
 

 

 
 

Lescaut városállam 
Erő, erény, becsület 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Psz. 3670-ben 
Lescaut az Idinal nyugati lábánál 

fekvő királyság, melyet a nagybecsű 
Siquash da Kelthar dinasztia irányít 
immár öt évszázada.  

Jelenleg Ruthgar Siquas da 
Kelthar király őszülő homlokát nyomja 
a lescauti korona. A királynak két fia 
született Süsya Varenya da Brothar-tól: 
Belaq és Artasar. Fennállása óta kisebb 
nagyobb fegyverszünetekkel harcban áll 
Wuxorral, melynek egykor tartománya 
volt az egész királyság. Mintegy ötszáz 
esztendővel ezelőtt Lescaut tartomány 
őrgrófja Virahur Siquas da Kelthar, 
kellő haderőt, és támogatást maga köré 
gyűjtve függetlenítette magát Wuxortól. 
Ötven évig tartott a harc melyet végül 
Choler con Wuxor túl költségesnek ítélt, 
s visszahívta seregeit Lescaut 
tartományából. A győzelem hírére több 
tartományban is lázadások törtek ki, s 
csakhamar Wuxor területeinek 
kétharmadát elvesztette.  

 
 

Virahur Siquas da Kelthart pedig 
megkoronázta Lescaut hálás népe, és 
az újonnan kinevezett főnemesek. 

Lescaut sok mindenben követi a 
pyarronita hagyományokat, vallást, 
kultúrát, mégis sok mindenben egyedi 
törvények szerint élnek. Ennek oka 
nyílván, hogy korábban wuxori 
tartomány volt, még korábban pedig 
kyr föld volt ez is, mint minden 
északon. 
• Lescaut, nem lett felosztva 

tartományokra, nem kapott senki 
sem földet. Minden föld a királyé, 
s vele a királyságé volt. A 
főnemesek marquasi rangot kaptak 
ugyan, de a hozzá tartozó földet 
nem birtokolhatták, csak az erődöt, 
melyet ráépíthettek. Rangjukat 
örökletessé tette a király, s vele 
együtt az esküt is, melyet a 
családok a koronára tettek. 

• A király minden évben nemesi 
sorba emelhetett bárkit, aki 
érdemeivel rászolgált. A nemesek 
kiváltságokat kaptak, de földet 
nem. Ezért nevezik „ternys"-nek is 
őket, mely kóbor lovagot jelent. 

• Wuxorban és Lescautban is fontos 
jelentősége van a rangoknak és a 
neveknek. A legfőbb nemesi 
családok kötőneve a „da", a 
főnemeseké a „del", 
középnemeseké pedig a „di". A 
férfiak nevei gyakorta „-hur"-ral 
végződnek, míg a nőknél a „-
nya" a jellemző. 

 



MAGUS                                                                          Lescaut városállam                                                       Kalandozok.hu 

2 
 

• A Lescauti nemes jogában áll fegyvert 
viselni, kijár neki a főhajtás, ha rangtalan 
beszél vele, akkor pedig a rangján való 
szólítás fél térdre ereszkedve. Minden 
lescauti nemest adó illet a földről, melyet 
őriz. De egyetlen nemes sem 
sanyargathatja a földön élőket portánként x 
talennél több adóval. Minden lescauti 
nemesnek joga van gyermeket nemzeni 
(amennyiben egészséges) bármely rangon 
aluli nőnek, ha úgy tetszik. Ha fiú 
gyermeket szül a nő, akkor a Vasgárda 
tagja lesz öt éves korától, mely védeni 
hivatott a királyságot. Ha leány, akkor 
valamely papnevelde kapja örökül, hogy 
társalkodónőt, vagy papnőt neveljenek 
belőle. 

• Minden lescauti nemes kötelessége kardot 
ragadni, s vérét ontani ha kell hazája és a 
király védelmében! A tunyaság, és 
elpuhultság nem megengedhető a 
nemesség számára. A harc jogát nem 
ruházhatja át senki másra. Minden lescauti 
nemes tagja valamely lovagrendnek. 
Melyek a következők: 

