
 

 

 
 

Déli városállamok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Geofrámia 
Talán egész Ynev, de a kontinens 

déli felének mindenképpen legsűrűbben 
lakott vidéke az a hatalmas terület, 
melyet világszerte csak Déli 
Városállamok névvel illetnek. Határai 
szinte az egyenlítőtől Új-Pyarronig, 
illetve a Kráni hegység keleti lejtőitől 
egészen a Gályák-tengeréig terjednek. 
Bámulatos az a nyüzsgés, mely ezt a 
vidéket jellemzi, mintha az ember egy 
gigantikus, soha véget nem érő vásári 
forgatag kellős közepébe csöppent 
volna. Lenyűgöző az ezernyi kultúra 
keveredése, mely korokon és népeken 
egyaránt átível. Sokszínűségét talán csak 
az Ibara éjszakai bazárjainak kínálatához 
lehetne hasonlítani. De ellentétben a 
dzsadok kényelmes tempójával, itt az 
élet mintha kicsit gyorsabb lenne, 
mintha az emberek attól félnének, hogy 
nem lesz idejük minden fontos dolgot 
elintézni. Nem tudhatjuk, hogy csak a 
nyugati szomszédságukból átvetülő 
árnyék az, amely ezt a kimerítő 
életritmust diktálja vagy valamiféle 
örökség. Ám az is lehet, hogy az itt élők 
megsejtettek valamit az istenek 
terveiből. 

Történelem 
A városállamok területe valaha, 

amolyan elővédként, a Kyr Birodalom 
része volt. Szórványosan helyezkedtek  

el ezen a vidéken a kisebb-nagyobb 
városok. Minden jel arra mutat, hogy 
egy-két település története még 
régebbi korokra nyúlik vissza, de a 
kyrek szorgalmának köszönhetően 
ezen a vidéken alig-alig maradtak fenn 
ezeknek a nyomai. Tehát a mai 
államalakulatok a kyrek által 
hátrahagyott települések romjain 
felépült kisebb-nagyobb városokra 
épültek. Ma már több száz törpe állam 
található a vidéken, míg a kyrek 
idejében jó ha néhány tucat falu, erőd 
és város volt a területen. Még ma is 
vannak olyan területek, ahol a kyr 
hagyományokat – és isteneket tisztelik, 
de a városállamok mai népességének 
már aligha van köze is a kyrekhez. 

Természetesen a számtalan 
városállam korántsem mutat minden 
szempontból azonos képet. 
Köszönhető ez annak, hogy a népesség 
rengeteg nációból tevődik össze. Mint 
már említettem, valaha kyrek is lakták 
a vidéket, illetve annak egy részét – 
noha már előttük is léteztek városok a 
térségben -, az ő leszármazottaik 
valahol a Hat Város Szövetségnek 
magasságában elhelyezkedő néhány 
városban élnek. Nehéz megállapítani, 
hogy mennyire tudták tisztán 
megőrizni a kyr vért, mindenesetre 
ragaszkodnak az ősi hagyományokhoz, 
melyek hasonlatosságot mutatnak a 
toroni szokásokhoz, de az eltérés azért 
számottevő. Bizonyos szempontból ezt 
a néhány várost tekinthetjük a 
városállamok gyújtópontjának, hiszen  



MAGUS                                                                    Déli városállamok - Rúna 4.3                                             Kalandozok.hu 

2 
 

körülöttük a fiatalabb népek sokszorosan keveredett 
utódai élnek – aránylag békésen – egymás mellett. A 
városállamok területét öt elég jól elhatárolható 
régióra tagolhatjuk, jóllehet a valóságban nem 
léteznek efféle határok. (Valójában hat, jellegzetes 
jegyei alapján elkülönülő területről van szó, az itt 
lakók azonban ezt tagadják. Mintha az egész 
városállamokra átragadt volna a kyrek viszolygása a 
páros számoktól.) 

