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2.0 
Előzetes megjegyzések: 

• Az első és legfontosabb: ez nem 
hivatalos alkaszt; sőt, mint ahogy 
olvashattuk a papos kiegészítő 
beharangozójában (ld. Arkánum 1.), 
még akár koncepcióbeli változás is 
előfordulhat; (pl. termékenység 
szimbólum, Természet szféra 
használata (?)); 

• A szövegben fellelhető homályos 
fogalmazások célja, hogy adjon 
nemi szabadságot (pl. ha nem tetszik 
a gólem készítés, ne használd); 

• A különleges varázslatok 
számértékei, leírásai, működésük 
finomítható, ha nem tetszik valami, 
változtasd meg; 

• A különleges képességek szintén 
vitathatóak, netán bővíthetőek; 

Ellana pap(nő) avagy a 
Lótusz Leányai 

Ellana a szerelem, szépség, kéj 
istennője és a léhaság, hűtlenség 
megtestesítője a pyarroni 
istencsaládban. Bár nem játszik 
általában nagy szerepet az istenek 
döntéseiben, hallatlan népszerűséget 
emberközeliségének köszönheti, 
természetesen jórészt a nők körében. 
Abszolút túlnyomórészt papnői vannak, 
de nagy ritkán előfordul, hogy 
férfiembert is Ellana szolgájává avatnak.  

Ez nem valamiféle megkülönböz-
tetésnek tudható be, hanem egyszerűen 
annak, hogy a  férfi társadalom nem 
nézi jó szemmel, ha valamely társuk 
ilyen „férfiatlan” dolgoknak szenteli 
életet. Paplovag rendjei nem ismertek. 
Ellana szolgáiról elmondhatjuk, hogy 
jellemükben a legtöbb esetben helyet 
kap az Élet, míg a Halál soha; viszont 
a Káosz és a Rend közötti döntés már 
nem ilyen egyértelmű: nagyjából 
egyenlő eloszlásban találhatjuk 
mindkét oldalt soraikban. 

Templomaik megtalálhatók majd 
mindegyik pyarroni vallást követő 
államban és városban. Ezek általában 
egyúttal örömtanyák is, de azokból 
viszont a legmagasabb minőségűek. 
Legtöbbször valamilyen díszes, 
könnyen megtalálható épület a 
szórakozó- vagy utazónegyedek 
központi helyein. A módosabb 
helyeken a belső berendezés felveszi a 
versenyt a legfényűzőbb nemesi 
palotákkal is; de még ha egy 
szerényebb szentélyről is van szó, 
ízléses kinézete mindig csodálatra 
készteti a látogatót.  

Érdekesség, hogy Ellana egyes 
szent helyein előforduló szokás a 
gólem készítés. Persze csak az igazan 
nagytudású főpapnők képesek az 
elkészítésére, melyek feladata 
általában védelmi és szolgai feladatok 
elvégzése. Általában közkedveltek az 
emberi méretű (esetleg kisebb) 
gólemek, amelyeket szívesebben 
készítenek fából vagy agyagból; 
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nagyméretű kő- és vasgólemeket nem nagyon (csak 
veszélyes helyeken) alkalmaznak. Ritkán előfordul, 
hogy akár utazásaikra is magukkal viszik kedvenc 
gólemjüket. Természetesen a nagyobb, módosabb 
helyeken ezen kívül szívesen alkalmaznak 
valamilyen fizetett elit testőrséget is a biztonság 
őrzése céljából. Mondják, arany életük van... 

Ellenben általános szokás, hogy baj eseten a 
rendfenntartás ügyében a Dreina lovagrendek, az 
esetleges bosszú végrehajtásában pedig az Uwel 
lovagrendek azonnali és hatékony segítséget 
nyújtanak. Az Északi Szövetség nagyvárosaiban 
pedig meg az sem meglepő, ha az Embervadászok 
testőrei teszik ártalmatlanná a merész gonosztevőt. S 
ha minden kötél szakad, akkor még mindig ott 
vannak az előző éjszaka hálás kalandozó vendégei... 
Nem hiába tartják, hogy a nagy bankházak 
kirablásánál már csak egy öngyilkosabb vállalkozás 
van: a Lótuszvirág 'leszakítása'... 

