
 

 

 
 

Varreon, 
Horen-Hamothan, Északi városállamok 
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Psz.3690. 

Elhelyezkedés 
Varreon egy kis város Horen-

Hamothan kettős grófságának területén. 
A Pawar hegység keleti lejtőjén fekszik, 
130 mérföldnyire délre Caedontól. 
Önálló grófi tartománynak számít, 
melynek székhelye maga Varreon, és 
összesen hét bányászfalu tartozik hozzá, 
területe hozzávetőleg 150 
négyzetmérföld.  

Történet 
Varreon története minden 

bizonnyal egy War Emorgen nevet 
viselő faluval kezdődött, melyről a Psz. 
XXIX. században, a IX. és a X. 
Zászlóháborúk idejében írnak először. A 
falut egy századévek óta elhagyott, 
feldúlt pyarroni templom köré építették. 
Neve érdekes keverékszó, melyet a 
gorviki Var (torony) és a kyr Emorge (a 
hét negyedik napja) alapján a Negyedik 
nap tornyának, vagy egyszerűen csak 
negyedik toronynak fordítanak.  

A Psz. XXXII. században már, 
mint a jáde kitermelés egyik központját 
említik, és az akkor már Varreon nevet 
viselő aszisz falu Nyktalos egyik rangos 
bányászfaluja, több kiváltsággal.  
 

Horen-Hamothan Psz. 3290-es 
függetlenedésével a bányászfalu is 
elszakad Abaszisztól. A Psz. 3400-as 
évek közepén indul virágzásnak, 
amikor a barradi Ersimbhar Ház egyik 
oldalági leszármazottja, Dorrial tel 
Ersinbar feleségül véve az ikergrófság 
rangos leányát, éppen ide helyezi 
székhelyét. A falu lassan városkává 
bővül, urai pedig számos kiváltságot 
harcolnak ki neki. A Psz. 3618-as 
Ragg-foki csatában vereséget 
szenvedő asziszokat az akkori barradi 
rontásérsek, Daelan Essar tiltása 
ellenére is támogató Ersimbhar Ház 
végleg elbukik, túlélői a rokonokhoz 
menekülnek, a Ház minden vagyonát 
Varreonba menekítve.  

A város a Psz. 3672-es nagy 
reformban az Ersimbhar-grófság 
körpontjává válik. (Ekkor osztották az 
ikergrófságot számtalan kis 
közigazgatási egységre, melyet 
fellengzősen grófságokként 
emlegettek, holott némelyikük csupán 
egy-egy kisebb birtok volt.)  

Ma Varreon önálló bányaváros, 
a jáde termelés egyik központja, mely 
közvetlenül Horenbe szállít.  
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Közigazgatás 
A város ura, és egyben a grófság ura is, az 

Ersimbhar Ház. Erejüket a város kormányzására 
fordítják, Az apró tartomány és főleg a gazdaság 
irányítását a két bányagróf család végzi. Mindkettő 
gazdag házat tart fenn a városban. 

A város irányítását, mindennapi ügyeit a 
pyarroni diplomaták által ottani mintára szervezett 
hivatalnokok végzik, akik a városgyűlésnek 
tartoznak elszámolással. A városgyűlés tagjai a 
három uralkodó vallás vezető helyi papja, a 
céhmesterek tanácsának elnöksége (3 fő), a 
városőrség parancsnoka, és a nemes házak vezetői, 
melyek közül a grófi ház vétójoggal bír. A 
tartományt és annak külpolitikáját érintő 
kérdésekben ő dönt, ám a városban – bár szerepe 
jelentős, és nagy tiszteletnek örvend, mégsem 
egyeduralkodó. A bonyolult, pyar mintájú jogrend 
őrzője és működtetője a papság.  

Gazdaság 
Varreon jelenleg Horen-Hamothan Jáde 

kitermelésének egyik központja. A környék 
bányáinak ez a legnagyobb mennyiségben 
bányászott természeti kincse, és a város fő bevételi 
forrása. Az adót is szinte csak ebben a kőben fizetik, 
évente több szekérnyi indul útnak a halvány 
kövekből. A Jáde helyi feldolgozására céhek tucatjai 
alakultak, csiszoló, fúró és ékszerész műhelyek 
uralják a város jelentős részét.  

