
 

 

 
 

Marmeia 
a gyönyörök őrei (alidari harcos alkaszt) 
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A Marmeiák Alidar mesés 
városának különlegesen képzett 
harcosai, testőrei. A leánynevelő céhek 
képzik őket, és szinte mindig azok 
alkalmazásában állnak. Fő feladatuk a 
céhek, és persze a különleges, 
vagyonokat érő portékák védelme. 
Szinte kizárólag csak Alidar 
belsővárosában találkozhatunk velük, 
talán ezért van az, hogy a külvilág nem 
sokat tud róluk, a róluk szóló legendák 
pedig elkeverednek a Vágyak városáról 
hallható megannyi szóbeszéd között. 
Persze a köznép ajkán minden alidari 
harcosnő marmeia.   

 
A Marmeiák neve a kyr Mortisse 

Pugnit-yessa, azaz „haláltól védelmező 
nő” azaz női testőr kifejezéséből 
eredeztethető. Noha Kyria idejében nem 
volt jellemző sem a női fegyveresek 
elfogadottsága, sem a női testőrök 
alkalmazása, egyes kényes helyek, 
helyzetek, különösen a nemes hölgyek 
udvartartásában gyakran megkövetelte 
alkalmazásukat. Kezdetben valószínűleg 
csak egy-egy vérmesebb udvarhölgy 
bírhatott némi fegyveres ismeretekkel, 
és minden bizonnyal időnkénti 
hatékonyságuk - aminek felszínre 
kerülése már eleve szégyenbe hozta a 
hagyományos testőröket - alapozta meg 
létjogosultságukat. Noha Kyria idejében 
sosem váltak intézményessé, számos 
leírásból következtethetünk arra, hogy a 
Házak szolgálatában gyakran előfordult 
egy-egy egyénileg kiképzett, fegyveres 
védelmet is ellátó női harcos.  

Nem ritkán hárult ez a „nem 
hivatalos” nemes vérű hölgyre, egy-
egy sorban sokadik testvér, netán 
megbízható rokon volt az, aki titokban 
fegyverrel is védelmezte úrnőjét.  

A szokatlanság, váratlanság volt 
az egyik tényező, ami hatékonnyá tette 
a női testőröket, akiknek szerepét, 
képzését a káoszkor közeledtével a 
büszke kyr harcosok eszmeiségének 
romjain tipró fejvadászok vették át, 
ahol mára egyenrangú szerepben 
fordulnak elő nők is. A női 
fejvadászok természetesen kiválóan 
alkalmasak azokra a feladatokra, ahol 
nem mindegy, ki látja el a testőrző 
szerepét. A kyr hagyományok azonban 
szerte északon, sőt, esetenként Délen 
is szétszóródtak, és megannyi 
változatban szökkentek szárba 
Yneven.  

Alidar városában a kyr 
lyrhyssenek (belső művészetek 
beavatottjai) hagyományainak 
megtelepedésével a Psz. XI. századtól 
lassan elkezdődött a rendelésre nevelt 
különleges leányok képzése, és 
kialakultak a várost máig meghatározó 
és uraló céhek. A céhek - akik számos 
titkot, és saját, és a város megélhetését 
is jelentő, értékes „árut” őriznek - 
kezdettől fogva nagy hangsúlyt 
fektettek a minden területen 
megvalósított biztonságra. Alidar 
története nem mentes a drága pénzen 
fogadott fejvadászok, megtelepedő 
harcos klánok, távolról jött 
szövetségesek, zsoldosok történetétől,  
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ám legjobban a céhek saját nevelésű, különleges 
képzésű és persze végsőkig hűséges testőrei váltak 
be. Ők a marmeiák, Alidar céheinek különleges 
harcosai. 

