
 

 

 
 

A zászlóháborúkról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

3.1. (hibajavított változat) 2015.03. 

Bevezető 
Ezen összefoglaló – bár részeiben 

már többen, több helyen is elkészítették 
– célja a Zászlóháborúk körülményeinek 
és eseményeinek összefoglalása, a velük 
kapcsolatban megjelent hivatalos, vagy 
majdnem annak tekinthető adatok és 
információk összegyűjtése. Az írás 
gyűjtő és rendező jellegű, saját kitalációt 
alig tartalmaz, ám a nagy számú, kellően 
össze nem hangolt forrás miatt ez 
sokszor nagyobb munkát jelentett, mint 
egyszerűen kitalálni az egészet. 
Igyekeztem a különböző források 
adatainak maximális összehangolására, 
természetesen a megfelelő rangsor 
betartásával, ahol a kiadás ideje és maga 
a kiadás ténye volt leginkább 
meghatározó, és nem a forrás hangneme, 
vagy a nyilatkozó személye. A kész 
összefoglaló segítségével reményeim 
szerint egy teljes és valóban átfogó, 
átlátható képet sikerült alkotni, olyan 
apróságokat is belefoglalva, ami eddig a 
legrészletesebb összefoglalókból is 
kimaradt. Az összefoglalóval az 
egységes világképet és a könnyű 
alkalmazkodás lehetőségének 
megteremtését szeretném szolgálni 
mindenki számára. 
 

A Lobogókról 
 Különleges és nagyhatalmú 

varázstárgyak, melyek a Hetedkorban 
rendszer lángba borítják Észak-
Ynevet. Számuk lassú gyarapodás után 
Ynev jelenében kilenc Vörös, és 
Kilenc Fekete. Mind a vörös, mind a 
Fekete lobogók egyszövetségbe 
tömörítik választottjaikat, illetve az így 
befolyásolt hatalmakat, és rendre 
egymás ellen törnek, illetve erre 
buzdítják hordozóikat.  

Eredetük az idők homályába 
vész, noha számos elmélet alakult ki 
róluk, biztosat nem állíthatunk. Egyes 
elméletek szerint a kyrek idejében 
készültek, mások szerint már ők is a 
lobogók miatti viszályok okán hagyták 
oda hazájukat, és költöztek Ynevre. 
Egyes elmélet szerint valaha egyek 
voltak, és csak később váltak külön. 
Egyesek egészen Ynev teremtéséig 
vezetik vissza a lobogók történetét, s a 
misztikus Egy és a Kilencek 
viszálykodásához kötik. Egy biztos, a 
Lobogók ma jelen vannak Észak-Ynev 
történelmében, és meghatározó 
hatalmakhoz kötődve befolyásolják az 
eseményeket. 

Hogy mi alapján választanak 
hordozót ezek az önálló akarattal és 
számtalan ismeretlen tulajdonsággal 
rendelkező, nagyhatalmú 
varázstárgyak, biztosan nem lehet 
tudni. Talán az eddigi hordozókat 
áttekintve annyi kijelenthető, hogy a  
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Vörös Lobogók olyan kultúrák fiait választják, akik 
alapvetően tiszteletben tartják az életet, míg a Fekete 
Lobogók esetében ez nem számít, és javarészt a 
fentiek ellenfeleit találják meg. Az sem egyértelmű, 
hogy mihez kötődnek. zömük állandó jelleggel 
tartozik egy-egy tisztséghez, ám akad több olyan is, 
amelyik cserélődik, elég, ha a Második Vörös 
Lobogóra gondolunk, amelyik rendre cserélődik a 
tiadlani uralkodóhármas tagjai között. Akad olyan is, 
amelyik még az országot sem tartja meg, a Hatodik 
Fekete Lobogó például először Davares hercegéhez 
került, később gazdát váltott, és Rowon fejedelméé 
lett.  

Hatalmuk közel azonosnak tekinthető, ám 
szinte biztosan állítható, hogy nem ők, illetve az ő 
hatalmuk feszül egymásnak, a lobogók mindössze 
ösztönző, befolyásoló, tanácsoló szerepet 
játszhatnak az általuk szorgalmazott küzdelmekben. 
Valószínű, hogy ők maguk semmire nem garanciák, 
bár felemelik azt, akit hordozójuknak választanak, 
ez nem minden körülmények között valósul meg, 
illetve állandósul, nem egy lobogó hordozó bukott 
már el, ki gyilkosság, ki politikai, ki háborús úton. 
Inkább lehetőségnek kell tekinteni a lobogók 
választását, és akiket méltónak ítélnek, többnyire 
élni is tudnak ezzel a lehetőséggel, hiszen több 
hordozó is általuk lett igazán nagy, elég, ha Hiere 
Otlokirra, vagy Davares hercegére, vagy Ubluch 
kánra gondolunk.  

Azt sem sejthetjük, vajon mi lehet a céljuk, de 
elgondolkodtató, hogy megjelenésük óta folyamatos 
a háborúskodás a Vörös és Fekete Lobogók 
választottjai, a lobogók színéről elnevezett hadurak 
és követőik, birodalmaik között, ám igazán jelentős 
változásokat mindeddig nem hoztak vagy csak 
időlegesen tették, így olybá tűnik, mintha a viszály 
folyamatos fenntartása lenne a legfontosabb. 
Megerősíti ezt az is, hogy a Zászlóháborúk 
történelme során nem egyszer alakult ki olyan 
békeállapot, mely mindkét félnek kedvezett és 
elfogadható lett volna hosszú távon, ám – minden 
bizonnyal a lobogók hatására – a felek mégis újra 
egymásnak estek. 

Az első lobogók a Psz. XII. században 
tűntek fel, Toron császára Psz. 1125-ben, míg 
Erigow hercege Psz. 1132-ben vált hordozóvá. 
A lobogók ezután sorra kerültek elő hol egyik, 
hol másik oldalon. A lobogókat, és hordozóikat 
is megjelenésük sorrendjében számozzuk és 
nevezzük elsőnek vagy éppen kilencediknek, 
ám ez nem jelent semmilyen hatalmi rangsort, 
ez nem a lobogóktól függ. Az persze igaz, hogy 
a lobogók első választása a szövetséget vezetni 
tudó, úgymond legerősebb hordozóra esett, 
legalábbis, ha a Fekete Lobogókat nézzük, 
Toron császára mindmáig a Fekete Hadurak 
ténylegesen is első, vezető hatalma. A Vörös 
Hadurak esetében ez nem teljesen így van, 
Erigow nagyhercege aligha mérhető déli 
vetélytársához, és sajátjai között sem nevezhető 
a legerősebbnek. A lobogó választását minden 
bizonnyal politikai és presztízs okok 
indokolhatták – ha egyáltalán ilyen, általunk is 
elképzelhető és felfogható érvek vezérlik 
cselekedeteiket. Éppen ezért a szövetségek 
jellege is eltérő lehet, mert míg a Vörös 
Hadurak egyfajta egyenrangú viszonyban 
lehetnek egymással, addig a toroni császár 
üzenete szinte parancsnak minősül egyébként is 
alárendelő helyzetű szövetségeseiknek. Ez alól 
tán csak Ediomad jelent kivételt. 

