
 

 

 
 

Taba el-Ibara 
a homok és a dzsadok földje 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Végtelen homoktenger; dűnéi, 
akár az óceán hullámai, mérföldek 
ezrein át követik egymást keletről 
nyugatra, délről északra. A táj éppoly 
szelíd, s éppoly veszedelmes, mint 
sósvizű rokona, a Keleti Óceán. 

Hullámai - még ha lassan is - 
követik a viharos keleti szél irányát, 
olykor gyűrűket vetnek, kisimulnak, 
felduzzadnak. Dűnéin nem lélekvesztők, 
hanem karavánok bukdácsolnak, útjuk 
legalább olyan veszélyes istenkísértés, 
akár a tenger vándoraié. A homok 
vízpermetként záporozik arcukba, s 
gyakran betemeti, elnyeli őket, akár az 
áradat. Biztonságot csak az oázisok apró 
szigetein, a malomkeréknyi tavak 
mellett, a táj sárga egyhangúságában 
vidáman zöldellő pálmafák alatt lelnek. 
A legtöbben soha nem hagyják el a 
sivatagot, nem csábítja őket az erdők 
hűvöse, a hegyek magasa, mert a 
kietlen, sárga homok a hazájuk. 

Ők a dzsadok. 

Történelem 
Roxund Homoki Históriája 

részletesen elbeszéli a dzsadok és a 
Taba el Ibara történetét. Számtalan 
szerző számtalan munkában boncolgatta 
már a témát, ne vesztegessük hát a szót a 
múltra: lássuk a jelent! 
 

Kultúra 
A dzsad kultúra alapjait 

kétségtelenül a Jann civilizáció adja. 
Egy világnézet, mely elsősorban 
számító könyörtelenségéről, mondják: 
erkölcsi vakságáról ismert. 
Mindemellett kétségtelenül 
magasrendű, s a maga módján 
helytálló. Változatlanul talán csak 
azért nem maradhatott fenn a dzsadok 
között, mert alapvetően idegen az 
emberi természettől. 

A dzsad alapvetően 
tekintélytisztelő nép, mindazonáltal a 
tisztelet kimutatására több és 
kötetlenebb lehetőséget ismernek, mint 
más népek. Nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a valós szándékra, mintsem a 
viselkedésre. Egy nagyvezírt nem 
szükséges ténylegesen megsérteni, 
gondolkodás nélkül lefejeztet bárkit, 
ha úgy véli, az illető ellenségesen érez 
irányában. Ugyanakkor az udvariasság 
gyakran mentheti a szándékot, azaz 
udvarias viselkedéssel mintegy 
bocsánatot kérhetünk érzelmeinkért. 
Mindez a képmutatás és nyájas 
hazudozás szövevényét eredményezi. 
Hogy kitisztuljon a kép, lássunk egy 
példát! Ha nyíltan megsértünk egy 
nagyvezírt, holott nem gondoljuk 
komolyan, minden bizonnyal 
bocsánatot nyerünk - különösen, ha 
tisztában van valós szándékunkkal.  
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Amennyiben biztosítjuk barátságunkról, 
miközben legnagyobb ellenségünk, gondolkodás 
nélkül kivégeztet - ha rájön a hazugságra. Ellenben, 
ha nyájas udvariassággal tesszük ezt, nem is nagyon 
rejtve véka alá valós érzelmeinket, majdnem 
bizonyos, hogy körülményeskedő udvariaskodás 
közepette szabadon enged. Idegenek nehezen 
boldogulnak e szövevénnyel - nagy is a halandóság 
közöttük. 

A dzsadok szemében sokkal nagyobb tekintély 
a vagyon, mint más népek esetében. (Különösen igaz 
ez a pyarroniakra, akik a feleslegesen nagy vagyont 
lenézik, ha nem párosul hozzámérhető szellemi 
nagysággal.) A dzsadoknál a vagyon mindent 
helyettesíthet - s valljuk be, ez gyakorlatias 
gondolkodásra vall. Náluk a vagyonnak fokozottan 
meg kell jelennie a fegyveresek számában, a paloták 
és ruhák pompájában. A fényűzés kötelező, mert aki 
nem műveli, az nem gazdag ember, s aki nem 
gazdag, az - kevés kivételtől eltekintve - senki. Ez a 
felfogás rányomja bélyegét a művészetükre is, amit 
a végletekig menő túldíszítettség jellemez. Ez náluk 
nem az ízléstelenség, hanem az ízlés ismérve - 
hiszen pénzzel minden helyettesíthető. A hivalkodás 
nem jellemhiba, hanem erény. 

Mivel a beszéd az önkifejezés egyik 
legalapvetőbb eszköze, óhatatlanul érvényesül benne 
a közízlés. A cikornyás, túlfogalmazott mondatok 
kívánatosak, a tőmondatok, a gondolatok burkolatlan 
kifejezése ízléstelen; valakivel így beszélni lenézést 
jelent, s kifejezetten sértő. A felfogás legyűrűzik a 
legalsó társadalmi osztályokig is, így mindenki 
többé-kevésbé burkoltan, hosszadalmas 
mondatokban fogalmaz, s ha teheti, metaforákat, 
hasonlatokat, allegóriákat használ. A felsőbb 
társadalmi rétegekben különösen az utóbbi 
közkedvelt. Alig hallani egyenes, lényegre törő szót, 
mindent képzettársításokkal, átvitt értelemben 
fejeznek ki, ami a szemfényvesztő gyakorlottság 
ellenére is gyakran félreértésekhez vezet. 
Értelemszerű hát a megszokás, hogy a szolgákkal és 
a katonai alakulatokban nyíltan beszélnek. Másként 
a nyílt beszéd csak a felek kölcsönös beleegyezése 
után veheti csak kezdetét. 

Gazdaság 
A dzsad nép „nemes” vérvonala, tehetsége 

számtalan dologban megmutatkozik, de szinte 
semmiben sem jobban, mint gazdasági érzékükben. 