Szertartásaikról és szokásaikról külön 
legendák szolnak. A fontosabb ünnepek alkalmával 
a rossz nyelvek szerint valóságos orgiákat 
rendeznek; ez persze nem igaz, sőt tény, hogy Ynev 
lakói náluk kulturáltabb helyen és módon nem 
áldozhatnának a gyönyör oltárán. Bár el kell ismerni, 
áraik nem a kisember köznapi szórakozására valók, 
de szolgáltatásaik a legsokszínűbb igényeket is 
kielégítik. Sokszor csak egyszerűen vacsorára, 
kötetlen beszélgetésre vagy szórakozásra hívják 
őket, akar nemesi körökbe is, lévén elsőrangú 
társalkodó és táncpartnerek, nem is beszélve az 
egyszerű esztétikai élményről. Az ünnepek 
alkalmával rendezett áldozati szertartások külön 
jelentőséggel bírnak. Szokás, hogy ilyenkor maga a 
főpapnő hív meg egy vagy több jelentős 
személyiséget, általában férfiembert, de akar 
asszonyokat is, aki(k)nek 'közreműködése' fontos 
szerepet játszik a szertartás menetében. Egy ilyen 
meghívásnál nagyobb megtiszteltetés hű pyarronit 
nem érhet, ennélfogva a főpapnők nagy 
gondossággal választják ki a leendő szerencsés 
'áldozatokat'. Azt tartják, hogy az a gyermek, aki 
ilyen szertartások alkalmával fogantatik, maga az 
istenek kiválasztottja, s így különös figyelemmel 
egyengetik útját. 

 
Ellana szolgái, azaz nagyreszt papnői 

kimondottan kellemes emberek, általában a 
közemberek felé is segítőkészek és udvariasak. Az 
istennő csak azt varja el tőlük, hogy ne csak 

élvezzek az életet, hanem embertársaikat is 
vezessék a gondtalan, nyugodt, vidám életstílus 
értékeinek megismerése felé. Egy papnő élete 
fő célja, hogy megtalálja a 'seminel'-jet (a szó 
elf tőből fakad, jelentése kb. 'ikerlélek'), azaz 
azt az embert, akivel aztán legtökéletesebben 
élheti le hátralevő életet. A keresés nem 
egyszerű, sok évig eltarthat, melynek során 
számtalan ember kerülhet 'beható' vizsgálat alá. 
Talán ezen okból alakult ki a hűtlenség képe, 
pedig az elhagyott 'áldozatok' csak sejthetik, 
hogy együttélésük idején Ellana szolgája igaz 
szerelemmel viseltetett aktuális párja iránt, még 
ha csak időlegesen is. 

Szent Szimbólumuk a Lótuszvirág, mely 
sok művészt megihletett már az idők folyamán. 
Anyaga bármi lehet, bár legtöbbször 
valamilyen nemesfém az alapja, s mindig 
jellemző az ízlésesen, szépen kidolgozott 
forma. Az arra érdemeseknek külön jutalom is 
jár: ha kéri, egy megfelelő (ebben jártas) 
főpapnővel beletetoválhatja a Lótuszvirágot a 
teste egy tetszőlegesen kiválasztott (rejtett) 
részére. Ha e rajzolat helyét és célját önként 
elárulja valakinek, az már a másik iránti igen 
mély bizalom jele... Megjegyzendő, hogy a 
nem kalandozó hajlamú papnők között nem 
ritka a látható helyen lévő tetoválás sem, hiszen 
ez árulkodik gazdája tapasztalatáról és 
tulajdonságairól. 

Fegyverzet 

A papnők nem igazan harcos típusúak, de 
ennek ellenére fontosnak tartják testük 
karbantartását. Ha némelyikük kalandozásra 
adja a fejét, általában megtanul valamilyen 
könnyebb fegyvert kezelni. Pajzsot és páncélt 
szinte soha nem viselnek, a fegyverek közül az 
egykezes, könnyen kezelhetőeket kedvelik  (tőr, 
tőrkard, jatagán), de a dobó- és 
célzófegyvereket sem vetik meg. 

