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Abaszisz születése 
A Quiron-tenger délnyugati 

partvidékének obsz1 kolóniáit és 
félnomád törzseit a Pyarron szerinti 
XVII. században egyesítette egy 
sinemosai születésű kalandor, az 
abasziszi krónikákban száműzött hercegi 
sarjnak mondott Hiere Otlokir. Ő és 
társai – a hercegkapitányi dinasztiák 
ősatyái – hozzávetőleg három évtized 
alatt terjesztették ki uralmukat a 
tengermelléktől Vinisila síkján át a 
Liorokig, melyek onpori vonulata 
természetes határvonalat alkot a 
feketeföld (absa) országnyi sávjai és a 
Világgerincig húzódó pusztaság között. 

Abasziszt hivatalosan ma is a P. 
sz. 1653-ban nagykirállyá koronázott 
alapító egyenesági leszármazottai 
uralják. Valójában csak legitimitásuk 
erősítésére használják az Otlokir nevet, 
és még így sem ülnek valami biztosan 
székvárosuk, a háromnegyedmilliós Ifin 
aranytrónusán: főségüket a tartományok 
csak részben, a keleti határon túli 
városállamok csak névleg, a nyugati 
gyepűkön túli partszakasz korg telepesei 
egyáltalán nem ismerik el. 

 
1 Narad és Adún gyermekei, a legendás 

szigetkirályság, Arshavant népének hírmondói – 
az egyetlen negyedkori magaskultúráé, mely 
Crantának sem hódolt be, és olyan elszánással 
küzdött a kyrek ellen, hogy azok jobbnak látták 
meghagyni őket Tau Namosa (a mai Sinemos-
csoport) birtokában, ahonnan a hetedkor 
hajnalától kezdve több hullámban (quironi 
vándorlások) rajzottak ki. 

Az ország méretét, népességét és 
gazdasági mutatóit tekintve 
középhatalom, tekintélye és politikai 
súlya azonban – Igrain Revalt idézve – 
„csak addig tart, ameddig lándzsája 
elér anélkül, hogy egy másik lándzsája 
keresztezné.”2 

Az abasziszi kultúra 
meghatározó eleme a széthúzás. A 
magyarázatot egyesek lakóinak 
vérmérsékletében, mások a déli 
partvidéket korok óta megülő 
rontásban3 vélik megtalálni, ám ezek 
csak részei, és nem előidézői a 
problémának. Az igazi okot az alapítás 
korában kell keresnünk. 

Hiere Otlokir a pyarroni istenek 
kegyeltje volt. Segítségükkel kovácsolt 
nemzetet az apróbb-nagyobb 
közösségekből, melyek áldott 
jelentéktelenségben és boldog 
tudatlanságban éltek-haltak Toron 
hátsó udvarában. Abaszisz születése 
szakrális-politikai ütközőzónát hozott 
létre ugyanott – olyan tűzfészket, 
melyben eleve szűkre szabattak a 
központi hatalom túlélési esélyei. 

 
 
 
 
2 Szigetbirtokon tett P. sz. 2454-es 

látogatása során jegyezték fel. 
3 A Baraad-fok és a Sinemos-szoros 

közt félúton, Narvan ősi városa felett hasadék 
tátong a valóság szövedékén, mely az ötödkor 
óta mérgezi a partvidéket tisztátalan 
kisugárzásával (lásd még Wayne Chapman 
Karnevál c. regényét). 
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Nagy Otlokir Antoh híve volt. Pyarron hitét 
vallották a hercegkapitányoknak nevezett 
tartományurak4 is, akik a karizmatikus nagykirály 
veszedelmesen átlagos utódai alatt vágták a fát – 
utóbbiak csak Shulurtól kérhettek támogatást, 
hogy megőrizhessék azt a keveset, ami az alapító 
művéből megmaradt nekik. A Tharr-kultusz 
befogadásával az esélyeket akarták kiegyenlíteni, 
de csak az indulatokat sikerült elmérgesíteniük: a 
Pyarron szerinti XIX. század véres belháborúja 
ízekre szaggatta Abasziszt, megmérgezte a lelkét... 
az Otlokirokból pedig semmit sem hagyott a 
nevükön5 kívül. 

