
 

 

 
 

Viharok országa -  
Khiddón hercegség történelme 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Khiddón hercegségének 
kronológiája 

P.e. VIII. sz. - P.sz. X. sz. – A 
mai hercegség egy darabját képezi a 
Godorai Birodalom Althural 
tartományának, mint ütköző-, vagy 
őrgrófság. 

P.sz. 912 - P.sz. 966 – Belháború 
Althural tartományának területén. 

P.sz. 967 – Krán varázslója a 
belháborútól szétszaggatott Althural 
szívében, Luvarthan (ma Artha) 
városában megidéz egy nagyobb 
hatalmú közdémont, 
Xyrothgabbargularthuseixet, aki maga 
mögé sorakoztatja a tartomány haderejét 
és elszakad a részekre hulló Godorai 
Birodalomtól. 

P.sz. 969 - 
Xyrothgabbargularthuseixet ismeretlen 
varázslók űzik vissza síkjára, a 
tartományt pedig sorsára hagyják. 

P.sz. 970 - P.sz. XIII. sz. – Nagy 
Interregnum, belháborúk 15-30 éves 
nyugalmi szakaszokkal 

P.sz. XIII. sz. – Ghiessil ura 
megszünteti a folyamatos 
felmorzsolódással és gyengüléssel járó 
interregnumot, területét Aior Panthalyss 
(Szikkadtföld) néven jegyezteti. 

P.sz. XIII. sz. - P.sz. 2083 – Az 
Urtham uralkodói család uralma. 

P.sz. 2084 - P.sz. 2086 – Az 
Urtham-dinasztia kihalásával 
beköszöntő belháború. 
 

P.sz. 2087 – A Szikkadtföld déli 
(Thulor Királyság) és északi 
(Mawermal Királyság) részre bomlik. 
A két királyság határa a mai Khiddón 
középvonalán futó út nyomán haladt. 

P.sz. 2113 – Felkeléshullám a 
Thulor Királyság tartományaiban. 

P.sz. 2114 - P.sz. 2121 – A 
széteső és gazdaságilag összeomló 
Thulor Királyságnak a shalur nomád 
törzs benyomulása és honfoglalása 
adja meg a kegyelemdöfést. 

P.sz. 2121 - P.sz. 2355 – a volt 
királyság területén Shalur Kánság, 
északon a Mawermal Királyság; 
folyamatos határvillongások. 

P.sz. 2320 körül – megjelennek 
a pyar hittérítők a Shalur Kánság 
területén. 

P.sz. 2355 - P.sz. 2368 – A 
Kegyetlen Háború. 

P.sz. 2365 – A shalur öregsámán 
felismerve Artha történelme rejtette 
erejét, újra megidézi 
Xyrothgabbargularthuseixet, aki ekkor 
már egy kisebb rangú démonúr. 

P.sz. 2366 – A Mawermal 
Királyság felbomlik, Pyarron 
megtöbbszörözi seregét. 

P.sz. 2368 – A Kegyetlen 
Háború vége, a démonúr elűzése; a 
shalur törzs megmaradt nagycsaládjai 
északnak vándorolnak, s a Harteggas-
hegység nyugati lábánál rejtőznek el. 

P.sz. 2369 – A két állam 
területét újraosztják, kis államok 
jönnek létre. 
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P.sz. 2370 - P.sz. XXX.sz. – Az ún. Béke 
Századai, nincs nagyobb háború, kisebb 
határmódosítások jellemzőek. 

P.sz. 2968 – Lein és Artha városállamok 
vezetésével létrejön az Új Idők Szövetsége (öt 
városállam összefogásával), majd terjeszkedni kezd; 
ezzel véget érnek a Béke Századai P.sz. 2975 – Az 
Új Idők Szövetsége az általa meghódított területeken 
megalapítja Khiddón államát, rendezi a politikai 
viszonyokat, majd feloszlik. 