Hihetetlen ráérzéssel kezelik a pénzt: átlátják a 
hiányból és a többletből eredő összefüggéseket, 
a kereslet és kínálat íratlan törvényeit. Tudják, 
mekkora hatalmat biztosít a pénz, s ennek 
megfelelő óvatossággal és áhítattal forgatják. 
Ezt a világ más részein is hamar felismerték, és 
előszeretettel bízták vagyonukat dzsad 
„szakemberekre”. Megszülettek és 
megerősödtek a dzsad bankházak, s ma már 
Ynev messze legmeghatározóbb pénzintézetei - 
bár a rossz nyelvek szerint egy dzsad 
bankházba sokkal könnyebb betenni a pénzt, 
mint kivenni onnan. 

A Taba el Ibarában a kereskedelmet 
semmilyen törvény nem korlátozza. Bárki, 
bármit, bárhonnan, bárhová szállíthat, ha el 
tudja adni. A vámok, a tiltott áruk intézményét 
nem ismerik, s ebből kifolyólag gyakran 
támadnak nézeteltéréseik más népek 
kereskedőivel, katonáival. 

Számtalan árucikket készítenek, melyet 
más országokban nem szívesen látnak - 
gondoljunk csak a mérgekre, vagy az Al Bahra-
kahremre. A dzsadot az efféle tilalom nem 
tartja vissza, mit sem izgatja, hogy 
tevékenységét kereskedelemnek, vagy 
csempészetnek nevezik. Egyetlen dolog számít, 
a haszon. 

Az üzletben tisztességnek helye nincs, 
minden annyiba kerül, amennyiért eladható. 
Szabott árak nem léteznek, az árak hűen 
követik a vevő erszényének hasasságát. Akin 
látszik, hogy igazán szüksége van a holmira, 
elveszett ember, burnuszát-fezét ott fogja 
hagyni érte. Alkudni kötelező; aki nem teszi, 
azt lenézik, hiszen ostoba. Általában az 
elsőként mondott ár fele a végösszeg - ez a 
kereskedőt és a vásárlót is elégedettséggel tölti 
el. 

A dzsad kereskedelem jellegzetes 
képződménye a bazár. Kialakulását a 
vásárlónak köszönheti, aki mindent egy helyen 
szeret beszerezni. A bazár gyakran egész 
városrész, számtalan kisebb-nagyobb 
kereskedés összessége, ahol az azonos holmikat 
árusítók, azonos mesterséget űzők egy-egy 
utcácskába gyűlnek össze. Elmaradhatatlan 
alakjai a kannákat cipelő vízárus és egyéb 
vándorárusok. A bazárokban - mondják - 
minden megvásárolható, s olykor ősi, vagy 
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mágikus tulajdonságú holmikra is 
bukkanhat a türelmes kutató. 

Hatalom 
A dzsadok majd tucatnyi 

államalakulatot hoztak létre a Taba el Ibara 
területén. Ezek társadalmi felépítése 
megtévesztésig azonos, különbségek csak a 
sejkek és emírek nevében, valamint a 
termelt árucikkekben mutatkoznak. 

A hatalom mindenütt kétpólusú: az 
uralkodó és a legnagyobb kereskedőházak 
vezetői között oszlik meg. Az uralkodó - 
sejk vagy emír - az uralkodócsalád apai 
ágon legidősebb férfitagja. Teljhatalmú úr, 
aki döntéseiben törvényt nem ismer, csak a 
politikai helyzetet veszi figyelembe. 
Tanácsos bírnia a nagy kereskedőházak 
többségének támogatását, mert az ő 
kezükben összpontosul a vagyon és a 
gazdasági hatalom, ami jelentős tekintélyt 
kölcsönöz - s nemléténél csak az 
veszélyesebb, ha az ellenfél birtokolja. 

A kereskedőházak egy-egy dúsgazdag 
család tulajdonai, kiegészülve a hozzájuk 
gazdaságilag kötődő kisebb házakkal. Nem 
feltétlenül kereskednek, sok közülük 
termelő munkát végez, forgatja a pénzt, 
vagy az alvilágot tartja kezében. A házakat 
általában a legnagyobb tulajdonrészt 
birtokló család feje irányítja, de olykor a 
Családi Tanács, vagy egy tehetsége alapján 
választott családtag áll az élen. 

A katonai hatalom a nagyvezír 
kezében összpontosul. Ő az uralkodó 
legidősebb öccse, vagy más, közeli rokona. 
Esetében az alkalmatlanság - az uralkodóval 
ellentétben - okot adhat felmentésére, mely 
esetben a sorban utána következőt illeti meg 
a jog. Köteles engedelmeskedni az uralkodó 
parancsainak, akaratának megfelelően 
irányítani a seregeket. Mégis, gyakran 
előfordul, hogy a nagyvezír katonai puccsot 
szervez, majd átveszi a hatalmat. Ehhez 
bírnia kell a főtisztek támogatását, mert a 
sereg nem rá, hanem az uralkodóra esküdött 
fel. Egyetlen alakulat mégis akad, mely 
felett soha nem rendelkezhet, az emír illetve 
sejk személyes testőrsége, mely a 

legképzettebb, elit katonák soraiból kerül ki. 
A vallási hatalom a dzsadoknál nem 

számottevő, általában nem jut tovább a fanatikus 
szektáknál, szervezeteknél. Ennek oka egyrészről, 
hogy az istenek a lélek és a túlvilág dolgaiért 
felelősek, nem az anyagi világ hívságaiért, mint 
amilyen a hatalom és a politikai befolyás; másrészt 
mindenki tisztában van vele, hogy a papok nem 
mindig az istenük akaratát közvetítik, hanem sokszor 
saját érdekeiket öltöztetik a szentség leplébe. Ám az 
ilyesmi itt természetes, senki nem is ítéli el, 
legfeljebb nem hisz benne, és főként nem követi. 