 
A Marmeiák egyik, Alidar számára jelentett 

előnye az, hogy a leánynevelő céhek képzik ki őket. 
Kézenfekvő volt, hogy előbb-utóbb megjelennek, 
hiszen saját nevelésként megbízhatóságuk legendás, 
és a céhek egyébként is rendelkeznek híres 
tanítókkal, kiképzőkkel és akár a harci képzéshez is 
szükséges feltételekkel. Ahány céh, annyi igény, 
szokás, így annyi marmeia. Az alidari mondás 
szerint „a leányok, akár a virágok, távolról 
hasonlóak, de nincs két azonos közöttük” - és ez a 
marmeiákra is vonatkozik. Nem is minden céh 
kínálatában található meg a harcos képzés 
lehetősége, de ennek a cikknek nem feladata, hogy 
sorra vegye valamennyiüket. Játéktechnikailag 
minden céh marmeiái azonos alkasztba tartoznak, a 
karakteralkotás során megvalósíthatók az elképzelt 
különbségek.  

A Marmeiák másik előnye az, hogy nők. 
Természetesen ma már sokkal gyakoribban a női 
harcosok, fejvadászok, és bolond, aki nem számol 
velük, mégsem lehet minden udvarhölgy, 
szolgálólány, táncosnő, esetleg ágyas mögé egy 
félelmetes harcost látni. Ugyanakkor a nők 
természetükből fakadóan közelebb kerülhetnek 
leggyakrabban női védenceikhez, és kevéssé zavaró 
a jelenlétük akár egy hálóteremben, fürdőben, mint 
egy férfi testőré, aki csak a legjobb képzéssel és 
legnagyobb fegyelemmel tudja zavartalanul ellátni a 
kényes feladatot.  

A Marmeiákat minden esetben külön, nem 
ritkán egyénileg, esetleg kisebb csoportokban 
képzik, és semmiképpen sem keverik össze a 
rendelésre nevelt leányokkal, noha számos 
alkalommal találkozhatnak velük, mégis, kezdettől 
fogva beléjük vésik a különbséget, a 
kötelességtudattal együtt. Tudniuk kell, melyik 
oldalon állnak - ők azok, akik ha kell, meghalnak a 
nevelt hölgyek, ezeknek a ritka, és különlegesen 
felkészített gyöngyszemeknek a védelmében. Az 
alidari harcosnők minden esetben természetes 
körülmények között fogant és nevelt emberek, 
semmi nem indokolja, hogy idő szűkében, bármiféle 
mágiával gyorsítsák fejlődésüket. Alidarban gyakori 
felemelkedési és munkalehetőség a céhek szolgálata, 
így a helyi családok gyakran ajánlják szolgálatra 

gyermekeiket, abban a hiú reményben, hogy 
mesés képzésű hercegnő válhat belőlük, pedig 
az ilyen lányok legtöbbször (persze 
megbecsült) szolgálók, segítők, nevelők 
lehetnek, és gyakran kerülnek a marmeiák közé 
is. Szintén gyakori, hogy a nem megfelelő, 
céhen belüli születésű gyermekeket, a balkezi 
leányokat közéjük sorolják - persze, csak ha 
alkalmasak rá.  

 
A Marmeiák sokrétű, kiváló ám 

célirányos képzést kapnak. Gyakorlati és 
fegyveres képzésük mellett különös hangsúlyt 
fordítanak viselkedésük csiszolására is, ám az 
alidarról szóló mesék közé kell sorolnunk azt a 
hiedelmet, miszerint egytől-egyig különlegesen 
képzett szeretők - az ő feladatuk szinte sosem 
ez. Kezdettől fogva hűségesnek nevelik őket a 
céhhez, akinek mindent köszönhetnek, ezt nem 
ritkán mágikus kötésekkel is megerősítik. A 
marmeiák nem csak hűségesek, de büszkék is, 
hiszen ők a kiemelkedett, különlegesen 
megbecsült harcosok közé tartozhatnak, nőként 
is fegyvert forgathatnak és Alidar 
belsővárosában a póroknak elképzelhetetlen 
körülmények között élhetnek. Büszke 
felsőbbrendűségük általában egész életükben 
megmarad.  

