
 

 

 
 

Nurween 
Sur tartomány, Dwyll-Unió 
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Psz. 3692 

Elhelyezkedés 
Nurween kis város a Pidera-

hegység egyik északi előhegyének 
nyúlványán, a Dwill-Unió Sur 
tartományában. A hatezer lakosú 
kisváros a tartomány meghatározó 
lovagrendjébe, a Sasok közé tartozó da 
Melthass család uralma alatt áll. Több 
bányászfalu és egy Naptorony tartozik 
hozzá, ezek védelmét látja el.  

Történet 
A város története minden 

bizonnyal a Ranil-rend áldásos 
tevékenységével kezdődött, ami Psz. 
1514-ben egyesítette a Dwyll-Uniót. 
Nagyszabású építkezések kezdődtek 
ebben az időben, és megtörtént a 
toroniak által szétvert, fővárosát és 
királyát vesztett ország újraszervezése 
is. Sorra nyíltak a bányásztelepülések is 
a Pidera északi lejtőin - közel lévén a 
toroni határhoz, megfelelő biztosítás 
mellett.  

Psz. 1762-ben vették először fallal 
körül azt a Nubb nevű bányászfalut, 
amelyikből később a város kinőtte 
magát. Sorsát nem csak a Sasok 
lovagrend intézőinek véletlenszerű 
választásának, hanem kedvező 
fekvésének köszönheti, ugyanis 
nemcsak a kőbányászat és a fakitermelés 
szempontjából van jó helyen,  

de nagy mennyiségben gyűjtenek be a 
Ralanit alapanyagául szolgáló sárga 
agyagból is.  

Nurween lassan kis várossá 
fejlődött, és sikerült átvészelnie a 
Zászlóháborúk viharait is, noha azok 
nem múltak el nyomtalanul. A VII. 
Zászlóháborúban Psz. 2416-ban 
elfoglalták, és több hónapig toroni 
kézen volt, a VIII. és a IX. 
Zászlóháborút megúszta, tekintve, 
hogy nem fekszik fontos stratégiai 
irányban. A X. Zászlóháborúban 
súlyos csapás éri, a Burz-nál is győző 
villámokat szóró toroni vezér 
lerombolja, és ork hadak teljesen 
kifosztják, több évtized kell neki, mire 
talpra áll. A XI. Zászlóháború idején 
már a Sasok lovagrend egyik 
lovagjának, a Mundhaar da Melthass 
csapatai védik sikerrel, a város ellenáll 
a toroni csapatoknak, igaz, ekkor sem 
küldenek ellene nagy erőket. A háború 
után egy évvel, Psz. 3364-ben a város 
és környéke a da Melthass Ház 
birtokába kerül.  

A XII. Zászlóháborút végig 
ostromzár alatt tölti, míg a XIII. 
Zászlóháború elszalad mellette, 
vitézsége és szerencséje okán is 
kiválasztják, hogy a dwoon védelmi 
rendszer, a százegy naptorony 
egyikének vigyázó városa legyen.  

Psz. 3691-ben épül fel a város 
melletti sziklákon a naptorony és kis 
erődítménye. 
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Közigazgatás 
A Nemesi város közigazgatásáért a da 

Melthass Ház intézője felel. A Nemesi család feje 
jelöli ki a város kulcsbeosztású tisztségviselőit, az 
egyháziakat leszámítva. Ilyen a katonai egységek 
parancsnokai, bár a nemesi sereg élén a családfő-
lovag áll, a számvevők, akik a bányászfalvak 
gazdaságait irányítják, illetve a főbíró is, akik Ranil 
helyi papjaival és magával a családfővel együtt 
látják el a bírói feladatokat.  

A város nincs részekre osztva, területe 
egyébként sem akkora, ami indokolná a nagyon 
tagolt közigazgatást.  

Gazdaság 
A város gazdasága több lábon áll, és igen 

jövedelmező birtoknak számít. A környékbeli falvak 
építőanyagnak való követ bányásznak, ám a 
városban is található jó pár család, aki minden nap a 
bányákba indul. A favágó is népszerű 
foglalkozásnak számít, a városból inkább csak a 
kitermelt nyersanyagot viszik tovább, a fa 
feldolgozása nem jellemző. Annál inkább a kőé, 
pontosabban a kőpor és a sárga agyag családi 
hagyományokon alapuló arányú keveréséből 
előállított Ralanit, amit Ranil csontjaként fordítanak. 
Az anyag előállítása egyébként az egész Észak-
keleti Piderára jellemző. A sárga anyag, amely jól 
formázható, a napon megszáradva - Ranil 
hatalmával átitatva - hihetetlenül erős, csontsárga 
kővé szilárdul, amelyet építkezésekhez használnak 
az Unióban.  

Természetesen a kézművesség is jelen van, az 
agyagot a fazekasok is feldolgozzák, az edényektől 
kezdve a sípokon át az egyszerű téglákig 
mindenfélét készítenek belőle. A város körüli földek 
éppen elegendőek a város lakosságának és a 
Naptorony őreinek ellátására.  