Akik manapság viselik, a központi hatalom 
túlélésének látszatát is csak toroni segítséggel 
tudták fenntartani. Nagy árat fizettek érte: 
országuk a belháború idejében kötött, azóta több 
ízben megerősített barátsági szerződés (concordia) 
értelmében Toron szövetségese, mindenkori 
nagykirálya az utóbbi császárának alárendeltje, 
lényegében saját országának megbízott 
kormányzója. Az aszisz függetlenség mellett saját 
szuverenitásukat is megkérdőjelező paktumot a 
hercegkapitányok egy része a mai napig sem 
fogadja el, és a Függetlenek Ligájába tömörülve 
dacol vele. 

A központi hatalom gyengélkedésének 
szokásos haszonélvezői – a titkos társaságok, 
alvilági testvériségek és tilalmas felekezetek – 
éppoly gyakoriak Abasziszban, mint a jó pénzért 
bármire kapható fegyverforgatók. Véráztatta 
földjén ádáz boszorkánymesterek és 
méregkeverők teremnek, de méltán híresek 
hajósai, fegyverkovácsai, és nehézgyalogosai is – 
az utóbbiak nyers erejére és állóképességére épül a 
késő-hetedkori aszisz hadászati kultúrát 
meghatározó falanx-harcmodor. 

Az ország megosztottságát híven tükrözi 
vallási térképe is. A lakosság lelkéért a nagyobb 
városokban Tharr, Antoh, Uwel és Dreina egyháza 
vetélkedik a legkülönfélébb romlásszektákkal. A 
tengermellék gorviki diaszpórája Ranagolt, a 

                                                 
4 Abaszisz legősibb nemesi címei obsz hajóstiszti rangokra 
vezethetők vissza. 
5 A belháború közvetlen előzménye az Otlokir ház utolsó 
férfiági nagykirályának gyanús körülmények közt 
bekövetkezett halála, kiváltó oka özvegyének Amanhul Dal 
Raszisz lampryassai hercegkapitánnyal kötött házassága 
volt. Utóbbi vérvonala az aranytrónushoz és az Otlokir 
névhez is e frigy révén jutott. 

hegyvidék népe tulajdon őseit és a kyr 
határköveket isteníti, a sötét zugokban ork 
héroszokhoz, állatdémonokhoz, olykor magukhoz 
a Nagyokhoz fohászkodnak támogatásért – hogy 
milyen eredménnyel, senki nem firtatja. 

Abaszisz első számú bevételi forrása a 
kontinensen csak itt – közelebbről az Onpor-
hegységben – fellelhető abbit, ez a magas 
szféraanyagtartalmú ritkafém, melyet 
fegyverminőségű acélötvözetek előállításához 
használnak. Kitermelésének monopóliuma a 
nagykirályokat erősíti, feldolgozásában, 
megmunkálásában és értékesítésében azonban a 
lakosság majd’ kétharmada érintett, így hasznából 
is részesedik. Az érc tartósan magas árfolyama és 
a hozzá kapcsolódó szakértelem 
nélkülözhetetlensége teszi lehetővé Abaszisz 
számára, hogy a toroni szövetség összes 
folyományát – a vallás-, klán- és zászlóháborúk 
veszteségeitől a P. sz. 3609-es szakítási kísérlet 
kudarcáig – súlyosabb következmények nélkül 
vészelje át. 

Abaszisz tartományai6 

Ifin 

Abaszisz legnagyobb – de nem legsűrűbben 
lakott – tartománya az alapítók téli kikötőjéről 
(ífren; parázstartó) kapta nevét. Utóbbi a hetedkor 
végén az ország Ynevre nyitott főkapuja, 
nagykirályainak székhelye és a Quiron-tenger déli 
partjának egyik legforgalmasabb kereskedelmi 
csomópontja; házrengetegében már a Pyarron 
szerinti 3650-es népszámláláskor is 
háromnegyedmillióan éltek. 