 
A marmeiákat a klánok nem azért képzik, 

hogy utána ne használhassák őket. Egy alidari 
harcos nagyon ritkán kerülhet a város falain 
kívülre, feladatuk a belső biztonság szavatolása, 
az „áru” kézbesítését a céhek sosem vállalják 
magukra.  

Az áruló marmeia halott marmeia. Noha 
ritkán fordul elő, belső ellentétek, esetleg a 
céhek közötti intrikák eredményeképpen, netán 
külső beavatkozás hatására lehetséges, hogy 
egy marmeia önként elhagyja városát, ilyen 
esetben azonban mindig számíthat a 
megtorlásra. Persze nem társnői erednek utána, 
a marmeiákat nem erre készítik fel, ám 
Alidarnak vagyona is, kapcsolatai is adottak 
hozzá, hogy a legjobbakat küldhessék az árulók 
után. Ezt legalább olyan szigorúan kell kezelni, 
mint a fejvadász klánokat elhagyó renegátok 
esetében! 

Nagyon ritkán mégis előfordulhat, hogy 
egy-egy marmeia Alidaron kívül kap 
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megbízatást, bár jelentősen növeli a 
befektetés értékét, de igényelhető testőr is 
Vágyak városában nevelt hölgyekhez is. 
Amennyiben kifejezetten testőr 
foglalkozású leányt kér a megrendelő, az 
játéktechnikailag tartozhat a marmeia 
alkasztba, persze ő tőlük külön, neveltként 
nő fel.  

Karakteralkotás 
Marmeia csak női karakter lehet. 

(Emellett, a tapasztalataim alapján 
mindenki jobban jár, ha egy női karakternek 
a játékosa is nő.) Alidarban leginkább 
embereket képeznek, az emberi kultúrákkal 
állnak kapcsolatban, az ő kiszolgálásukra 
rendezkedtek be. Ennek megfelelően fajuk 
leggyakrabban ember, ám az emberhez 
hasonló fajok egyedei előfordulhatnak 
köreikben, így egy-egy félelf, esetleg elf 
akadhat közöttük. Más fajok különleges 
kalandmesteri engedélyt igényelnek, míg az 
embertől idegen fajok, mint az ork, a 
goblin, egyenesen tiltottak számukra.  

 
A Marmeia karaktert a harcosok 

általános karakteralkotási táblázata szerint 
kell megalkotni, azzal a különbséggel, hogy 
erő képességüket K6+11-el, míg szépség 
értéküket 2K6+6-tal dobják.  

A Marmeia első karakteralkotási 
táblázata: 

 
Erő K6+11 
Állóképesség K10+8+Kf 
Gyorsaság 2K6+6+Kf 
Ügyesség 2K6+6+Kf 
Egészség K10+10 
Szépség 2K6+6 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő 2K6+6 
Asztrál 3K6 (2x) 
Érzékelés 2K6+6 
 

Harcérték 
A Marmeia Ké-alapja 9, Té-alapja 20, 

Vé-alapja 75, Cé-alapja 0; amihez minden 

tapasztalati szinten 10 harcérték módosítót kap, amit 
tetszés szerint oszthat el harcértékei közt, egyetlen 
megkötést figyelembe véve: Té-jét és Vé-jét minden 
szinten köteles 2-vel növelni.  

Életerő és fájdalomtűrés 
 A Marmeia Ép-alapja 7 (ehhez adódik még 

egészsége tíz feletti része), Fp-alapja pedig 6, 
amihez (állóképességének és akaraterejének tíz 
feletti részén túl) tapasztalati szintenként további 
K6+3 Fp járul. 

Képzettségek 
A Marmeia Kp-alapja 9, amihez minden 

tapasztalati szinten további 11 járul. Mivel azonban 
az alidari céheknél lehetősége van a legjobb 
mesterektől tanulni, mindaddig, amíg Alidarban 
marad, tapasztalati szintenként +4 Kp-t kap és 
használhat fel, a sokrétű és különleges oktatásnak 
köszönhetően ráadásul számtalan fajta képzettségre 
szert tehet.  

