jó nem vár falaki között – 
bár rendre akadnak olyan vakmerőek vagy 
elszántak, akik meglátogatják. Az erődváros 
külön bíborossal is rendelkezik, akit a helyi 
papok választanak, és a hagyományok szerint 
mindig vérszerződésben áll a város 
hercegével. 

A vár nagyjából kör alakú, a part és 
három sziget felhasználásával épült, óriási 
falrendszer, belső tövében a lakórészekkel és 
mindenféle épületekkel, míg beljebb 
cölöpökre épült házakkal, mesterséges 
szigetekkel, legbelül pedig pallókból álló 
szigetekkel és a szintén központban lévő 
kikötővel, ahol a flotta hajói biztonsággal 
állomásozhatnak. A városerőd három 
tengerkapuval is rendelkezik, ebből általában 
egyet szoktak használni – annak a nyitása is 
másfél órát, húsz ökröt és megannyi 
rabszolgát vesz igénybe – amit két hatalmas, 
éjfekete raquan-szobor őriz. Vörös fényben 
izzó szemeik irányát és távolságát a 
különleges mágiának köszönhetően minden 
Ranagol-pap érzékelheti, ez a gorviki hajók 
egyik leggyakoribb navigációs módszere a 
környéken.  

Amikor Psz. 3704-ben I. Linora 
királyné és II. Terda Radovik házasságával 
létrejött a shadoni–gorviki perszonálunó, 
amit Új-Godonnak neveztek, a városerőd ura, 
Berzelmo an Geroccado an Ronqevar herceg 
– bíborosa egyetértésével – megtagadta Új-
Godont és a „shadoni cafkát”. A szent légió 
támogatására küldött shadoni flotta egy része 
futtában megostromolta, ám egy vihar is 
akadályozta őket, és hamar belátták, hogy 
hatalmas áldozatokat követelne a városnak 
csak a közelébe jutni is, ezért Psz. 3706-ban, 
a tizenkettedik raquwarrai bullában – a 
perszonálunió Shadonra vonatkozó döntéseit 
sorszámozott shadoni, míg a Gorvikra 
vonatkozókat sorszámozott raquwarrai 
bullaként jegyezték, még akkor is, ha a 
döntést máshol hozták vagy hirdették ki – a 
várost, több másik hasonló területtel együtt – 
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kitagadták Új-Godonból és Domvik 
védelméből. Ezzel egyidejűleg az 
amundoktól meg nem védendő területté 
nyilvánították – ez utóbbinak már nemigen 
volt gyakorlati jelentősége. A fentiek 
fényében nincs mit csodálkozni rajta, hogy 
Ronqevar a menekült Ranagol-papok, az 
egység ellenzőinek, a feketerendieknek és 
mindenféle üldözött söpredék menedéke lett, 
és fontos szerepet játszott az Új-Godon 
ellenes és Gorvik önállóságának 
visszaállítását célul kitűző, egyre növekvő 
erők szerveződésében is. (Forrás: MG) 

Berzelmo an Geroccado an Ronqevar (Psz. ?/–
3705–?) (gor) 

Ronqevar hercege a Psz. XXXVIII. 
században. Erős és agilis, rendkívül 
gyanakvó férfi, kiváló vívó, aki egymaga, két 
ramierával intézte el a városba érkező – 
nyilván Gorvikból valahonnan trükkel 
átjuttatott, mivel maguktól sosem találtak 
volna el a szigetekre – amund követséget. A 
pletykák szerint sötét erőkkel szövetkezett, 
néhányan egyenesen vérivónak tartják, mivel 
már több, mint száztíz esztendeje ül a 
városerőd hercegi székében, és nem tűnik 
idősebbnek ötven évesnél. Kiterjedt 
kapcsolatrendszerrel bír, számos 
lekötelezettje akad szerte Dél-Yneven, 
állítólag még Új-Pyarron is jelentős 
összeggel tartozik neki újjáépítéshez 
biztosított kölcsönéért. Gorvik sosem 
érdekelte – állítólag nem is járt még a Szent 
Földön – ám kis hercegségét igazi független 
tartományként igazgatja. Amikor Psz. 3704-
ben I. Linora királyné és II. Terda Radovik 
házasságával létrejött a shadoni–gorviki 
perszonálunó, amit Új-Godonnak neveztek, 
Berzelmo megtagadta Új-Godont és a 
„shadoni cafkát”, majd egy évvel később 
sikerrel űzte el a shadoni hajókat falai alól, 
ezért Ronqevart a tizenkettedik raquwarrai 
bullával kiátkozták Új-Godonból. Noha nem 
úgy tűnt, hogy ez a rettegett herceget 
érdekelné, a szóbeszéd szerint kalandozókat 
küldött egy levéllel Linora Pentagelinhez, 
melyben mélységes sajnálattal kéri döntése 
megváltoztatására. Berzelmo máig erős 
kézzel kormányozza Ronqevart. (Forrás: 
MG) 