P.sz. 3033 – Xyrothgabbargularthuseix újbóli 
megidézése Artha városában; az ekkor már nagy 
hatalommal bíró mentáldémon belviszályt szít, de a 
shadoni-pyarroni Inkvizíció bebörtönzi. Qunzais 
városának megalapítása, a Hókatedrális építésének 
kezdete. 

P.sz. 3606 - P.sz. 3609 – Qunzais lázadása. 
P.sz. 3610 – Khiddóni Bulla. 
P.sz. 3699 – Xyrothgabbargularthuseix 

manifesztációja, a Démoni Háború kezdete. 
P.sz. 3699 - P.sz. 3703 – A Démoni Háború. 
P.sz. 3700 – A démonúr elhagyja az 

Elsődleges Anyagi Síkot, hatalmát három 
gyermekében örökítve át; a szomszédos tartományok 
sereggel támogatják a démon ellenfeleit. 

P.sz. 3702 – A Shalur Ébredés: 
Xyrothgabbargularthuseix leánya hadba szólítja az 
egykori vad nomád törzset. 

P.sz. 3703 – Az Átmeneti Béke megkötése; 
Khiddón tartomány két részre bomlik, a 
válaszvonala nagy, egész hercegségen átívelő 
kereskedelmi úttól délre, 25 mérföldre húzódik... 

 
Részletek Uriol en-Sythannak, Krad pyarroni 

papjának Khiddón hercegségének történelme 
című, P.sz. 3689-ben elkészült munkájának 
letisztított (azaz a Papi Szék által felülvizsgált) 
oldalairól 

 
… A hercegség története még a godorai időkre 

nyúlik vissza, amikor Erion még nem önmagában 
jelentette Godora Birodalmát, hanem egy, a kyr 
hagyományok feltámasztásáért küzdő, hatalmas 
királyság ékköve volt. Ekkoriban a mai Khiddón 
Althural tartományának, egy előretolt őrgrófságnak 
része volt. A terület meghódítója és hercegséggé 
szervezője, a tragikus sorsú III. Meneloth az 
Erqhuan-dinasztiából (P.e. VIII. sz.) ütközőzónaként 
tekintett a tartományra, így e vidékek borzalmas 

csaták sorát látták fennállásának tizennyolc 
százada alatt... 

 
… Althural tartomány már P.sz. 967-ben 

megtapasztalta, amire nekünk még három 
évezredet kellett várni – Krán érintését. A 
grófságnak szerencséje volt – a rettegett ország 
lehelete egy száműzött elkeseredett kísérlete 
volt, hogy hatalomhoz jusson: démont idézett a 
mai Artha (akkor Luvarthan) városában, egyet a 
mentáldémonok közül. A szörnyeteg, akinek 
neve azóta többször előkerült a tartomány 
történelmében, megadta a kegyelemdöfést az 
őrgrófságnak, így az elszakadt a Godorai 
Birodalomtól. Maga a nagy Godora sem tartotta 
sokkal tovább magát... 

 
… A volt tartomány több évszázados 

Nagy Interregnumát Rendor Urtham, Ghiessil 
tartomány akkori ura, egy erős kezű államférfi 
és katona szüntette meg a P.sz. XIII. században. 
Felszámolta a többi hat tartományúr hatalmát. 
Véres csatákban, pénzt és erőt nem kímélve 
szorította maga mögé mindazokat, akik 
szembeszálltak vele. Húsz évnyi politikai és 
vérfestette hadjáratláncban sikerült elérnie 
célját, s tanácsadója szavára hallgatva 
hercegnek nyilvánította magát, nemesi házát 
uralkodói dinasztiává jegyeztette külhonban is. 
Újabb tíz év alatt sikerült hagyománnyá 
elfogadtatnia terveit. Althural szétzilált 
peremvidékeit szándékosan elhagyva a 
központi területeken a háborúk dúlta vidéket 
Szikkadtföldnek, azaz Aior Panthalyssnak 
nevezte el. Kevés ilyen tehetséges férfi vagy nő 
állt azelőtt és azóta is ezeknek a területeknek 
élén... 