Tudomány és vallás 
A dzsadok vallása három istent ismer - a 

párhuzam a kasztrendszerrel szembeötlő. Galradzsa, 
a főisten, az uralkodók és az utazók istene, Doldzsah 
a tolvajoké és a katonáké, Dzsah a polgároké. 
Mindhárom istennek külön templomokat emelnek, 
mindhármat saját papjai szolgálják. A papok egy-
egy próféta útmutatásait követik, s mivel a legtöbb 
próféta eltérően értelmezi az istenek akaratát, a 
dzsad vallás terebélyes és bonyolult, nem mentes a 
hamis prófétáktól, fanatikus szektáktól, 
megtévelyedett őrültektől. A legtöbb és 
legbefolyásosabb követővel a Dzsiah-gat, a 
Hagyományos út rendelkezik, amely a legelső 
próféta, Fahyad útmutatásait tekinti irányadónak. 

A dzsadok szoros kapcsolatban állnak 
istenükkel, rendszeresen imádkoznak, s hajlamosak 
a vallási fanatizmusra. Ez azonban a vallás egészét 
jelenti, nem egy-egy templomot vagy papot. A 
bizonyítottan szent embereket, akik eltaszítják 
maguktól a világi hívságokat, rongyokban járnak, 
könyöradományokon élnek, s egész életüket az isteni 
tanítások értelmezésének szentelik - egyszóval a 
prófétákat - őszintén tisztelik. Ilyen emberre kezet 
emelni a legnagyobb vétségek közé tartozik. 

Épp ilyen tisztelet övezi a világi bölcseket, a 
tudósokat, filozófusokat. Ennek csak egyik oka az 
átszellemültség elismerése, a másik, hogy a tudósok 
közel állnak a méltóságokhoz, ezért is tartoznak a 
legfelső kasztba. A dzsad tudomány meglepően 
fejlett, aminek magyarázata társadalmi 
elismertségében rejlik. A jó eszű, alsóbb kasztokból 
származó ifjak számára a felemelkedés egyik 
legcsábítóbb útja a tanulás. Bár gazdasági okokkal is 
magyarázható, mégis inkább szerencsésnek 
mondható a szokás, hogy a gazdagság 
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kimutatásának, a fényűzés bizonyításának bevett 
módja a tudósok támogatása, a tehetséges 
gyermekek taníttatása. A legtöbb iskola a Taba el 
Ibarában kereskedőházak, sejkek és emírek 
tulajdona. 

Különösen híresek a dzsad alkimisták és 
herbalisták, és persze Abdul al Sahred óta a 
nekromancia űzői. 

Társadalom 
A dzsadok nem túl szigorú, mérsékelten 

komolyan vett kasztrendszerben élnek. A kasztok 
között szabad az átjárás, bárki felemelkedhet vagy 
lecsúszhat - bár ez utóbbi az uralkodó kasztban nem 
jellemző. Négy fő kasztot ismernek: az uralkodók, 
az utazók, a tolvajok és katonák, valamint a 
polgárok kasztját. 

Az uralkodók kasztjába tartoznak a nemesek, a 
főbb papi méltóságok, a nagyobb kereskedőházak 
vezetői, a művészek és a tudósok. 

A tolvajok és katonák kasztját a 
zsiványtörvényeket betartó tolvajok és útonállók, 
szélhámosok és ügyeskedők, továbbá a hivatásos 
katonák alkotják. 

Az utazók kasztjába soroljuk az utazókat, az 
utazó kereskedőket, kalandorokat és kalandozókat, 
egyáltalán mindazokat, akik életük jelentős részét 
úton, utazással töltik. 

A polgárok kasztját mindazok alkotják, akik az 
eddigi kasztokból kimaradtak, de nem kaszton 
kívüliek. 

A kasztonkívüliség egyben 
törvényenkívüliséget is jelent, őket nem védik a más 
kasztok tagjait óvó törvények. Elsősorban a 
gyilkosok, rablógyilkosok, rabszolgák, és a 
nemkívánatos idegenek tartoznak ide, de a 
törvénykezési joggal rendelkező uralkodó kasztúak 
bárkit kaszton kívülivé tehetnek. 

Az átlag dzsad fáradhatatlanul dolgozik egész 
életében. Általában kézműves, kereskedő vagy 
pásztor - ez az a három polgári céh, ahová tartozhat. 
Ha nem képes kitörni a középszerűségből, soha nem 
gazdagodhat meg, sosem lesz vagyona, csak él egyik 
napról a másikra. A fellahok, a kétkezi 
segédmunkások sorsa még mostohább, gyakran 
rosszabb, mint a rabszolgáké, akik legalább enni 
kapnak gazdájuktól. 

A kereskedőházak, kézműves céhek 
vezetőinek élete sokkal rózsásabb. Jelentős 

vagyonnal rendelkeznek, több üzlettel, 
műhellyel, gyakran palotával, esetleg még 
háremmel is. Nyitva áll előttük az út, hogy még 
inkább megtollasodva bekerüljenek az 
uralkodók kasztjába. 

Az uralkodó kaszt tagjai fényűzően élnek. 
Palotáik, katonáik, számtalan rabszolgájuk van. 
Nem szenvednek hiányt semmiben, és saját 
házukban legtöbbször még törvénykezési 
joggal is rendelkeznek. Hacsak nem valamely 
földterület adókivetési joggal felruházott urai, 
jól teszik, ha ügyesen forgatják pénzüket, mert 
a pompa a dzsadoknál irgalmatlanul drága - ám 
elmaradhatatlan és kötelező. 