Varázslatok 

• Papok élet és lelek szférája 
• Boszorkányok mágiájából: 

• Szépségvarázs; 
• az összes Érzelemkioltó mágia; 
• az Asztrál mágiájából a következők: 



 MAGUS                                                                Ellana papnő                                                                    Kalandozok.hu 

3 
 

 Bűbáj 
 Szerelemvarázs 
 Viszály 
 Igaz felelet; 

• egyéb speciális litániák és rituálék 
• Szexuálmágia (egyelőre a 
fantáziátokra bízom. 

Különleges képességek 

• A képességek kidobása nem a 
papok, hanem a boszorkányok táblázata 
szerint történik; 
• Szintenként :  6 (1) Hm. (nem 8(3)) 
• K3+6 Mp  (mint a többi papnál) 
• Bármikor, amikor éppen „a gyönyör 
oltárán áldoznak”, Mana-pont felhasználása 
nélkül alkalmazhatják a Szférák Zenéje 
varázslatot, mely ekkor csak rá és párjára 
hat; 
• 4. Tsz-től kérhetik rendjüktől a 
Lótuszvirág testükbe való tetoválását; ez 
mindenkinek egyéni kinézetű, általában a 
személyiségükhöz illő, színes rajzolat a 
teste egy tetszőlegesen kiválasztott (rejtett) 
pontján; Ha nincs nála a Szimbóluma, akkor 
ennek a segítségével is varázsolhat, bár csak 
a max. Manájának felét használhatja; 
ráadásul ekkor a Szimbólummal való 
érintés is nehézzé válhat, bár ilyenkor 
helyettesítheti csókkal is, ha akarja; a masik 
előnye, hogy ha valaki megérinti a 
tetoválást, akkor ő és a papnő 'megnézhetik' 
egymás Asztráltestét, de beleegyezés 
szükséges (akár csak az egyikük, akár 
mindkettőjük 'nézhet'); működése, mint a 
kyr metódus Asztrálszem diszciplínája 
esetén. Hátránya, hogy amennyiben 
megsérül a rajzolat, az rendkívüli 
fájdalommal jár (elveszti aktuális Fp-inek 
felét), és 1K6 napig kétszeresre nyúlik az 
imádkozás (Mana visszanyerés) ideje; a 
nagyobbik hátrány viszont nagyon kevesek 
előtt ismert: ha valaki úgy varázsol a 
papnőre, hogy közben megérinti a 
tetoválást, akkor a Pszi pajzsok nem 
számítanak bele az ME-be! 

• Amennyiben van Lótuszvirág tetoválásuk, 8. 
TSz-től naponta egyszer képesek a következőre: 

Összetartozás 
Egy 1 körös rituálé segítségével képesek arra, 

hogy egy bármilyen varázshasználóval 'mágikus' 
kapcsolatot teremtsenek, melynek lényege, hogy 
mindkettőjük aktuális Manapontját tetszőleges 
arányban eloszthatják; két feltétele van ennek: a 
másiknak meg kell érintenie tetoválást és 
mindkettőjüknek bele kell egyeznie az 
'átcsoportosításba'. Fontos, hogy ennek két 
alkalmazási lehetősége van: egyrészt bármely másik 
Ellana-papnővel képes ezt alkalmazni; másrészt 
elvileg bármilyen varázshasználó alkalmas erre, de 
FONTOS feltétel, hogy csak az érzelmileg 
legközelebb álló személlyel tudja ezt megtenni; 
(Asztrál/Mentál mágiák nem oldják meg a dolgot!) 
természetesen Ellanának is bele kell egyeznie;  

Különleges varázslatok 

Fiatalítás (Nagy Arkánum Rituáléi) 

Szféra: élet 
Mana pont: 34 
Erősség: 1  
Varázslás ideje: 6 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Ezzel a rituáléval lehetőség nyílik arra, hogy 
az olyan köztiszteletben álló emberek, akik életük 
legjavát már leélték, szintén átélhessék fiatal 
pillanataik minden örömét... Bár mágiaellenállás 
nincs, a beleegyezés minden esetben szükséges. Az 
átmeneti fiatalítás mértéke nincs meghatározva, 
általában az 'áldozat' kérésének megfelelően 
határozzák meg az átváltoztatás korát; bár a szellemi 
tulajdonságok nem változnak, a fizikai 
tulajdonságok minden szempontból 
'megfiatalodnak'... Habár alkalmazása inkább békés 
természetű, előfordult már, hogy egy-egy nem 
kívánt 'vendéget' (bedőlve a papnő elbűvölő 
mosolyának) karon ülő csecsemőként vittek el a 
kihívott városőrök... 
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Külső megváltoztatása (Nagy Arkánum 
Litániái) 