Geroccado-ház (gor) 
Aquilonai származású család, 

sokáig szabados rangban, a Psz. 2912-
ben települtek Ronqevarba, ahol 
házhelyet kaptak a város akkori 
bíborosától. Kiváló harcos család, ahol 
rendre akadt egy-egy tag, aki a sötét 
mágiával is foglalkozott. A hercegnek 
tett szolgálataikért a század közepére 
nemesi rangot és palotabeli pozíciókat 
kaptak. Ronqevar jelenlegi hercege, a 
hivatalát már több mint száztíz éve 
betöltő Berzelmo an Geroccado an 
Ronqevar minden bizonnyal a család 
eddigi legeredményesebb és egyben 
vérivónak is tartott tagja. A ház címere 
bástyát kettévágó kardot ábrázol, 
jelmondata: „Merész álmok útján 
járunk, töretlen szerencse a barátunk!” 
A család tagjai – hercegi ház lévén – az 
an hercegi előnevet használhatják 
nevükben. (Forrás: MG) 

 
tizenkettedik raquwarrai bulla (Psz. 3706) 
(sha) 

I. Linora királyné és II. Terda 
Radovik rendelete – a perszonálunió 
Shadonra vonatkozó döntéseit 
sorszámozott shadoni, míg a Gorvikra 
vonatkozókat sorszámozott raquwarrai 
bullaként jegyezték, még akkor is, ha a 
döntést máshol hozták vagy hirdették ki 
– amiben Ronqevart, több másik 
hasonló területtel együtt – kitagadták 
Új-Godonból és Domvik védelméből. 
Ezzel egyidejűleg az amundoktól meg 



 MAGUS                                         Szemelvények a corma-dinai háborúkról                                               Kalandozok.hu 

63 
 

nem védendő területté nyilvánították – ez 
utóbbinak már nemigen volt gyakorlati 
jelentősége. (Forrás: MG) 
Amano-rada (alt) 

Sziget Gorviktól keletre, az Amanora 
szigetek legészakibb tagja. Meleg és párás 
éghajlatú, sűrű erdőkkel borított sziget, ami 
egészen mélyre – a szóbeszéd szerint a 
tenger alá – nyúló barlangrendszerrel 
rendelkezik. (Forrás: MG) 
Grom-ada (alt) 

Sziget Gorviktól keletre, az Amanora 

szigetek középső tagja. Meleg, de száraz 
éghajlat jellemzi, közel áll a sivatagos 
területekhez, ami szomszédait tekintve 
ugyancsak furcsa, feltehetően mágikus 
behatást kell sejteni mögötte. (Forrás: MG) 

Trikh-ada (alt) 
Sziget Gorviktól keletre, az Amanora 

szigetek legdélebbi tagja. Meleg és párás 
éghajlat, trópusi növényzet és állatvilág, ritka 
és nehezen kitermelhető ásványkincsek, 
különleges betegségek, és gyönyörű, ámde 
veszélyes állatok jellemzik. (Forrás: MG) 
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Évszámok összegyűjtve 
Mindazoknak, akik pontosan 

tájékozódnának Corma-dina történelmében. 
 