„Megjelenésükre nézve fényes, 
selyemhez hasonló anyagból készített – nem 
szőtt! – zászlók, méretük nem azonos és nem is 
állandó. Tapintásuk kellemes és sima, sem 
hideg, sem meleg. Láthatatlan, delejes 
hatalmuk kisugároz környezetükre, és 
könnyedén befolyásolja a bűvkörükben 
tartózkodókat. Méretük vélhetően összhangban 
van hordozójuk hatalmával, s – egyes 
beszámolók tanúsága szerint – a szemre 
láthatatlantól a vitorlányi méretűig terjedhet. 
Maguktól mozognak, lobogásuk titokzatos 
összhangban lehet pillanatnyi 
„hangulatukkal”.” (Toron,148) 
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A Lobogók felbukkanása  

Vörös Lobogók 
 Dátum Megtaláló Rang Forrás 

1. Psz. 1132 Senimoro Daitar Erigow nagyhercege Észak 
lángjai,315/3 

2. Psz. 1195 II (Hadúr) Haron Tiadlan korunja (király) Toron,149/1/3 
3. Psz. 1251 Torrof (Építő) Nelhac Tarin királya Toron,149/2/0 
4. Psz. 1255 I. Belgrand Eren nagyhercege Ész,24/tbl./4 
5. Psz. 1450 ? A Titkos szekta nagymestere Toron,150/2/3 

6. Psz. 1678 Eriah Nan Ruún Ilanor thánja Toron,152/1/3; 
Ész,24/tbl/6 

7. Psz. 1680 Garyn da Ranga Dwoon naplovag Toron,152/1/3 

8. Psz. 2885 Unnamaliar Sirenari rehynn Toron,159/1/2, 
Ész,24/tbl/8 

9. Psz. 3457 Kalhum se Damman Ereni kóbor lovag Toron,160/1/3 
 
 

Fekete Lobogók 
 Dátum Megtaláló Rang Forrás 

1. Psz. 1125 VII. Rayass Ychín Echyris Toron császára Toron,149/1/0 

2. Psz. 1448 Quhirr Treahad Császári lélekőr (Toron) Toron,150/2/2; 
Ész,25/tbl/2 

3. Psz. 1729 I. Hiere Otlokir Abaszisz nagykirálya 1TK,436/2/0,1; 
Ész,25/tbl/3 

4. Psz. 2231 Enue Anghven A Kard Testvérisége lovagrend 
nagymestere 

1TK, 
Toron,155/1/4 

5. Psz. 2359 Aranyhajú Amaltheassa * Alidax boszorkánykirálynője ÚT,252/1/6; 
Toron,156/1/0 

6. Psz. 2401 Samsharr Gobard Davares hercege Toron,156/1/0 
7. Psz. 2791 Amatana no Kijosi Enoszuke tennója (császár) (Toron,158/2/3) 

8. Psz. 2877 Varagh H’rgg-Goroth** Ediomad főhierarchája *** Toron,159/1/2; 
Ész,25/tbl/8 

9. Psz. 3095 Ubluch kán Keleti barbár fejedelem Sum,294/2/3; 
Toron,160/1/3 

 
* Alidax lobogója körül sok 

ellentmondást találunk mindenfelé a 
forrásokban. Hol ötödiknek, hol hatodiknak 
emlegetik. (olykor még negyedikként is, ám 
ez bizonyosan hibás) Ennek oka, hogy a 
Lobogó bár ötödikként került elő, majd egy 
évszázadig rejtegették, politikai 
megfontolásból. Közben előkerült a 
hatodik, melyet, az Alidaxiról nem tudván, 
mindenki ötödiknek tekintett. Az alidaxi 
lobogót a VII. Zászlóháborúban, a 
semendari csatában, Psz. 2417-ben bontja ki 
Beranielle de Vithris, Alidax akkori 

boszorkánykirálynője. A történet persze ma már 
ismertté vált, ám még így is számtalan forrás keveri 
őket. 

Szintén zavar van a megtaláló neve körül is. 
Nem csak azért, mert sokan a valós megtalálóról, 
Amaltheassáról nem is tudnak és Baraniellenek 
tulajdonítják az eseményt, de bekavar a képbe az 
Aranyhajú utódja, az intrikus Raetha Rawia is, aki 
orvul átvéve elődje helyét, a lobogó megtalálásának 
dicsőségét is magának akarta, amit nem volt nehéz 
elterjesztenie, lévén, hogy akkor még alig tudott 
valaki egyáltalán magáról a lobogóról. (ÚT, 
Szürkecsuklyás, DV fórum, Raoul Renier) 
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** Egyes források a lobogó megtalálását egy 
Shi-Y’ggnth Ee’tn nevű, szintén főhierarchának 
tartott aquirnak tulajdonítják. (Szürkecsuklyás, 
Északfölde; DV fórum, Raoul Renier) 

*** Bár minden kívülálló Ediomad 
rangidősének ismeri a Nyolcadik Fekete Lobogó 
hordozóját, valószínű, hogy csak egy kisebb 

hatalmú, ambícióit a külvilág történéseinek 
befolyásolásán kiélő aquirról van szó – aki 
természetesen azért még így is elég erős a 
hadúri címhez. Az igazi ediomadi nagyok 
minden bizonnyal tudomást sem vesznek a 
„játékról”. (DV fórum, Raoul Renier) 

A Lobogók hordozói a MAGUS jelenében (3690-es évek) 

Vörös Hadurak 
 Hordozó Rang Forrás 

1. III. Dagatere Seridiar Erigow nagyhercege RúnaVI/1,Ynev 
nyelveiII,31/2/3; Ész,24/tbl/1 

2. Shirin wri Kriles Tiadlani dorcha Észak lángjai; Ész,24/tbl/2 

3. Torrof (Rendíthetetlen) 
Oggi Tarin királya 1TK,434/2/6; Csepp és 

tenger,86/1 
4. Eligor (Kék herceg) Eren nagyhercege Sum,304/2/2; Észak lángjai 
5. ? A Titkos szekta nagymestere Sum,294/2/5 
6. Khar Nan Duriff Ilanor thánja Ész,24/tbl/6 
7. Ral da Ranga Ranil lovagrend nagymestere 1TK,428/2/2 

8. Horianar Sirenari rehynn RúnaVI/2,Az elfek által 
használt naptárak,21/2/3 

9. Rosanna de Lamar Nincs (kalandozó) Észak lángjai 
 
 

Fekete Hadurak 
 Hordozó Rang Forrás 

1. XI. Rounn Toron császára Ész,25/tbl/1 
2. Cham Hryssus Császári Lélekőr (Toron) PPL2,16/3/1 
3. XV. Hiere dal Raszisz * Abaszisz nagykirálya Szürkecsuklyás,Északfölde 
4. Arnil dhu Agron** A Kard testvériség nagymestere Ész,25/tbl/4 

5. Liliath, a Kristálykirálynő Alidax boszorkánykirálynője Korona és kehely, Észak 
lángjai 

6. Elveszett *** Elvileg Rowon hercege Észak lángjai, DV fórum, 
RR 

7. Betöltetlen **** Enoszuke tennója Ész,25/tbl/7 
8. Varagh H’rgg-Goroth ***** Ediomad hierarchája Ész,25/tbl/8 
9. Dacchul kán (Dakul) Lielroga fejedelme (k.barbár) Ész,25/tbl/9 

 
* A jelenlegi aszisz nagykirály csak 

hivatalosan minősül a Harmadik Fekete Hadúrnak, 
mert bár ez nem közismert, a lobogó nem fogadta el 
hordozójául. A lobógót a Vérkelyhesek 
boszorkánymesteri rend zászlóőri testülete őrzi, 
melynek feje a Psz. 3690-es években Tomar 
Jardechias. (Ész,25/tbl/3; DV fórum, Raoul Renier) 

** A Negyedik Fekete Lobogó Birak Gal 
Gashadhoz került, ám csatabárdja megvédte 
hatásától, nem vált hordozóvá, noha címei közé 

felvette a Negyedik Fekete Hadúr címet. (DV 
fórum, Raoul Renier) 

*** A Hatodik Fekete Lobogó a XIV. 
Zászlóháborúban eltűnt, nem került a Rowont 
visszafoglaló dartoniták kezére. Holléte, ahogy 
az is, hogy választott-e hordozót, ismeretlen. 
(Észak lángjai, DV fórum, Raoul Renier) 