A 3690-es évek végén Ranrag Hierre Dal 
Raszisz Otlokir nagykirály már csak névlegesen 
uralja: mióta a szélhűdés leverte a lábáról, a 
tényleges főhatalmat a koronatanács gyakorolja. 
Hogy a lehetséges utódjelöltek közül melyik lesz 
a honalapító aranytrónusáért jelenleg is folyó 
titkos küzdelem győztese, megjósolni sem lehet.7 

A tartomány vallási szempontból rendkívüli 
sokszínűség jellemzi. A P. sz. XIX. század 
                                                 
6 A leírás kompatibilis a kalandozok.hu vonatkozó anyagait 
illusztráló, Magyar Gergely által készített Abaszisz 
térképpel és címerekkel. 
7 Lásd még Boruzs Gergely Gábor Ifini éjszakák című 
regényciklusát. 
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belháborúja óta számos egyház kapott 
hitvalló (támogatott) vagy fogadalmas 
(tűrt) státuszt a koronától... pontosabban 
azoktól az udvari érdekcsoportoktól, 
melyek amúgy is szűkös mozgásterüket 
féltik a Tharr-kultusz – és az általa 
támogatott Dal Raszisz ház – túlzott 
befolyásától. 

Ifin tartomány címerpajzsa – mely a 
Pyarron szerinti XX. század óta Abaszisz 
jelképe is egyben – háromszögletű; 
arannyal fogazott hullámkék mezejében 
felül hétágú korona abbitban, alul 
egymást keresztező, arannyal fegyverzett 
kardok feketében. 

Lampryssa 

Az ország alapításakor az obsz 
Boraballa nemzetség kapta örökbirtokul, 
mely a belháborúban a Dal Rasziszokhoz 
pártolt, de sorsát így sem kerülhette el. X. 
Hiere del Triat Otlokir nagykirály a 
Pyarron szerinti 2220-as években saját 
famíliája nyugati ágának kezére játszotta 
a tartományt; urai azóta is a Dal Raszisz 
vérvonalból kerülnek ki. Jelenlegi 
fővárosa, az Akhalis folyó torkolatában 
terpeszkedő Salyk, egy ötödkori 
csillagerőd maradványaira épült. 

Lampryssa jelenlegi 
hercegkapitánya, a meglett korú Hastur 
Dal Raszisz, negyedik évtizede 
kormányozza vaskézzel birtokát, mely – a 
kontinentalista elemzők álláspontja 
szerint – „lényegében Ifin tartomány 
nyugati irányú meghosszabbításának 
tekinthető.” Egyesek ennél is sarkosabban 
fogalmaznak: „...a concordia (ti. Tharr) 
Abaszisz testén átvonagló kígyója Ifinben 
emelgeti a fejét... de a farka 
Lampryssában csörög.” 

A Háromfejű felekezetei ellen 
gyakrabban és erőszakosabban lépnek fel 
itt, mint bármely más aszisz 
tartományban, hitét azonban sosem 
nyilvánították tilalmasnak – ami érthető, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a 
hercegkapitányi família is Tharrt tiszteli. 

Lampryssa tartomány címerpajzsa a Dal 
Raszisz ház nyugati ágának jelképe is egyben: 
tajtékfehér mezejében feltörő, arannyal és rőttel 
fegyverzett pörölycápa abbitban, szájában 
keresztbe tört szigony ezüstben. 

Rak Narval 

Az ország partvonalának nyugati szakaszát a 
kezdetek óta az obsz eredetű Dul Mordak família 
uralja. Mértékadó források szerint ez Abaszisz 
egyetlen bárói dinasztiája, melynek vérvonala a 
honalapítás óta töretlen; sarjai a konzervatív 
értelmezés szerint előkelőbbek a helyi 
arisztokrácia bármely más tagjánál, tulajdon 
királyukat is beleértve. 