Először a városállamok délkeleti területeiről 
essék szó: 

Első régió 
Akárcsak a többinek, ennek a régiónak sincs 

külön elnevezése. Területileg talán a legnagyobb 
kiterjedésű, ám a népsűrűség csak a nyugati 
szomszédságában elterülő vidéken alacsonyabb. A 
legrégibb városok kb. Ó-Pyarronnal egyidősek, a 
legfiatalabbak pedig párszáz esztendősek lehetnek. 
Ennek megfelelően népességük is hasonló 
temperamentumú, mint az említett államok, hiszen 
azonos tőről erednek. Meglepő azonban, hogy az itt 
lakók ereiben több nomád vér kering, mint a tőlük 
délebbre elhelyezkedő államok lakosaiéban.  

A térség mezőgazdasági termékeiről híres – a 
gabonafélék és egyéb gyümölcsök mellett néhány 
fűszer is szereti az itteni klímát -, de Új-Pyarron 
lakói például nagyon kedvelik az itt készülő díszes, 
finoman megmunkált fából faragott használati 
tárgyakat, Predoc pedig az aranyozástól roskadozó, 
minden igényt kielégítő hintókat szerzi be erről a 
vidékről. 

Lewgenau-Isturna 
A városállamok délkeleti területén néhány 

tucat kisebb-nagyobb városállam létezik, közülük a 
legnagyobb Lewgenau (ejtsd: Lőgenau) és Isturna 
közös államalakulata. Jellegzetes jegyei az egész 
régióra jellemzőek, s az itt zajló események alakítják 
az egész térség arculatát. A kettő államnak kijárata 
van a Gályák-tengerére (pontosabban szólva 
Isturnának), tengeren határosak Predoccal, a 
szárazföldön pedig Új-Pyarronnal. 

Történelem 

Lewgenau alapításának idejét nem ismerjük 
pontosan, de egyes feljegyzések Psz. 1243-ban már 

említést tesznek a városról, mely kereskedelmi 
kapcsolatban állt Ó-Pyarronnal. Az első nagy 
nomádjárás után a vallási közösség okán 
nyújtottak némi segítséget Pyarronnak. 

A nomádjárás során a Pyarront védő 
csapatok között voltak nomádok is. Az egyik 
nomád törzs, mely az iszonyú népvándorlás elől 
menekült északra, a letelepedés reményében 
nyújtott segítséget a Pyarront védő seregnek. 
Részben nekik köszönhető, hogy sikerült 
megállítani az ostromló hordákat. Ez a törzs 
később még északabbra vándorolt, Lewgenau 
szomszédságában telepedett le, a honalapítással 
egyidőben feladta régi isteneit és Pyarron hitére 
tért. Országukat első városukról, első városukat 
pedig az alapítóról Istu fejedelemről nevezték. 
(Az ő nyelvükön az Isturna szó nagyjából 
annyit tesz, mint: amit Istu létrehozott, alkotott; 
de jelentheti ezt is: istu leszármazottai, fiai.) 

Az ezután következő néhány száz év 
meglehetősen zavaros és hadi eseményekben 
bővelkedő volt a két törpeállam számára, de 
ezalatt kialakultak s valamelyest 
megmerevedtek a határok. Lewgenau végül 
nem tudta területét növelni, Isturna viszont 
igen, ám nem fegyverrel és nem a lewgenauiak 
rovására: Istu fejedelem fiai ügyes politikával 
bekebelezték a Gályák-tengere partvidékének 
néhány városát, melyek közös irányítás alatt 
afféle kereskedőállamot alkottak.  

Az ezt követő néhány évszázad során 
nem háborúzott egymással a két állam, ám 
mégsem nevezhetjük ezt a béke időszakának. 
Lewgenau néhány tragikusan végződő 
kísérletet tett arra, hogy a kyr örökséggel 
büszkélkedő és kérkedő belső államok közül 
legalább néhányat az irányítása alá vonjon, míg 
Isturna hadi erejének nagy részét az időről-
időre bekövetkező nomád támadások kötötték 
le. A lewgenauiak végül beleuntak a hiábavaló 
csatározásokba és felhagytak a belső államok 
meghódításának tervével, s az isturnai 
kormányzó sürgetésére szövetséget kötöttek a 
nomádok ellen. Isturnának akkor már több mint 
nyolcvan éve nem volt fejedelme, mivel az Istu 
Ház oldalági leszármazottai nem tudtak 
megállapodni az öröklésben. Lewgenau 
nehézvértes serege bevonult Isturnába és 
néhány elvetemült politikai húzásnak 
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köszönhetően Psz. 3257-ben Lewgenau 
uralkodóját Isturna királyává koronázták.  