Vallás 
Nurweenban természetesen Ranil vallása 

nemcsak a meghatározó, de az egyetlen is. 
Valószínűleg a lakosság sem engedné és nézné jó 
szemmel bármely más isten templomának 
felépítését, ezzel magyarázható, hogy a városban 
csak Ranilnak állnak templomai és szentélyei. A 

főtemplom - inkább pozíciója okán, mintsem 
méretei miatt kapta ezt a titulust - mellett 
három kisebb szentély is található a város falain 
belül, a tűzjósdával és az Építők rendjének 
székházával kiegészítve, akik a Psz. XXXVI. 
század elején települtek Nurweenbe.  

Meg kell még említeni azokat a törpe 
bányászokat, akik a Grómssa bányaház 
képviseletében az Unió legtöbb bányáját 
felügyelik. Küldötteik Nurweenben is 
megtalálhatók, és Ranil tudja, milyen vallást 
követhetnek, egy biztos, elég bölcsek hozzá, 
hogy se nyílt templomot ne építsenek ősi 
isteneiknek, se nyíltan ne vallják hitüket - ez a 
tartózkodó bölcsesség hosszú együttműködést 
biztosít a dwoonok fafejűnek mondott népével. 

Városőrség és közbiztonság 
A város közbiztonsága kifejezetten jónak 

mondható. A kevés idegen, és a dolgos, 
fegyelmezett dwoon lakosok egyaránt 
eredményezik ezt. Bár botorság volna azt 
gondolni, hogy az alvilág nincs jelen szervezett 
formában, soha nem lépik át azt a határt, hogy a 
katonáknak jelentősebb fellépést kellene 
eszközölnie ellenük.  

Nurween közbiztonságára egyébként a da 
Melthass Ház fegyveresei ügyelnek, kiegészítve 
a Sasok lovagrend közrendű tagjaival és 
katonáival. Az őrséget a városőrség 
parancsnoka koordinálja, akit a da Melthass 
Ház feje nevez ki, ugyanakkor a Sasok 
lovagrend tagja. A szokás az, hogy a nemesház 
emberei inkább a palota és a fontosabb épületek 
őrzését végzik, míg a rend katonái ügyelnek a 
falakra, a város kapujára és hatfős járőreikkel 
fenntartják a rendet a városban. Természetesen 
háború esetén a lakosság majd minden férfi 
tagja fegyvert ragad, és a részt vesz a város 
védelmében. 

Épületek 
Nurween épületei leginkább a közelben 

bányászott szürke gránitból, valamint a helyben 
égetett halvány vörös téglából épülnek, ám 
rendre előfordul - különösen, ami a díszítéseket 
illeti, a Ralanit alkalmazása, a csontsárga 
oszlopfők, szobrok és domborművek díszítenek 
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majd minden nem magán épületet. A tetők a 
hegységek tölgyéből készülnek, 
halványvörös cseréppel, ez alól kevés 
kivétel van.  

A házak dwoon szokás szerint egy 
nyitott, központi udvarral készülnek, ahová 
utat találhat a napfény, ez a házak, épületek 
nem csak szerkezetileg, de a bennük folyó 
életet tekintve is központi része, minden 
egyéb rész innen nyílik. Ugyancsak gyakori 
a dwoon épületekre jellemző 
oszlopcsarnokok alkalmazása, a Nap fiai 
amikor csak lehet, a magas, karcsú 
oszlopok között, majdnem a szabad ég alatt 
élik az életüket, így a műhelyek, üzletek, de 
gyakran a hivatalok is rendelkeznek egy 
külső, oszlopos résszel, ezt nevezik trool-
nak, amit rendszeresen tornácként 
fordítanak, noha sokkal nagyobb és több 
annál. A nagyobb paloták, jelentősebb 
épületek tetején is gyakorta alkalmaznak 
teraszokat, amelyeket azonban ritkán 
fednek, így csak jó időben használhatóak.  

A város uralkodó épülete a da 
Melthass család szerény palotája, amely a 
város magasabb pontján, ám nem igazán 
elkülönülve áll. A legmagasabb építmény 
Ranil temploma. A csontsárga Nap-hősök 
tartotta cseréptetőzetéről azonnal 
felismerhető épület nem csak a város 
legdíszesebb épülete, de a közösségi élet 
központja is. Szintén gyakran látogatott 
épület a lángjósda nyitott épülete. Ranil 
templomának számít, bár zártabb hely az 
Építők rendjének emeletes, teljesen kő 
rendháza.  

Fogadók 
A város minimális átutazó 

forgalommal bír, ezért csupán egyetlen 
igazi fogadója van, amit a Szilaj lángokhoz 
címeztek építői. A városban inkább 
kocsmák találhatók, ahol a helyiek 
összegyűlhetnek, ilyenből több is akad, 
legismertebb a középen elhelyezett, 
nyíltszíni tűzhelyéről nevezetes, ételszagú 
Pecsenyetermő, vagy a borválasztékáról 
nevezetes Hajnali harmat, esetleg a 

szegényesebb, ám csinos felszolgálóiról elhíresült 
Napsugár-köszöntő.  