Rak Narval jelenlegi hercegkapitánya, a 
szabadosságáról közismert Ekrim dul Mordak, a 
Karnelianok uradalmát a magáétól elválasztó 
Vadvíz keleti partján, Tadzeh városában tartja 
udvarát. Az ország legforgalmasabb kikötőjének 
címét Ifin birtokolja, Tadzeh azonban még nála is 
sokszínűbb képet mutat: a hetedkor utolsó 
századában falai közt tekintélyes dzsad kolónia, 
környékén féltucat gorviki nagycsalád él. 

A Dul Mordakok hagyományosan jó 
kapcsolatot ápolnak északi szomszédaikkal, a 
Szigetbirtokot uraló Karnelianokkal; a „Voltak 
vizeire” elsőként merészkedő hercegkapitány, 
Oren Cetiehir állítólag még legendás hajóját, az 
Alegriát is tőlük kölcsönözte. Rak Narval oszlopos 
tagja a Tharr-egyház és a toroni befolyás 
visszaszorításáért küzdő Függetlenek Ligájának, 
mely a 14. zászlóháborúban a vörös hadurak 
pártjára állt a feketék ellenében, és ezzel, ha 
áttételesen is, de siettette a nagykirály végzetét. 

A Dul Mordak ház és a tartomány 
háromszögletű címerpajzsának bíbor mezejében 
szárnyát táró, arannyal fegyverzett héja látható 
ezüstben. 

Tengermellék („Szigetbirtok”) 

Az aszisz köznyelvben Szigetbirtokként 
emlegetett tartományt a hetedkor utolsó 
évtizedében a Vadvíz bal partján elterülő 
országrész mellett félszáz apróbb-nagyobb 
partközeli szárazulat alkotja. Utóbbiak fölé a 
Pyarron szerinti XIX. század belháborújában 
terjesztette ki befolyását az Antoh-hitű Oren Palyd 
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Karnelian hercegkapitány, akinek ágyékából a 
dinasztia „szigetinek” vagy „gyűrűsnek” mondott 
ága fakad. 

A Karnelian ház a Pyarron szerinti 3640-es 
években – a rossz emlékű Randal Beris 
hercegkapitány idején – hátat fordított 
hagyományainak és a Függetlenek Ligájnak, hogy 
a nagykirály és Toron hűségére térjen. A hitvalló 
egyházak sorába emelte Tharr kultuszát, mely 
tüstént megjelent, de nem volt ideje gyökeret 
verni: Randal idősebb fia és utóda, a tragikusan 
rövid életű Beren a Pyarron szerinti 3665. 
esztendő ún. kurta utódlási háborújában anélkül 
irtotta el a szigetekről, hogy papok és hüllő-
szerzetesek vérét ontotta volna. Országlásának 
négy esztendeje alatt visszavezette népét Antoh 
hitére, és megújította szövetségét Rak Narvallal is. 

Ez a kulcsfontosságú terület, melyet az 
ország legkitűnőbb szkoggjai és legvitézebb 
falanxharcosai vigyáznak, jelenleg öccse, a 
hatalma teljében lévő Calyd Ruplert Karnelian 
uradalma. A hányatott sorsú hercegkapitány, aki a 
14. zászlóháborúban a vörös hadurak pártjára állva 
rendkívüli merészségről és kiváló stratégiai 
érzékről tett tanúbizonyságot, a kontinentalizmus 
elkötelezett híveként tartják számon. 

A Karnelian ház és Tengermellék 
hagyományos címerpajzsa háromszögletű; 
tengerzöld mezejében dagadó vitorlájú, bíborral és 
arannyal fegyverzett, szkogg látható ezüstben. 

