
 

 

 
 

Bigámia és házasság goblin módra 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Mint tudjuk, vakarcs barátaink 
mindent lopnak, így aztán nem meglepő, 
hogy néha a nőkre is sor kerül. Sőt, 
arraféle a menyasszonyszöktetésnek egy 
különös válfaja alakult ki, ugyanis a 
menyasszonyt nem hazulról szoktak 
meglovasítani (izé, megfarkasítani, 
mármint hogy farkason lovagolva 
elszállítani), hanem általaban a 
szertartásról magáról... csak épp az 
egyik jelölt a másiktól. Más kérdés, 
hogy egyes „felvilágosult” pyarronita 
hittérítők görcsös röhögésben törnének 
ki, ha a goblinokkal a „házasság”, 
„menyasszony”, és a „szertartás” szót 
együtt említenénk, de erre csak azt 
tudom mondani, amit Aurgok Mordram 
mondott egy szerencsétlen papnak, 
midőn az a kínzócölöpön lógott, és 
üvölteni szeretett volna, csak hát a 
zsákvarrótűvel összeerősített száján nem 
igazan jött ki hang: „Nem vagytok jók 
semmire, csak addig tudtok röhögni, 
amíg van mivel”. 

Szóval, némi felvilágosítás 
goblinek hazatájáról. Ugyebár, minden 
esküvőt megelőz valamiféle ismerkedés, 
szerelem, hódítás, stb, stb. Goblinéknál 
a dolog annyiból nehezebben zajlik, 
tekintve, hogy  végül is a „férj” tartja el 
teljes egészében a családot, hogy 
szerelemről ritkán beszélhetünk...bár 
előfordul, hogy az ifjú goblin halálosan 
szerelmes lesz... felesége szépen csiszolt 
nyakláncába, amit valószínűleg úgyis 
elkoboz az esküvő napján.  

A másik dolog az, hogy mint 
család, az nem teljesen világos fogalom  

ez előtt a nép előtt, nem mindig lehet 
tudni, hogy amikor az ember az őseit 
sorolja, nem hagyott-e ki valakit, 
esetleg nem beszel-e önhibáján kívül 
félre. 

Hódítani könnyen lehet, van 
ennek többfajta módja is. Az első a 
tipikus „mesterszöktetés”, aminek a 
lényege, hogy úgy kell a nőt elemelni 
saját barlangjából, hogy már csak a 
tiedben vegye észre, mi történt. 

Ennek a meghódítottak szoktak 
örülni (lám, lám, aki így tud lopni, az 
jó családfő lesz. Viszont más hím 
egyedek ritkábban, főleg, ha már 
„férjezett” hölgyről van szó.  

A másik dolog pedig az, hogy 
sajnos néha nem megy csendben az 
egész, és hogy a nőstény fel ne 
ébredjen, kell valami segítség 
(kulturált törzseknél, mint pl. Feketék, 
bódító főzet, egyéb helyeken általában 
megteszi egy vaskos husáng is (száz 
százalékig biztos, hogy nem ébred fel 
egy darabig. 

Amennyiben a 
„menyasszonyszerzés” sikerült, a 
megcsalt „férjnek”, már ha volt ilyen, 
jogában áll visszalopni nejét. Ha nem 
sikerül, kereshet másikat, ha viszont 
igen, az nagy szégyen arra nézve, aki 
az előző lopást elkövette, és néhány 
helyen egészen a botrányos 
kigúnyolásig, ill. megkövezésig 
fajulnak a dolgok (és azt tudni kell, a 
goblin, ha már követ dob, akkor 
igyekszik úgy dobni, hogy abból 
haszna legyen... agyvelő, stb.  
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Szóval nem teljesen veszélytelen dolog, de 
nagyon divatos. 

Vannak viszont kirívó esetek is, ugyanis 
minden törzsben akad néhány nőstény, aki nemével 
ellentétben, harcban felveszi a hímekkel is a 
versenyt... Egy ilyen nőt nem lehet csak úgy 
„meglovasítani”, tekintve, hogy a rizikó akkor se 
csökken, ha a dolog sikerül, mert másnap reggel, ha 
ő nem akarja, átvágja a torkod, és visszamegy. 
Viszont az ilyen nőkért megy a legnagyobb 
küzdelem. Naná, nehéz zsákmány, érdekes cél. Itt is 
vannak érdekes módok, a „hölgy” kegyeinek 
elnyerésére. Többek között meg lehet próbálni egy 
sajátságos „csatában” legyőzni. Ezt a harcot 
általában úgy vívják, hogy a nőstény elrejt valamit a 
göncei alá, a másik pedig tippelhet, hol van. Aki jó 
tolvaj, az  rájön. Ha kitalálja, az övé lehet, és ezzel 
elnyeri valamennyire a tiszteletét is, ha viszont nem, 
akkor a nősténynek jogában áll azt tenni vele, amit 
csak akar. Ha az érzelmek mind a két oldalon 
megvannak, meg lehet úszni egy szelíd pofonnal, 
sőt, akár még jól is járhatsz. Jaj annak, akinek a 
választottja épp nincs jó kedvében, és hibás döntés 
után a tőrével akarna ellene menni. 

Persze vannak olyan törzsek is, ahol 
egyszerűen azé lesz a nőstény, aki a legerősebb, 
tekintve, hogy az szétüti a többieket, sőt néha magát 
az ellenkező „arát” is, így aztán hatalomra tesz szert. 
De ezt a kulturált goblinok kicsit lenézik, barbár 

szokásnak tartják. Bigámia természetesen 
előfordulhat náluk, hiszen ki tudja, hány nőt 
lopkod össze magának a családfő, viszont azért 
ritkák az ilyen események, mert a régi 
„házastársnak” jogában áll megküzdeni minden 
eszközzel a helyért, és a sorrendért az újjal. Így 
aztán, ha valaki egy harcos amazont szerzett 
magának, jobb, ha nem visz többet haza  
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