
 

 

 
 

Vágytáncos 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(yucha-qwíarn) 
Ynev földjén úri körökben hol 

borzongva, hol irigykedve emlegetik a 
császárság ősi rítusát, a Dwellyn 
Adayannát. „Jól értesültek” beszámolói 
általában rosszindulatú pletykák, vagy 
párját ritkító ostobaságok, hiszen Toron 
évezredek óta őrzi a szertartásos szent 
tánc titkait. A rítus méregdrágán 
szerződtetett táncosairól, a 
vágytáncosokról szóló híresztelések 
bejárták egész északot, sőt, kye-lironi 
családok jóvoltából a Délvidéken is 
hallottak róluk. Pyarron egyháznagyjai 
szerint a vágytáncosok, vagy toroni 
nevükön yucha-qwíarnok a Szörnyisten 
őrült leányai – talán igazuk is lehet, már 
amennyiben az őrület egyenlő a káosz 
hidegen örvénylő céltudatosságával. 
Tharr lélegzetelállítóan gyönyörű 
boszorkány-papnői buják és torz 
vágyúak akárcsak a bak, könyörtelenek 
és fáradhatatlanok, akár az oroszlán és 
alattomosak akár a kígyó. Vágy szülte 
képzelődés és meghökkentő igazság 
bizarr ötvözete mindaz, amit ma a 
vágytáncosokról beszélnek.  

Nem igaz, hogy kizárólag a 
legnemesebb vérű családok leányai 
áldatnak meg a hírhedt vágytánchoz 
elengedhetetlen szépséggel, 
könnyedséggel és hajlékonysággal. Nem 
igaz, hogy aki végignéz egy teljes 
táncot, az megőrül, vagy 
gyógyíthatatlanul szerelmes lesz – 
előfordul ilyesmi, de Tharr leányai 
ritkán törekszenek erre. 

Tévedés, hogy a yucha-
qwíarnokat csak önmaguk érdekli. 
Ezek a nők nem ismerik az önzést: a 
káosz szörnyurát szolgálják, mikor a 
lüktető szemű őrjöngésig korbácsolják  
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a vágyakat, vagy amikor hideg céltudatossággal 
fordítják apát fia ellen, barátot baráttal szemben, 
Tharr akarata szerint. 

Aki azt állítja, hogy megérintett egy táncoló 
yucha-qwíarnt, hazudik: az ilyenek azonmód 
szörnyű halált halnak, és még csak nem is a nőket 
őrző orgyilkosok pengéitől. Az sem igaz, hogy a nők 
mérgezik a körmüket: a mérget valójában félujjnyi 
körömgyűszűkre kenik. Nem igaz, hogy a 
vágytáncosok örökké élnek: a szóbeszéd alapja az 
lehet, hogy sokszor akár három generációt is 
elbűvölnek romolhatatlan testükkel. Valóban, három 
nemzedéknyi idő alatt szinte egyáltalán nem 
öregszenek, de csak addig, míg őrzik tisztaságukat. 
A vágytáncos addig dacol az idővel, míg férfinak 
nem adja testét, ha elveszíti tisztaságát, kinyújtja érte 
kezét az elmúlás. Azt mondják, akkor maga Tharr 
látogatja meg őket, gyötrelmes álmukban és a 
yucha-qwíarn már vénasszonyként látja meg a 
másnap reggelt. 

Ezek a Toronszerte tisztelt és rettegett 
Méregbanyák. A rút, foltos bőrű vénségek 
átváltozásukat követően még meglepően sokáig 
élnek. Elveszítik érdeklődésüket a férfiak, a tánc 
iránt, ellenben különös vonzalmuk tovább erősödik a 
mérgek és a mérgeskígyók felé. Ezeket a csúf nőket 
a szenteknek kijáró tisztelettel övezik a 
birodalomban, és nem csak azért, mert egyetlen 
érintésükkel gyógyíthatnak, vagy ölhetnek ezek 
után: az átalakulással a legtöbben Tharr 
bölcsességére is szert tesznek. Torz és életellenes 
bölcsesség ez, de lenyűgözi a halandókat. Talán 
azért, mert sokak szerint ez a fajta bölcsesség vezérli 
a birodalmat évezredek óta. (Aquir Gyűrű,303) 

A vágytáncosok kivételes szépségű leányokból 
válnak. Az ilyet – a hajlékonyságot, kecsességet, 
kivételes, harmonikus bájt a szörnyisten jelének 
tekintik Toronban. Az ilyen leányok alkalmasak rá, 
hogy Tharr boszorkány-papnője, vágytáncos váljon 
belőlük. 