Toranik 

Abaszisz legdélibb és legnépesebb 
tartománya; televénye – a Hammuni-magasföldről 
alázúduló Zarade folyó hordaléka jóvoltából – a 
legtermékenyebbek közé tartozik a déli 
partvidéken. Hercegkapitányi dinasztiája, a liori 
beütésű dul Hossad ház emberemlékezet óta 
gazdasági alapú reálpolitikát folytat, azaz bárkinek 
kész gabonát, vágóállatot és tartósított élelmiszert 
szállítani, aki megfizeti... és sem velük, sem 
uradalmuk lakóival szemben nem támaszt túlzó 
igényeket. 

A jelenlegi hercegkapitány, Lothyr dul 
Hossad Abaszisz legfiatalabb tartományura. 
Székvárosának, a síkvidéki Soradiának nincsenek 
említésre méltó természetes védművei, salastrosi 
terméskőből épült háromszoros falgyűrűjében 
azonban féltucat zászlóháború profitja testesül 

meg. Lakói meggyőződéssel vallják, hogy a „a 
szférák széthullásáig” hirdeti majd a kemény 
munka és a józan belátás diadalát. 

Toranik vallási sokszínűség tekintetében 
csak Ifinhez mérhető: a hitvalló egyházak 
legtöbbjének akadnak itt felekezetei és 
templomai. A 14. zászlóháborút követően a fiatal 
hercegkapitány – sokak meglepetésére – a 
Darton-kultusz maremita irányzatát is a 
támogatottak sorába emelte; a hírek szerint 
személyesen utazott Rowonba, hogy biztosítsa a 
Sinemossába tartó karavánok szárazföldi 
útvonalát. 

A Dul Hossad ház és a tartomány 
háromszögletű címerpajzsának mezeje égkék, 
ezüsttel áttört; rajta hármas falgyűrű feketében, 
felette tárt szárnyú, arannyal fegyverzett sólyom 
vörösben. 

Nyktalos 

Ifin keleti szomszédja és régi vetélytársa; a 
közelmúltig jelentős hatalommal bíró – az 
abbitflotta P. sz. 3609-es Ragg-foki vereségéig8 
az aranytrónusra is esélyes – Amalli ház 
uradalma. Hercegkapitányai hagyományosan 
Antoh hitét vallják, természetes szövetségesei a 
Karnelianoknak, és oszlopos tagjai a Függetlenek 
Ligájának, melyet nem egyszer használtak 
eszközként hatalmi játszmáikban az elmúlt félezer 
év során. Századelőn bekövetkezett 
pozícióvesztésüket önnön rövidlátásuk okozta: a 
Toronnal való szakítás a közvélekedés szerint 
sikeres lehetett volna, ha dinasztikus érdekeik 
helyett az ország javát nézik, és a 14. 
zászlóháborúig várnak vele. 

A jelenlegi hercegkapitány, az agg Marsidas 
Amalli, megfáradtan, de meg nem törve trónol 
vérvonala dicsőségének romjain, és fogal-
körömmel óvja azt a keveset, amit elődei 
nagyralátó víziója meghagyott neki. 

Nyktalos – főként annak székvárosa, a 
fénykorában Ifinnel vetekedő méretű Obrat – a 

                                                 
8 A regnáló nagykirály – Nyktalos nyomására – felmondta a 
toroni concordiát, és érctestű transzkoggák sokaságát 
indította észak felé, hogy Toron évezredes tengeri 
hegemóniájának véget vessen. Újítás és hagyomány Ragg-
foknál vívott csatájából az utóbbi került ki győztesen: az 
abbitflotta vereséget szenvedett, Abaszisz pedig kénytelen 
volt megerősíteni Toronhoz fűződő „barátságát”. 
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homályszekták melegágya. Antoh 
egyháza láthatóan képtelen 
burjánzásuknak gátat vetni, és befolyásuk 
korlátozására sincsenek biztos módszerei. 

Az Amallik és a tartomány 
háromszögletű címerpajzsának mezeje 
fekete, rajta előtörő ezüsttel fegyverzett 
kalmárhal látható aranyban. 