Államforma 
Rendkívül érdekes egyvelege a királyságnak 

és a teokráciának, de alapvetően királyságnak 
hívják. A király a legfőbb személy. Ő a törvényhozó 
és a törvényt betartató. Minden országot érintő 
ügyben a király köteles megtárgyalni az ügyet 
a Belső Tanáccsal és szavazásra bocsátani, ha 
szükséges. Ám még, ha mind ellene szavaznak is az 
Ő szava a döntő és mindenki köteles betartani az 
utasításait. Itt lép be a Teokrácia, hiszen a Belső 
Tanács tagjai a Lescaut-ban legfőbbként imádott 
istenek főpapjai. A király nem hagyhatja figyelmen 
kívül a szavukat, hiszen ők az istenek ynevi 
képviselői. Erről bővebben a Hierarchiánál 
olvashatunk. 
Hivatalos nyelv 

Egyértelműen a közös (pyarr). Az elmúlt 500 
évben az egész államban elterjedt nyelv a közös. A 
közelmúltból kifolyólag még nem felejtődött el 
teljesen a kyr nyelv sem, habár a napi életben már 
senki sem használja. Krad isten papjai, hívei az 
ismerői a kyr nyelv erre a területre vonatkozó 
fajtájának. Illetve a magasabb nemesi körökben 
pusztán kedvtelésből jó páran ismerik, továbbá nem 

ritkán találhatunk kalandozókat, 
szerencsevadászokat, akik legalább olvasni 
tudják. Nagy szükség van rá az ősi (wuxori - 
kyr) romok átkutatásakor. 
Kultúra 

Egyértelműen a pyarroni kultúrkör az 
elterjedt. Az emberek között gyakori a szőke 
haj és világos bőr kombináció, ám a magas 
termet már nem annyira elterjedt, mint 
Pyarronban. Természetesen nem halt ki teljesen 
a wuxori kultúrkör hagyatéka sem, ezért nem 
ritkán találkozni sötét hajú, mélyen ülő fekete 
szemű lescauti-val sem. 

A ruházkodás sokkal inkább a 
praktikusságot követi, mint a divatot. Nyáron 
szívesen bújnak könnyed selymekbe (csakúgy, 
mint Pyarronban), míg télen a nehéz állati 
prémeket kedvelik az emberek. Ősszel és 
tavasszal a bőr a kedvelt viseleti forma. A 
nemesi körökben viszont kialakult egy újfajta 
divat.  Lévén, majd az összes nemes lovag is 
egyben (és erre rendkívül büszkék is), így 
elterjedt a díszpáncél viselete. A legkülönfélébb 
fajtájú és színű vértezetek kerülnek ki az arra 
érdemes kovács-mesterek kezei közül. Ezek a 
páncélok java persze nem alkalmas a 
hadviselésre, csupán az igazán tehetős nemesek 
engedhetik meg maguknak, hogy tökéletes és 
mutatós vértezetekben mutatkozzanak. 
Jellem 

Összességében az Rend - Élet a 
legelterjedtebb. Ettől függetlenül eléggé 
változatos, szinte minden kombináció 
megtalálható. A nagy többség által „viselt" 
rend-élet egyre gyakrabban egészül ki a „cél 
szentesíti az eszközt" eszmével. Ez sajnos 
minden kasztra egyre jellemzőbb. Gyakorlatilag 
csak az egyének lelkiismerete szab határt 
annak, hogy mi a cél és mi az eszköz. Ettől 
természetesen a lescauti-ak nem rosszak. A 
többség az állam törvényeit betartva él, csupán 
az önzés egy fajtája ütötte fel itt is a fejét, mint 
bárhol másutt. 
Vallás 

Pyarroni. A legelterjedtebb Arel, Ellana, 
Dreina, Darton, Kyel és Krad istenek kultusza. 
Az ő templomaik a legmagasabbak a 
fővárosban, ahol egyébként az összes pyarroni 
isten templomából van legalább egy. A többi 
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nagyvárosban ezen öt isten temploma biztos 
megtalálható, míg a kis városokban, 
falvakban akár csak egy templom van. 

Rivális kultúrkör: a szomszédos 
Wuxor, ezáltal a Kyr és természetesen az 
ősi Krán is. A Tíz törvény értelmében nem 
fogják azonnal karóba húzni ezen eszmék 
követőit, csak ha ellenükre tesznek. 