**** A lobogó elvileg Enoszuke 
tennójához (császár) kapcsolódna, azonban a 
jelenlegi császárt a lobogó minden jel szerint 
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nem fogadta el hordozóul. (Szürkecsuklyás, 
északfölde) 

***** Azon források, amik a lobogó 
megtalálását egy másik, Shi-Y’ggnth Ee’tn 
nevű, szintén főhierarchának tartott 
aquirnak tulajdonítják, a lobogó jelenlegi 

hordozójául is őt jelölik. (Szürkecsuklyás, 
Északfölde; DV fórum, Raoul Renier) 

 
 
 

 

A Lobogók és háborúik összefoglaló kronológiája 

Dátum Esemény Forrás 
Psz.1125 Az Első Fekete Lobogó felbukkanása. (Toron) Toron,149/1/0 

Psz.1132 Az Első Vörös Lobogó felbukkanása. (Erigow) Észak lángjai,315/3; 
Sum,294/2/5 

Psz.1142 Az Első Zászlóháború kezdete. (1142-1145) Toron,149/1/2 
Psz.1145 Az Első Zászlóháború vége. (1142-1145) Toron,149/1/2 
Psz.1195 A Második Vörös Lobogó felbukkanása. (Tiadlan) Toron,149/1/3 

Psz.1249 Megalakul az Északi Szövetség. (Erigow, Eren, Gianag, 
Haonwell, Ilanor, Tiadlan, Tarin) 1TK,427/1/5 

Psz.1250 A Második Zászlóháború kezdete. (1250-1256) Toron,149/1/2 
Psz.1251 A Harmadik Vörös Lobogó felbukkanása. (Tarin) Toron,149/2/0 
Psz.1255 A Negyedik Vörös Lobogó felbukkanása. (Eren) Toron,149/2/1 
Psz.1256 A Második Zászlóháború vége. (1250-1256) Toron,149/1/2 
Psz.1310 A Harmadik Zászlóháború kezdete. (1310-1311) Toron,149/1/2 
Psz.1311 A Harmadik Zászlóháború vége. (1310-1311) Toron,149/1/2 

Psz.1312 Megalakul a Marniss (Dwoon), a Ranil Rend 
nagymestere régensi címet kap. Toron,150/1/2 

Psz.1448 A Második Fekete Lobogó felbukkanása. (Lélekőr) Toron,150/2/2 
Psz.1450 Az Ötödik Vörös Lobogó felbukkanása. (Titkos szekta) Toron,150/2/3 
Psz.1457 Doran belép az Északi Szövetségbe. 1TK/427/1/5 
Psz.1469 A Dwoonok három nagytartományt szerveznek. Toron,150/2/5 
Psz.1515 Az ervek kiűzik a toroniakat Erigowból (Enrawell). Toron,151/1/3 
Psz.1532 A Negyedik Zászlóháború kezdete. (1532-1536) Toron,151/1/4 
Psz.1536 A Negyedik Zászlóháború vége. (1532-1536) Toron,151/1/4 
Psz.1678 A Hatodik Vörös Lobogó felbukkanása. (Ilanor) Toron,152/1/3 
Psz.1678 A Dwyll-Unió belép az északi szövetségbe. 1TK/427/1/5 
Psz.1680 A Hetedik Vörös lobogó felbukkanása. (Ranil rend) Toron,152/1/3 
Psz.1729 A Harmadik Fekete Lobogó felbukkanása. (Abaszisz) Toron,152/2/2 
Psz.1742 Az Ötödik Zászlóháború kezdete (1742-1751) Toron,152/2/5 
Psz.1749 Ran-reeli csata. Ész,223/2/3 
Psz.1749 Labbasiri csata. Toron,153/1/2 
Psz.1751 Ziawateari csata. Ész,223/2/5 
Psz.1751 Reagi csata. Ész,223/2/5 
Psz.1751 Az Ötödik Zászlóháború vége (1742-1751) Toron,152/2/5 
Psz.1910 Davares-Toroni Concordia. Toron,154/1/0 

Psz.2231 A Negyedik Fekete Lobogó felbukkanása. (Kard 
testvériség) Toron,155/2/0 

Psz.2245 A Hatodik Zászlóháború kezdete. (2245-2253) Toron,155/2/1 
Psz.2253 A Hatodik Zászlóháború vége. (2245-2253) Toron,155/2/1 
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Dátum Esemény Forrás 
Psz.2359 Az Ötödik Fekete Lobogó felbukkanása. (Alidax) Toron,156/1/0 
Psz.2401 A Hatodik Fekete Lobogó felbukkanása. (Davares) Toron,156/1/0 
Psz.2404 A Hetedik Zászlóháború kezdete. (2404-2425) Toron,156/1/3 
Psz.2417 Semendar mezei csata. (7.ZH) Toron,156/2/1 
Psz.2425 A Hetedik Zászlóháború vége. (2404-2425) Toron,156/1/3 
Psz.2425 Ifini paktum. (7. ZH) Toron,156/2/3 
Psz.2520 A Nyolcadik Zászlóháború kezdete. (2520-2532) Toron,156/1/3 
Psz.2532 A Nyolcadik Zászlóháború vége. (2520-2532) Toron,156/1/3 
Psz.2754 A Kilencedik Zászlóháború kezdete. (2754-2899) Toron,158/2/2 
Psz.2791 A Hetedik Fekete Lobogó felbukkanása. (Enoszuke) Toron,158/2/2 
Psz.2811 Az első toroni diplomáciai küldöttség Enoszukén. Toron,158/2/3 
Psz.2877 A Nyolcadik fekete Lobogó felbukkanása. (Ediomad) Toron,159/1/2 
Psz.2885 A Nyolcadik Vörös Lobogó felbukkanása. (Sirenar) Toron,159/1/2 
Psz.2899 A Kilencedik Zászlóháború vége. (2754-2899) Toron,158/2/2 
Psz.2899 Tennegari béke. Toron,159/1/1 
Psz.2942 A Tizedik Zászlóháború kezdete. (2942-2963) Toron,158/2/2 
Psz.2963 A Tizedik Zászlóháború vége. (2942-2963) Toron,158/2/2 
Psz.3095 A Kilencedik Fekete Lobogó felbukkanása. (Barbárok) Toron,160/1/3 
Psz.3355 A Tizenegyedik Zászlóháború kezdete. (3355-3363) Toron,160/2/2 
Psz.3363 A Tizenegyedik Zászlóháború vége. (3355-3363) Toron,160/2/2 

Psz.3363 Davares pusztulása 
DV fórum, Raoul 
Renier 

Psz.3455 A Tizenkettedik Zászlóháború kezdete. (3455-3458) Toron,160/2/2 

Psz.3457 A Kilencedik Vörös Lobogó felbukkanása. 
(Kalandozók) Toron,160/1/3 

Psz.3458 A Tizenkettedik Zászlóháború vége. (3455-3458) Toron,160/2/2 

Psz.3616 A Tizenharmadik Zászlóháború. 
Morgena 
könnyei,298-300 

Psz.3692 A Tizennegyedik Zászlóháború kezdete. (3692-3697) Toron,161/1/2 
Psz.3694 Lorni csata (Toron,161/2/2) 
Psz.3695 Vinali csata. Észak lángjai 

Psz.3695 Tennegari csata. 
(Bíbor 
gyöngyök,386/3) 