Katonának lenni sok szempontból 
könnyű, ám természetesen ennek is megvannak 
az árnyoldalai. Ételre, italra, szállásra nincs 
gondjuk, s a zsold elegendő az érzéki - vagy 
prózaibb - élvezetekre. Ám engedelmeskedni 
kell a feljebbvalóknak, együtt élni a 
fegyelemmel, ami egy dzsad számára nem kis 
feladat. A veszélyek nem lebecsülendők, 
örökösek a csaták a rablókkal, tolvajokkal, 
mások katonáival, s mindemellett a dzsadok 
számára az emberélet korántsem túlságosan 
drága. Aki túléli, egyre feljebb és feljebb 
kerülhet a ranglétrán, akár meg is gazdagodhat. 

A tolvajok felelőtlen, a holnappal mit sem 
törődő emberek. Egyik napról a másikra élnek, 
ám többnyire igen jól. Többségük 
utcagyerekként kezdi, akit a szükség kényszerít 
rá, hogy másokét elvegye. Mondják, az utca 
remek tanítómester, de közelebb járunk az 
igazsághoz, ha úgy fogalmazunk: a 
tehetségtelen tanítványok gyorsan, és nyom 
nélkül tűnnek el, akár egy nyirkos börtön, akár 
a forró sivatag mélyén. A tehetségesek ellenben 
valamely tolvajklán tagjaivá válnak, ami 
társadalmilag is elfogadott egzisztenciát teremt 
számukra. Klánjuk pártfogását élvezik, s bár 
másokét elvenni bűn, és a törvények is 
szigorúak, őket enyhébb büntetések sújtják. A 
legjobbakból kerül ki a klán vezetőinek újabb 
nemzedéke is. 

Törvények 
A dzsad törvények kegyetlenek, 

embertelenek és gyakran indokolatlanul 
szigorúak, ugyanakkor megkövetelik a 
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bűnösség cáfolhatatlan bizonyítását. Más 
kérdés, hogy a törvénykezés joga együtt jár 
a kegyelemadás jogával is, azaz aki 
törvénykezik, bármikor, bárkinek indoklás 
nélkül kegyelmet adhat. Minél magasabb 
méltóságú a törvénykező, annál kevésbé 
szükséges szó szerint értelmeznie a 
törvényeket. A hatalmi lánc utolsó tagja az 
emír illetve a sejk, aki azt tesz, amit jónak 
lát, mert ő maga a Törvény. Ugyanez igaz a 
bizonyíték cáfolhatatlanságának elbírálására 
is. 

A víz létfontosságú a dzsadok 
számára, ezért a kutak mérgezését, 
betemetését halállal büntetik. Tolvajlásért 
kézlevágás, más asszonyának elszeretéséért 
kasztrálás, hazudozásért nyelvkitépés, 
kémkedésért megvakítás jár. Az 
emberölésnek halál a büntetése, a kisebb 
csínyeknek alapos verés. A börtön csak 
járulékos büntetés, annak jár, aki túlélte az 
ítélet-végrehajtást. 

A sivatag mélyén nem ismernek 
törvényt, csak törvénykezési gyakorlatot. 
Köreikben a legsúlyosabb vétség a vízlopás 
és -pocsékolás. A vándorló törzsek is 
csonkítanak olykor, de legjobban a 
problémamentes megoldást, a halálbüntetést 
kedvelik. Ennek legkifinomultabb formája, 
mikor az elítéltet összekötözött kézzel és 
lábbal állig a homokba ássák, és sorsára 
hagyják. A sivatagot járva az utazó gyakran 
botolhat efféle mementókba. 

Utazás 
Az utazásnak, az áru szállításának a 

sivatagban egyetlen módja létezik: a 
karaván. Rövid távolságra málhás lovakat, 
hosszabbra tevéket használnak. A szekér 
kizárólag a két legdélibb államban, al 
Avdalban és al Mugafféban közismert. 

A karavánok a sivatagban a legritkább 
esetben haladnak toronyiránt, általában 
valamelyik közismert karavánutat követik. 
Ezek naponta, de legfeljebb minden 
harmadik nap érintenek egy-egy sivatagi 
kutat, vagy oázist. A karavánutak forrásai 
közösek, azokból minden szomjas ember 
részesülhet, de a pazarlás komoly 

illetlenség. A víznyerő helyek közelében az utazók 
mindig számíthatnak lesben álló rablókra, s 
alkalmasint azzal sem árt tisztában lenniük, vajon 
nem egy vándorló törzs tiltott kútjára bukkantak-e? 
Célszerű sivatagi vezetőt fogadni, aki tisztában van a 
tulajdonviszonyokkal, mert a törzsek a vízlopást 
halállal büntetik. A tisztázatlan tulajdonú kutakból 
jobb nem inni, míg fel nem tűnik a helyszínen 
gazdája, akitől engedélyt lehet kérni. Nem ritka, 
hogy a jóindulat ajándékba, pénzbe kerül. 

Aki a sivatagban gyorsan kíván haladni, 
zöldfülűségéről tesz tanúbizonyságot. A süppedős 
homokban fárasztó a járás, embernek, állatnak 
egyaránt, a hőség irgalmatlan, a víz kevés. Aki még 
sietséggel is tetézi a fáradalmakat, könnyen 
elvesztheti állatait, embereit, saját életét is. Egyesek 
még azt az ostobaságot is elkövetik, hogy a rövidebb 
táv reményében elhagyják a karavánutakat, s 
valamely égtáj felé nekivágnak a sivatagnak. Ezt 
még a dzsadok sem nagyon merészelik megtenni, 
legfeljebb a vándorló törzsek - ők a sivatag igazi 
lakói. 

A sivatagi utazás törvényei íratlanok, apáról 
fiúra szállnak. Felkészítik az utazót a nappalok izzó 
forróságára és az éjszakák jeges hidegére. Előírják a 
kellő öltözéket, a teendőket a homokviharok 
közeledtekor éppúgy, ahogy tanácsokkal szolgálnak 
a sivatagi rablók vagy a homoki elfek ellen is. 