Említésre érdemes a parvan bányászata is. A 
parvan egy világosszürke színű üledékes kőzetféle. 
Jól megmunkálható, különösen kedvelt építőanyag. 
Világosszürke színét sötét foltok pettyezik és 
csíkozzák, így a belőle készült épületek kaotikus 
mintázatúak, ám ezek csak közelről láthatóak, 
messziről szürke színű. Nevét a Pawar-hegységről 
kapta, ám a Quiron-tenger partján számos helyen 
előfordul. A legnagyobb parvan és jáde telepek a len 
Duran Ház felügyelete alatt állnak, ahogy 
kereskedelmük előjoga is őket illeti. 

A város igazi nevezetessége azonban az 
induran, a Pawar-hegységben bányászott különleges 
fémfajta. Halvány szürke színű, puha fém, ami 
viszonylag alacsony hőmérsékleten olvasztható. 
Kiváló ötvözőelem, a vas-induran különösen 
alkalmas finom megmunkálású, könnyű, fém  

 
használati tárgyak készítésére. 

Fegyverekhez az ötvözet nem használható, 
puhasága és sérülékenysége miatt, ám kedvelt 
díszítőelem. Jellemzője, hogy halvány 
oxidréteg keletkezik rajta, ami egészen világos 
színt kölcsönöz az induran tárgyaknak. Az 
induran és vas kitermelést, ahogy számos 
kovács műhelyet is a len Vorokh bányagrófi 
család tartja uralma alatt.  

A város élelemforrása a szegényes hegyi 
legelőkön tenyésztett juhokból áll, ami jelentős 
kiegészítésre szorul, így Varreonba jelentős 
élelmiszer szállítmányok indulnak.  

Vallás 
Varreon polgárai, ahogy Horené 

általában, a pyarroni vallás hívei. A grófságban 
elsősorban Dreina kultusza dívik, a várost 
vezető családok is az ő hívei. Jelentős számban 
élnek még Kyel, kisebb számban Antoh hívei 
is.  

A város legjelentősebb temploma a 
Horenben is hírneves Zöld Fények Palotájaként 
emlegetett, kupolás Dreina-templom, melynek 
főkupoláját vasszerkezetre rakott jádelapok 
alkotják, sajátos zöldes fényt adva a templom 
belsejének. A városban áll még egy kisebb 
Kyel-templom is, Antohnak csak két szentélye 
található egy-egy hegyi tó partján a város 
közelében.  
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Városőrség és közbiztonság 
A város békés bányavárosnak 

mondható, ahol az emberek jelentős része a 
bányákban vagy azok környékén, illetve a 
kitermelt köveket és fémeket feldolgozó 
műhelyekben dolgozik. A munka békéssé 
teszi az embereket, a közbiztonság jónak 
mondható. A 4-5 ezer fős város távol esik a 
nagyvilágtól is, bár a Fahéjút északi 
részének mellékága érinti. Az itt élők 
szűkszavú, masszív termetű hegyi emberek. 
Nyugalmasak és becsületesek – legalább is 
túlnyomó részben. Gyakorlatiasság jellemzi 
őket, ez a visszafogott vallásosságot is 
áthatja. Varreon alvilága haloványnak 
mondható, igazi, erős klánjai nincsenek. 

A városőrség létszáma alig száz fő. 
Parancsnokságát választott, hozzáértő 
tisztviselő látja el, akiket a városi tanács 
választ. Az őrséget aszisz mintára 
szervezik, a falanx fegyverzete 
rövidkardból, lándzsából és közepes 
pajzsból áll, melyet tőr egészít ki. A 
katonák bőrpáncélt és vassisakot hordanak, 
a tisztek tollforgóval.  

Épületek 
Verraon városa a Serol hegyi folyó 

völgyének jobb oldalában terül el. Bár az 
egész várost fal veszi körül, ez alacsony, és 
több bástya az épületek része. Különösen a 
nehezen megközelíthető helyeken 
fordítottak kevés figyelmet ezekre a 
védművekre.  

A város épületeinek jelentős része a 
helyben bányászott, szürke pervanból 
készül. Tetőzetüket fából ácsolják. Mivel a 
város egy völgy meredek falán fekszik, 
számos lépcső, több híd és kapu jellemzi, 
kanyargós és szűk sikátorokkal és hegyi 
utakkal. Az utakat mindenhol kő fedi, és a 
város igen tiszta. Növény, park azonban 
kevés található benne. 