Psz.3697 A Tizennegyedik Zászlóháború vége. (3692-3697) Toron,161/1/2 
Psz.3787 A XV. Zászlóháború kezdete. Geofrámia,98-102 
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A Zászlóháborúk dátumainak összefoglaló táblázata 
Psz.1142-1145 I. Zászlóháború (Toron,149/1/2) 
Psz.1250-1256 II. Zászlóháború (Toron,149/1/2) 
Psz.1310-1311 III. Zászlóháború (Toron,149/1/2) 
Psz.1532-1536 IV. Zászlóháború (Toron,151/1/4) 
Psz.1742-1751 V. Zászlóháború (Toron,152/2/4) 
Psz.2245-2253 VI. Zászlóháború (Toron,155/2/1) 
Psz.2404-2425 VII. Zászlóháború (Toron,156/1/3) 
Psz.2520-2532 VIII. Zászlóháború (Toron,156/1/3) 
Psz.2754-2899 IX. Zászlóháború (Toron,158/2/2) 
Psz.2942-2963 X. Zászlóháború (Toron,158/2/2) 
Psz.3355-3363 XI. Zászlóháború (Toron,160/2/2) 
Psz.3455-3458 XII. Zászlóháború (Toron,160/2/2) 
Psz.3616 XIII. Zászlóháború (Morgena könnyei,298-300) 
Psz.3692-3697 XIV. Zászlóháború (Toron,161/1/2) 
Psz.3787-? XV. Zászlóháború Geofrámia,98-102 

 

 

A Zászlóháborúk dátumai a 
toroni számozás szerint 
”Míg az északi historikusok eddig 

tizennégy háborút írtak össze, addig ez a 
szám a toroni krónikákban mindössze 
nyolc. A különbséget abban kell keresnünk, 
hogy Toronban a háborús időszakokban a 
fejvadászrendeket minden esetben császári 
szolgálatba rendelik, s addig nem is 
bocsájtják az egymással hadakozó Nemes 
Házak rendelkezésére, amíg veszély 
fenyegetheti az országot. Így aztán az a 
helyzet áll elő, hogy míg a szövetség a 
hadmozdulatok végeztével vagy a 
békekötések után lezártnak tekint egy 
háborút, addig a toroniak számára csupán 
akkor kezdődnek a békeidők, ha az 
orgyilkosok ismét a családok szolgálatába 
állhatnak. Ily módon előfordult, hogy bár a 
Szövetség lezártnak tekintett egy háborút, a 
toroniak továbbra is készültségben álltak, s 
két („szövetségi”) háború között csupán a 

hadmozdulatok felfüggesztéséről és ideiglenes 
békékről beszéltek...” (Toron,148/2/2) 
 
 
Psz.1142-1311 I. Zászlóháború (Toron,149/1/2) 
Psz.1532-1537 II. Zászlóháború (Toron,151/1/4) 
Psz.1742-1751 III. Zászlóháború (Toron,152/2/4) 
Psz.2245-2254 IV. Zászlóháború (Toron,155/2/1) 
Psz.2404-2533 V. Zászlóháború (Toron,156/1/3) 
Psz.2754-2963 VI. Zászlóháború (Toron,158/2/2) 
Psz.3355-3458 VII. Zászlóháború (Toron,160/2/2) 
Psz.3616-3697 VIII. Zászlóháború (Toron,161/1/2) 
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A Zászlóháborúk részletesen 

I. Zászlóháború (Psz.1142-1145) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) Senimoro Daitar Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) VII. Rayass Részt vett 
 
Ideje: Psz. 1142-1145 
Kezdet: Toron, Kyr területek visszafoglalása, 

Tiadlan tengerpartja ellen. (Ész,221/1/2) 
Nagy csaták: ? 
Események:  

• Toroni csapatok gyors előrenyomulása, 
győzelme (Toron,149) 

Következmények:  
• Toron jelentős területeket szerez. 

(Toron,149) 
• Állandósulnak a toroni portyák az ereni, 

erigowi határvidéken. (Toron,149) 
• Életét veszíti I. Haron tiadlani király (korun). 

(Ész,221/1/2) 
• Tiadlan elveszti több nyugati tartományát, 

elnyeri mai alakját. (Ész,221/1/2) 
• Tiadlanban a háború után királyi rendeletre 

megszaporodnak a kardművésziskolák, akik 
kötelesek minden tehetséges tanítványt 
befogadni. (Szürkecsuklyás,Északfölde) 

• Jelentős hadisarc. (Toron,149) 

Psz.1249 Az Északi Szövetség 
megalapítása 

• Eren 
• Erigow 
• Gianag 
• Haonwell 
• Ilanor 
• Tiadlan 
• Tarin 

 
 
 
 
 

 

II. Zászlóháború (Psz.1250-1256) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 

3. (Tarin) Torrof (Építő) 
Nelhac Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 

 
Ideje: Psz. 1250-1256 
Kezdet: kiújult harcok 
Nagy csaták: ? 
Események:  

• Erigow határvidékén kiújulnak a harcok 
(Toron,149) 

• Tiadlan tengermellékére is átterjednek a 
harcok (Toron,149) 

• A Szövetség nem találja Toron mágikus 
fölényének ellenszerét, ezt csak a 
pyarroni vallás papjai képesek 
ellensúlyozni valamelyest. (Toron,149) 

Következmények:  
• A háború nem hoz jelentős területi 

változásokat (Toron,149) 
• Az újabb békeszerződésben a 

szövetségieknek sikerül elérni az eddigi 
hadisarc mérséklését. (DV fórum, 
Boomen) 

• Megerősödik az Északi Szövetség 
összetartása. (Toron,149) 

• Erenben nagyszabású várépítkezések 
kezdődnek. (Ész,221/2/6) 
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III. Zászlóháború (Psz.1310-1311) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) III. Radomir Részt vett 
2. (Tiadlan) Tesikinate  Részt vett 

3. (Tarin) Torrof (Építő) 
Nelhac ? Részt vett 

4. (Eren) I. Belgrand ? Részt vett 
Fekete hadurak 

1. (Toron) ? Részt vett 
 
Ideje: Psz. 1310-1311 
Kezdet: kiújult harcok 
Nagy csaták: ? 
Események:  

• Toroni csapatok sikeres támadásai. 
(Toron,149) 

• Következmények:  
• A Dwyll-Uniót legyőzik, Tiarniel 

elpusztul. (Toron,149) 
• Erigowot elfoglalják, megalakul 

Enrawell tartomány. (Toron,149) 
• III. Radomir elesik, az Első 

Vörös lobogó toroni kézbe kerül. 
(Ész,87/0) 

• Tharr egyháza jelentős 
területeket kapott. (Toron,149) 

• A Lélekőr Enrawellbe 
(Erigow) helyezte székhelyét. 
(Toron,149) 

• A Tiadlani Dorcha, a Második 
Vörös Hadúr elveszíti lobogóját. 
(Toron,149) 

• Északra súlyos hadisarcot róttak. 
(Toron,149) 

• A Dwyll-Unióban a Ranil Rend 
nagymestere régensi címet kap, megalakul a 
Marniss. (Toron,150/1/2) 

• A Tharr egyház a megnövekedett 
vagyonát a Sogroniták ellen használta fel, 
ami belháborúhoz és gyengüléshez vezetett. 
(Ebedori tűzvész Psz.1395) Sogron papjai 
végül behódolnak Tharr egyházának. 
(Toron,150/1/3) 

• A toroniak lobogóikat a 
belháborúban használják, így gyengülő 
csapataikat Psz. 1514-ben az egyesülő 
Dwyll-Unióból, míg Psz. 1515-ben 

Erigowból (Enrawell) űzik haza. 
(Toron,150/1/2-3) 

 

Doran Psz. 1457-ben csatlakozik az Északi 
Szövetséghez. 

IV. Zászlóháború (Psz.1532-1536) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Visszasz. 
3. (Tarin) ? Részt vett 
4. (Eren) ? Részt vett 
5. (Titkos szekta) Nagymester (?) Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) Quhirr Treahad ? Részt vett 
   

 
Ideje: Psz. 1532-1536 
Kezdet: Toron vissza akarja szerezni előző 

győzelmeinek területeit. 
Nagy csaták: ? 
Események:  

• Erigow határvidékén kiújulnak a harcok 
(Toron,149) 

• A Tiadlaniak visszaszerzik elveszített 
lobogójukat. (Toron,151) 

• A Gro-Ugoni orkok Toron mellé állnak. 
(Toron,151) 

Következmények:  
• Toroni vereség (Toron,151) 
• Állandósulnak az előzőekben kialakult 

határok. (Toron,151) 
• Tiadlannak továbbra sincs tengerpartja. 