„Haladj a dombok között, hogy rejtve maradj, 
csak a megfigyelők hágjanak a dűnék gerincére! 
Rendelj ki elő- és oldalvédeket! Hajnalban és 
alkonyatkor utazz, a déli nap heve elől rejtőzz 
ponyva alá, az éjszakai hideg ellen burkolózz 
pokrócodba! Ha homokvihar közeleg, feszítsd ki 
ponyvádat a szél ellen, s rejtőzz alá, vagy feküdj a 
lefektetett állatok mögé! Ha régóta nem ittál, ne vesd 
magad mohón a kút friss vizére, s állataidnak se 
engedd, hogy ezt tegyék! Kösd egymáshoz a tevéket, 
ha egyet el is nyel a homoktölcsér, kihúzhasd, és a 
málhát visszaszerezd! Ha sivatagi rablók ütnek 
rajtad, tereld körbe az állatokat, eleven erődöt építve 
belőlük. Ám ha homoki elffel találkozol, felejtsd a 
portékát, a tevét, és menekülj, ahogy a lábad bírja!” 

al Abadana 
A legelső, és kétségtelenül legjelentősebb 

dzsad állam az al Abadana emirátus. Területe 
nagyobb, mint az összes többié együtt. Ugyanez igaz 
lakosai számára is, s ennek egyenes 
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következményeként haderejére is. Vezető szerepe 
megkérdőjelezhetetlen, messze a legjobban 
szervezett ország a Taba el Ibarában. 

Területén él a tisztavérű jann családok 
kilencvenöt százaléka. Ők irányítják az országot, a 
seregeket, a gazdaságot. Ők állnak a legnagyobb 
abadanai kereskedő- és bankházak élén. Számuk a 
kezdeti tízezrekhez képest az idők során riasztóan 
megcsappant, mára nem több, mint ezer főre tehető. 
A züllés az emberekkel való keveredés, ahogyan 
manapság emlegetik, a „vérfertőzés” 
következménye. Vérük tisztaságát féltékenyen 
vigyázzák, a nem száz százalékosan tisztavérű 
utódokat kitaszítják maguk közül, s csak kisebb 
jelentőségű feladatok elvégzését bízzák rájuk. 

Származásukat titokban tartják, a háttérben 
maradnak, sokszor álnevek, kitalált személyek, 
előtérbe állított dzsadok mögé bújnak. Gyakorlatilag 
az emíren és családján kívül senkiről nem tudható 
biztosan, tisztavérű jann-e? Sokan büszkélkednek 
ilyesmivel, ők azonban - minden bizonnyal - 
legfeljebb „vérfertőzöttek”, vagy egyszerű dzsadok. 

A jannek külsejükben 
megkülönböztethetetlenek a dzsadoktól, de mentális 
észlelésben járatos varázsló (8. TSZ felett) a Mentál 
Szem diszciplínával azonnal leleplezheti őket. Talán 
ennek tudható be, hogy a jannek ritkán mutatkoznak 
tömegek előtt, s kerülik az ismeretlenek társaságát. 

Az al Abadana emirátus mindenképpen a 
legcivilizáltabb dzsadok lakta ország. Abadanán, a 
fővároson kívül számtalan nagyvárossal 
büszkélkedhet, területén alig élnek nomád pásztorok, 
a lakosság túlnyomó része kézműves, kereskedő 
vagy katona. A közbiztonság a világ más tájain 
megszokottal vetekszik, ami Taba el Ibarában 
lenyűgöző eredmény. 

Az ország gazdaságilag is a legerősebb, amit 
nemcsak politikai elsőségének, hanem a fővárost 
Erionnal összekötő térkapunak is köszönhet. 
Egyetlen jelentősebb dzsad kereskedőház sem 
követheti el a hibát, hogy ne rendelkezzen lerakattal 
Abadanában, s bizony, Erionban is. Bármily 
költséges is a térkapun át történő szállítás, 
mégiscsak a legjelentősebb kereskedelmi út a 
dzsadok és a világ egyéb tájai között. A kisebb 
házak a nagyobb nyereség reményében szállítanak 
tengeren és karavánutakon is, de ezek az utak 
elsősorban az áru Abadanába juttatására szolgálnak. 

Megjegyzésre méltó érdekesség, hogy 
Abadanában készítik a világ legkeményebb, nem 

mágikus természetű fémből kovácsolt kardját, a 
jann-szablyát. Aki birtokolt már efféle ritka 
fegyvert, állítja, hogy törhetetlen. 
Előállításának módja félve őrzött titok, annyi 
azonban bizonyos, hogy mágia segítségével 
kovácsolják. 

el Hamed emírség 
A legnyugatibb fekvésű emírség, 

területén halad keresztül a legtöbb Ordanba 
igyekvő karaván. A Taba el Ibarában itt él a 
legtöbb nem dzsad származású lakos, ami 
kimutathatóan civilizált viszonyainak, és 
nagyvezíre, Rahim el Haszra politikájának 
köszönhető. 

El Hamed rövid két évtized alatt a világ 
szemében a Taba el Ibara kapujává lépett elő. 
Manapság az sem ritka, hogy Ynev országai és 
hatalmai - különösen az északiak - nem 
Abadanán, hanem el Hameden keresztül tartják 
a kapcsolatot a dzsad néppel. Nem tudható, 
melyik tény következik a másikból, de Ynev 
szerte az el Hamed-i dzsad bankházakat tartják 
a legmegbízhatóbbaknak. A megszokás 
újkeletű, ám az ideáramló aranyak máris 
éreztetik hatásukat el Hamed gazdaságának és 
befolyásának erősödésében. 