A két (jobban mondva három) állam 
uralkodója azóta közös. Noha eredetileg az 
isturnai nemesi főtanács megkérdezése 
nélkül nem lehetett államügyekben döntést 
hozni, ez idővel formálissá vált, mivel a 
felsőtanács (melyet származás szerint Istu 
oldalági főnemesi rangú utódai, számukat 
tekintve pedig hagyományosan tizenhárman 
alkottak), felhígult. Még ma is tizenhárman 
vannak, és főnemesek is, de már korántsem 
mind tagja az Istu Háznak. A honalapító 
magvát minden bizonnyal valami átok 
sújtja, hiszen vérszerinti utódai egyre 
fogynak, a főnemesi rangú családok közül 
ma mindössze öt eredezteti magát a híres 
fejedelemtől, a többi inkább vélt vagy valós 
lewgenaui rokonságára büszke.  

Földrajz, gazdaság 

A kettős állam éghajlati sajátosságai 
lehetővé teszik, hogy kiváló minőségű 
gabonát és egészséges gyümölcsöket 
termesszenek. Igaz, ez főleg Isturna 
területén valósítható meg inkább, hiszen itt 
találunk hatalmas sík területeket, melynek a 
termőképessége is megfelelő. Csodálatos 
látványt nyújtanak nyár középen a hatalmas 
aranyló gabonaföldek. Isturna nem csak 
Lewgenau éléstára, a környező államokba is 
szállít és nem csak gabonát, hanem sertést 
is. A marhákat lábon hajtják el a közelebbi 
országokba. Beroqi fasorok szegélyezik 
országszerte a búzatáblákat. Ez az a fa, 
mely keménysége, különleges színe 
(rozsdásvörös) és erezete miatt olyan sokat 
kedvelnek. Nem csak egyszerű használati- 
vagy dísztárgyakat készítenek belőle, 
hanem a lewgenaui hintók elengedhetetlen 
díszítő eleme. A hintók belső faburkolatát 
vagy annak berakásait készítik ebből a 
fából, melynek színe nagyszerűen 
harmonizál a finoman futtatott arany 
mintákkal. Kevesen tudják, hogy a 
beroqinak létezik cserje változata, mely 
annyival mutat eltérést a fával szemben, 
hogy erezete még finomabb, valamint 
folyamatosan enyhe, kesernyés illatot 

áraszt. A cserjéből készült tárgyak sokkal 
drágábbak, mivel megmunkálása is körülményesebb.  

Isturna területén foglalkoznak bányászattal is, 
de az itt kitermelt ásványok még a kettős állam 
igényeit sem elégítik ki. A Gályák-tengerének 
partján fekvő néhány város (melyeket annak idején 
bekebeleztek) igen aktív kereskedelmi 
tevékenységet folytat, ennek következtében jó 
néhány különleges előjogot vívtak ki maguknak az 
ország többi településével szemben.  

A lewgenaui területeken főleg bányászatra 
nyílik lehetőség, hiszen szinte kizárólag hegyes 
vidéken fekszik az ország. Az itt kitermelt jó 
minőségű ásványok, ércek keresettek a környező 
államokban.  

A kézművesség néhány fajtáját is igen magas 
fokon űzik. Említettük már a hintókészítést, de nem 
kevés ynevi uralkodó kedvenc tárgyai között 
szerepelnek gondos ötvösmunkával készített ezüst 
használati tárgyak és mechanikus játékszerek, 
amelyek nem vetekedhetnek ugyan a kahrei 
csodákkal, de azért remekbe szabott darabok. 