 
… Nehéz elhinni vagy elfogadni, de a 

Kegyetlen Háborút mi idéztük elő. Hittérítőket 
küldtünk a shalur nép sorai közé, hogy acsargó 
démonhívőkből civilizált néppé tegyük őket, 
akár majdnem ezer évvel azelőtt tettük a nasti 
nemzetségekkel. A Shalur Kánság azonban 
keményen ellenállt – talán még a Déli 
Sztyeppék nomádjainál is kegyetlenebbek 
voltak, még annál is brutálisabban kezelték a 
hitvitáikat – vérrel, vassal és üvöltő 
démonfattyaikkal. Egy emberöltő hiábavaló 
áldozat szülte meg a döntést – diplomácia 
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helyett fegyverrel kell a Kánság vitézeitől 
egyre inkább zaklatott Mawermal Királyság 
segítségére sietnünk, és harapófogóba 
szorítani a shalur vadakat. P.sz. 2355-ben 
csapataink feltűntek a horizonton, s alig egy 
év alatt sikerült mélyen benyomulnunk a 
Kánság területébe. Stratégáink mintha 
elfelejtették volna mindazt, amit délen, a 
Sztyeppén tanultak, vagyis azt, hogy 
néhány gyűrű megsemmisítése semmit sem 
jelent, helyette hosszú arcvonallal kell 
támadni, máskülönben oldalról folyamatos 
támadások célpontja lehet a seregünk. Így is 
lett – a következő három évben csak 
borzalmas áldozatok árán sikerült 
megtartani és mindössze néhány mérfölddel 
szélesíteni a gyorsan szerzett területeket. 
Északon a Mawermal Királyság pedig egyre 
kevesebbet vállalt a harcokból, hiszen 
északi szomszédai már várták, hogy 
karmaikkal szaggathassák területét, tehát 
vigyáznia kellett. 

Egy éves átmeneti béke született, 
mely idő alatt északi szövetségesünk 
megerősítette határvonalait, mi pedig 
kivontuk csapatainkat a Kánság szívéből, és 
durván egy tucat mérföld kivételével 
visszaadtuk területeit. Varázslóink azonban 
otthagyták nyomukat, s néhány varázsjelet 
is adományoztak az újrahódító shalur 
csapatoknak. A béke véget ért, csapataink 
száma időközben másfélszeresére bővült, 
ahogy újabb támogatások érkeztek Pyarron 
szent városából. Újra véres harcokat láttak a 
terület dombjai, újra szent és démoni vér 
öntözte felváltva a kopár mezőket. Északi 
szövetségesünk védelemre rendezkedett be, 
végváraiból ki-kitörve próbálta nehezíteni a 
shalur vitézek dolgát. Két év hadakozás 
után úgy hittük, megadjuk a végső döfést a 
kivéreztetett Kánságnak. Az Égi Fény 2362. 
esztendejében megnyitottuk a térkapuinkat 
a terület szívében, s belülről kezdtük meg a 
nomád egységek szétzúzását. Ők egy év 
felesleges és kudarcokkal teli küzdelem 
után kezdtek ki-kitérni 

támadásaink elől, és még egy évnek 
kellett eltelnie, hogy belássuk: észak felé 
tartanak, hogy a jóval gyengébb Mawermal 

Királyság határain belül küzdjenek meg velünk.  
P.sz. 2364-ben áttörték az északi 

végvárvonalat és elkezdték a benyomulást a 
szövetségi területekre, az elkövetkező év első 
hónapjaiban pedig már Artha városának környékén 
portyáztak. Sokkal gyorsabban mozogtak nálunk, 
így folyton kitérhettek csapataink útjából. 

P.sz. 2365, Darton tercének harmadik (Kacaj) 
hava. Szörnyű erővel törtek ránk a nomádok, alig fél 
év alatt teljesen tönkreverték seregeinket – démonok 
tartottak velük szokatlanul sokan, durván minden 
ezer lovasra jutott egy-egy szörnyeteg. Megtudtuk, 
hogy a törzs öregsámánja újra megidézte 
Xyrothgabbargularthuseixet, aki azóta 
megtöbbszörözte hatalmát. 

