
 

 

 
 

kun Larwadhen Ház 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A kun Larwadhen Ház egy aszisz 
eredetű, khiddóni kisnemesi Ház. 
Birtokuk az állam legnagyobb városától, 
Quanzaistól délnyugatra, Larquisa 
falujától alig három mérföldre található. 
A család a tulajdonosa a Larwadhen 
harcos iskolának is, ahol a 
Városállamokban híres abbitcsillagokat 
képzik. 

Történelem 
A Larwadhen család eredetileg 

egy abasziszi, lampryssai katonacsalád. 
Psz. 3600 környékén a családfő, Urham 
Larwadhen a lampryssai hercegkapitány 
falanxának egyik kiképző hadnagya 
volt. Csúnyán összekülönbözött 
feletteseivel, és emiatt távoznia kellett a 
hadseregből. Az életvidám, makacs és 
ambiciózus katona azonban nem adta 
fel, ez a változás csak a kezdő lökést 
adta, hogy a délvidékre utazzon egykori 
szerelme, Dina Ervil után, aki egy aszisz 
karavánnal települt a Déli Városállamok 
Khiddónjába.  

A volt hadnagy mindenét pénzzé 
teszi, és három hűséges katonatársával 
utazik a délvidékre, Khiddónba a Psz. 
3600-ban. Dinára a hercegség 
legnagyobb városa, Quanzais mellett, 
egy Larquisa nevű faluban talál rá; a 
szépségéről híres aszisz nő szolgálóként 
dolgozik. Még ebben az évben 
összeházasodnak, Quanzaisban, Antoh 
hitének megfelelően.  
 

A büszke aszisz harcos 
házasságuk után házat vásárol, és 
mivel a gazdálkodásban nem találja 
sem a sikert, sem az élvezetet, 
tanítványokat fogad, akiket 
fegyverforgatásra, lándzsavívásra és a 
rövidkard használatára oktat. Az olcsó 
tandíj és az érdekes, északi harcmodor 
– no meg a kocsmákban szárnyra kapó 
dicső háborús történetek – vonzza a 
tanulni, erősödni, kiemelkedni akaró 
ifjakat, és alig három év múltán már a 
falutól távolabb, egy önálló telken 
folyik a több, mint tucatnyi tanítvány 
felkészítése. Urham gyorsan maga 
mellé csábítja a katonáskodást feledni 
nem tudó embereit, (Dalmor Hessidot, 
Uled Thallart és Vors Fraggant) így 
igazi aszisz falanksz stílust kezd ölteni 
a kiképzés. Az iskolának már ekkor 
híre megy, ám alakzatharca, és 
kemény, katonai jellege miatt 
elsősorban a szegényebb rétegekből 
érkeznek ifjak, olyanok, akik ki tudják 
fizetni az egy arany tandíjat. Az 
iskolából, mely már ekkor Larwadhen 
nevét viseli, évenként került ki tíz-
egynéhány kiváló harcos, akik az 
egyéni harc mellett alakzatban is 
megállták a helyüket, és aszisz mintára 
beléjük nevelt fegyelmezettséggel 
illesztették pajzsukat bármely 
délvidéki sereg pajzsfalába.  

Urhamnak Psz. 3602-ben, 36 
évesen fia születik, Raster. Három 
évvel később Dina asszony újabb 
fiúval, Riegarral örvendezteti meg urát 
és velük ünnepli a fiú születését  
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a harcos iskola is. Khiddónban Psz. 3606-tól 3610-ig 
gyakorlatilag polgárháborús időszak következik, 
ahol Urham – és az iskola is – Quanzais mellé állt, 
és harcosait a jhearnak ajánlotta. A Larwadhen 
iskola abbitrög jelét viselő harcosok szépen 
megállták a helyüket, a 3608-as Quanzaisi csatában 
(mely egyébként a nevével ellentétben többnapi 
távolságra zajlott a lázadó várostól) nem kis 
szerepük volt a tartományi sereg menekülésének 
magakadályozásában, így annak a parasztokból álló, 
külhoniakkal támogatott sereg, a jhear nagyjainak 
vezetése alatt végzetes veszteséget tudott okozni. A 
khiddóni bulla Psz. 3610-es kihirdetése után a nagy 
önállóságot kapott város nem maradt hálátlan, egy 
évvel később hivatalos okiratban erősítette meg a 
derék aszisz katona és iskolája tulajdonjogát a 
Lorquisa falvától néhány mérföldre fekvő, majd 
négy négyzetmérföldes terület felett. 