Psz. 1828 - Bessiro Ves Derallo 

születése. 
Psz. 1829 - Az I. corma-dinai háború 

kezdete. (Psz. 1829-1914)  
Psz. 1829 - Bessiro Ves Derallo 

születése. 
Psz. 1829 - Az I. zátonyvízi háború 

kezdete. (Psz. 1829-1834)  
Psz. 1834 - Az I. zátonyvízi háború 

vége. (Psz. 1829-1834)  
Psz. 1835 - Arakvar erődje építésének 

kezdete. (1835-1841) 
Psz. 1838 - Tyrodda erődje építésének 

kezdete. (1838-1864) 
Psz. 1840 - Ramilcoda erőd építésének 

kezdete. (1840-1852) 
Psz. 1841 - Arakvar erődjének 

felépülése. (1835-1841) 
Psz. 1843 - Seccoroda városi rangot 

kap. 
Psz. 1852 - Ramilcoda erődje elkészül. 

(1840-1852) 
Psz. 1857 - Endarion Vel Furante 

születése. 
Psz. 1859 - Ramilcoda városi rangot 

kap.  
Psz. 1862 - Bessiro Ves Derallo lesz 

Tyrodda parancsnoka. (1862-1919) 
Psz. 1862 - A Derallo-ház Carra-dinre, 

Tyroddába költözik. 
Psz. 1864 - Tyrodda erődjének 

felépülése. (1838-1864) 
Psz. 1864 - Re-Beldora városi rangot 

kap.  
Psz. 2867 - Domeron an Garravik 

születése. 
Psz. 1867 - Arakvar sikertelen shadoni 

ostroma.  
Psz. 1871 - II. Arballo Reidill Bel 

Corma születése. 
Psz. 1871 - Larminazzo Bel Corma 

régensségének kezdete. (Psz. 1871-1894) 
Psz. 1872 - A shadoni csapatok 

elfoglalják Ravanac szigetét.  

Psz. 1873 - Shadvar erődjének 
építésének kezdete. (1873-1893) 

Psz. 1873 - II. Theddo an 
Amanovik uralkodásának kezdete. (Psz. 
1873-1891) 

Psz. 1874 - A II. zátonyvízi 
háború kezdete. (Psz. 1874-1893)  

Psz. 1875 - I. Beralduin Del 
Casgaro születése.  

Psz. 1889 - Endarion Vel Furante 
a déli flotta egyik kapitánya.  

Psz. 1891 - II. Theddo an 
Amanovik uralkodásának vége. (Psz. 
1873-1891) 

Psz. 1893 - Shadvar várának 
felépülése. (1873-1893) 

Psz. 1893 - A II. zátonyvízi 
háború vége. (Psz. 1874-1893)  

Psz. 1893 - I. Raquarro an 
Amanovik uralkodásának kezdete. (Psz. 
1893-?)  

Psz. 1894 - Larminazzo Bel 
Corma régensségének vége. (Psz. 1871-
1894) 

Psz. 1894 - II. Arballo Bel Corma 
uralkodásának kezdete (Psz. 1894-?)  

Psz. 1894 - A gortvari pátens 
kiadása. 

Psz. 1894 - Masore Del Casgaro 
születése. 

Psz. 1895 - Endarion Vel Furantét 
a corma-dinai sereg parancsnokává 
nevezik ki. 

Psz. 1898 - Cordarta erőd 
építésének kezdete. (1898-1912) 

Psz. 1899 - Tho-goda várának 
építésének kezdete. (1899-1906) 

Psz. 1899 - A borszerző-hadjárat 
kezdete. (Psz. 1899-1914)  

Psz. 1901 - Efvirro városi rangot 
kap.  

Psz. 1906 - Tho-goda várának 
felépülése. (1899-1906) 

Psz. 1912 - Cordarta erődjének 
felépülése (1898-1912) 

Psz. 1912 - Masore Del Casgaro 
Cordarta parancsnoka. 

Psz. 1914 - Az I. corma-dinai 
háború vége. (Psz. 1829-1914)  
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Psz. 1914 - A borszerző-hadjárat 
vége. (Psz. 1899-1914)  

Psz. 1915 - I. Beralduin Del Casgaro 
Corma-dina hercege. (1915-1964)  

Psz. 1919 - Bessiro Ves Derallo 
merénylet általi halála. 

Psz. 1922 - Karreon Ves Crasecero 
születése.  

Psz. 1930 - Endarion Vel Furante 
halála.  