P.sz. 2366-ra teljesen szétzúzták a Mawermal 
Királyságot, seregeit felmorzsolták, minket kiűztek 
új területükről. A démoni vezetésű vadak ellen 
anyaországunk többszörös haderőt küldött és 
shadoni lovagokkal egészítette ki a csapatokat. Két 
év vérengzés után sikerült egész a démonig bevágni, 
akit papjaink és varázslóink közös hatalma 
visszaűzött saját síkjára, fejvadászaink pedig 
végezhettek a sámánnal. P.sz. 2368-ra néhány, a 
Hartegass lábánál fekvő dombokhoz vándorló 
nagycsaládon kívül írmagja is kiveszett a shalur 
nomádoknak. Véget ért a Kegyetlen Háború... 

 
… P.sz. 2968. Véget érnek a Béke Századai, 

amik akkor vették kezdetüket, amikor a Kegyetlen 
Háborút lezáró békékben a Shalur Kánság és a 
Mawermal Királyság területét mintegy félszáz 
kisebb államra osztottuk fel. Két gazdagabb 
tartomány, a godorai rögökre épült Artha és az egyik 
új állam, Lein fél évszázados gazdasági 
együttműködése katonai szövetséggé vedlik át, így 
megalakítva az Új Idők Szövetségét. A két erős 
állam három kisebbel (például Deral állam, 
amelynek területén a mai Hergol is található) 
összefogva gyors győzelmeket aratott a 
felkészületlen szomszédokkal szemben, s sugarasan 
terjeszkedett kifelé. 

A Szövetség P.sz. 2974-re megszerezte a mai 
Khiddón állam teljes területét és egy további száz 
mérföldes gyűrűt maga körül. A két legerősebb 
város, Artha és Lein seregegyesítéssel legyőzte saját 
szövetségeseit, akik nem értették meg, hogy mire 
készült már eredendően is a szövetség két alapítója.  
Az Új Idők Szövetsége a peremre telepített sokat az 
értetlen vagy hűtlen csatlósállamok vezetői közül, 
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majd lerázta a gyűrűt. A Szövetség ezzel feloszlott, s 
Lein fővárossal megalapulhatott a ma is létező 
Khiddón Hercegség, melynek első hercege Artha 
ura, Iraquul con Marlotas lett – így a kettős 
központúság sokáig fennmaradhatott, s a hatalom 
csupán mintegy háromszáz évvel alapítása után 
került egyértelműen Lein városába... 

 
… A P.sz. 3610-ben megjelent Khiddóni Bulla 

kiadását az akkori qunzaisi tanács irányította lázadás 
váltotta ki, aminek oka a hercegi hatalom zsarnoki 
uralma mellett annak gyakorlatlansága és a herceg 
túlzott szabadossága volt. Amikor a tanács 
döntésének figyelmen kívül hagyásával P.sz. 3606-
ban bevezette az első éjszaka jogát, véget ért a 
türelmi időszak. A város és környéke hónapokon 
keresztül megtagadta az adó és a vámok 
beszolgáltatását, ezzel okozva fájó veszteségeket a 
tartományi gazdaságnak. A herceg erre az általános 
adók növelésével és rendkívüli válságadó 
beszedésére adott paranccsal válaszolt P.sz. 3607-
ben. Qunzais főpapja erre egy évre két félelmetes 
fegyverével reagált: tartományi egyházi átokkal 
sújtotta a herceget, így feljogosítva a többi várost és 
falut a lázadásra, továbbá pattogós, lélekemelő 
prédikációkra utasította a pyarronita egyházak 
papjait. A nyomorúságba adóztatott 
szerencsétleneket vezetve a gazdasági erő 
megtartására berendezkedett városállam ellen a 
qunzaisi jheart fegyvert fogott, s külhoniakkal is 
támogatott, elszegényedésükben gyűlölködő 
parasztokkal támadt a hercegi seregeknek. Több 
jelentéktelen összecsapás után P.sz. 3608 nyarán, a 
sugarmai ütközet a lázadók győzelmét hozta. A 
vereség hatására Werol amn-Atthaka herceg a 
szomszédos hercegek seregeitől kért segítséget. 
Válaszul a lázadók a termőföldek felperzselésével és 
felsózásával fenyegették meg (P.sz. 3609), de a 
herceg üres fenyegetésnek gondolta a felkelők 
szavait és tovább folytatta tárgyalásait. Visszatérve a 
tartomány északi követek felégetett mezőkről, 
felszántott és megátkozott talajról szóló hírekkel 
fogadták. 