A vágytáncosokat egy idősebb társuk képzi, az 
ő útmutatásai alapján készül fel nem mindennapi 
feladatára. Útmutatás ez csak, nem igazi tanítás, akit 
Tharr tényleg kijelöl, azt tehetséggel, harmonikus 
mozgással, kivételes mozgáskoordinációval áldja 
meg, szinte vérükben van a ritmus, a kecsesség, 
könnyedség. Tizennyolc-húsz éves korukra válnak 
igazi vágytáncosokká, amikor már nemigen lehet 
nekik újat mutatni. A társadalmi kiemelkedés egyik 
módja is lehet ez a szegény családok csodaszép 

leányai számára, hiszen valamennyien a 
Sedular kasztba tartoznak, bár 
tevékenységükből adódóan szinte mindig 
magasabb körökben mozognak és általában 
főrangú dámáknak kijáró rajongás veszi őket 
körül. Bár sokan nem ismerhetik, de a 
vágytáncosok fehér színű, kígyót és csillagot 
ábrázoló tetoválást viselnek, ez minősül szent 
szimbólumuknak is. 

 
A vágytáncosok nem tömörülnek szigorú 

rendekbe, ahol többen vannak, összeállnak 
ugyan, de ezt csak azonos érdeklődésük okán 
teszik. Tharr egyházának nem képezik részét a 
szó szoros értelmében, bár hitük és mágiájuk is 
a Háromfejűhöz köti őket, nem mutatnak túlzott 
érdeklődést az egyház viselt dolgai iránt. Nem 
vesznek részt a hatalmi harcokban, látszólag 
érdektelenek a folyamatos intrikák irányában. 
A szóbeszéd szerint azonban az egyház titkos, 
árnyékkezei, és nem céltalanul bolondítják el az 
arra kijelölteket… 

A szépségükkel, kecsességükkel hirdetik 
Tharr hatalmát, eszközük a vágy, amit a 
férfiakban ébresztenek. Szinte állandó 
résztvevői a vad érzelmek káoszát elszabadító 
Dwellyn Adayannáknak, s nem egyszer segítik 
extázisba a Tharr templomaiban összegyűlt 
tömeget is. Táncukkal egekig korbácsolják a 
vágyakat, táncjátékaikkal napokra 
szomorúságba, vagy éppen földöntúli 
vidámságba taszítják nézőiket. Mozdulataik 
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szinte beszélnek, kecsességben, 
könnyedségben párjuk aligha akad. 
Mondják, többes táncaiknál szebbet halandó 
ember nem láthat. Ha többen is fellépnek 
valahol, számuk mindig páratlan. 

Karakteralkotás 

A vágytáncos karakter csak nő lehet. 
A karaktert a boszorkányok általános 
karakteralkotási táblázata szerint kell 
megalkotni, azzal az eltéréssel, hogy 
szépség értéküket K6+14+Kf-el dobják.  

Harcérték 

A vágytáncos Ké-alapja 6, Té-alapja 
14, Vé-alapja 69, Cé-alapja 0; amihez 
minden tapasztalati szinten 4 harcérték 
módosítót kap, amit tetszés szerint oszthat 
el harcértékei közt, egyetlen megkötést 
figyelembe véve: Té-jét és Vé-jét minden 
szinten köteles 1-gyel növelni.  

Életerő és fájdalomtűrés 

 A vágytáncos Ép-alapja 3 (ehhez 
adódik még egészsége tíz feletti része), Fp-
alapja pedig 1, amihez (állóképességének és 
akaraterejének tíz feletti részén túl) 
tapasztalati szintenként további K6 Fp járul. 

Képzettségek 

A vágytáncos Kp-alapja 8, amihez az 
első tapasztalati szinten és a további  
szinteken 12 járul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vágytáncos képzettségei első szinten az Új 
Tekercsek ötfokú képzettségrendszere szerint: 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (körömgyűszű) 1 
Méregkezelés 1 
Pszi 3 
Írás-olvasás 2 
Vallásismeret (Tharr) 2 
Tánc 4 
Akrobatika 3 
Ének 2 
Zene 2 
Szexuális kultúra * 4 
Ékesszólás 3 
Irodalom 2 
Legendaismeret 2 
Lélektan 3 
Udvari etikett 3 
Heraldika 2 
Hangutánzás 2 
Színészet 2 
Egyensúlyérzék 50% 
Élő nyelv (toroni) 4 
Kultúra (toroni) 4 
Helyismeret 3 

 
* Szexuális kultúra képzettségük különleges. 