Bankházain és civilizáltságán túl az 
emírség még egzotikus és méregdrága 
illatszereivel hívja fel magára a világ figyelmét. 
A különleges esszenciák összetételét és 
elkészítését a legszigorúbb titok övezi, a 
párolóműhelyeket az emír személyi testőrsége 
őrzi éjjel-nappal. 

el Sobira emírség 
A romlottság és a bűn fészke a Taba el 

Ibarában. Pyarron iránt elkötelezett történetírók 
Krán bástyájaként szokták emlegetni - ami, 
lássuk be, erős túlzás. Tény, hogy Sobira emírje 
más szemszögből szemléli a világ dolgait, mint 
el Hamed, vagy al Abadana uralkodója, az 
emírség mégsem vehető egy burnusz alá 
Gorvikkal. 

Az ellenségeskedés forrása az emírség 
legfőbb kiviteli cikke, a bódító hatású 
fűszerkeverék, az Al-Bahra-kharem. Krán 
zsákszámra vásárolja, segítségével sokszorozza 
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meg orkjai harci kedvét. Sobira alaposan 
megkéri a szer árát, s nagybani, állandó 
vevője révén dúsgazdag. Az emírség másik 
jellemző árucikke a világ sokkal több tájára 
eljut. Ezek a zenélődobozok, mechanikus 
játékok és egyéb hasonló szerkezetek. Nem 
egy ezek közül azonban rafinált orgyilkos 
holmi! 

Kránt érzékenyen érintené a sobirai 
fűszerszállítmányok elmaradása, ezért 
mindent elkövet, hogy növelje befolyását az 
emírségben. Hiába terjeszti azonban 
eredményesen Ranagol hitét, hiába zülleszti 
Sobira lakosságának erkölcseit (Gorvik 
mintájára), az emír keményen ellenáll, s el 
Sobira a mai napig megőrizte teljes 
függetlenségét. 

Kár lenne azonban tagadni, nem egy 
olyan orgyilkos klán vetette meg itt lábát, 
melyet a Taba el Ibara más országaiban 
tűzzel-vassal üldöznek. A fővárosban - de a 
sivatagi állam más településein és útjain is - 
a közbiztonság csapnivaló. Ide gyűlik és 
menekül a Taba el Ibara összes söpredéke, 
akiket máshol már nem tűr meg hátán a 
homok. 

A fővárosban nyíltan tevékenykednek 
Ynev leghírhedtebb orgazdái, s ide futnak 
be a rabszolgavadász karavánok is. A 
rabszolgapiac egyedülálló, itt ugyan nem 
kérdezik, ki mi volt azelőtt, hogy láncra 
verték. Ha fényes nappal valakit kirabolnak 
az utcán, a városiak félénken 
visszahúzódnak, meg sem kísérlik hívni az 
őrséget. A klánok, bűnözők keze ugyanis az 
emír palotájáig is elér: aki 
alkalmatlankodik, hamar valamelyik börtön 
mélyén találhatja magát. 

Pyarron mindent elkövet, hogy 
rákényszerítse az emírt a Fű előállításának 
betiltására, de a dúsgazdag, a sajátján kívül 
még számos zsoldoshadsereggel is 
megerősített el Sobira merészen dacol a 
legnagyobbak haragjával is. El Hameddel 
szüntelen és viharos érzelmek kísérte 
háborúságban áll. Ha az északi szomszédot 
nem támogatná a fél Délvidék és a hatalmas 
Abadana, s nem választaná el tőle dűnék 
végtelen sokasága, Sobira hónapok alatt 
letörölné a térképről. 

al Madoba emírség 
A világ egyik legunalmasabb helye. Kedvező 

fekvése dacára civilizálatlan, területén egymást 
váltják a sivatagos és a sivár, füves pusztaságok. 
Teve- és lótenyésztésből tartja fenn magát - bár vagy 
koldus, vagy vak, aki vásárol az itt nevelt gebékből. 

Al Madoba emírje jórészt csak az adók 
behajtásával foglalkozik, országa felemelkedésével 
nemigen. Övé az egyik legfényűzőbb palota 
Abadanában, az év nagy részét itt tölti. Mondják, 
dühroham lesz úrrá rajta, valahányszor kötelessége 
visszaszólítja tevehajcsárok lakta hazájába. 

al Mugaffe emírség 
Az országot a legnagyobb dzsad 

kereskedőházak egyike, a Mugaffe alapította. Nemes 
vérvonallal nemigen büszkélkedhetett - legfeljebb 
temérdek rúpiával - ezért a szorosan vett Taba el 
Ibarában nem jutott földhöz. A Shibarán túl, a 
Kereskedő Hercegségek között azonban örömmel 
látták. Al Mugaffe lett a nyolcadik, és testvérállama, 
al Avdal a kilencedik Kereskedő Hercegség. Bár al 
Mugaffét gazdasági és politikai érdekei a 
Hercegségekhez kötik, sejkjének szíve a Taba el 
Ibara és a dzsadok felé húz. 

Al Mugaffe városai a dzsad viszonyokhoz 
képest tiszták és rendezettek, útjai már-már valóban 
útnak nevezhetők. Építészetében foggal-körömmel 
ragaszkodik a dzsad hagyományokhoz, egyáltalán, 
lépten-nyomon bizonygatja a Taba el Ibarához való 
tartozását. 