Szféra: élet, lélek 
Mana pont: 42 
Erősség: 5  
Varázslás ideje: 2 kör 
Időtartam: 1 óra/szint 
Hatótáv: önmaga 
Mágiaellenállás: -  

Ez a mágia tulajdonképpen a Szépségvarázs 
továbbfejlesztett változata, melynek segítségével a 
papnő képes a külsejét a kívánt módon elváltoztatni. 
Bár a teste aranyai csak kis mertekben (kb. 10% 
eltéréssel) változhatnak, de haja, szeme, bőre színe, 
arc- és testformája tetszés szerint átalakítható. 
Fontos, hogy a hangja (beszéde) az eredeti marad, 
azt csak egyéb módokon képes palástolni (pl. 
hangutánzás). 

Asztrális kapcsolat (Kis Arkánum Rituáléi) 

Szféra: lélek 
Mana pont: 9 
Erősség: 50  
Varázslás ideje: 2K10 kör 
Időtartam: végleges 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Ez egy nagyon különleges rituáléjuk Ellana 
követőinek, melynek segítségével képesek lesznek 
arra, hogy egy olyan személlyel, aki hozzájuk 
nagyon szorosan kötődik, egyfajta állandó asztrális 
kapcsolatban legyenek. A varázslás során a két 
Asztráltest között egy „Asztrál-fonál” jellegű 
kapcsolat épül ki, amely megmarad egészen addig, 
amíg egy új személlyel újra végre nem hajtja a 
rituálét. (A kapcsolat kiépülésének időtartama a két 
lélektől függ, ezért a 2K10 kör.) Egyszerre csak egy 
személlyel lehet ilyen asztrális kapcsolatban. Ez azt 
eredményezi, hogy ezalatt mindketten 'érzik' a 
másikat, annak érzelmeit, jelenlétét, bármekkora 
távolságra is vannak éppen. Fontos megjegyezni, 
hogy ez nem Telepátia, így gondolatok nem, 
kizárólag érzelmi töltések közölhetők segítségével. 
Jellemző alkalom, amikor egyikük veszélyben van, 
azt megérzi a társ, s még a hozzávetőleges helyéről 
is lesz nemi fogalma. 

Fogantatás befolyásolása (Nagy Arkánum 
Litániái) 

Szféra: élet 
Mana pont: 15 
Erősség: 10  
Varázslás ideje: 4 kör 
Időtartam: 1 nap 
Hatótáv: érintés 
Mágiaellenállás: -  

Ez az egyik alapvető mágikus módszerük 
arra, hogy megakadályozzák a nem kívánt 
gyermekáldást. Bár az Élet feltétlen hívei, 
éppen ezért azt tartják, hogy a felesleges 
fogantatás megakadályozása az istennőnek 
tetsző cselekedet, hiszen sok szenvedéstől 
óvhatja meg mind a nem kívánt gyermeket, 
mind a felelőtlen embereket. Ezt nem csak 
magára, hanem bármely asszonyra (s csak 
arra!) alkalmazhatja, de beleegyezés itt is 
szükséges. Megjegyzendő még, hogy eme 
mágián kívül sokfele ilyen jellegű füvet és szert 
ismernek, ezt végső esetben alkalmazzák, vagy 
ha biztosra akarnak menni. Másik alkalmazási 
lehetősége, ha a papnő a fogantatás létrejöttére 
koncentrál (persze ehhez is beleegyezés kell), 
ekkor tulajdonképpen megnő a sikeres 
gyermeknemzés esélye. 

Képzettségek 
Az alap papi képzettségeken túl: 
 

Képzettség Fok/% 
3 nyelvismeret Af 3,3,3 
Szexuális kultúra Mf 
Tánc Mf 
Etikett Af 
Sebgyógyítás Af 
Herbalizmus Af 
Emberismeret Af 
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A következő szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Legendaismeret Af 
3. Etikett Mf 
4. Herbalizmus Mf 
5. Élettan Af 
6. Emberismeret Mf 
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