Soha nem adják férfinak magukat, csupán a csábítás, 
a szerelem művészetének minden olyan formájával 
tisztában vannak, ami még nem lépi át ezt a határt. 
Mindehhez mesteri szinten értenek. Ezen 
képzettségüket nem is fejleszthetik, nem lenne 
értelme. 

A vágytáncos minden tapasztalati szinten kap 
5%-ot, amit tetszés szerint oszthat el százalékos 
képzettségei között.  

Különleges képességek 

A vágytáncos elsődleges különleges képessége 
Tharrtól eredő, különleges vágytáncos-mágiájának 
használata. A vágytáncos első tapasztalati szinten 9 
Mp-tal rendelkezik, ami szintenként K3+6-tal 
növekszik. 

A vágytáncosokat Tharr különleges védelme 
kíséri. Mindaddig, míg táncolnak (különleges 
mágiájukat alkalmazzák), érinthetetlenek a 
közönséges halandók számára. Aki mégis megérinti 
őket, az azonnal holtan esik össze. Fp-i azonnal 
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elfogynak, és életereje is egyre csökken. A 
vágytáncos azonban csak addig áll ezen védelem 
alatt, amíg tiszta szívéből Tharrhoz és káoszhoz 
táncol, (azaz varázsol), ebbe nem fér bele a támadás, 
vagy a hátsó szándékú terelése az ellenfélnek. Ha ő 
maga, érint meg valakit tánca közben, nem 
érvényesül azon a védelem hatása.  

 

A vágytáncosok szépsége dacol a múló idővel 
is, mindaddig, míg megőrzik tisztaságukat, nem fog 
rajtuk az idő, végig ifjúkorúnak számítanak. Amint 
azonban elveszítik érintetlenségüket, az eddig 
kijátszott idő kinyúl értük, és egyetlen éjszaka alatt 
vénasszonnyá öregednek. 

Tapasztalati szint 

A vágytáncos az általános boszorkány 
táblázata szerint lép tapasztalati szintet.  

 

A vágytáncos fegyvertára 

A vágytáncos egyáltalán nem tartozik a 
harcias kasztok közé. Fegyverforgatást nem 
tanulnak, csupán körömgyűszűiket, tűgyűrűiket 
tanulják meg használni, de azt is csak ímmel-
ámmal. Nem harcosok ők, nem is szemtől 
szemben, fegyveres küzdelemre való ez, orvul 
elcsábított, vágytól vak ellenfél megkarcolására 
tartogatják, és ilyenkor nincsen szerepe a 
harcos mozgásnak. Emellett hajtűket, élezett 
legyezőt, hajfonatba rejtett pengét, esetleg kést, 
vagy tőrt használnak, mindenképpen apró, 
könnyen elrejthető és álcázható 
fegyverecskéket. Harcba nem szívesen 
bocsátkoznak, az ilyen feladatokat mással 
végeztetik el, és ha netán megszorulnak, akkor 
is inkább mágiával igyekszenek kivágni 
magukat. 

Apró fegyvereiket előszeretettel mérgezik 
is, jellem és beállítottság szerinti hatással és 
erősséggel. 

Vértet soha nem viselnek, még olyat sem, 
ami alig akadályozná őket. Ha ugyanis vékony, 
csábító toroni öltözéküknél vastagabb ruhába 
öltöznek, aligha tudnák gyakorolni híres 
táncukat. 

A vágytáncos mágiája 

A vágytáncosok egy egyedi, Tharrtól 
kapott, a boszorkányok tapasztalati mágiájára 
sokban hasonlító, mégis isteni mágiát 
használnak. Ennek bemutatása a Vágytáncos 
mágia című írásban, külön megtalálható. 