Werol amn-Atthaka erre végre megtört, s négy 
évi belviszályt követően aláírta Khidol go- Shatlan, 
az akkori városmester követeléseit, s hercegi 
pecséttel hirdettette ki mindenütt a Khiddóni 
Bullát... 

Egy vén koldus meséli rekedten 
Qunzais utcáin P.sz. 3740 körül 

Szerencsések vagytok, gyermekeim. Az 
istenek tekintete rajtatok, hogy nem kellett 
megélnetek azt, amit nekem. Mert nem mindig 
volt ám ilyen azúr az ég s a Haín vagy arany a 
nap s a kalász, szelíd a szellő vagy zöldellő a 
rét, égre meredő fényű a Hókatedrális. Mert 
volt, amikor vér folyt a földeken s az égben, 
amikor fájdalom színezte vörösre a napot s 
gyász sötétítette el az eget és kegyetlenség 
pusztította a mezőt és bosszúvágy zúzta szét 
szépséges templomunkat... Ősi átok tekintett 
ránk, démoni fattyú, hatalmas szörnyeteg, ki 
évezredek óta földünkben rejtezett s csak a jó 
időre várt, hogy ismét visszatérjen, mint tette 
többször hányattatott évezreink során, mind 
nagyobb s nagyobb hatalommal kegyetlen 
mancsai között. Egy emberöltővel ezelőtt, 
hozzátok hasonló taknyos voltam még, újra 
eljött. Gyermek voltam, de azoknak az időknek 
minden fájdalma és kínja elmémbe égett s ki 
nem taszíthatja onnan most már semmi... 

Évezredek óta először festette jegesre a 
tájat a Kék, majd véresre a Vörös Hold, aznap, 
mikor eljött, majd' egy fél évszázaddal ezelőtt... 
A katedrális mélyén szunnyadó őshatalom, 
korlátlan erő, 

megállíthatatlan dögvész, mi 
előhömpölygött, mert megtévesztett mindenkit. 
Két éjszakán történt 

megjelenése, előszörre sikerült 
megfékezni, ám másodjára már lehetetlenné 
vált – az első éjszaka hőseit messze vezette a 
hatalma, a másodikon meg már sokkal 
figyelmesebben járt el, és kiszabadult. Szinte 
tapinthatóvá lett a vész és véres folyammá a 
reménytelenség, ahogy járta az utcákat, és szép 
városunk Angyalszárnyát háta mögé szorította, 
gonosz varázzsal megtévesztve minden egyes 
harcosunk... 

Kegyetlen, véres idők köszöntöttek erős, 
s mégis gyenge hercegségünkre. Qunzais lett a 
központja új hatalmának, minden földet 
közössé tett, s háromszorta annyi munkát 
követelt meg, mint azelőtt, az ellenállókat 
felkoncoltatta és a halálon túl folytathatták 
dolgukat. A mezők fekete búzát teremtek, az 
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olíva véresen könnyezett olajában, ahogy 
körbenéztek a tájon. Lefejezett hadvezérek, 
temetetlen holtak, dögvészette mezők 
mindenfelé...  

Hogy miért nem segített a nagy 
Pyarron? Volt annak nagyobb baja a 
sivatagban, azzal kellett foglalkoznia, nem 
maradt ideje a kis fricskával törődnie, amit 
a démon eljövetele jelentett. A kis 
fricskával, ami egész falvakat, kisvárosokat 
néptelenített el. A kis fricskával, mely 
ezreket tett árvává. A kis fricskával, mely 
megfertőzte a vidéket és elmérgesített 
mindent, mit elért... 

