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Túlzás lenne azt állítani, hogy 
Ynev minden eldugott falvacskájában 
lenne egy templom, pappal vagy 
papokkal. Ez koránt sincs így. Valóban 
vannak olyan, nagy lélekszámú falvak, 
ahol áll egy - netán több - templom, egy-
két pappal, de ez nem általános. A 
legkisebb, legeldugottabb falvakban 
semmiféle szent épület és pap nincsen. 
Évente egy-két alkalommal érkeznek ide 
papok, amikor is a a szabadban, 
hordozható eszközök segítségével 
celebrálják a miséket. Ilyenkor végeznek 
el mindent, a földek megáldásától a 
gyógyításig, esketéstől névadásig, s 
ezután a falu újabb harmad-, fél- vagy 
akár egész éven át mindenféle „isteni” 
támogatás nélkül marad. Nagyobb 
falvak már építenek valamiféle 
„istenházát”, és tartanak egy lelkészt is. 
A lelkész félig-meddig papnak számít. 
Tudása, hatalma ugyan erősen 
korlátozott, de így is az egész évben 
biztosítja a falu szakrális védelmét. 

A lelkészek szintúgy egy 
istenséget imádnak különösen, mint a 
papok, de - ha vannak ilyenek - a 
pantheon többi istenét is képviselik. A 
pyarroni hitet ápoló vidékeken 
elsősorban Dreina, Krad vagy Kyel az, 
akit a lelkészek legfőképpen tisztelnek. 
A lelkészek - habár nagyon alacsony 
rangban - tagjai az adott isten papi 
rendjének, és e szervezetek 
lehetőségeikhez mérten gondoskodnak 
is róluk. 
 

A lelkészek gyakorta abból a 
falul származnak, ahol élnek. Idővel 
maguk mellé vesznek egy-egy 
különösen értelmes gyermeket, akit 4-
5 év alatt mindarra megtanítanak, amit 
ismernek; s aki később átveszi a 
helyüket. Vizitációjuk során a papok 
ellenőrzik e gyermekek fejlődését, és 
ők iktatják be véglegesen a posztjukra. 
Ha egy faluban hirtelen megürülne egy 
lelkészi poszt, a papi rend 
gondoskodik annak betöltéséről - 
például a buzgó, de papnak 
alkalmatlan tanoncokat küldik oda. A 
lelkész a falu egyik legtiszteltebb 
embere - ha nem a legtiszteltebb. 
Ellátásáról a falu gondoskodik, bár a 
fiatalabb lelkészek gyakorta maguk is 
kertészkednek, földet művelnek vagy 
valamiféle mesterséget űznek. A papi 
rend segítsége az olyan tárgyakra, 
anyagokra és eszközökre terjed ki, 
amelyek helyben beszerezhetetlenek, 
de szükségesek (papír, könyvek, szent 
tárgyak, egyebek). 

A lelkész feladata a szakrális 
cselekedetek ellátása - vagyis a földek, 
épületek, állatok és emberek 
megáldása, névadás, esketés, temetés, 
misék és imádságok celebrálása; a 
személyes példamutatás erkölcsi téren 
(bár ezek az erkölcsök egész mások 
Pyarron és Krán falvaiban), lelki 
támasz nyújtása; valamint, mint a falu 
legtanultabb embere természetesen a 
falu tanácsának is tagja. 
A lelkészek mindig tiszta, bár csak 
ritkán díszes ruhában járnak.  
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Nyakukban mindig ott függ istenük Szent 
Szimbóluma, foglalkozásuk jelképe. 

Harcértékek  

A lelkészek harcértéke megfelel a velük 
azonos korú átlagos közember harcértékének. Ritkán 
tanulnak meg fegyverekkel bánni, minthogy csak a 
falu védelmében szoktak harcba szállni. 

Életerő és fájdalomtűrés  

Miként harcértékeikben, ebben sem 
közelíthetik meg a kalandozókat. Életvitelük nem 
edzi meg különösen őket, bár nem is gyötri meg 
túlságosan. Ezen értékeik is megegyeznek más 
közemberek értékeivel. 

Képzettségek  

Bár az átlaghoz képest műveltek, tudásuk 
alatta marad a papokénak. Általában a következő 
képzettségekkel bírnak:  

 
Képzettség Fok/% 
Írás/olvasás Af 
Vallásismeret Af 
 
Esetlegesen még a következő Képzettségekkel 

is bírhatnak:  
 

Képzettség Fok/% 
Pszi Af (ritkán) 
Történelemismeret Af 
Ének/zene Af 
Sebgyógyítás Af 
Legendaismeret Af 
Herbalizmus Af 
Emberismeret Af 

 
Minthogy falvakban élnek, gyakorta 

rendelkeznek valamiféle Szakmával, lehetnek 

jártasak Vadászat/Halászatban, s más ilyesféle 
Képzettségben. Ezekhez járulhatnak még olyan 
általánosan ismert Képzettségek is, mint az 
Úszás, a Lovaglás, s más effélék. 

Különleges képességek  

A lelkészek hatalma és tudása erősen 
korlátozott, még a ifjan felavatott papokét sem 
igen éri el. Mana-pontjaik száma 6+k3. Csak 
alig egy-két varázslatot ismernek a Kis 
Arkánumból, ezek a következők (ha istenük 
szférái engedik): Áldás, Gyógyítás, Szent Fény, 
Szertartás; valamint esetleg az Élelem 
teremtése és a Vízfakasztás. (Láthatjuk, hogy 
csak könnyebb sebeket és enyhe lefolyású 
betegségek tudnak meggyógyítani.) Mana-
pontjaikat a szokásos úton, imával nyerik 
vissza, de naponta mindössze háromszor 
fordulhatnak istenükhöz. Tsz-ük - ha szükség 
van a számolására - 1-nek számít. 

A lelkész - mint a fentiekből is kiviláglik 
- NJK kaszt, tagjai nem kalandoznak, de 
tudásukkal, tanácsaikkal segítségére - vagy 
ártalmára - lehetnek kalandozóknak is. 
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