A háború végeztével nyugalmas időszak 
következik, és Psz. 3612-ben a családba leány 
születik, Tirniella, az ekkor már 46 esztendős 
családfő utolsó gyermeke. 

Néhány évvel később, Psz. 3614-ben a jhear 
hivatalos szerződést köt a Larwadhen iskolával, az 
Erthol kun Arneas városmester aláírásával és 
pecsétjével ellátott irat szerint az iskola területe 
örökösen a Larwadhen család tulajdonában marad, 
mindaddig, amíg működtetik magas színvonalú 
iskolájukat. Egy kiegészítés szerint az akkor már 
kétéves képzést folytató iskola minden évben 
vállalja tíz katona ingyenes kiképzését, akik ezután a 
quanzaisi városi őrség, az Angyalszárny tagjai 
lesznek A Ház és az iskola ilyenformán rója le 
kötelezettségeit a város felé. 

Psz. 3653-ban tisztes öregségben életét veszti 
a családfő, Urham Larwadhen, az „alapító”. A Ház 
vezetését és a harcos iskolát legidősebb fia, Raster 
veszi át, aki maga is kiváló harcos hírében állt. Az ő 
idejében változik az iskola jele az abbitrögből abbit 
csillaggá, és eképpen nevezik az onnan kikerült 
harcosokat is. Öccse, Riegar, maga is kiváló harcos, 
apja tanítványa, először oktató az iskolában, később 
kalandozni kezd. Psz. 3658-ban veszti életét 
Erionban. Huga, Tirniella tizenöt éves korában 
hozzámegy a larquisai falubíró középső fiához, és 
három fiút szül neki. Psz. 3659-ben, 47 esztendősen 
távozik Darton birodalmába. 

A család és a város gyümölcsöző 
együttműködésének, no és a városi őrség 
fejlesztésére adott, 30 arany támogatásnak 

köszönhetően Quanzais városmestere, a pyar 
származású nemes, Leath de Garle Psz. 3656-
ban kisnemesi rangot adományozott Raster 
Larwadhen részére, amit a khiddóni herceg – az 
akkori városmester jó barátja – is jóváhagyott. 
A nemesi levélhez címer is tartozott, a Ház 
ekkor vette fel a kék-fehér kék csíkos, alul 
fehér mezőben abbitrögöt ábrázoló címert. A 
Ház tagjai jogosultak lettek a khiddóni nemesek 
nevének előtagjának, a ’kun’-nak használatára 
is, így az ötvenöt éves családfőt már Raster kun 
Larwadhen néven helyezik örök nyugalomra a 
quanzaisi temető nemesi részének egyik új 
kriptájában.  

Raster, akire később a „nemes” jelzőt 
aggatják, Psz. 3623-ban veszi feleségül a 
khiddóni aszisz kolónia egy csinos leányát, 
Arnalla Hessodot. Psz. 3625-ben megszületik 
első fia – későbbi utóda – Kasper. Több 
gyermeke nem született. A családfő és katonai 
kiképző, 57 évesen, egy gorviki nemessel 
folytatott párbajban veszíti életét. A gorviki 
eltűnik, az apja helyébe lépő Kasper nem tud 
bosszút állni.  