A város leghíresebb épülete a Zöld 
Fények Palotája, a környék legjelentősebb 
Dreina-temploma, mely a város felső részén 
helyezkedik el. A város, és a völgy 

legmagasabb pontján, annak végében áll az 
Ersimbarok palotája, ami erődnek is beillene, három 
tornyával pedig méltósággal uralja Verraon látképét. 
Érdekes épület a len Duren Ház birtokát képező, a 
városból kilógó palota is, ami a Serol másik oldalán 
egy megközelíthetetlen sziklaszirten áll. Bár az 
épület visszafogott, és szinte egybenőtt a sziklákkal, 
a hozzá vezető, két-két medve szobor őrizte 
függőhíd mégis páratlan látvány. 

A Város nevezetessége értő körökben a 
Jádeszeműek parkja, ami egy szoborpark, egy 
quironeiai vándorló Della-pap alkotása. A szürke, 
szinte életre kelő, élethű szobrok szemei egytől-
egyig fénylő jádekövekből vannak.  

Fogadók 
A városban kevés az átutazó forgalom, ezért 

nem sok fogadó található. Legismertebb és a 
legnagyobb a puritán berendezésű Sziklanyűvő, 
melynek számos szobája tényleg a sziklákba épült. 
Kedveltebb a Virágbarlang, mely egy vidám, ám 
zajos hely, és nem csupán fogadó, de kedvelt étkező 
és táncos-mulatós hely is. A városfalon kívül, a 
keleti út elágazásánál áll a Fogadó a Jádefaragóhoz, 
mely átlagos áraival és széles választékával várja 
azokat, akik szívesen töltik az éjszakát a kővároson 
kívüli faházban.  

Varreon egyik kevéssé híres, ám jellemző 
sajátossága a Roppantó, ez a kicsi, hegyi almából 
készült pálinka, mely után a legendája szerint az 
ember még a követ is összeroppantja. Szemfüles 
kereskedők ravasz technikával ezt be is mutatják…  

Rendek 
Varreonban jelenleg nincs más említésre méltó 

rend, csak a céhek tanácsa. Ez a szervezet a 
Városgyűléssel párhuzamosan működő szervezet, 
mely a céheket tömöríti. Nagy önállóságot kap a 
városon belüli, különösen a gazdasági ügyekben. 
Küldöttsége tagja a város sorsáról döntő 
városgyűlésnek is.  

A legkülönösebb céh a csiszolók céhének 
egyik szokatlan és egyedi tagja, a függetlenségére és 
a műhely családi tulajdonban maradására gondosan 
ügyelő Zurvez család, akik a jáde síkcsiszolásával 
foglalkoznak. A különleges, sok megbotránkozást 
keltő műhely, ha nehezen is halad, jól megél az itteni 
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jádelapok kereskedelméből. Az ő adományuk a 
Dreina templom Psz. 3679-ben elkészült kupolája is. 

Nemesházak 
Fsz. Név Eredet Vallás Politika Gazdaság 

1. tel 
Ersimbhar 

Aszisz-
baraadi Dreina Független

ség 
Tartomány-
gróf 

2. len Duren Aszisz Dreina - Bánya – 
Jáde, Parvan 

3. len 
Vorokh Aszisz Drenia - 

Bánya – 
Vas, 
Induran 

 
 
1. tel Ersimbhar Ház 
 
Eredet: aszisz-baraadi 
Vallás: Dreina 
Politika: Függetlenség-párti 
Gazdaság: Tartománygróf 
Családfő: Thiralis tel Ersimbhar (39) 

 

 
A Ház a Psz. 3438-ban telepedett meg 

Verraonban, amikor Dorrial tel Ersimbhar, a baraadi 
Ersimbhar Ház urának unokaöccse feleségül vette 
Horen grófjának egyik leányát. A horeni nemessé 
vált Ersimbhar ág jelentősége azután nőtt meg, hogy 

a Ragg-foki csatát követően Daelan Essar, 
baraadi rontásérsek pusztulásra ítélte a Házat 
Baraadon. A család túlélői Horenbe 
menekültek.  

A Ház jelenleg Verraon grófságának ura. 
Többször is megerősített szövetségének 
eredményeképpen hűséges támasza a kettős 
grófságot uraló Terkhavin Háznak. Politikájára 
a békés kivárás, és a grófság függetlenségének 
megőrzése jellemző. A Ház Dreina hitét követi, 
az egyház támogatója. Ügyeiket is pyarroni 
módra intézi.  

A Ház feje a 39 éves Thiralis tel 
Ersimbhar, a kényelmes, léha, de tehetséges 
politikus, aki fiatal korában Dreina 
papnövendékként várt beavatásra, amikor fivére 
halálát követően elfoglalta a Ház urának székét. 
Felesége a caedoni Alincia si Avant. 

