Raoul Renier Alidaxról
Valaki kérdezte, hogy milyen isteneket imádnak Alidaxban. Kérem szépen, Morgena töredékaspektusait, a legbrutálisabbak (pl. Malvaise vagy a Méreggel Szoptató Anya) kivételével. A
kyr pantheon többi tagja errefelé nemkívánatosnak számít, legkivált Orwella, akinek a híveit
agresszíven és könyörtelenül üldözik. Sogronnal és pláne Tharral ez ugyebár nem megy, a
boszorkánykirályn k azonban minden t lük telhet t megtesznek, hogy a híveik baromira ne
érezzék jól magukat Alidaxban. (Analóg szituáció: a pyarroni vallás helyzete a Dwyll
Unióban.) Mindez nem vonatkozik a kyr pantheon alsóbbrend entitásaira, a különféle
hekkákra, démonszentekre és kultúrhéroszokra, akik közül sokan virágzó
boszorkányszektákat patronálnak. (Lásd Gazsi kiadatlan Toron kiegészít jét.) Továbbá
másodlagosan van itt némi kultusza azoknak a pyarronita istenn knek is, akik rendelkeznek
szeszélyes, kaotikus, romboló vonásokkal. Tehát: Antoh, Arel, Ellana, Della és Noir.
Mindenki más megy a büdös kurva anyjába, a jó öreg Ranagoltól Darton atyáig. (Livinában
ehhez képest dühöng a vallási tolerancia.)
Megjegyzés: Tudom, tudom, Orwella elvileg a pyarroni pantheonba tartozik. Ugyanakkor
viszont évezredekkel az istencsalád megnyilvánulása el tt aktívan közrem ködött Kyria
megbuktatásában. Úgyhogy szerintem akiknek az emlékezete itt északon visszanyúlik a
pártütés koráig – többek között az alidaxiak –, azok abszolúte nem tekintik t pyarroni
istenn nek. (Egy rossz ponttal kevesebb a pantheonnak.)
Alidax egyfajta ökumenikus boszorkányállam. Néhány kultusz tiltott, a veszettebbek közül,
egyébként azonban minden boszi felvételt nyerhet, aki a) nem a tilalmas hatalmak egyikét
tiszteli, és b) nem tagja egyetlen más rendnek vagy szektának sem. Ez az utóbbi nagyon
fontos tényez , mert máskülönben megsz nne a szervezeti egység, és a városállam
széthullana a tucatnyi különféle irányba húzó részérdekek feszítésében. Tehát, példának
okáért: Alidaxban vannak Amirrt és Raonát imádó boszorkányok, ezek azonban függetlenek a
Vérkönny, illetve a Szell sóhaj rendt l, és kizárólag az alidaxi királyn nek tartoznak
h séggel. Hasonlóképpen akad itt pár pyarronita boszorkány, akik a pyarroni istenn k
sötétebb aspektusait tisztelik, ezeknek azonban kibaszottul semmi közük a bevett pyarronita
egyházakhoz, nagy ívben szarnak a doktrínáikra és a politikai iránymutatásukra. Livina
nagyjából ugyanilyen elven m ködik, csak mindkét irányban nyitottabban és toleránsabban.
Az összes többi boszorkányszervezet szektárius alapon épül fel, a Hattyúkert Húgait kivéve,
akik viszont nem alkotnak szuverén csoportosulást és kizárólag Toronban aktívak. (Szóval
ket ebb l a buliból nyugodtan kihagyhatjuk.)
A kormányzati berendezkedést nagyjából úgy kell elképzelni, mint a pápaságnál. A királyn
abszolút monarcha, de m ködik mellette egy tanácsadó testület, amit Kupolának hívnak, a
tagjai pedig az általa, illetve el dei által kinevezett rangid s boszik. ket nem felekezeti
alapon válogatják, hanem politikai súly és egyéni érdemek szerint, szóval minden további
nélkül el fordulhat, hogy – teszem azt – a Shamragot tisztel alidaxi bosziknak egyetlen
képvisel jük sincs a Kupolában, a Berkanót tisztel knek viszont féltucat. A királyn halála
esetén a Kupola a saját kebeléb l választ utódot, valahogy olyasformán, mint a bíborosi
konzisztórium. (A livinai Gyülekezet ennél némileg demokratikusabb.)
Az alidaxi alkotmány nagyon gondosan ügyel rá, nehogy az állam átmehessen örökletes
monarchiába, ezért a Kupola tagjainak (következésképpen az innen kikerül királyn knek is)
szigorúan tiltja a házasságot és a gyerekszülést. Ez nem szüzességi fogadalom: annyit
kefélhetnek, amennyit óhajtanak, csak családot alapítani tilos. Ha mégis megteszik, le kell
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mondaniuk a posztjukról. A szimpla, piaci boszikat nem kötik ilyen el írások, de amennyiben
politikai aspirációik vannak (vagyis id vel a Kupolába akarnak emelkedni), értelemszer en
k is ennek megfelel en viselkednek.
A független boszorkányrendek nem tartoznak engedelmességgel Alidaxnak, de általában
megszívlelik a tanácsait. Ezt a legcélszer bb a római pápa és – mondjuk – az örmény
katholikosz viszonyának analógiájára elképzelni.
Alidax hivatalos nyelve a köztoroni, de általánosan használatos a tengeri közös is. (Az ervet
hagyjuk ki ebb l a játékból, azt még az erv hercegségekben sem mindenki beszéli.)
szintén sajnálom, de ez a koncepció (meg amit följebb, az alidaxi vallásról írtam) fölülírja a
Szürkecsuklyások elképzeléseit. A részletekben esetleg egyeztethetünk, a fönt vázolt alapok
azonban nem képezik vita tárgyát, ugyanis ezeken nyugszik a kötet keretét adó elbeszélésem.
Forrás:A Delta Vision kiadó honlapja, M.A.G.U.S.-kiadványok, 2008. április
http://www.deltavision.hu/forum/viewforum.php?id=30
Netes népszer sítés és utánközlés: Fantasycentrum
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