Kasper kun Larwadhen méltónak 
bizonyul a családi hagyományokra és nagy 
szakértelemmel vezeti a harcos iskolát. Psz. 
3650-ben veszi feleségül Medhab Jakront, egy 
syburri származású kereskedő lányát. Psz. 
3650-ben születik első fia, Bargald. Második 
gyermeke Psz. 3652-ben született, Ehissa, aki 
17 évesen ment hozzá egy predochi nemes 
fiához, azóta is ott élnek. Psz. 3653-ban 
születik harmadik gyermekük, Pelhin, aki egy 
évvel később meghal egy betegségben. 

A szintén jó harcossá fejlődő Bargald 
apja unszolására nem csak a katonáskodásban 
van otthon, de előszeretettel mozog a quanzaisi 
nemesi körökben is. Számos párbajt nyer, és 
kapcsolatba kerül a shadoni Deligha Ház 
legkisebb leányával, Arielleel. A büszke apa, 
Kasper Psz. 3675-ben kéri meg fia számára a 
lány kezét Eromo sin Delighától, a Domvik 
hetedik arcát tagadó nemestől. Ekkor kerül be a 
Larwadhen címerbe a kék alapon fehér, 
hatszirmú Deligha-virág. A házasság után egy 
évvel Kasper, önként jelentkező tanítványai és 
emberei élén – saját fiát szigorú paranccsal 
marasztalva – Pyarron védelmére útra kel, senki 
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nem tér vissza a szent város falai alól. Tette 
miatt a „harcos” melléknéven emlegetik. 

 Bargold kun Larwadhen, akit az 
„építő” jelzővel illetnek, Psz. 3676-ban 
veszi át apjától a Ház és a harcos iskola 
vezetését. Elődeivel ellentétben már 
otthonosan mozog a nemesi körökben, tagja 
a quanzaisi nemesi életek is. Ám abban is 
elüt elődeitől, hogy feleségének hála, 
mélyebben megismerkedik Domvik 
tanaival, igaz, a Delighák által képviselt 
csonka változattal.  

Psz. 3676-ban születik első gyermeke, 
a fiú a shadoni csengésű Almor nevet kapja. 
Két évvel később leány születik a családba, 
a hollófekete hajú Madia, aki lenyűgöző 
asziszos szépségével már fiatalon a 
társaságok középpontjává válik, s nemesi 
vére okán a nemesifjak érdeklődését sem 
kell nélkülöznie. Psz. 3679-ben Bargold 
szoborcsoportot emeltet atyja emlékére, a 
sövényekkel és virágokkal kiegészülő 
emlékhely ma már Larquisa falvának egyik 
nevezetessége, a Pyarroni hősök parkja 
néven vált ismertté. A három lovas és hat 
gyalogos szoborból álló alkotás Albionto 
Gerhalde pyarroni Della-pap és tanítványai 
leghíresebb munkája, majd egy esztendőn 
keresztül készül. Psz. 3684-ben a Házban 
újabb ifjú születik, a feltűnő szeplői miatt 
már fiatalon csúfként emlegetett Hator. 
Bargold olyannyira elmerül a shadoni vallás 
tanulmányozásában, hogy 3691-ben 
megtagadja ősei Antoh követését, és a Hat-
Hétarcú híve lesz, valamint Domvik-
szentélyt emeltet birtokán. Egy évvel 
később – szintén szakítva a családi 
hagyományokkal, idősebbik fiát az iskola 
helyett Shadonba, az Angyalkar 
lovagrendhez küldi. 

A Larwadhen Ház feje ma, Psz. 3700-
ban még mindig az ötven esztendős Bargold 
kun Larwadhen. Utódként minden 
bizonnyal az idősebbik fia, Almor követi 
majd, aki 22 évesen, paplovagként tér haza 
Shadon birodalmából. A harcos iskola iránt 
öccse, Hator mutat nagyobb érdeklődést, 
mint a családi harci hagyományok 
továbbvivője.  