Psz. 1964 - I. Beralduin Del Casgaro 
uralkodásának vége. (1915-1964) 

Psz. 1964 - Masore Del Casgaro 
Corma-dina hercege. (1964-1985) 

Psz. 1985 - Masore Del Casgaro 
uralkodásának vége. (1964-1985) 

Psz. 1985 - Karreon Ves Crasecero 
Corma-dina hercege. (1985-2047) 

Psz. 2047 - Karreon Ves Crasecero 
uralkodásának vége. (1985-2047) 

Psz. 2047 - Bellenor Del Tegaris 
Corma-dina hercege. (2047-2092) 

Psz. 2060 - II. Beralduin Del 
Armoono születése. 

Psz. 2085 - Hercegi kaland (Corma-
dina) 

Psz. 2092 - Merrovar várának 
építésének kezdete. (2092-2116) 

Psz. 2092 - Bellenor Del Tegaris 
uralkodásának vége. (2047-2092) 

Psz. 2092 - II. Beralduin Del 
Armoono Corma-dina hercege. (2092–
2175) 

Psz. 2116 - Merrovar erődjének 
felépülése. (2092-2116) 

Psz. 2175 - II. Beralduin Del 
Armoono uralkodásának vége. (2092–2175) 

Psz. 2175 - I. Meliorno Del Armoono 
Corma-dina hercege. (2175–2206) 

Psz. 2198 - Esetcio Bel Corma 
corma-dinai királyi megbízott. 

Psz. 2215 - I. Meliorno Del Armoono 
uralkodásának vége. (2175–2206) 

Psz. 2215 - Nagy kalózkergetés, 
Cormaserra shadonhoz kerül.  

Psz. 2219 - Garquer con Carrida a 
gorviki flotta parancsnoka.  

Psz. 2220 - A II. corma-dinai háború 
kezdete. (Psz. 2220-2238)  

Psz. 2220 - A III. zátonyvízi háború 
kezdete. (Psz. 2220-2238)  

Psz. 2222 - Rawa-adai csata.  
Psz. 2222 - Esetcio Bel Corma halála.  
Psz. 2228 - Wekvar várának építésének 

kezdete. (Psz. 2228–2245) 
Psz. 2231 - Akchavar felépítése. 

(kezdet) (2231-2255)  
Psz. 2235 - Garquer con Carrida 

titokzatos eltűnése. 
Psz. 2237 - Cerravar építésének 

kezdete. (Psz. 2237–2254) 
Psz. 2238  - A II. corma-dinai háború 

vége. (Psz. 2220-2238)  
Psz. 2238 - Psz. 2220 - A III. 

zátonyvízi háború vége. (Psz. 2220-2238)  
Psz. 2240 - A Del Ríó család nyilvános 

kivégzése.  
Psz. 2245 - Wekvar várának felépülése. 

(Psz. 2228–2245) 
Psz. 2254 - Cerravar felépülése.  (Psz. 

2237–2254) 
Psz. 2254 - a Baradovikok 

függetlenítik magukat az Amanovik-háztól.  
Psz. 2255 - Akchavar felépítése. (vége) 

(2231-2255) 
Psz. 2636 - Monor Desoccero 

születése.  
Psz. 2638 - Casfor Del Gado születése. 

(Psz. 2638-2711)  
Psz. 2657 - Erhanacco Ves Cadril 

születése.  
Psz. 2669 - Merliaz Bel Estesso 

születése. 
Psz. 2670 - Serrantio Bel Gado 

születése. (2670-2718) 
Psz. 2674 - Eromo Ves Scrada 

születése.  
Psz. 2678 - Berrana felveszi a Berrana-

roda nevet.  
Psz. 2680 - A III. corma-dinai háború 

kezdete. (Psz. 2680–2683)  
Psz. 2683 - A III. corma-dinai háború 

vége. (Psz. 2680–2683)  
Psz. 2680 - Monor Ves Desoccerot 

kinevezik Bire-nanda várkapitányává.  
Psz. 2682  - Ceoserra vára építésének 

kezdete. (Psz. 2682–2713) 
Psz. 2683  - Bire-nanda vára építésének 

kezdete. (Psz. 2683–2697) 
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Psz. 2683  - Fula-garda vára építésének 
kezdete. (Psz. 2683–2705) 

Psz. 3684 - Elinor Bel Estesso 
születése. 