 Lescaut Törvények 

 A Lescaut-i törvények legfontosabb 
alap pillére a Tíz Törvény. Ezen pyarroni 
eszmék tíz mondatba foglalása az alapja 
mindennek. A Tíz Törvény mindenkire 
vonatkozik, egyaránt a Királyra, a 
jobbágyra és a külhonira is. Mindenki 
köteles betartani és mindenki büntetést 
érdemel, aki megszegi. 
A Tíz Törvény: 
• Az élet szent, kioltására csak a 
védelmében vetemedj! 
• Élvezd az élet szépségét, és kelj 
oltalmára, ha fenyegetik! 
• A tudás szent; minden formáját óvni 
és védeni kell! 
• Hajts fejet engedelmesen 
elöljáródnak! 
• Tiszteld az idősebbeket, a 
bölcsebbeket és a rangban feletted  állókat! 
• Ne keresd a viszályt, de azt se 
hagyd, hogy jámbor tétlenségedben 
megalázzanak! 
• Légy gazdag, de ha nem vagy az, élj 
úgy, hogy gyermekeid azok lehessenek! 
• Légy türelmes más hitekkel, ha ők is 
türelmesek veled! 
• Hagyj másokat akaratuk szerint élni, 
ha ők is hagynak téged! 
• Gyűlöld Orwellát minden 
megnyilvánulásában, mert ellenséged ő; aki 
pedig szolgálatába áll, túl sokáig élt már 
ezen a földön! 
Törvények megszegésének büntetései: 
• Szégyen Büntetés 
• Vagyon Büntetés 
• Szabadság Büntetés 
• Testi Büntetés 
• Testcsonkítás 

• Jogfosztás 
• Halál Büntetés 

Lescaut-i hierarchia 

 A Lescauti nemesnek kijár a főhajtás; ha 
rangtalan beszél vele, akkor pedig a rangján való 
szólítás fél térdre ereszkedve. 

Az első ember minden esetben a Király. 
Jelenleg Ruthgar Siquas da Kelthar. Királyság lévén 
az ő vállát nyomja az ország minden terhe. Az ő 
szava maga a törvény. Az ő döntései 
kikezdhetetlenek és maradéktalanul betartandóak, 
minden esetben. Számos személy és szervezet áll a 
szolgálatában, kik a segítségére vannak, de végső 
szó mindig az övé. 

A soron következő szervezetek mind véges 
számúak. Pontosan meghatározott számú tagjaik 
lehetnek, melyeket ők maguk választanak be. Egy 
ember egyszerre csak az egyik szervezet tagja lehet. 
Belső Tanács 

Az hat legelterjedtebb isten Arel, Krad, Kyel, 
Darton, Dreina és Ellana vallásának főpapjai. Az ő 
székhelyük a főváros. Ők a legfőbb méltóságok, 
minden kaszt csak fél térdre ereszkedve szólhat 
hozzájuk. A kiválasztásuk egyedül az istenek 
feladata, nem szólhat bele sem a király, se senki. A 
királlyal együtt, ők heten a legfőbb törvényhozó 
testület. Külön feladatuk a lescaut-i király 
megválasztása. Hiába a királyi vér, ha a Belső 
Tanács akár egyetlen személye nem kap 
felhatalmazást az istenétől a hercegből nem lesz 
király. A király-jelölt csakis akkor kap koronát, ha 
az hat isten főpapja (Belső Tanács) egyértelmű jelet 
kap istenétől, hogy a személy alkalmas az 
uralkodásra (például egy transz fohász során). 
Továbbá a Belső Tanács feladata és jogköre a király 
lelkének figyelése és hatalmától való megfosztása, 
amennyiben ennek szükségét érzi. Ezt is csak akkor 
tehetik meg, ha mind az hatan egyet értenek. 
Bármikor, bármelyikük hívhat össze belső tanácsi 
ülést. 
Külső Tanács 

A városok és várak nemes lovagjai. Összesen 
31-en vannak (ennyi vár és város lévén:). Hatalmuk 
a saját városuk és a hozzá tartozó majorság határáig 
terjed. Személyes faladatuk az esküjük értelében az 
ország határának védelme (végvár), és a 
belbiztonság fenntartása. Mind a 31-en hivatalosak 
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az évenkénti Országgyűlésre és a félévenkénti Teljes 
Tanácsülésre. Mindegyikük nemesi ranggal 
rendelkezik, tagja valamely lovagrendnek. Közéjük 
tartozik az az öt lovag is, akik az öt lovagrend 
mesterei. Nekik külön tisztelet jár, bár politikailag 
rangban nem állnak egyik nemes fölött sem. 
Rangjukat tekintve vegyesen oszlanak meg a fő- és a 
középnemesség között. 
Kereskedő Tanács 