 
A Marmeia képzettségei első szinten: 
 

Képzettség Fok/% 
3 Fegyverhasználat Af 
Belharc Af 
4 választott harci képzettség* Af 
Pszi (pyarroni) Mf 
Etikett Af 
Színészet Af 
2 választott udvari képzettség** Af 
Úszás Af 
Futás Af 
Mászás 15% 
Álcázás/álruhaviselés Af 
Esés 20% 
Ugrás 10% 
Lopózás 15% 
Rejtőzés 15% 
2 Nyelvismeret Af (5,4) 
Nyelvismeret (jelbeszéd) Af (4) 
2 Kultúra (pyarroni, erv) Af 
Helyismeret (Alidar) 80% 

 
* A játékos választhat a harci képzettségek 

közül Af-ú ismeretet, illetve egy képzettségért Mf-ra 
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emelheti egy már meglévő, alapfokú harci 
képzettségét. 

** Az „udvari képzettség” nem létező 
kategóriája olyan képzettséget jelent, ami egy 
udvarban, társaságban, testőrködés közben lehet 
szükséges, a játékos által kialakított harcmodort, 
álcát figyelembe véve. Ilyen lehet a megfigyelés, 
művészeti képzettség, álca-tevékenységet 
megalapozó ismeret, akár szakma is. Egyetlen 
megkötés, hogy harci képzettség nem lehet. A 
játékos ezt mindenképpen egyeztesse a KM-mel. 

  
A Marmeia minden tapasztalati szinten kap 

10%-ot, amit tetszés szerint oszthat el százalékos 
képzettségei között.  

A Marmeia a további tapasztalati szinteken 
nem kap képzettségeket. 

Tapasztalati szint 
A Marmeia harcos a harcosok táblázata szerint 

lép tapasztalati szintet.  
A Marmeia szintlépése: 
 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-160 1 

161-320 2 
321-640 3 
641-1440 4 
1441-2800 5 
2801-5600 6 
5601-10000 7 
10001-20000 8 
20001-40000 9 
40001-60000 10 
60001-80000 11 
80001-112000 12 

További szint: 31200 
 
 
 
 
 
 

A Marmeia fegyvertára 
A Marmeiák kizárólag kicsi, könnyen 

elrejthető fegyverekkel tanulnak meg bánni, 
hiszen éppen jellegük egyik meghatározó 
elemét tennék tönkre, ha állig felfegyverezve, 
jól láthatóan veszélyes ellenfélkén kerülnének 
képbe. A fentiek figyelembevételével szinte 
bármivel megtanulhatnak bánni, a klánok 
széleskörű fegyveres képzés lehetőségét 
biztosítják neveltjeiknek és harcosaiknak 
egyaránt. Nincsenek eltiltva a kisebb 
célzófegyvertől, vagy akár a mérgek 
alkalmazásától sem, noha ez utóbbi Alidar 
kultúráját tekintve kevéssé jellemző.  

Vértet szinte soha nem öltenek, hiszen az 
is nehezen álcázható, és akadályozná őket a kis, 
rejthető fegyverekkel folytatott, jobbára inkább 
fürgeséget, mintsem erőt igénylő küzdelemben.  

 
A marmeia egy különleges, jellegéből 

adódóan elsősorban női játékosok számára 
alkotott harcos alkaszt. Meglehetően szabad, 
karakteralkotása, valamint jellemző 
sajátosságai hangulatos karakter kialakítását 
teszik lehetővé gyakorlott játékosok számára, 
elsősorban nekik ajánlom. Megjegyzem 
továbbá, hogy amennyiben rövid játék alatt, 
versenyeken, rendezvényeken szerepel, 
mindenképpen érdemes hangsúlyt fektetni az 
alkaszt hátrányainak, üldöztetésének 
kimesélésére is, hiszen Yneven semmit nem 
adnak ingyen. 

 
Luis Saul - Della bábjai ötlete alapján, 

Andoron ötletének felhasználásával. 
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