Psz. 2685 - Erhanacco Ves Cadrilt 
nevezik ki Fula-garda várkapitányává.  

Psz. 2687  - Dolero városi rangot kap.  
Psz. 2687 - Casfor Del Gado Zátonyvíz 

6. hercege.  
Psz. 2687 - A doleroi Szent Áldozat 

katedrális építésének kezdete. (Psz. 2687-
2704) 

Psz. 2687 - Első corma-dinai 
betelepítés.  

Psz. 2691 - Davcore városai rangot 
kap.  

Psz. 2697 - Bire-nanda várának 
építésének vége. (Psz. 2683–2697) 

Psz. 2699 - Agris Bel Estesso 
születése.  

Psz. 2700 - Merliaz Bel Estesso 
hercegi régensségének kezdete. (2700-2701) 

Psz. 2701 - Merliaz Bel Estesso 
hercegi régensségének vége. (2700-2701) 

Psz. 2701 - Elinor Bel Estesso hercegi 
régensségének kezdete. (2701-2717) 

Psz. 2704 - A doleroi Szent Áldozat 
katedrális építésének vége. (Psz. 2687-2704) 

Psz. 2704 - Monor Ves Desoccero 
halála.  

Psz. 2705 - Fula-garda várának 
építésének vége. (Psz. 2683–2705) 

Psz. 2705 - Casfor Del Gado lemond 
fia, Serrantio javára.  

Psz. 2705 - Serrantio Bel Gado Corma-
dina 7. hercege.  

Psz. 2707 - A vártriádok bevezetése 
Corma-dinán. 

Psz. 2709 - Rencarro Ves Cadril 
születése.  

Psz. 2710 - Adunarden Ves Codrappo 
lesz Ceoserra kapitánya. 

Psz. 2711 - Casfor Del Gado halála. 
(Psz. 2638-2711) 

Psz. 2713 - Ceoserra várának 
építésének vége. (Psz. 2682–2713) 

Psz. 2716 - Adunarden Ves Codrappót 
megölik.  

Psz. 2716 - Eromo Ves Scrada lesz 
Ceoserra kapitánya.  

Psz. 2717 - Elinor Bel Estesso 
hercegi régensségének vége. (2701-
2717) 

Psz. 2717 - Agris Bel Estesso 
uralkodóherceg trónra kerülése.  

Psz. 2718 - Serrantio Bel Gado 
halála. (2670-2718) 

Psz. 2743 - Erhanacco Ves Cadril 
halála.  

Psz. 2743 - Rencarro Ves Cadril 
veszi át Fula-garda kapitányi tisztségét.  

Psz. 2749 - Eromo Ves Scrada 
halála.  

Psz. 2856 - Rumenno Des 
Gelador születése.  

Psz. 2856 - Algear Sil Desoccero 
születése. 

Psz. 2867 - Domeron an Garravik 
születése. 

Psz. 2887 - Tavaradolai bulla.  
Psz. 2888 - Algear Sil Desoccero 

a shadoni északi flotta parancsnoka. 
Psz. 2889 - III. Carsedo an 

Amanovik uralkodásának kezdete. (Psz. 
2889–2898)  

Psz. 2891 - A IV. corma-dinai 
háború kezdete. (Psz. 2891–2894)  

Psz. 2891 - Az V. zátonyvízi 
háború kezdete. (Psz. 2891–2894)  

Psz. 2892 - Létrehozzák a 
Ködjárókat, Rumenno Des Galador 
vezetésével.  

Psz. 2892 - Drekkavar építése. 
(kezdet) (2892-2943) 

Psz. 2894 - A IV. corma-dinai 
háború vége. (Psz. 2891–2894)  

Psz. 2894 - Az V. zátonyvízi 
háború vége. (Psz. 2891–2894) 

Psz. 2894 - Ronqevar építése. 
(kezdet) (2894-2920) 

Psz. 2896 - Drakari kelepce.  
Psz. 2896 - Rumenno Des 

Gelador halála.  
Psz. 2898 - III. Carsedo an 

Amanovik uralkodásának kezdete. (Psz. 
2889–2898)  

Psz. 2906 - Fedrage Bezzario 
születése. 
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Psz. 2908 - Domeron an Garravik 
Aquilona bíborosa (kezdet). (2908-2916)  

Psz. 2913 - Az V. corma-dinai háború 
kezdete. (Psz.2913–2918)  

Psz. 2913 - AVI. zátonyvízi háború 
kezdete. (Psz.2913–2918)  

Psz. 2914 - Algear Sil Desoccero 
flottaparancsnokságának vége. 