Baraad-sziget 

Sosem tartozott Hiere Otlokir 
uradalmához – a Baraad-szorostól 
északra fekvő, az Éjidőkben sok vihart és 
még több halált látott szárazulat csak 
Abaszisz felvirágzásával népesült be 
ismét, nem kis részben a déli part 
terményei és nyersanyagai iránt 
érdeklődő shuluri kereskedőházak 
jóvoltából. 

A toroni terjeszkedés melegágya, a 
concordia első számú haszonélvezője 
államszerződéssel csatlakozott az aszisz 
koronához, de még a többi tartománynál 
is nyilvánvalóbban független tőle. 
Gazdagságának jelentős hányada toroni 
származású, toroni értékrend szerint élő 
famíliák kezében összpontosul – még 
hercegkapitánya sincs, csak főbírája, akit 
a helyi arisztokrácia hosszabb-rövidebb 
időre (rendszerint egy életre) választ az 
Összetartozás éjjelének orgiáját követő 
hajnalon. 

Fővárosában, Baraadheikben 
található Abaszisz, sőt, talán az egész déli 
partvidék legnagyobb Tharr hitű 
felekezete. Vezetője, Udalbaar 
rontásérsek – a túlparti császár 
lélekőrének példáját követve – 
árnyékként kíséri a főbírát mindenhová. 

Baraad címerpajzsa háromszögletű, 
alul-felül hullámkékkel fogazott ezüst 
mezejének közepén, éjkék karakkáktól 
közrefogottan, Tharr háromfejű szigíliája 
látszik feketében, alatta visszahajló, 
arannyal fegyverzett cápa vörösben. 

Abaszisz székvárosa9 
Ifin, a Quironeia déli partvidékének város-

óriása sok vihart látott az alapítása óta eltelt két 
évezredben. A legtöbb kárt mégsem a falait 
ostromló elemek, hanem az aranytrónusán 
egymást váltó nagykirályok miatt szenvedte el: 
utóbbiak zöme mostohán – de legalábbis 
gondatlanul – bánt Abaszisz koronaékszerével. 

Az egymásnak ellentmondó városrendezési 
tervek, félbemaradt építkezések és ötletszerű 
átalakítások megtették a magukét: a Nagy Otlokir 
által kyr mintájúnak megálmodott kikötővárosban 
manapság csak azok képesek megbízhatóan 
eligazodni, akik egész életüket falai között 
töltötték. 

A nagykirályok – az aranytrónus adó- és 
vámbevételeit növelendő – gyakorta, nem egyszer 
gátlástalanul átrajzolták a térképeket; negyedeket 
választottak szét és olvasztottak össze új 
városrészekké. A korábbi uralkodók emlékét őrző 
közterületek és épületek nevet cseréltek, a szobrok 
és emlékművek helyére újak kerültek. Volt idő, 
mikor Ifin összesen három – az országló 
nagykirály gyermekeinek nevét viselő – 
negyedből állt, és olyan is, mikor kilencfelé 
szabdalta az uralkodói akarat, hogy az 
aranytrónussal dacoló dinasztiák érdekeltségeit 
különadókkal sújthassa. 

Palotanegyed 

A Kilátó-domb déli oldalától a kikötőerőd 
nyugati bástyájáig, a helybéliek által 
Delfinugratónak nevezett földnyelv tetején emelt 
erősség lábáig terjed. Meredek utcáinak két 
oldalán vegyesen állnak a hagyományosnak 
mondott arisztokrácia és az újnemesség palotái. 
Fölöttük magasodik a nagykirály palotaerődje, 
északi sarkában a Tűtorony feketemárvány 
lándzsájával, mely még derült időben sem veszít 
komorságából. 