(Toron,151) 
• Északföldén éhínség és Tharr járványai 

pusztítanak több évig. (Toron,151) 
• Tharr főségének megszilárdulása Toronban, 

Hekkák beolvasztása, khótorrok kialakulása. 
(Toron,151) 

 

A Dwyll-Unió Psz. 1678-ban belép az 
északi Szövetségbe 
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V. Zászlóháború (könyörtelen) (Psz.1742-
1751) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 
3. (Tarin) ? Részt vett 
4. (Eren) ? Részt vett 
5. (Titkos szekta) Nagymester (?) Részt vett 
6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-Unió) Garyn da Ranga Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) XVII. Rÿordan Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 
3. (Abaszisz) I. Hiere Otlokir Részt vett 

 
Ideje: Psz. 1742-1751 
Kezdet: Dwoonok kezdik. (Ész,223/2/2) Később a 

toroniak gyors háborút remélnek. 
(Toron,152/2/5) 

Nagy csaták: Ran-reeli csata (Psz.1749), Labbasiri 
csata, Ziawateari csata, Reagi csata 

Események:  
• A Dwoonok vereséget mérnek a toroniakra 

saját területükön, ám elhagyják az országot. 
(Ész,223/2/2) 

• Tiadlaniak lázítanak a Vinverio 
kránkőbányáiban, a toroni flotta kifogy a 
naftából – visszavonul. (Toron,153/1/1) 

• Toroni ellenoffenzíva, Psz.1749. 
(Ész,223/2/3) 

• Az Északiak összehangolt nehézlovas 
harcmodora meglepi a toroniakat. 
(Toron,152/2/5) 

• A Szövetségesek a ran reeli csatában 
meghátrálásra kényszerítik a toroniakat. 
(Ész,223/2/3) 

• Labbasirnál a Lélekőri lobogó elvész. (Psz. 
2253-ig) (Toron,153/1/2) 

• A toroni offenzíva Ziawatearnál elakad. 
(Psz.1751) (Ész,223/2/5) 

• Az orkokat Tha’ushur (Hérosz) menti meg 
(Psz.1750-51). (Ész,223/2/4) 

• Tha’ushur vezetésével a gro-ugoniak Reag 
mellett tönkreverik a tiadlani és ilanori 
hadakat. (Ész,223/2/5) 
 
 

Következmények:  
• A háború során feldúlják Tiadlan 

fővárosát, Gerlannach-ot, ezért a Psz. 
1763-ban trónra lépő korun, IV. 
Haragan Elyát teszi fővárossá. 
(Ész,203/1/0) 

• A Tiadlaniak visszaszerzik a 
tengerpartot. (Toron,153/1/1) 

• A Keleti (Tha’ushur) vereség 
megállásra készteti a szövetséget. 
(Toron,153/1) 

• A Hat törzs vezető lett Gro-Ugonban. 
(Toron,153/1) 

• A Bűvölők és Csonttörők 
szállásterületet kapnak a Piderák bércei 
között. (Toron,153/1) 

• A Bűvölőket beavatják a 
boszorkánymesteri mágiába. 
(Toron,153/1) 

• Toronban lovagság szerveződik az 
északi lovagok ellensúlyozására. 
(Toron,153/1) 

• Torontól hadisarcot kaptak az Északiak. 
(Toron,153/1) 

• Haonwell megegyezett Toronnal, 
miszerint biztosítják a nyugati 
tartományokon átvezető utakat, ezzel az 
erv országok is bekapcsolódhattak a 
Quironeiai kereskedelembe. 
(Ész,130/2/1) 
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VI. Zászlóháború (Psz. 2245-2253) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 
3. (Tarin) ? Részt vett 

4. (Eren) 
Baerre 
(„Medve”) 
Migan 

Részt vett 

5. (Titkos 
szekta) 

Nagymester (?) Részt vett 

6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-
Unió) 

Garyn da Ranga Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 

2. (Lélekőr) ? Erenben 
volt 

3. (Abaszisz) I. Dinas dul 
Gardak Otlokir Részt vett 

 
Ideje: Psz. 2245-2253 
Kezdet: Toron támad, sikereket ér 
el.(Toron,155/2/1) 
Nagy csaták: ? 
Események:  

• A toroni lovagok méltó ellenfelei 
lettek az északiaknak. (Toron,155/2/1) 

• Eren pusztító háborúba keveredett 
szomszédaival, így felkészületlenül érte a 
2245-ben bekövetkező támadás. 
(Ész,64/1/0) 

• A legsúlyosabb harcokra Baerre 
(„Medve”) Migan (2237–2259) hercegsége 
alatt került sor. Az uralkodó meghódította 
Gianag délkeleti grófságait és vereségeket 
mért az erigowi hercegi hadra is, közben 
azonban oly mértékben meggyöngítette 
saját országát, hogy az a toroniak prédájává 
vált. A Legtovább a Dannor kerület, a Felső 
lovagrend Házával és Kyel érseki 
palotájával tartotta magát a toroniak 
ostroma ellen. (Ész,64/1/0) 

• Átmenetileg Eren városát is 
feldúlják, visszaszerzik a Lélekőri lobogót. 
(Toron,155/2/1) 
 
 

Következmények:  
• Tiadlan tengerpartját ismét elfoglalják – a 

flotta elmenekül. (Toron,155/1/1) 
• Toron területeket szerez a Dwyll-Unió déli 

és nyugati részéből, és állásokat épít ki Eren 
déli határánál. (Toron,155/2/1) 

• Toron megerősödik, kiterjeszti hatalmát Dél-
Quironeiára, (Psz.2276-ban létrehozzák 
Kelet- és Nyugat Vindiora tartományokat. 
(Toron,155/2/2) 

• Tharr hite rohamosan terjed. (Toron,155/2/2) 
• Több nemes délre költözik, 

meggazdagodnak, belső feszültségek. 
Gyengülés. (Toron,156/1/1) 

• Megszervezik a Szövetség kémhálózatát, 
Doran vezetésével. (Ész,38/2/0) 

• A Háború óta Raveen az ereni hercegek 
temetkezési helye. (Ész,76/1/2) 

• Szükségessé vált a Szövetség egész 
politikájának átgondolása: a toroni 
hátországban, a déli parton kerestek 
szövetségeseket. Erősen támogatták ebbéli 
törekvését a Quironeia pyarronita egyházai 
is, arra hivatkozva, hogy Tharr vallásának 
térhódítása komolyan fenyegeti helyzetüket. 