Psz. 2915 - Angyalok csatája (5.cd-i 
háború) 

Psz. 2916 - Domeron an Garravik 
Aquilona bíborosa (vége). (2908-2916)  

Psz. 2916 - Oledo an Ranvera 
Aquilona bíborosa (kezdet). (2916-?) 

Psz. 2916 - Gorviki hajók 
lerombolnak egy kolostort a Keleti-óceán 
határán.  

Psz. 2917 - Rannavar építésének 
kezdete. (2917-2946)  

Psz. 2917 - A ravanaci portya 
(kezdet) (2717-18) (5.cd-i háború)  

Psz. 2918 - bestiák csatája (5.cd-i 
háború) (Forrás: MG) 

Psz. 2718 -  A ravanaci portya (vége) 
(2717-18) (5.cd-i háború)  

Psz. 2918 - Az V. corma-dinai háború 
vége. (Psz.2913–2918) 

Psz. 2918 - AVI. zátonyvízi háború 
vége. (Psz.2913–2918)  

Psz. 2919 - Nardavar építésének 
kezdete. (2919-2942)  

Psz. 2920 - Davcore felmentése.  
Psz. 2920 - Ronqevar építése. (vége) 

(2894-2920) 
Psz. 2926 - Algear Sil Desoccero 

halála.  
Psz. 2934 - A zuanari jakok corma-

dinára telepítése. 
Psz. 2939 - Drekkavari lázadás. 
Psz. 2942 - Nardavar építésének vége. 

(2919-2942) 
Psz. 2943 - Drekkavar építése. (vége) 

(2892-2943) 
Psz. 2946 - Rannavar építésének 

vége. (2917-2946)  
Psz. 3211 - Adernite Vir Lidoan 

születése.  
Psz. 3239 - A VI. corma-dinai háború 

kezdete. (Psz.3239–3244) 

Psz. 3243 - Gorviki betelepítések 
Breminióban, városi rang. 

Psz. 3243 - A gorviki Vercroggo-ház 
nemesi rangot kap.  

Psz. 3243 - A gorviki Bronidan-ház 
nemesi rangot kap.  

Psz. 3243 - A gorviki Conte-Arginso-
ház nemesi rangot kap.  

Psz. 3244 - A VI. corma-dinai háború 
vége. (Psz.3239–3244) 

Psz. 3244 - Boen-tio várának építése 
(kezdet). (Psz. 3244–3293) 

Psz. 3248 - Adernite Vir Lidoan Boen-
tio parancsnoka lesz. 

Psz. 3279 - Adernite Vir Lidoan halála. 
Psz. 3293 - Boen-tio várának építése 

(vége). (Psz. 3244–3293) 
Psz. 3566 - Gornias Bel Estesso 

születése.  
Psz. 3578 - Edunardo Bel Crossial 

születése. 
Psz. 3586 - Conrel de Vyannas 

születése. 
Psz. 3589 - Alcorra Del Selcadrios 

születése. 
Psz. 3589 - II. Charamias Bel Estesso 

születése.  
Psz. 3592 - Gornias Bel Estesso 

Shadon uralkodóhercege. 
Psz. 3593 - Rachido Deromenon 

születése. 
Psz. 3598 - Charamias Bel Estesso 

születése. 
Psz. 3611 - A VII. corma-dinai háború.  
Psz. 3611 - A VII. záonyvízi háború.  
Psz. 3612 - Cersero várának építése 

(kezdet). (3612–3628) 
Psz. 3612 - Alcora Del Selcadriost 

Arkada kormányzójává tették.  
Psz. 3614 - Rachido Ves Deromenon 

lesz Zhebala erődvárosának parancsnoka. 
Psz. 3614 - Devesera várának építése 

(kezdet). (3614–3632) 
Psz. 3616 - Bardla Del Katrezze 

sikertelen galecradai kinevezése.  
Psz. 3618 - Conrel Ves Vyannast 

Galecrada erődváros parancsnokáva nevezték 
ki. 