A negyed déli oldalát a régi városfal 
maradványa öleli körül, ami egészen a királyi 
ércraktár bástyákkal és tornyokkal megtűzdelt 
tömbjéig húzódik. Kikötő-öböl felőli oldalán 
külön mólók épültek az itt élő családok számára; 

                                                 
9 A leírás kompatibilis a Raoul Renier Acél és oroszlán c. 
regényében megjelent Ifin térképpel. 
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az öbölnek ezt a részét a királyi család és az 
udvartartás tagjait, valamint az Ifinbe érkező 
diplomatákat szállító járműveknek tartják fenn. 

Várnegyed 

A Palotanegyed falától a Fényszínház hátsó 
frontjáig húzódik a Várnegyed, ahol a 
tartományurak (hercegkapitányok) ifini 
rezidenciái állnak. Keletkezésük időpontjától és az 
adott dinasztia Aranytrónushoz fűződő 
viszonyától függetlenül kész erődítmény 
valamennyi – még Baraad-sziget rontásérsekének 
palotája is, mely Tharr nagytemplomával 
szemben, a negyed szélén magasodik ki a házak 
közül. 

A negyed egykor az Abbit-negyeddel együtt 
alkotta az országalapító nevét viselő Hierevárost, 
Ranrag Otlokir azonban rendeletileg 
kettéválasztotta az Ifin térkapujának otthont adó 
területet, hogy legalább a keleti fertályon működő 
vállalkozások hasznából megkaphassa a neki járó 
sápot. A nyugati oldal vendégházai, arénái és 
kiszolgáló létesítményei jobbára a 
hercegkapitányok és a Tharr-egyház érdekeltségi 
körébe tartoznak, így élvezik azok mindenkori 
kiváltságát, az adófizetés előli elzárkózást is: 
profitjukból csak annyi jut az Aranytrónus 
kincstárába, amennyit támogatójuk pillanatnyi 
érdeke megkíván. 

A Várnegyed kisebb házaiban a korona 
szolgálatában meggazdagodott tisztviselők és 
katonák, illetve a kalmárdinasztiák elöljárói élnek. 
A magas kultúra fellegvárainak (színházak, 
előadótermek) többsége is itt található: az épületek 
egymásnak vetett hátú hadrendje hagyományos 
ütközőzónája a negyed és a keletebbre fekvő 
városrészek népének. 

Abbitnegyed 

A hetedkor végi Ifin második legnagyobb – 
vendégházakban és csapszékekben, szentélyekben 
és arénákban egyaránt bővelkedő – városrésze. 
Délkeleti csücskének dísze az Obsz Diadalív, 
melyet az országalapító merrinimi győzelmének 
ezeréves évfordulójára emelt a nevét viselő 
dinasztia. Déli oldalának városfallal szomszédos 
parkjában található Ifin nyilvános térkapuja, észak 
felől a kereskedelmi kikötő raktárai és a 

révkapitányság épületei határolják. A legtöbb 
utazó ebben a negyedben fordul meg; lakossága a 
jelentősebb ünnepek előestéjén órák alatt 
megkétszereződik. 

Óváros 

A helybeliek által Óifinként emlegetett 
negyed kiterjedését tekintve a legnagyobb a 
székvárosban: majd’ az egész Temető-dombot, és 
a korábban Vályogvetőnek nevezett 
szegénynegyedet is magában foglalja. A romos, 
ősi paloták és a szűkösen élő nemesi családok 
otthonai sokszoros gyűrűt alkotnak a nekropolisz 
falakkal övezett sírkertje körül. Antoh temploma, 
a szigonyérsek lakhelye is ebben a negyedben áll 
– az istennő legelszántabb hívei ezért nem 
hagyják el a régi fényét századokkal korábban 
elvesztett városrészt. 

Az Óváros a Quironeia déli partjának 
legnépesebb legnépesebb vanír10 kolóniájával 
büszkélkedhet. Aknaerődjének járatai mélyen a 
Temető-domb alá nyúlnak; összes titkukat talán 
még a bennük élők sem ismerik. 