• A törpék alkalmazni kezdik a Racklákat 
hátasként. (Ész,162/2/1) 

 
A következő három zászlóháborút 

összefoglalóan Tengeri Háborúk néven emlegetik. 
Az Északi Szövetség felismerte, hogy Toront csak 
hátországában képes meggyengíteni, ezért minden 
erejét a Sinemos-tenger megszerzésére és megfelelő 
flotta kiépítésére fordította. E három, a XXV–XXIX. 
század között vívott nagy összecsapás fő 
hadszínterei a Városállamok és a Quiron-tenger 
voltak, ahol már az északi seregek jelenléte nélkül is 
folyamatos küzdelem dúlt. A birodalom türelmetlen, 
erőszakos módszerekkel terjesztette Tharr hitét a 
tenger déli partvidékén – melyet a kezdetektől Új-
Kyria második tartományának tekintett –, így a 
pyarronita országok védelméért folytatott harc 
hamarosan vallási színezetet öltött. A Kettős Hold 
országai a partvidéki kalmárvárosok szövetségét, a 
Sinemosi Ligát támogatták, míg a másik oldalon 
tevőlegesen is beavatkozott Abaszisz és Enoszuke. 
A 2899-es tennegari békében Toron végül elismerte 
vereségét és feladta déli gyarmatait. 
(Szürkecsuklyás,Északfölde) 
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VII. Zászlóháború (Első tengeri) (Psz. 2404-
2425) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 
3. (Tarin) ? Részt vett 
4. (Eren) ? Részt vett 
5. (Titkos szekta) Nagymester (?) Részt vett 
6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-Unió) ? Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 
3. (Abaszisz) ? Részt vett 
4. (Kard 
testvériség) ? Részt vett 

5. (Alidax) Beranielle de Vithris Részt vett 
6. (Davares-
Rowon) Samsharr Gobarad Részt vett 

 
Ideje: Psz. 2404-2425 
Kezdet: A Szövetség Toron déli szövetségeseit 

akarja gyengíteni.(Toron,156) 
Nagy csaták:  

• Semendar mezei csata (Psz.2417) 
(Toron,156/2/1) 

• Hamothan ősi erődjénél folyt le a VII. 
zászlóháború legvéresebb, négy napig tartó 
ütközete, ahol az egyesült sinemosi és 
tiadlani hadseregek vereséget mértek a toroni 
és abasziszi csapatokra. A hamothani sík ma 
is kísértetjárta hely hírében áll, de ez nem 
riasztja el a kincskeresőket. Ők többnyire a 
Kilenc Láng Gyűrűjét, ezt a hatodkori 
sogronita ereklyét keresik, mely a toroni 
seregeket vezető boszorkányhadúrral együtt 
veszett oda. (Szürkecsuklyás,Északfölde) 

Események:  
• A Semendar mezei csata toroni győzelme 

fölényt alakít ki az északi hadszíntéren. (Öt 
Fekete-Három Vörös hadúr) (Toron,156/2/1) 

• A Sinemosi tengeren a Szövetség erős 
hajóhadat állít fel. (Toron,156/2/2) 

• A Sinemosi hajóhad – Livinai közbenjárásra 
(Tharr ellenesek) – a Toroniak ellen küzd. 
(Toron,156/2/2) 

• Toron elveszíti a tiadlani partszakaszt, a 
délen harcoló szövetségesek 
utánpótláshoz jutnak. (Toron,156/2/2) 

• Sorra robbannak ki délen a toroni 
uralom ellenes lázadások. 
(Toron,156/2/2) 

Következmények:  
• A Szövetség békeszerződésben ismeri el 

a Semendari csatával megszilárdított 
eredményeket. (Toron, 156/2/1) 

• Ifini Paktum (Psz.2425) – Toron 
lemond déli tartományainak személyes 
irányításáról. (Toron,156/2/3) 

• Tharr egyházát megfosztják területei 
egyharmadától, a bajbajutott 
nemesházak megsegítésére. Az 
ellenkező lélekőrt kivégzik. Toroni 
gyengülés. (Toron,156/2/4) 
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VIII. Zászlóháború (Második tengeri) 
(Psz. 2520-2532) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 
3. (Tarin) ? Részt vett 
4. (Eren) ? Részt vett 
5. (Titkos 
szekta) 

Nagymester 
(?) Részt vett 

6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-
Unió) ? Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 
3. (Abaszisz) ? Részt vett 
4. (Kard testv) ? Részt vett 
5. (Alidax) ? Részt vett 
6. (Davares-
Rowon) ? Részt vett 

 
Ideje: Psz. 2520-2532 
Kezdet: Tiadlani partszakaszért és tengeri 
uralomért.(Toron,155/2/1) 
Nagy csaták: - 
Események:  

• A tengeren változó siker, nincs 
toroni fölény, Concitatorháború. 
(Toron,157/1/1) 

• A Szövetség aknamunkájának 
köszönhetően Tiadlanban még két Fekete 
Hadúr is egymás ellen fordult. 
(Toron,157/1/2) 

• A toroniak elfoglalják Raveen 
városát, ahonnan a Via Shen 
embervadászainak köszönhetően végül 
visszavonulnak. (Toron,157/1/2) 
Következmények:  

• A Marvinella-öbölben komoly 
szövetségi hajóhad épül. (Toron,158/2/1) 

•  Nincsenek jelentős változások, 
Toron elveszti. (Toron, 157/1) 
 

IX. Zászlóháború (Harmadik tengeri) (Psz. 
2754-2899) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 
3. (Tarin) ? Részt vett 
4. (Eren) ? Részt vett 
5. (Titkos szekta) Nagymester (?) Részt vett 
6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-Unió) ? Részt vett 
8. (Sirenar) Unnamaliar ? 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 

3. (Abaszisz) 

?-2782-? I. 
Maderon dul 
Barraga 
2784-2785 I. 
Osatur dal 
Khosszisz 
2785-? Bazald dal 
Khosszisz 
?-2815 IV. Abalon 
dal Khosszisz 

Részt vett 

4. (Kard testv.) ? Részt vett 
5. (Alidax) ? Részt vett 
6. (Davares-
Rowon) ? Részt vett 

7. (Enoszuke) Amatana no Kijosi Részt vett 

8. (Ediomad) Varagh H’rgg-
Goroth ? 

 
Ideje: Psz. 2754-2899 
Kezdet: Aszisz és sinemosi kereskedők 

háborúja.(Toron,158/2/4) 
Nagy csaták: - 
Események:  

• Az északi gyepűvidékek szinte teljesen 
elnéptelenedtek. (Toron,158/2/2) 

• Főként a Quironeiában zajlott. (Toron,159/1) 
• Psz. 2791-ben Enoszuke Fekete lobogót talál. 

(Toron,158/2/3) 
• Nagyszámú északi csapatok délen, de 

felszabadítani nem tudják. (Toron,159/1/0) 
• A „Lomha armada” megérkezik, több 

vereséget mér a toroniakra a sinemosi 
szigetek között. (Toron,159/1/0) 
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• A Sinemossa nyugati bejáratához 
visszavonuló toroni flottát vihar semmisíti 
meg – végső vereség. (Toron,159/1/1) 

• Psz. 2877-ben felbukkan a Nyolcadik Fekete 
Lobogó. (Ediomad) (Toron,159/1/2) 

• Psz. 2885-ben felbukkan a Nyolcadik Vörös 
Lobogó. (Sirenar) (Toron,159/1/2) 

• A toroni nyugati flotta erőre kap és 
visszaszorítja a szövetségeseket, kelet felől 
enoszukeiek támadnak. Állandósul a toroni 
fölény. (Toron,159/1/1) 

• A keleti barbárok a IX. zászlóháborúban 
avatkoztak be először Toron oldalán, de 
szerepük ekkor még csak a partvidék 
kifosztására korlátozódott. (Szürkecsuklyás, 
Északfölde) 

Következmények:  
• Psz. 2899 Tennegari béke – Toron kivonja 

csapatait déli városállamokból. 
(Toron,159/1/1) 

• Nem hozott területi változásokat, Toron 
tengeri fölénye állandósult a tengeren, míg a 
Sinemossán a Szövetség maradt az úr. 
(Toron,159/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Zászlóháború (Negyedik tengeri) (Psz. 
2942-2963) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 

2. (Tiadlan) 
Ruridh 

Garidan, 
duin  

Részt vett 

3. (Tarin) ? Részt vett 
4. (Eren) Oleseagon Részt vett 

5. (Titkos szk) Nagymester 
(?) Részt vett 

6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-U.) ? Részt vett 
8. (Sirenar) Unnamaliar ? 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 
3. (Abaszisz) ? Részt vett 
4. (Kard testv) ? Részt vett 
5. (Alidax) ? Részt vett 
6. (Davares-
Rowon) ? Részt vett 

7. (Enoszuke) ? Részt vett 
8. (Ediomad) Varagh 

H’rgg-
Goroth 

? 