Fő megélhetési forrása a kereskedelem, és a 
helyben előállított olcsó, jellegtelen illatszerek, 
melyekkel elárasztja a világot. Ehhez kapcsolódik a 
különös népszokás is, mellyel al Mugaffe kivívta, 
hogy minden utazó-történetíró említésre méltassa 
visszaemlékezéseiben: 

„...Más, vízben bővelkedő dzsad városokban is 
szokás a nap legforróbb időszakában az utcák 
locsolásával enyhíteni a hőséget. Mivel a víz ritka 
kincs a sivatagban, ez a gazdagság bizonyítéka. Al 
Mugaffe lakói nem elégedtek meg a fényűző 
pazarlás ezen változatával, ők a vízbe olcsó 
illatszereket is kevernek. A várost éjjel-nappal 
illatfelhő övezi; bosszantó szervezetlenség, hogy 
minden lakos a maga kedvenc esszenciáját keveri a 
vízhez. Az illatok lépten-nyomon változnak, 
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keverednek, ami az ehhez nem szokott utazóknak 
fertályóra múltán szűnni nem akaró, tompa fejfájást 
okoz...” 

al Avdal sejkség 
Al Avdalt - al Mugafféhoz hasonló 

körülmények között - az Avdal kereskedőház 
alapította. Testvérállamával ellentétben nemcsak, 
hogy nem ragaszkodott a dzsad hagyományokhoz, 
de el is utasítja azokat. A sejk - a kereskedőház feje - 
és egész családja áttért a pyarroni hitre, s erre 
szorítja népét is. A városokban dzsad templomokat 
nemigen találni, az emberek a világ más tájainak 
ruháit viselik, dzsad mivoltukra már csak külsejük, s 
néhány - a vízipipázáshoz hasonló - kiirthatatlan 
szokásuk utal. Al Avdal inkább hasonlít a délebbi 
Kereskedő Hercegségek városaira, mint a dzsad 
településekre. 

A sejkség a legkevesebb befolyással sem 
rendelkezik a Taba el Ibarában, minden jóravaló 
dzsad a homokba köp, ha az Avdal nevet hallja - ez 
persze a kereskedelmi kapcsolatokon mit sem 
változtat. 

Abu Baldek emírség 
Apró ország a sivatag mélyén, területe 

egyetlen városra, a Taba el Ibara legnagyobb ismert 
oázisára korlátozódik. Ősi eredetű település, egy 
szakadár jann dinasztia alapította még a történelem 
kezdetén. 

A város öt bővizű forrással és két tóval is 
rendelkezik, vegetációja mesésen dús. Abu Baldek 
az édenkert szinonimája a dzsadok számára. 

Messze földön híres különlegessége a baldeki 
rózsakert, mely az emír palotáját övezi. A kert már 
szépségével is felhívja magára a figyelmet, hírnevét 
azonban az itt nemesített egzotikus rózsának 
köszönheti. Gyönyörű virága páratlanul kellemes, de 
erősen bódító hatású illatot áraszt, tüskéinek szúrása 
veszedelmesebb a csörgőkígyó marásánál is. 

A rózsaillat belengi az egész várost, s bár a 
helyiekre már nem hat, az idelátogatókat elbódítja, s 
rendszeresen álomba ringatja. A baldeki rózsa a 
szépség és a veszedelem együttesének jelképe 
Yneven, s a világ minden táján az egyik 
legkelendőbb árucikk. Egy-egy szálért száz aranyat 
is megadnak. Nem csoda hát, hogy fegyveresek 
tucatjai őrzik az emír kertjét a rózsatolvajoktól. 

Abu Baldek Shibara emírség 
Abu Baldek elpártolt nagyvezíre 

telepedett le itt lázadó seregével még 
évszázadokkal ezelőtt. Az ország kezdetben 
rablóhadjáratokból tartotta fenn magát, de ezzel 
Abadana közelsége miatt hamarosan felhagyni 
kényszerült. 

Az emírség ma al Abadana kicsinyített, s 
bizony sokkal gyarlóbban megszervezett mása. 
Fővárosa, Habira rabszolga-kereskedelméről 
nevezetes. A rabszolga-kereskedések inkább az 
előkelő ékszerüzletek hangulatát idézik, 
semmint el Sobira piacaiét. Ehelyt fürdetett, 
tiszta ruhába öltöztetett, minőségi „árut” talál 
az érdeklődő - és ami a legfontosabb, az itt 
vásárolt rabszolgák üzleti értelemben véve is 
„tiszták”, nem fordulhat elő, hogy a 
tulajdonoshoz idővel beállít egy rokon vagy 
ismerős a vásárolt „portéka” szabadságjogait 
firtatni. 

Habirában külön üzletág a rabszolgák 
tanítása: számtalan mesterségre, szakmára 
kiképzik őket. A vevő úgy vásárolhat, ahogyan 
a hétköznapi árukkal tenné: ha kéjnőt, 
fegyverforgatót, szakácsot vagy bármi effélét 
szeretne, csak fel kell keresnie az arra 
szakosodott rabszolga-kereskedést. 
Kétségtelen, hogy Habirában drágább a 
rabszolga, mint máshol, de sebaj, a város a 
hasas erszényű vásárlók igényeinek 
kielégítésére rendezkedett be. 

el Qusarma sejkség 
Maga a titokzatosság; nevéhez az 

ismeretlenség, a rejtély képzete társul. A 
Sheralból eredő Shibara forrásvidékén terül el, 
földje nem sivatag vagy szikár sztyeppe, hanem 
burjánzó őserdő. Irigyelt gazdagságát főként a 
Shibarán leúsztatott fának köszönheti, ami a 
dzsadoknál méregdrága és soha nincs belőle 
elég. 

El Qusarmáról keveset tud a világ, utazó 
nemigen járt odafenn, s lakói - kik magasabbak 
és erőteljesebb testalkatúak, mint a többi dzsad 
- jóval kevésbé beszédesek. 
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al Hidema emírség 
A karavánutak közismert 

végállomása; kiterjedt oázis a 
„mélysivatag” határán. A Fayumával rokon, 
a nomád életmódot feladó Kharami törzs 
alapította majd' két évszázaddal ezelőtt. Jó 
kapcsolatot tart fenn a három legnagyobb 
vándorló törzzsel, a velük folytatott 
kereskedelemből él. Bár örökös háborús 
zónában, a három törzs területeinek 
találkozásánál fekszik, közismert 
semlegessége szavatolja biztonságát. 

Feltételezhetően szoros kapcsolatban 
áll a dzsadok által rettegett és gyűlölt 
Fayuma törzzsel, sőt, gyanítható, hogy 
rablásra bujtogatja őket, amiből utóbb 
orgazdaként nem kevés hasznot húz. 