Kalmárnegyed 

A nagy kereskedőházak és kalmárligák 
raktárerődjeivel sűrűn beépített negyed, közepén 
az Öregpiac roppant csarnokával. Az Abasziszt a 
keleti városállamokkal és Sinemossával összekötő 
két (külső és belső) karavánúton áradó tömegek 
jobbára az itteni városkapun lépnek Ifinbe, ezért 
fogadókból és tequisekből nincs hiány. Az öböl 
innenső karéjának Halászkikötője is jelentős 
forgalmat bonyolít: a tengert járó bárkák Antoh 
minden kincsét az Öregpiac kazamatáinak 
jégvermeibe hordják. A negyed széles körben 
használt „Rákászvég” elnevezése annak az 
időszaknak az emlékét őrzi, mikor a két karavánút 
közt terpeszkedő Sóstó még közvetlen 
összeköttetésben állt a tengerrel, és a tízlábúak 
előszeretettel választották szaporodóhelyként, 
temérdek helyi családnak biztosítva könnyű 
megélhetést. 

 

                                                 
10 A Bórog szgetéről áttelepült hílar nép ynevi ága (lásd még 
a Karr-Khazad kapui c. novelláskötetet). 
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Vasnegyed 

Az Őrdomb aljában elterülő 
városrész a kézművescéhek és 
mesteremberek otthona. Minden olyan 
műhely itt kap helyet, aminek 
tevékenysége – a vele járó zaj vagy bűz 
miatt – nem kívánatos a város belső 
kerületeiben. Az uralkodó szélirány a 
Temető- és az Őrdomb közé eső területen 
az év nagyobb részében északnyugati, és 
kiszámítható rendszerességgel szabadítja 
meg a környéket a füsttől meg az 
egészségtelen kipárolgásoktól. A zaj 
viszont állandó társa az itt élőknek: az 
öböl karéja mentén hajóépítő műhelyek 
és szárazdokkok váltakoznak 
kereskedelmi kikötőkkel és 
fűrészmalmokkal. 

Őrnegyed 

Ifin legkeletibb negyede az 
Őrdombot öleli körül; legmagasabb 
pontján – a palotaerőddel átellenben – a 
nagykirály hadiakadémiájának 
ikertornyos épületegyüttese áll. Falait az 
egyik oldalon a tengerészet hullámzöld, a 
másikon a gyalogság acélkék zászlaja 
díszíti. A tornyokhoz Abaszisz királyi 
seregének kaszárnyaerődjei mellett visz 
az út – a hozzáértők szerint a Sheraltól 
északra nemigen találnak jobbat azok, 
akik a gyalogsági alakzatkarc 
tudományában kívánnak elmélyedni. Az 
öböl felé kanyargó hadiutak egészen a 
keleti kikötőerődig vezetnek, ahonnan a 

seregtestek könnyedén elérhetik az Arzenál-sziget 
hadikikötőit. 

Jó néhány palota is akad a környéken. Ezek 
többségét rangos katonadinasztiák, akadémiai 
oktatók és koronahű betűvetők lakják. Utóbbiak 
feladata, hogy a komplexum működéséről az 
aranytrónusra nézve minél kedvezőbb képet 
fessenek. 

A Vasnegyedhez és a városfalhoz közelebb 
eső részeken nem egy bordély és italmérés 
működik, mely a különféle rendű és rangú 
fegyverforgatók kiszolgálását tekinti fő 
feladatának. 

A hét hivatalos negyed mellett szólnunk kell 
a nyolcadikról is, mely egy évezrede nem szerepel 
a nagykirály kartográfusai által készített 
térképeken, és mostanra a másutt rajzoltakon is 
ritka vendégnek számít. Az ifiniek zöme az öböl 
mentén húzódó, a rakpart és az első 
keresztcsatorna közé eső sávot – az egyes 
szakaszok tényleges hovatartozásától függetlenül 
– „Kikötőnegyed” néven emlegeti. 
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Ezen cikk Abaszisz székvárosa és 
tartományai részei szerepelt az Ifini éjszakák 2 
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