Történelem címszavakban 
Psz. 3600 Urham Larwadhen, a lampryssai 

falanx egyik kiképző hadnagya otthonát elhagyva 
három társával Khiddónba utazik. Elveszi régi 
szerelmét, Dina Ervilt. 

Psz. 3601 Urham Larwadhen megalapítja 
harcos iskoláját. 

Psz. 3602 Megszületik Raster Larwadhen. 
Psz. 3603 Elkészül az iskola erődje. 
Psz. 3605 Megszületik Riegar Larwadhen. 
Psz. 3606-3610 Polgárháború Khiddónban. 
Psz. 3610 A khiddóni bulla kiadása. 
Psz. 3611 A jhear hivatalosan erősíti meg a 

Larwadhen család tulajdonjogát az iskola birtokára. 
Psz. 3612 Megszületik Tirniella Larwadhen. 
Psz. 3614 A jhear szerződést köt a Larwadhen 

iskolával évenkénti tíz katona ingyenes kiképzésére. 
Psz. 3616 A Larwadhen harcos iskolában 

megrendezik az első Abbitkard viadalt, melyet eztán 
ötévente tartanak. 

Psz. 3623 Raster Larwadhen feleségül veszi 
Arnella Hessodot. 

Psz. 3625 Megszületik Kasper Larwadhen. 
Psz. 3627 Tirniella Larwadhen hozzámegy a 

larquisai falubíró középső fiához. 
Psz. 3650 Kasper feleségül veszi Medhab 

Jakront, Bargald születése. 
Psz. 3652 Megszületik Ehissa Larwadhen. 
Psz. 3653 Meghal Urham Larwadhen, és fia, 

Raster veszi át helyét. Pelhin születése. 
Psz. 3654 Pelhin halála betegségben. 
Psz. 3656 Raster Larwadhen nemesi rangot 

kap. Elkezdi a család palotájának építését. 
Psz. 3658 Riegar Larwadhen meghal 

Erionban. 
Psz. 3659 Raster kun Larwadhen halála, utóda 

Kasper lesz. 
Psz. 3662 Elkészül a Larwadhen palota. 
Psz. 3675 Kasper kun Larwadhen feleségül 

kéri a Deligha Ház leányát, Ariellet fia számára. 
Psz. 3676 Kasper kun Larwadhen katonáival 

Ó-Pyarronba indul. Almor születése. 
Psz. 3678 Madia születése. 
Psz. 3679 Ehissa kun Larwadhen feleségül 

megy egy predoci nemeshez. Bargald felépítteti a 
Pyarroni hősök parkját Lorquisaban. 

Psz. 3684 Megszületik Hator. 
Psz. 3691 Bergald kun Larwadhen Domvik 

híve lesz, szentélyt építtet birtokán. 
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Psz. 3692 Almor kun Larwadhen Shadonba 
utazik az Angyalkar lovagrendhez. 

Psz. 3698 Almor paplovagként tér vissza 
Shadonból. 

Székhely 
A Larwaden Ház székhelye a Quanzaistól 

tizennyolc mérföldnyire délnyugatra fekvő Larquisa 
falujától mintegy három mérföldnyire délre 
található. A területet a család kis túlzással palotának 
hívott házának felépítése után Tüskedombként 
emlegetik, kiálló, magas tornya miatt. A család 
megérkezésekor még csak a domb északi részén 
emeltek egy faházat, amely otthont adott a 
családnak. A harcos iskola e mellett, kezdetben 
sátorban lakva működött. Az iskola erődje két év 
alatt készült el, 3603-ban már állt. Ezt kisebb-
nagyobb bővítésekkel használták, jelentősen a Psz. 
3685-ben bővült, ekkor nyerte el teljes, ma is létező 
formáját. 

A családnak otthont adó takaros faházat Psz. 
3656-ban kezdték lecserélni, Raster Larwadhen 
ekkor látta elérkezettnek az időt egy palota 
emelésére a domb nagyobb, déli részén. A számos 
melléképülettel ellátott kőépület, amelyet egyetlen, 
magas lakótornya miatt csúfolnak palotának, hat év 
alatt készült el.  