 
Ideje: Psz. 2942-2963 
Kezdet: Abaszisz megtámadja a tiadlani 

partvidéket.(Toron,159/1/3) 
Nagy csaták: - 
Események:  

• Ereni-Sirenari ellentét, csak a háború 
kezdete békíti ki őket. (Toron,159/2/1) 

• Tengermellék, Nyktalos, Rak Narval 
egyesített hajóhada Tiadlant támadja 
2942-ben. (Toron,159/2/1) 

• A X. Zászlóháborúban egy hírhedt 
történelmi személy mithrillből vert 
pálcával irányította a Burz várának 
(dwoon határvidék) falait lerontó 
villámokat. Toroni boszorkányherceg, 
netán Hatalmas lehetett; s emlékezetes 
tette óta nem bukkant fel Észak 
csataterein. Különös babonaként az 
innen származó mithrillmorzsák távol 
tartják a villámokat… (Ész,142/2.megj) 



 MAGUS                                                         A Zászlóháborúkról                                                                Kalandozok.hu 

15 
 

• Erigow Lobogója, az Első Vörös 
Lobogó toroni kézre kerül. (Ész,87/2/1) 

• Psz.2963 béke. (Toron,159/2/2) 
• Ruridh Garidan, tiadlani duin ekkor 

kapja meg a Viharköpönyeg nevű ereklyét 
(Ész,189/1/1) 
Következmények:  

• Nem járt területi változásokkal. 
(Toron,159/2/2) 

• Toron véglegesítette tengeri 
hatalmát. (Toron,159/2/2) 

• Válság Toronban, a „törvényesített 
bűnözés”, az úgynevezett Rangbéli céhek 
megjelenése. (Toron,160/1)  

XI. Zászlóháború (Psz. 3355-3363) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) Weragon (lob.nélk) 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 
3. (Tarin) ? Részt vett 
4. (Eren) ? Részt vett 
5. (Titkos sz.) Nagymester (?) Részt vett 
6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-U.) ? Részt vett 
8. (Sirenar) Unnamaliar ? 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 
3. (Abaszisz) ? Részt vett 
4. (Kard testvériség) ? Részt vett 
5. (Alidax) ? Részt vett 
6. (Davares-Rowon) ? Részt vett 
7. (Enoszuke) ? Részt vett 
8. (Ediomad) Varagh H’rgg-

Goroth ? 

9. (Keleti bar) Ubluch kán Részt vett 
 
Ideje: Psz. 3355-3363 
Kezdet: Toron, kémhálózattal gyengíti a 

szövetséget.(Toron,160/2/2) 
Nagy csaták: Daniani csata, Hassuni csata (Psz. 

3362) 
Események:  

• Psz. 3363-ban elpusztul Davares, és vele 
nyoma vész a Hatodik Fekete Lobogónak. 
(DV fórum, Raoul Renier) 

• Toron északon Erenig jut, ám ott megtorpan, 
és a dwoonok és az elfek hősiességének 
köszönhetően eredeti határaihoz szorul 
vissza. (DV fórum,Boomen) 

• A Daniani csatában a toroniak csapdába 
csalják és tönkreverik a szövetségesek 
előrenyomuló seregeit. (Ész,227/1/3) 

• Hassuni csata (Psz. 3362), itt átkozza meg 
egy toroni hadúr Weragon nagyherceget. 
(Ész,87/1/0) 

• A sinemosi hajóhad blokád alá vonta Tadzeh 
városát. Orkok (Árnyékjárók) mentik fel, ám 
a nagykirály nem teljesíti a fizetséget, 
vérbosszú a mai napig. (Ész,227/1/3; 
Toron,160/2/3) 
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Következmények:  
• Nem hozott jelentős változásokat. 

(Toron,160/2/2)  
• A XI. zászlóháborúban győztes Szövetség 

áttörhetetlen mágikus védelmet akart 
kiépíteni Dawa romjain. Elbizakodott dorani 
mágusok – mint utóbb kiderült, téves 
feltételezések alapján – megfejtettnek vélték 
Dawa irreálmágiájának egyes titkait, így 
építkezésekbe kezdtek az addig érintetlenül 
hagyott káoszkori romokon. A viták ellenére 
a tervet végrehajtják. (Ész,39/1megj) 

• Weragon nagyherceg temetésére Toron 
császára tisztelete jeléül elküldi a 
zsákmányul ejtett Első Vörös Lobogót. 
(Ész,87/1/0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. Zászlóháború (Psz. 3455-3458) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? Részt vett 
3. (Tarin) ? Részt vett 

4. (Eren) 
VIII. 
(Falhúzó) 
Migan ? 

Részt vett 

5. (Titkos sz) Nagymester 
(?) 

Részt vett 

6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-U.) ? Részt vett 
8. (Sirenar) Unnamaliar ? 

9. (Kalandozók) Kalhum se 
Damman Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 

3. (Abaszisz) 
VII. Abalon 
dal 
Khosszisz 

Részt vett 

4. (Kard testv) ? Részt vett 
5. (Alidax) ? Részt vett 
6. (Davares-
Rowon) 

? Részt vett 

7. (Enoszuke) ? Részt vett 

8. (Ediomad) 
Varagh 
H’rgg-
Goroth 

? 

9. (Keleti bar.) Ubluch kán Részt vett 
 
Ideje: Psz. 3455-3458 
Kezdet: Toron hadat 

üzen.(Szürkecsuklyás,Északfölde) 
Nagy csaták: - 
Események:  

• Hatodkori mágiában járatos ügynökök 
támadtak a védműrendszer 
kulcsfontosságú építményeire, ami 
évezredek óta nem tapasztalt mágikus 
vihart indított el. (Ész,39/1megj) 

• Az egymás ellen menetelő seregek 
kezdetben csak annyit vettek észre, 
hogy az út mintha hosszabb, esetleg 
rövidebb lenne a megszokottnál, de alig 
egy hét múlva megtörténtek az első 
„ugrások” is: egy hajnalon Haonwell 
kapui előtt, messze a hadszíntértől, 
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toroni hadtest sátortábora bontakozott ki a 
felszálló ködből. A haonwelliek 
megdöbbenése csaknem akkora volt, mint a 
toroniaké. Épp ilyen meglepetés érte a 
törpék második gyalogezredét: ők a toroni 
Abhras városba masíroztak be azzal a 
tudattal, hogy Gianagba értek. Félelmet és 
kilátástalanságot keltő asztrálhullámok 
nyargaltak Észak fölött; számos nagy sereg 
tűnt el úgy mindkét részről, hogy színüket 
sem látták többé. (Ész,39/1megj) 

• A vihar Psz. 3457-ben csillapodott 
le. (Ész,39/1megj) 

• Felbukkan a Kilencedik Vörös 
Lobogó (Psz.3457), Kalhum se Damman 
erigow-i kóbor lovag kezében. 
(Toron,160/1/3) 

• A Kilencedik hadúr háromszáz 
emberével két álló hónapon keresztül 
tartotta Emrand várát Toron, Rowon és a 
Kard testvériség egyesített hadaival 
szemben. (Sum,295/1/2) 
Következmények:  

• Eren, Az Újváros külső falának 
építését a XII. zászlóháború után határozta 
el VIII. (Falhúzó) Migan – akinek ezen 
kívül nevéhez köthető még a két nyugati 
nagy hágó erődrendszerének kiépítése –, és 
a 3480-as évek elejére készült el teljesen. 
(Ész,74/2/1) 

• Nem hozott jelentős változásokat. 
(Toron,160/2/2) 

• Hosszabb béke, Abaszisz Psz. 3609-
ben felmondja a Concordiát – Ragg foki 
csata (Psz.3615) (Toron,161/1/1) 

• A Márványfal és a Feketegát építése 
Toronban. (Toron,161/1/1) 

• A Sinemosi Liga kilép az Északi 
szövetségből, és egyenlő távolságot tart 
mindkét fél között. (Ész,227/1/4) 

XIII. Zászlóháború (Psz. 3616) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) ? válság 
3. (Tarin) ? Kimarad 
4. (Eren) Eligor Részt vett 
5. (Titkos sz.) Nagymester (?) vonakodik 
6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-U.) Ralian da Ranga Részt vett 
8. (Sirenar) Unnamaliar ? Kimarad 

9. (Kalandozók) Hitehagyott Antoh 
pap Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) XXXV. Zaphyrir  Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 
3. (Abaszisz) ? Részt vett 
4. (Kard 
testvériség) ? Részt vett 

5. (Alidax) ? Részt vett 
6. (Davares-
Rowon) ? Részt vett 

7. (Enoszuke) ? Részt vett 
8. (Ediomad) Varagh H’rgg-

Goroth ? 