A méregbanya 

Amikor a vágytáncosok elveszítik féltve 
őrzött ártatlanságukat, Tharr megvonja tőlük 
addigi kegyét, és visszavonja örök 
fiatalságukat, egyetlen éjszaka alatt 
megöregszenek. Más elméletek szerint az isten 
szemében csak a tökéletesen érintetlen szépség 
lehet csábító, azért ennek elvesztése után már 
másképpen veheti csak hasznát 
kiválasztottjainak. Ezt támasztja alá az a tény 
is, hogy megöregedésük éjszakája után a 
méregbanyán még egészen sokáig élnek.  
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Ennek játéktechnikai megvalósítása 

kétféleképpen is történhet. Az egyik, hogy 
érintetlenségének elvesztésekor a 
méregbanyává vált vágytáncos NJK-vá 
válik, és a KM irányítása alá kerül, ezt a 
módot nem javaslom, mivel az átváltozás, a 
korábbi képességek hiányának leküzdése és 
az új szerep átélése is a kaszt része. 

A vágytáncos méregbanyává 
válásakor valós korára öregszik meg, így 
ezt nyilván kell tartani. Ez több képességét 
is érinti, az ide vonatkozó táblázat szerint. 
Szépségéből még ezen felül 2K6-ot veszít 
el, intelligenciája viszont K6-tal megnő. 
Emellett elveszíti minden vágytáncosi 
különleges képességét és mágiáját is – 
amire öregsége és csúnyasága okán 
valószínűleg képtelen is lenne.  

Különleges érdeklődése támad 
viszont a mérgek és a mérges kígyók 
irányában. Mana pontjait nem veszíti el, bár 
ezután csak imádsággal töltheti majd fel 
őket. Ezekből a méregbanya alkalmazhatja 
a teljes boszorkánymesteri méregmágiát, 
szakrális mágiaként.  

Emellett még, Tharr áldásaként, a következő 
képzettségekben szerez egyetlen éjszaka alatt tudást: 

 
Képzettség Fok/% 
Méregkeverés 4 
Méregkezelés 5 
Alkémia 4 
Herbalizmus 3 
Ásványtan 2 

 
Korábbi képzettségeit nem veszíti el, régebbi 

ismeretei csak legendás bölcsességét növelik.  
Tapasztalati szintje, szintlépése változatlan 

marad, és nem számít majd váltott kasztúnak sem, 
mivel korábbi képességeit és mágiáját elveszíti, és 
képzettségeit sem tanulja, hanem a háromfejű 
szörnyistentől kapja. 

 

I. Függelék 

A Vágytáncos képzettségei a kétfokú rendszer 
szerint: 

 
Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat (körömgyűrű) Af 
Pszi Af 
Írás-olvasás Af 
Vallásismeret (Tharr) Af 
Tánc Mf 
Éneklés-zenéles Mf 
Szexuális kultúra* Mf 
Irodalom Af 
Legendaismeret Af 
Emberismeret Af 
Etikett Af 
Heraldika Af 
Hangutánzás Af 
Színészet Af 
Kötéltánc 40% 
Nyelvtudás (toroni) Af (5) 
Kultúra (toroni) Af 
Helyismeret Af 
 
* Szexuális kultúra képzettségük különleges. 

Soha nem adják férfinak magukat, csupán a csábítás, 
a szerelem művészetének minden olyan formájával 
tisztában vannak, ami még nem lépi át ezt a határt. 
Mindehhez mesteri szinten értenek. Ezen 
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képzettségüket nem is fejleszthetik, nem lenne 
értelme. 

A vágytáncos minden tapasztalati szinten kap 
5%-ot, amit tetszés szerint oszthat el százalékos 
képzettségei között. 

 
A Vágytáncos képzettségei a további szinteken 

(kétfokú): 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Nyelvtudás Af 
2. Etikett Mf 
3. Éneklés-zenélés Mf 
3. Heraldika Mf 
4. Emberismeret Mf 
5. Színészet Mf 
6. Hangutánzás Mf 
7. Pszi Mf 
8. Legendaismeret Mf 

 
A méregbanya képzettségei kétfokú 

rendszerben: 
 

Képzettség Fok/% 
Méregkeverés Mf 
Alkímia Mf 
Herbalizmus Mf 

 
A Vágytáncos egy igen sajátságos, és érdekes 

női kaszt, főként, ha a játékos a méregbanyává 

válásának kijátszását is vállalja. 
Különlegességei, mágiája miatt csak igazán 
tapasztalt játékosoknak ajánlom. A kasztot csak 
női játékosok számára javaslom. 

 
A cikkben szereplő képek Royo 

munkáinak részletei és módosított változatai. 
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