A zöldellő völgyekben, a folyók árterületén és 
a havasi legelőkön azért mezőgazdasági 
tevékenységet is folytatnak. Igaz, ez egyetlen 
kivételtől eltekintve nem nevezhető jelentősnek. Ez 
a kivétel pedig a lupeki medence (az elnevezés kissé 
túlzó, mivel egy völgyről van csupán szó) 
termesztett fűszer, a lupen. Ez a közönséges bors 
egy változata, mely kizárólag ezen a vidéken fordul 
elő. Az éretlenül szüretelt bogyókat különleges 
páclében érlelik, majd amikor kékesszürke színűvé 
válik étvágygerjesztőként fogyasztják. Az érett 
bogyókat szárítják, majd közvetlenül a felhasználás 
előtt őrlik meg. Levesek, sültek ízesítéséhez 
használják. Mindkét formában egyedi ízű a fűszer, 
ezért nagyon kedvelik, de az ínyenceknek meg kell 
fizetni a gasztronómiai élményért, hiszen a 
különleges zamatú fűszer ötször annyiba kerül, mint 
az abbit.  

Vallás 

Egyházi és vallási tekintetben elég nyugodtnak 
mondható a helyzet, és ez az elmúlt néhány 
évszázadra is igaz. Lewgenauban emberemlékezet 
óta nem fordult elő vallási csatározás, már a 
legkorábbi feljegyzések is arról tanúskodnak, hogy 
az itt élők hithű pyarroniták. Isturna is megért már 
vagy ezer esztendőt, mióta az utolsó „vallásháború” 
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véget ért. Mindez Psz. 2539-ben történt. Nem igazi 
háború volt ez, hanem pogány lázadás, mely ködös 
eszmék érdekében arra szólította fel az isturnai 
embereket, hogy imádják ismét rég elfeledett nomád 
isteneiket. A régi hit elkötelezettjei a főváros 
melletti legelőn gyülekeztek tavasztól nyár végéig, 
majd végigvonultak az országon, de az aratni vágyó 
parasztok a könnyűlovasság segítségével még a 
betakarítás vége előtt szétkergették a gyülevész 
hordát, a főkolomposokat pedig kerékbe törték és 
felnégyelték.  

Mivel Ó-Pyarron védelmében elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a közös állam mindkét tagja, így 
az egymás elleni küzdelemben nem tudták az 
egyházakat felhasználni.  

Ebben a térségben egyébként a pyarroni 
pantheon valamennyi istenét egyaránt tisztelik. 

Hatalom és politika 

A politikai élet pangása figyelhető meg a 
Lewgenau-Isturna birodalomban. A lewgenaui 
uralkodó erős kezében futnak össze a szálak, ő 
pillanatnyilag Isturna kormányzója és tavaszra 
készítik elő a koronázási szertartást. Tanácsadók 
seregével veszi magát körbe, a nemesek – 
pillanatnyilag szervezetlen – erőlködései, hogy 
hatalmi pozíciókba kerüljenek nem túlságosan 
foglalkoztatják. A hatalom birtokosai ugyanis régen 
a nemesek voltak, különös tekintettel a 
főnemességre.  

Mindkét országban három nemesi réteg 
különült el. Ezek közül a főnemeseknek és a 
középnemesek ügyesebbjének valóban van 
politikai hatalma, míg a kisnemesség „csak” 
mint gazdasági tényező volt jelentős. 

A pyarronita egyház mindkét államban 
fontos hatalmi tényező, ám konkrét politikai 
befolyással nem rendelkezik. 

Az utóbbi időben jellemző bizonyos fokú 
polgárosodás is, elsősorban a kiváló munkát 
végző mesteremberek, illetve a partmenti 
kereskedelemmel foglalkozó városiaknak 
köszönhetően.  

 
Megjegyzés 
Talán említésre méltó, hogy az idei Rúna 

tábor kalandmodulja is a Lewgenau-Isturna 
birodalom területén játszódik majd. A modulról 
és a szükséges előkészületekről pontosabb és 
bővebb információkat hamarosan a Valhalla 
honlapon találhattok.  
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