Psz. 3628 - Cersero várának építése 
(vége). (3612–3628) 
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Psz. 3631 - Mirtas Des Brakecilt 
Devesera parancsnokává nevezik ki. 

Psz. 3632 - Devesera várának építése 
(vége). (3614–3632) 

Psz. 3632 - Lucio Vir Agrestát 
Devesera parancsnokhelyettesévé nevezték 
ki. 

Psz. 3632 - Gornias Bel Estesso 
halála. 

Psz. 3632 - II. Charamias Bel Estesso 
Shadon uralkodóhercege. 

Psz. 3633 - Dolbrand Ves Selcadrios 
születése.  

Psz. 3639 - Urusius Del Gado 
születése. 

Psz. 3643 - Edunardo Bel Crossial 
halála. 

Psz. 3647 - Erkappa Bel Aquila 
születése. 

Psz. 3649 - Rachido Ves Deromenon 
halála. 

Psz. 3657 - Estebro Del Tegaris 
születése. 

Psz. 3662 - Conrel Ves Vyannas 
halála. 

Psz. 3671 - Alcorra Del Selcadrios 
halála.  

Psz. 3671 - Dolbrand Ves Selcadrios 
lesz Arkada kormányzója.  

Psz. 3671 - Gaudro Del Casgaro 
születése. 

Psz. 3675 - Batriss Szerinna Bel 
Corma születése. 

Psz. 3677 - Adelar Del Castalon az 
Isten Kardja Lovagrend nagymestere.  

Psz. 3679 - A testacrudai triatosi bulla 
kiadása. 

Psz. 3682 - Erkappa Bel Aquila a 
királyi csapatok parancsnoka. 

Psz. 3682 - A VIII. corma-dinai 
háború kezdete. (Psz. 3682–3686)  

Psz. 3683 - II. Charamias Bel Estesso 
halála.  

Psz. 3685 - Kosirtás (VIII.cd.) 
(kezdet) (3685-3686) 

Psz. 3685 - Ranna-roda építése. 
(kezdet) (3685-3696) 

Psz. 3686 - Kosirtás (VIII.cd.) (vége) 
(3685-3686) 

Psz. 3686 - A VIII. corma-dinai háború 
vége. (Psz. 3682–3686)  

Psz. 3696 - Gaudro Del Casgaro és 
Batriss Szerinna Bel Corma házassága. 

Psz. 3696 - Gaudro Del Casgaro 
Zátonyvíz hercege. 

Psz. 3686 - Erkappa Bel Aquila a 
corma-dinai katonai körzet parancsnoka 
(kezdet). 

Psz. 3696 - Ranna-roda építése. (vége) 
(3685-3696) 

Psz. 3696 - Erkappa Bel Aquila a 
corma-dinai katonai körzet parancsnoka 
(vége). 

Psz. 3699 - Második corma-dinai 
betelepítés. 

Psz. 3702 - A renaserrai rajtaütés. 
Psz. 3705 - Ronqevar sikertelen 

megbüntetése. 
Psz. 3706 - Tizenkettedik raquwarrai 

bulla. 
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Felhasznált irodalom 

• Summarium; 
• Első Törvénykönyv; 
• Papok, paplovagok II.; 
• Wayne Chapman – Geofrámia; 
• Kornya Zsolt szószedet A-C; 
• Raoul Renier – Amíg a vas vág 

(részletek); 
• Raoul Renier – Történelmi kommentár az 

Amíg a vas vág című regényhez;  
• Raoul Renier – A birodalmi egység 

felbomlása; 
• Raoul Renier – A koldusszék; 
• Raoul Renier – A gorviki invázió; 
• Kornya Zsolt – A montresori ütközet 

előzményeiről; 
• Ed Fisher – Holtak légiója; 
• Wayne Chapman – Garmacor címere; 
• Wayne Chapman – Garmacor vére; 
• Ian Russel – Fogadalom; 
• Gáspár András – Mandreia; 

• Magus88 – Tengeri Vadász (harcos 
alkaszt). 
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