A családnak Quanzaisban is van egy háza, a 
nemesi negyedhez közel. Itt laknak, ha ügyeik a 
nagyvárosba szólítják őket. 

Birtok, gazdaság 
A Larwadhen Ház fő bevételi forrása az 

azonos néven működő harcos iskola. Hozzávetőleg 
évenkénti 20 arany tiszta hasznot termel a Háznak. 
Emellett, bár fizetésért, de biztosítja a kiképzett, 
hűséges testőröket is, mivel a Ház harminc-
egynéhány főt számláló testőrségét elsősorban a 
harcos iskolából toborozza. A Ház alkalomadtán 
bérbe is adja tanítványait, kisebb helyi háborúkban – 
csakis a jhear engedélyével – mint zsoldos csapat 
tevékenykedik. 

A közeli falu még az iskola kovácsműhelye 
miatt is szoros kapcsolatot tart fenn a Házzal, szinte 
naponta keresik fel.  

A Larwadhen uradalom földjei alig 
elégségesek az önellátásra, viszonylag nagy összeget 

költenek évente az élelem beszerzésére, ami 
viszont jó megélhetést kínál a közeli falu nagy 
részének.  

A harcosiskola fogadója is termel némi 
hasznot. A fogadót a rendszeres Abbitkard 
viadalok miatt alakították ki, mivel ilyenkor 
sokszorosára nő az erőd forgalma. A 
Markolatgombhoz címzett fogadó nem csak 
nevével tűnik ki a többi közül. A katonásan 
puritán szobák mellett a gyakorlóudvar és 
felszerelésének egy része is a lakók 
rendelkezésére áll. Emellett különlegessége, 
hogy aki a fogadó közepén álló próbabábun és 
porondon bemutat néhány érdekes technikát 
rövidkardjával, annak minden fél áron van! 
(ehhez negyedik fokú rövidkard kezelési tudás 
szükséges) A fogadót Uddar Hessid vezeti, aki 
az annak idején Abasziszt az alapítóval együtt 
elhagyó Dalmor Hessid leszármazottja, és a 
harcos hagyományok méltó őrzője, egyébként 
Hator kun Larwadhen jó barátja.  

Címer 
A Larwadhen Háznak a Psz. 3656 után, a 

nemesi rang megszerzésétől számítva van 
címere. A Ház – az iskola miatt – addig is 
gyakran használta az abbitrög jelképet, így ez 
lett a címer alapja is. A Ház címere aszisz 
pajzsban, kékkel alapon ezüst pólya, benne 
szürke abbitrög. Psz. 3675 után, a Deligha 
Házzal kötött, házassággal megerősített 
szövetség jeleként bekerült a bal pajzsfőbe a 
kék alapon ezüst hatszirmú Deligha-virág.   

Bergald kun Larwadhen már él az egyéni 
címer lehetőségével is, így az ő címerét az 
abbitrög fölé helyezett ezüst, nyolcágú csillag 
egészíti ki. Fia, Almor kun Larwadhen 
lovagsága okán, a shadoni szokásoknak 
megfelelően jogosult egyéni címerre, az ő 
címerében a családi címert középen 
kispajzsban, arany alapon hét kék buzogány 
jelképezi Domvik szolgálatát és az Angyalkar 
lovagrend színeit.  
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Iskolák, klánok 
A Ház az azonos nevű, a Tüskedomb 