A szomszédos tartományok zsoldosai 
keményen állták a sarat, de ők sem voltak 
mindenhatók. Vereség vereséget követett, a 
kegyetlenkedés első évének végén azonban, 
Artha városától alig egy napi járóföldre az 
istenek mintha ránk mosolyogtak volna: 
megállítottuk a borzalmas pusztítást és 
fájdalmat, amit a démon vezette sötét, 
éjszagú sereg hordozott. A fájdalmas 
döntetlen arra volt elég, hogy a gonosz 
elhagyta ezt a világot, s visszatért hazájába, 
három utódot hagyva maga után. Hogy 
miért, nem tudom, de az bizonyos, hogy 
taktikus lépés volt... 

A három gyermek széthúzta a seregek 
vonalait, s a következő évben Artha is 
elesett, mire a démon egyetlen lánya 
magányosan, az egyik fia pedig a két sereg 
élén visszavonult, hogy biztosítsa a 
határokat. A harmadik a városokat és azok 
környéket felügyelte csapataival. Egyetlen 
város tartott csak ki végig, amit egyetlen 
egyszer sem tapodtak gonosz seregek lábai, 
amit a nép már-már A Biztonság 
Szigeteként kezdett nevezni... Hogy 
melyik? Kérdezd meg nagyanyádat, Uthan 
fiam, bizonnyal emlékszik még rá... 

Aztán eljött hétszázegy... Az égiek, a 
szeszélyes, a boldogtalan égiek engedték, 
hogy a remény szikrájából apró pilács 
gyúljon, s kisebb fáklya fényévé 
terebélyesedjen, ahogy a kitartó igazhitűek, 
vagyis megtévesztetlenek, és a szomszédos 
tartományok seregei összefogva 

visszaszorították az északi részekről a démoni 
fattyak hatalmát. Az év végére a főváros, a hit 
központja és a godorai Artha is felszabadult. Erol de 
Garle, qunzais városának városmestere még az 
elődje, Onthamor terveit is megvalósította, s 
dalnokversenyt rendezett, amire számos déli állam 
képviselőjét is meghívta. Hogy annak mi a története, 
szintén megér néhány rezet... Csodálatos év volt, de 
amit ez után kaptunk, akárha egy vödör víz lett 
volna reményünk kis fáklyájára... 

Szép hetek, édes napok és boldogságtól izzó 
órák voltak, amit szülőhelyünkön tölthettünk, mi, 
szerencsés túlélői az elmúlt két év szörnyűségeinek. 
És aztán újra csak a veszedelem... A démon leánya 
elzarándokolt a Hartegass lábához, ahol rátalált az 
egykor volt shalur törzs maradványaira, arra a tucat 
családra, ami azóta is ott élt, hogy régebben 
önkéntes száműzetésben vonultak oda. A lány ismét 
a pusztára szólította őket, fegyverbe, bosszúra, a 
vadság gyermekei pedig hetek alatt visszaszoktak a 
lovaglásba és a kegyetlenkedésbe... Benned, Sellia 
leányom, mintha lenne egy csepp a vérükből... Az év 
közepére felfrissültek a seregek, kiújultak a harcok 
és újra vér öntözte a csatatereket. Városaink azonban 
nem vesztek el az év végére, a helyzet sokban nem 
változott – csak újabb ezrek estek el értelmetlenül... 

Aztán, ki tudja, hogyan, s miért, béke köttetett. 
Véren és velőn vásárolt, gerincek és koponyák 
recsegésével kísért, üres és rozsdás páncélok hátán 
született pokoli, kényszerű béke. A démon 
gyermekeinek követe és a szövetséges hithűek 
vezére megegyezett – az akkori határok maradnak 
határozatlan időre, meg egy kis, tizenöt mérföld 
széles folyosó a Biztonság Szigetéig, Ersitáig. 
Sebnyalogatás és a fekélyek kezelésének ideje jött 
el...  

Hogy utána mi történt? Adj innom, Awer fiam, 
s azonnal folytatom... -- 
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