Nevéből fakadóan az ország kereskedelmét 
hivatottak irányítani. Összesen ketten vannak a kül- 
és a belkereskedelem ellátása végett. Mind a ketten 
nemesi rangot kaptak a királytól. Ők a kivétel a 
nemes - lovag kötöttség alól lévén Dreina papjairól 
van szó. Hatalmuk az alattuk szolgáló céhek fölött 
van csupán. Egymás között felmerülő vitás 
kérdésekben a király szava a döntő. Évenként 
egyszer kötelező megjelenniük az Országgyűlésen. 
Mind a ketten főnemesnek számítanak. 
Lescaut-i Céhek Rendje 

Az összes szükséges szakmára külön céh 
alakult (kovács, kézműves...stb), melyek  vezetői ők. 
Középnemesi rangjuk lévén igen módosak, ám 
tevékenységi körük csupán a saját céhük irányításig 
terjed. Elszámolással tartoznak a Kereskedő 
Tanácsnak és jelen lehetnek az 
évenkénti Országgyűlésen. Középnemesi rangjuk 
ellenére földjük, birtokuk, váruk nekik sincsen. 
Bírák 

A városok, falvak vezetői. Ők a kapcsolat a 
köznép és az uralkodó lovagok között. Feladatuk a 
város (falu) mindennapi életének vezetése. A 
városokban a nemes alá tartoznak, míg a falvak bírái 
teljes hatalommal rendelkeznek a falu fölött. Bár 
rangban nincsen különbség a városi bíró és a falu 
bírája között, de sajnos a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a kisebb lélekszámú falvakkal kevesebbet 
törődnek, mint a városokkal. 
Pyarron papjai 

itteni szóhasználatban Dareth. Minden kaszt 
legyen az földműves vagy főnemes egyaránt 
tisztelettel adózik nekik. Ők az istenek kegyeltjei, 
mindenhol köztiszteletnek örvendenek, és figyelnek 
a szavaikra. Nincs konkrét meghatározott rangjuk, 
nem nemesek, de nem is parasztok. 

 

Lescaut nemesei 

Ruthgar Siquas da Kelthar – Lescaut 
Királya. 

 
Salinya da Torrah – Arel főpapnője, a 

Belső Tanács tagja. 

 
 
Ashírnya da Maganor – Dreina 

főpapnője, a Belső Tanács tagja. 

 
 
Lianella da Fhionenn – Ellana 

főpapnője, a Belső Tanács tagja. 
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Delihur da Diedor – Kyel főpapja, a 
Belső Tanács tagja. 

 
 
Aruvior da Carnel – Darton főpapja, 

a Belső Tanács tagja. 

 
 
–      Krad főpapja, a Belső Tanács 

tagja 

Overian del Therdaro  – a Gyémánt Gárda 
nagymestere, a Külső Tanács tagja. 

 
 
 
 
 
 
 
Lirian del Sirrome – az Abbit ezred 

nagymester, a Külső Tanács Tagja. 
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Sibasson del Dyrtaro  – a Vasgárda 
nagymestere, a Külső Tanács tagja. 

 
 
Astum del Siundera – Békebírák nagymester, 

a Külső Tanács tagja. 
 
Mirakhur del Thorksahur – a Smaragd Légió 

nagymestere, a Külső Tanács tagja. 

 
 
 
 
 
 
 

Karakterek JK 

Tirion di Vemoran 
 A Vemoran nemesi család egyetlen fiú 

gyermeke. Az alig 20 éves Dreina paplovag 
komoly összetűzésbe keveredett 
mostohaanyjával és ezáltal apjával is. A 
incidens vérontássá fajult, amiben az egész 
család kihalt. A hátrahagyott jelek alapján 
Tirion gyanúba keveredett, ezért - még holtában 
is - rangjától megfosztva egy jelöletlen sírba 
temették Lescaut városában. Ám 20 év 
elteltével, váratlanul Tirion „visszatért 
holtából”. Csapatot szervezett maga köré és 
útnak indult, hogy vissszaszerezze nevét és 
becsületét.  
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Pius Benignus 
Domvik papja pár éve érkezett 

Lescaut-ba. A jószívű kegyelt tiszteletben 
tartva a városállam törvényeit sikeresen 
beilleszkedett a pyarronita város 
mindennapi életébe, olyannyira, hogy 
rábízták az Árvaház irányítását is. Pius is 
jelen volt Tirion „visszatérténél”, így ő is a 
csapat tagja lett.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cassius 
A Lescaut-i születésű hallgatag férfit épphogy 

felszentelték Darton papjává, máris több fontos 
feladatot kapott. Elsősorban a Lescaut-i Nekropolis 
irányítását, mely során Ő is belekeveredett Tirion 
ügyébe. Miután kikérte feljebbvalói véleményét, ő is 
csatlakozott a csapathoz, hogy felderítsék az 
igazságot. 