mellett álló erődben székelő harcosiskola 
tulajdonosa. A jhear által kiadott szerződés 
értelmében, mindaddig nem kérdőjelezhető 
meg a Ház tulajdonjoga területeire, míg a 
harcos iskola működik. Az iskola nemcsak 
anyagilag és az alapítása jogán tulajdona a 
Larwadhen Háznak, de a ház ura, és férfi 
tagjai hagyományosan oktatók is, a 
rövidkard, a lándzsa, a taktikák mesterei. 
Eddig még minden férfiú méltónak 
bizonyult a családból arra, hogy apja –és az 
iskola – tanítványaként oktathasson a 
cölöperődben. Manapság, a Ház jelenlegi 
ura, Bargold kun Lardwadhen – bár 
szokásilag és jogilag is az iskola feje, és 
tudásban is felzárkózott a Ház 
hagyományaihoz, mégsem tanúsít túlzott 
érdeklődést a harcos iskola iránt, inkább a 
nemesi társadalom és élet vonzásában él. 
Az iskolát öccse, Hator vezeti, aki a családi 
hagyományokhoz teljesen hűen foglalkozik 
a hadtudományokkal, ám nem kívánja 
megkérdőjelezni bátyja vezető szerepét. 

 
 
 
 
 
 

Társadalom 
A Larwadhen Ház feje ma, Psz. 3700-ban még 

mindig az ötven esztendős Bargold kun Larwadhen. 
Utódként minden bizonnyal az idősebbik fia, Almor 
követi majd, aki 22 évesen, paplovagként tér haza 
Shadon birodalmából. A harcos iskola iránt öccse, 
Hator mutat nagyobb érdeklődést, mint a családi 
harci hagyományok továbbvivője, és egyébként 
Antohhoz is hű maradt.  

A nép szemében a Ház teljesen azonosul a 
harcos iskolával, ritkán fordul elő, hogy külön 
hangsúllyal emlegetnék. A közeli városokban 
feltűnő katonák, akik Quanzaist szolgálják, jó 
benyomást alakítanak ki az iskoláról, és így a Házról 
is, a nép szinte sajátjának tekinti. Ehhez járul hozzá 
még a közeli Larquisával való gyümölcsöző 
kapcsolata, a falu nagy része az erődből él, számos 
rokoni szál köti az iskolához, a viadalok idején 
megnövő, de egyéb időkben is az iskola felé áramló 
forgalom főleg a falu fogadóit, termelőit gazdagítja.  

Nemesi körökben a Házat a helyi nemesség 
egyik büszkeségének tartják, mivel saját erőből 
verekedte fel magát a nemesi rangig, és azóta is 
tisztesen helytáll, valamint helyi, igen szorosan 
kötődik a városhoz, itt lett nemes. Pont emiatt 
örvend a Ház kisebb elismertségnek a külföldről 
betelepült, nagy nemesi házak leszármazottai 
körében, hiszen a Larwadhen Ház alig száz éves 
múltra tekint vissza. A környező államokon 
túlhaladva pedig már szinte a nevét sem ismerik, a 
Larwadhenek abbitrögös címere a Városállamok 
gazdag zűrzavarába vész, csak az igen tájékozottak, 
no és a harcos körökben mozgók hallottak róla 
esetleg valamit. 

A Ház kifejezett ellenséggel nem rendelkezik, 
betelepülésekor – inkább a véletlennek, mint a jó 
politikai érzéknek köszönhetően – nem sértette meg 
egyik helyi hatalmasság érdekeit sem, olyan területre 
települt és kezdett dolgozni, ami nem tartozott senki 
érdekszférájába. A polgárháborúban és az utána 
következő együttműködésben viszont a városhoz 
láncolta magát, így politikailag Quanzaist tudhatja 
maga mögött. 

Psz. 3675-óta igen szoros a kapcsolata a 
Shadonból elszármazott Deligha Házzal, és mivel a 
shadoni vallás iránt is érdeklődni kezdett, kezd igen 
jó viszonyban lenni a helyi Domvik-hű erőkkel, 
noha Quanzais a Pyarroni vallás egyik központja a 
Városállamokban. Ez a vallási váltás eddig még nem 
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okozott problémát, nem lépett ki a békés egymás 
mellett élés medréből. 
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