Rendek 
A város a Sasok lovagrend tulajdona, és 

számos lakója is a rend nemtelen tagjai közé 
tartozik. Emellett Nurweenben képviselteti magát 
Ranil Építők rendje is, illetve kis létszámban a 
Grómssa Ház törpéi is előfordulnak, bár ők 
leginkább a városhoz tartozó bányászfalvakban 
tevékenykednek.  

Nemesházak 
 

1. da Melthass Ház  
 
Eredet: dwoon 
Vallás: Ranil 
Politika: Sasok lovagrend 
Gazdaság: Nurween város 
Családfő: Ralgor da Melthass (44) 

A da Melthass Ház dwoon eredetű, 
Kruhenirtől, a Hévvel emésztőtől származtatják 
magukat. A legendák szerint jelen voltak a tiernieli 
királyi udvarban is, ám jelentőségük akkor nőtt meg 
a Sasok lovagrendben, amikor Mundhaar da 
Melthass Psz. 3363-ban csapataival sikerrel tartja 
meg Nurween városát a toroniakkal szemben. Egy 
évvel később a várost a lovagrend a családnak 
adományozza.  

A da Melthass Ház elsősorban katona család, a 
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Sasok lovagrendjében töltenek be nem túl jelentős, 
ám stabil pozíciót jelentőssé válásuk óta. Feladatuk 
Nurween város irányítása, az ide eső határszakasz 
védelme, és Psz. 3691 óta a városhoz tartozó 
Naptorony ellátása és védelme.  

Politikájukat tekintve a lovagrendhez hűek, 
nem járnak külön utakon - a dwoonokra egyébként 
sem jellemző az árulás - feladataik pedig lekötik 
őket annyira, hogy ne maradjon erejük a renden 
belüli hatalmi harcokra. A Sasok rend biztos 
támaszának számítanak.  

Természetesen Ranil vallását követik, és nem 
csak támogatásukat élvezi a Napisten egyháza, de 
tevékenyen részt vesznek a vallási életben is.  

A család feje a 44 esztendős Ralgor da 
Melthass, a Sasok lovagrend megyebárója, Nurween 
védelmezője. Felesége a tűzhajúnak is nevezett Ada-
irre, a város közkedvelt jótevője. Legidősebb fia és 
örököse Gadar, őt követi Dorv, a városőrség 
parancsnoka, legkisebb fia pedig Birril, Ranil 
papnövendéke. Egyetlen lánya Lidyrre.  

A Ház címere hajnal- és haló-nap sugarak 
között zöld és Naparany mezőben arany kardra szúrt 
vörös oroszlánfej, két ezüst virágtól ölelve, Kruhenir 
lobogó napkorongjába foglalva.  
 

A da Malthess Ház eddig kidolgozott 
családfája (Psz. 3692): 

 
Psz. 3335/3360-3409 Mundhaar da Melthass 

(74) 
… 

Psz. 3648/3676- Ralog da Melthass (44-) 
felesége (Psz. 3674) Ada-irre da 

Melthass (Psz. 3652/3674-) (40-) 
első fia Gadar da Melthass 

(Psz.3663-) (29-)  

második fia Dorv da 
Melthass (Psz. 3666-) (26-) 

lánya Lidyrre da Melthass 
(Psz. 3670-) (22-) 

harmadik fia Birril da 
Melthass (Psz. 3675-) (17-) 

 

Szószedet 
Ralanit (dwo) 

Ranil csontjának nevezett anyag, 
amelyet a Piderák északi lejtőin 
bányászott kő porából és a helyi sárga 
agyagból kevernek. A jól formázható 
anyag csontszínűvé és keménnyé szárad, 
kedvelt dwoon építőanyag. (S) 

Sasok lovagjai rend (dwo) 
A dwoon középkeleti és déli 

tartományok (Davalon, Sur, Sagrahas, 
Inden-Inakssir) vezető naplovagrendje. 
Nagymestere Ősz Sakrak, Kruhenir, a 
Hévvel emésztő leszármazottja. A senyr 
lovagrend zászlaján mentazöld alapon 
aranyló sas látható, karmai köz fénylő 
karddal. A rend félelmetes 
lovasrohamairól ismert. Tárcsapajzsnak 
nevezett közepes pajzsaikat úgy tartják 
maguk elé, hogy semmilyen sebezhető 
felületet ne mutassanak. A lovagrend 
tagjai fekete harci méneket választanak, 
melyek egytől-egyig remek lovak. A 
szóbeszéd szerint a rend elf idomárokat 
alkalmaz. (PPL2,77/1/2; UT,49/1/5) 
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A cikk az Egy igazi hős (Hulla és Magyar 
Gergely) kalandmoduljához készült, 
(Kalandozók NYT, 2013) annak kivonatának 
tekintendő.  

A címert és térképeket Magyar Gergely 
készítette.  

 
Hozzászólás, vélemény, észrevétel: 

magyargergely@kalandozok.hu 
 

  

 
 

 