  
 Iel 

A fiatal lány családja egyenesen Gorvikból 
érkezett Lescaut-ba, kb 20 évvel ezelött. A család 
mindent hátrahagyva próbáltak beilleszkedni a 
pyarroni városba, ahol végül is a Vemoran Ház 
nyújtott nekik menedéket. Ám a Vemoran család 
kihalásával, magukra maradtak. Most, hogy Tirion 
visszatért ő és apja is csatlakozott hozzá, hogy 
tisztázzák a helyzetet. 
Ajman  

A még serdülőkorban lévő fiú, mint kocsihajtó 
csatlakozott a csapathoz. 
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Lescaut térkép 
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Vasgárda 

A nemesi fattyak gárdája, bár senki 
sem élcelődik ezen a tényen, igaz őket vetik 
be elsőként, ők a töltelék, de az évszázadok 
alatt nem egy becsvágyó férfi öregbítette a 
gárda hírnevét hőstettével. Ők a gyalogság 
részét képezik, s noha nem számítanak 
valódi nemesnek, felmenőjük miatt kijár 
nekik a tisztelet. Hagyományos öltözékük a 
vas színében pompázik, jelképük egy vas 
Lovagi kesztyű. Legtöbbjük Darton hitét 
követi. 

Sibasson del Dyrtaro  – a Vasgárda 
nagymestere, a Külső Tanács tagja. 

 

 

 
Abbit Ezred 

Ezek a lovagok mind származásuk, 
mind vagyoni helyzetük miatt abbit 
fegyverzetet viselnek, számuk ezerre tehető, 
nem több nem kevesebb. Köreikbe kerülni 
nagy kiváltság, de csak halálozás esetén 
vesznek fel új tagot maguk közé. Öltözékük 
acélszürke és fehér, jelképük az aranyjogar. 
Dreina hívők egytől egyig. 

 

Lirian del Sirrome 
az Abbit ezred nagymester, a Külső Tanács 

tagja. 

 

Békebírák 

Ezek a lovagok rendfenntartó erőként 
működnek háború és béke idején egyaránt, feladatuk 
közé tartozik a határvidék védelme éppúgy, mint a 
falvakban való igazságszolgáltatás. Öltözékük kék 
és fehér színekben pompázik többnyire. Jelképük a 
kettős kör. Kyel tisztelete dívik közöttük. 
Astum del Siunder  

a Békebírák nagymester, a Külső Tanács tagja. 

Smaragd Légió 

Ők alkotják a lescauti sereg gerincét. 
Hagyományos öltözékük zöld színben pompázik. 
Általános tisztelet övezi őket. Jelképük a smaragdos 
pajzs. 
Mirakhur del Thorksahur 

a Smaragd Légió nagymestere, a Külső Tanács 
tagja. 
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Gyémánt Gárda 

Ők a királyi család elit testőrei. Színeik az 
ezüst, és fehér kombinációi. Jelképük a Karvaq 
Sólyom nyitott szárnnyal, mely hófehér, fenséges 
ragadozó, és egyben a szabadság jelképe is. Virahur 
Siqash da Keltharnak is volt egy Karvaq sólyom 
társa a csaták során. Arel imádata dívik körükben. 
 

Overian del Therdaro  – a Gyémánt Gárda 
nagymestere, a Külső Tanács tagja. 

 
 
 

 
 
 

 
A cikk eredetileg egy külön a számára 

létrehozott honlapon, fejezetenként külön 
menüben jelent meg, karakterközpontúsága 
okán minden bizonnyal egy MAGUS játék 
mesélői jegyzeteként, háttéranyagaként.  

Felépítése és értéke okán egyben, külön 
cikként szerepeltetem.  

 
A cikk képei a forrásoldalról valók, ott az 

Internetről gyűjtve, a szerző és forrás 
feltüntetése nélkül szerepeltek.  

 
 

 
2008.?  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: Lescaut.huPont.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk témájában, tartalmában, 
stílusában, az Interneten történő elhelyezésének 
tekintetében azonos, és szorosan kapcsolódik 
Wuxor, s a Wuxor, dinasztiák cikk-oldalakhoz 
is, szerzőjük minden bizonnyal azonos. 
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