A Ház címere aszisz pajzson, ezüst 
négycsúcsú mezőben jobbra néző vörös 
pelikán, a jobb pajzsfő és a bal talp vörös, míg 
a bal pajzsfő és a jobb talp zöld. A négycsúcsú 
mező mögött tengerzöld flottaparancsnoki sáv 
fut. A címeren vörös-zöld palást, rostélyos 
sisak, sisakdísze egy hattyúfej. A szalag szintén 
zöld-vörös színű.  

 
2. len Duren Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Dreina 
Politika: - 
Gazdaság: bányagróf – Jáde, Parvan 
Családfő: Arselus len Duren (44) 

 
 
A len Duren Ház aszisz, pontosabban 

Horeni eredetű bányagrófi Ház. A len előtagot 
(Lendis Endigir - a Termelés Oszlopa) és 
rangot örökletesen, ám csak a gazdasági feladat 
ellátásáig birtokló Ház jó százötven esztendeje 
emelkedett nemesi rangra, amikor is a Varreon 
környéki jádetelepek jelentős részét bízták rá.  

A Ház igen fiatalnak mondható, és 
kisnemesi Ház lévén alig szól csak bele 
jelentősen politikai kérdésbe. Annál 
lelkesebben foglalkozik a rá bízott bányák 
üzemeltetésével, és jó szakértelemmel végzi 
feladatát. A család számos fia tanul ilyen 
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területen. A Durenek hagyományosan 
Dreina hívei, hagyomány, hogy a második 
fiú papnak tanul.  

A családfő a 44 esztendős Arselus len 
Duren, jó kedélyű, szellemes társasági 
ember, a művészetek nagy pártolója és a 
régi fegyverek és páncélok is érdeklik, 
állítólag van a birtokában nem is egy igen 
különleges és értékes darab. Felesége a 
dsidoni származású, meseszép, egzotikus 
virágszál, a fiatal Ardenna. 

A Ház címere aszisz pajzson az 
Ersimbhar Ház színeit viselő keret, utalva a 
kisnemesi ház fiatalságára és függőségére. 
A címert arany kúp osztja ketté, jobb és bal 
oldalon a pajzsfőben kék alapon három-
három arany csillag. Palástja fakó kék és 
arany, sisakja zárt. A ház még nem jogosult 
sisakdíszre, szalagja arany-kék. 

 
3. len Vorokh Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Dreina 
Politika: - 
Gazdaság: Bányagróf – Vas, Induran 
Családfő: Tilvet len Vorokh (29) 

 
Horeni-aszisz eredetű, kisnemesi Ház. 

Psz. 3612-ben, hetvennyolc évvel ezelőtt 
kaptak bányagrófi címet, és a len (Lendis 
Endigir - a Termelés Oszlopa) előtagot. Az 
akkori családfő, Dukral Vorokh, Dreina 

papja volt, és kiváló gazdasági szakemberként 
segédkezett Varreon vezetésében, és hűsége 
jutalmául bányagróffá emelték. 

A Vorokh Ház tartja kezében a Varreon 
környéki vas bányák nagy részét, és az irudan 
bányák mindegyikét. Az irudant felhasználó 
céhekkel is szoros a kapcsolata. Politikáját tekintve 
hűséges támasza az Ersimbharoknak, emellett 
igyekszik nem tovább gyarapítani a város 
nemeseinek számát. A Ház hagyományosan 
pyarroni, és Dreina vallását követi, bár sokat 
szelídült lelkesedésük a lelkes ős óta. Varreon 
mindkét házával jó viszonyt tart fenn. 

A Ház feje a fiatal Tilvet len Vorokh, aki sok 
mindenben támaszkodik obrati feleségére, Lisilla tel 
Abdonra (35), és a vele érkezett tanácsadókra. Tilvet 
művelt, társasági ember, aki a rapírt is értő módon 
forgatja. A Ház a rossz indulatú szóbeszéd szerint jó 
kapcsolatokkal rendelkezik a város kicsiny 
alvilágában is. 

A Ház címere aszisz pajzson az Ersimbhar 
Ház színeit viselő keret, utalva a kisnemesi ház 
fiatalságára és függőségére. A címer pajzslábban 
vágott, tengerkék. A fő mezőben vörös alapon balra 
ugró ezüst bika. Palástja kék-vörös, sisakja 
rostélyos, sisakdísz nincs. A szalag a Ház nevével 
fakó vörös-kék. 
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