Kisebb sejkségek 
A kisebb, egy-egy oázist jelentő 

sejkségek száma a Taba el Ibarában száz 
fölé tehető. Legtöbbjük a karavánok 
kiszolgálásából, s a helyi kézműipar 
termékeinek eladásából él. Nem egy 
közülük kereskedik a nomád törzsekkel is, 
és bizony gyakorta az orgazdaság vádja sem 
alaptalan. 

A mélysivatag 
A dzsadok mélysivatagnak nevezik a 

Taba el Ibara lakatlannak vélt, 
feltérképezetlen területeit. A 
mélysivatagban nem vezetnek karavánutak, 
ha akadnak is oázisok, azokat nem lakják - 
legalábbis emberek nem, az biztos. A 
homoki elfek, az Ősi Nép, s ki tudja, miféle 
szörnyetegek földje ez. Ember nem 
merészkedik oda be, talán csak a vándorló 
törzsek - bizonyíthatóan közülük is csak a 
Fayuma -, no meg persze olykor egy-egy 
kalandozókból álló csapat. 

Fayuma törzs 
Irtózat, gyűlölet és rettegés övezi őket 

a dzsadok között, még a másik két nagy 

törzs harcosai is kitérnek előlük. Szívósak - 
mondják, hetekig bírják víz nélkül - és kegyetlenek; 
nem ismernek törvényt és erkölcsöt. 
Elpusztíthatatlan, gyakorlott harcosok. Fekete 
ruhájukban, tevéik hátán olykor előbukkannak a 
mélysivatagból, oázisokat rabolnak és irtanak ki, 
majd távoznak oda, ahová egyetlen hadsereg sem 
merészeli követni őket. 

Senki sem ismeri náluk jobban a Taba el 
Ibarát. Ellenállnak a legádázabb homokviharnak, és 
meglelik a vizet, bármily mélyen rejtőzik is a homok 
alatt. A közhiedelem szerint egyetlen ellenfelük akad 
a senki földjén: a homoki elfek. 

Bayadi és Haszra törzs 
A két legnagyobb, nomád életmódot folytató 

dzsad népcsoport. Vándorolnak a sivatagban, néhány 
hétnél, hónapnál tovább nem maradnak egy helyen. 
Csak általuk ismert oázisokat keresnek fel az ott 
termő növényekért, titkos, betemetett kutakból 
isznak ott, ahol más szomjan halna. 

Tevéket tartanak, a húsukat eszik. Olykor 
felkeresnek egy-egy lakott települést, zsákmányolt, 
vagy maguk készítette ingóságaikat fegyverre, 
fémtárgyakra cserélik. Szikárak és szívósak, remek 
fegyverforgatók. 

Mindkét törzs elegendő harci erővel 
rendelkezik ahhoz, hogy ne jelentsenek számukra 
veszélyt a sivatagban kóborló kisebb rablóbandák, s 
mindkettő többé-kevésbé tiszteletben tartja a 
civilizált települések sérthetetlenségét. Leginkább 
csak egymás harcosaitól kell tartaniuk. Örökös 
háborúságban állnak ugyanis egymással a titkos 
kutak, és lakatlan oázisok tulajdonjogáért. Az 
ellenségeskedést a városokban, oázisokban élő 
dzsadok nemigen tapasztalják, legfeljebb a 
karavánok sínylik meg olykor. 

Homoki elfek 
A területet egykor uraló elfek elkorcsosult, 

bosszúszomjas utódai. Nemes fajuktól való 
eltávolodásukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
föld alatt laknak, a sivatag talapzatát adó sziklákba 
vájt járataikban. Válogatás nélkül gyűlölnek 
mindenkit, aki beteszi a lábát egykori földjükre, 
talán még önmagukat is, amiért idáig süllyedtek. 

Tökéletesen alkalmazkodtak új 
környezetükhöz, a sivataghoz. Misztikus 
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képességeikkel uralják a homokot: tölcsérré 
változtathatják a betolakodók lába alatt, vagy heves 
viharban zúdíthatják rájuk, hogy a szél 
csendesülésével csak fehérre csiszolt csontjaik 
árulkodjanak sorsukról. 

Beszélik, az utazó lába előtt nőnek ki a 
homokból, a karaván akár lépésnyi távolságban is 
elhaladhat mellettük, ha akarják, észrevétlenek 
maradnak. Mesélik, senki nem mozog náluk 
gyorsabban a sivatagban, nem süppednek bele a 
homokba, s lábuk nyomot sem hagy a homok 
felszínén. Ki tudja, talán csak legenda az egész? 

Az Ősi Nép 
A mélysivatag határán különös, ősi romokba 

botolhat az utazó. Háromszög alaprajzú 
oszlopcsarnokok csonkjaiba, irdatlan, faragott 
kövekbe. Ha tábort ver közöttük, éjjel rémálmok 
gyötrik, gonosz hangok suttognak a fülébe. A 
Shibarán lehajózó el Qusarma-i fakereskedők olykor 
bronzbőrű, mélykék szemű embereket látnak a folyó 
partján, egyesek esküsznek rá, ők emelték egykoron 
a furcsa épületeket. 

Ez volt a Taba el Ibara, kalandozó. Markold 
meg a kardod, még szorosabban az erszényedet, s 
lépj át az erioni térkapun al Abadanába. Nyüzsgő 
tömeg, ricsaj fogad majd, jobbra a bazár, balra a 

legendás Hanakma fogadó vár. Észak felé, a 
város határán túl dűnék végtelen sorai 
hullámzanak - bízzunk benne, hogy nem 
nyelnek el örökre, mint előtted annyi hozzád 
hasonlót. Ha esetleg rábukkansz csontjaikra, 
mormolj el felettük egy imát Dartonhoz! 
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