9. (Keleti barb) Urghannu Részt vett 
 
Ideje: Psz. 3616 
Kezdet: Gyors toroni támadás, tervek, siker. 

(Toron,161/1/2) 
Nagy csaták: Raveeni csata, harstedei csata 
Események:  

• Az északi kémszolgálat nagy része toroni 
kézbe került. (Morgena könnyei,296/6) 

• Tiadlanban a duin kiközösítéssel és átokkal 
fenyegeti mg a dorchát (toroni aknamunka), 
a korun csak annyit ér el, hogy ne legyen 
polgárháború. (Morgena könnyei,296/4) 

• Toroni tevékenységre Tarin királya egy 
határvita elmérgesedése miatt időlegesen 
felmondta a Szövetséggel kötött 
egyezségeket. (Morgena könnyei,296/5) 

• A Kalandozók hadurát Erionban Ikrek ölik 
meg (a lobogót nem tudják megszerezni). 
(Toron,161/1/2) 

• Tiadlanban „niarei” (enoszukei) kereskedők 
akarnak hatalmas lerakatot nyitni, ám csak 
enoszukei csapatok érkeznek, és a Kard-
lovagokkal egy időben támadásba lendülnek. 
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Tiadlan elesik. (Morgena könnyei,297/1, 
298/3) 

• Ezzel egy időben támadják a Dwyll-Uniót – 
3 hét alatt elesik (kivéve Davalon). (Morgena 
könnyei,297/1,298/1) 

• A Titkos szekta vonakodik segíteni. 
(Morgena könnyei,297/2) 

• Urghannu kán feldúlja Ilanort. (Morgena 
könnyei,299/1) 

• A toroniak elfoglalják Erigowot. (Ész,87/2/0) 
• A Lobogó egy hitehagyott Antoh-papot 

választ, aki az Anúriai sárkánylovasoktól kér 
segítséget. (Toron,161/1/2) 

• A Sárkánylovasok beavatkoznak a Szövetség 
oldalán, győzelemre segítik. (Toron,161/1/2) 

• A toroni csapatokat Shirjan herceg vezeti. 
(Geofrámia,135/4) 

• A Raveeni csatában az anúriai 
sárkánylovasok segítségével a Szövetség 
nyer. (Morgena könnyei,299/3-6) 

• A Sárkánylovasok Toron hátországát 
feldúlva visszavonulásra kényszerítik Shirjan 
herceget. (Morgena könnyei,300/0) 

• A Davaloni békével zárják a háborút. 
(Morgena könnyei,300/1) 

• Trodar-on Ecyhín concitator hadai felégetik 
Argurent. (Morgena könnyei,300/2) 

• A híresztelésekkel ellentétben az elfek részt 
vettek ebben is, Dél-Quironeiában harcoltak, 
ahol az abasziszi határ mentén támadták a 
Tadzehbe tartó szállítmányokat, hogy a 
toroniak készletei minél hamarabb 
elfogyjanak. (BíborgyöngyökII,98) 

• A harcokban az ereniekhez kerül Graer 
Dwaghul, a Látók vezéri csatabárdja. 
(Ész,79/1.megj) 

Következmények:  
• Az északiak tisztában vannak egyébként 

bekövetkező vereségükkel, így a hadisarc 
elmarad. (Toron,161/2/0) 

• Nem hozott területi változásokat. (Morgena 
könnyei,300/1) 

• Tiadlanban az önállósodni vágyó gazdag erv 
nemesek és az ulu és nara ősökkel 
büszkélkedő városok gazdag 
kereskedőklánjai polgárháborús helyzetbe 
kerülnek. (Szürkecsuklyás,Északfölde) 

 

XIV. Zászlóháború (Psz. 3692-3697) 

Vörös hadurak 
1. (Erigow) ? Részt vett 
2. (Tiadlan) Shirin wri 

Kriles Részt vett 

3. (Tarin) Torrof Oggi Részt vett, 
(ellopják) 

4. (Eren) Eligor félreállítják 

5. (Titkos sz) Nagymester 
(?) Részt vett 

6. (Ilanor) ? Részt vett 
7. (Dwyll-U.) Ral da Ranga Részt vett 
8. (Sirenar) Unnamaliar ? ? 

9. (Kalandozók) Rosanna de 
Lamar Részt vett 

Fekete hadurak 
1. (Toron) ? Részt vett 
2. (Lélekőr) ? Részt vett 

3. (Abaszisz) 

XVI. 
(Kegyelmes) 
Hiere dal 
Raszisz 
Otlokir 

Részt vett 

4. (Kard testv.) ? Részt vett 
5. (Alidax) Sinil Dialaid Részt vett 
6. (Davares-
Rowon) 

? Részt vett 

7. (Enoszuke) ? Részt vett 

8. (Ediomad) Varagh H’rgg-
Goroth Részt vett 

9. (Keleti barb.) ? Részt vett 
 
Ideje: Psz. 3692-3697 
Kezdet: Toron támad, több fronton, gyors 

sikerek.(Toron,161/2/2) 
Nagy csaták: Lorn melletti csata, sagrahasi 

csata 
Események:  

• Eligor herceget egy ismeretlen síkra 
börtönzik. (Toron,161/2/1) 

• A Lorn folyó melletti csatában (Psz. 
3694) a Szövetség győz. 
(Toron,161/2/2) 

• A sagrahasi csatában dartonita 
támogatással a szövetség győz, 
megfordítva a háború menetét. 
(Toron,161/2/2) 
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• A háború előszeleként aquirok 
elragadják Kabur Lah erődjéből a törpék 
Harmadik Vörös Lobogóját. 

• Ezüstcsákány Graim, a Kőatya, Bul 
Ruurig küldötte, háború alatt vezette azt a 
törpe különítményt, mely Ediomadba 
behatolva visszaszerezte a főhierarchától, 
Varagh H’rgg-Goroth-tól, a III Vörös 
lobogót. (Sum,93/2/0; Geofrámia,31/2) 

• A Pidera gerincén folyó harcokban 
elesik Sogron utolsó kegyeltje, Harsyr Brei. 
(Psz.3696) (Toron,467/2/5) 

• Toron békét kér. (Toron,161/2/2) 
Következmények:  

• Az Északi Szövetség hatalmas 
hadisarcra kötelezi Toront. (Toron,161/2/2) 

• Területi változásokkal nem jár. 
(Toron,161/2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasznált irodalom 

• Toron kiegészítő 
• Északi Szövetség kiegészítő 
• MAGUS szabálykönyvek 
• Jan van den Boomen - Morgena könnyei 
• Wayne Chapman - Észak lángjai 
• Bíborgyöngyök II. 
• Raoul Renier – Vallások és egyházak 

Abasziszban (net) 
• Delta Vision fórum, elsősorban Raoul Renier 

és Jan van den Boomen hozzászólásai (net) 
• Szürkecsuklyás Testvériség, Északfölde 

kiegészítő (net) 
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