
A Cicafülű Bűbájüst,  
avagy egy erioni boszorkányiparos céh leírása 

(Psz. 3720.) 

A Cicafülű Bűbájüst egy hivatalosan Pyarroni Inkvizíció által felügyelt erioni bejegyzésű boszorkányipa-

ros céh. Feladatkörébe tartozik a különféle gyógyitalok, gyógybalzsamok, engedélyezett bájitalok, főzetek és 

kisebb varázstárgyak, amulettek előállítása megrendelésre és raktárkészletre, melyet a céh épületében működő 

boltjukban árusítanak. Az Inkvizíció célja a céhhel a bevett tagok rehabilitációja, társadalomba való beillesztése 

volt, hasznos tevékenység, hivatás gyakoroltatása által. Alapítása Psz. 3714-ben történt, mikor Tyllyel Ukuyala 

a jelenleg is ténykedő céhmester bejegyeztette. Kezdetben három fővel működött, de az évek során kibővült 

tagsági köre. Jelenleg a céhmesteren felül - aki nem boszorkány, csak felügyelő – öt fővel működik, akik egy 

kisebb boszorkánykörként látják el benne feladatukat. A kinevezett céhmester felügyelőn felül, az ellenőrzésért 

a viadomoi fenntartású erioni Éber Strázsa Rendház felelős. Militáns beállítottságuk lévén inkább csak az ellen-

őrzést és a védelmüket látják el, s pénzügyi dolgok kezelését ráhagyják a tagokra. Mivel a Rendház viadomoi 

fenntartású, az Új Kor Hozói politikai irányzathoz tartozik, így a Selmo Örököseinek politikai irányzatát valló 

Dreina papsága nem kíván részt venni a céh pénzügyeinek segítésében. Így, hát mi tagadás, nem is állnak jól 

benne, lévén nem igazán ért hozzá senki sem a tagok közül. Általában épphogy ki tudnak jönni a bevétel-kiadás 

terén, ha keletkezik is megtakarításuk, az gyorsan elszivárog beszerzésre, törlesztésre, s hát… női dolgokra. A 

környék védelméről a kerületben megbízott zsoldoscsapat, a Rőtzubbonyosok gondoskodnak, kikkel jó kapcso-

latot ápolnak. Ám boltjukban, a céhházban, vagy előtte posztolva rendszeresen strázsál egy-két beavatásra váró 

alacsony szintű Dreina lovag, paplovag, vagy Védelmező, akik szükség esetén hívhatnak erősítést, akár elme 

útján, akár Yala segítségével. Afféle heccnek felfogható beavatásként terjedt el a rendházban, hogy minden arra 

váró ifjú legénynek kell egy hónapnyi őrködést leszolgálni a „csajoknál”. Akkor is, ha az illető legény esetleg 

maga is leány, sőt!...  

A céh épülete helyileg az erioni Fogadónegyed 

béli Fakóligettől kissé északra található, közel az Öröm-

negyedhez. Kinézetben rájátszik az emberek fantáziájá-

ban élő képre a boszorkánykunyhókról, s autentikus ké-

pet mutat a szemlélőknek: (földi hasonlattal mondva: 

viktoriánus stílusú) tornyos kétszintes ház, virágmintás 

kovácsolt vaskerítés, elvadult kiskert, falra és tetőre futó 

borostyán, felvirágozott veranda, macskák, pókháló és 

denevérlampionok… egy szélben lengő nyikorgó cégér 

mellett. Az alsó szintjén található egy kisebb felszentelt 

Ellana oltár Yala jóvoltából, Ellana kegyének elnyeré-

séért. Olykor véletlenszerűen benéz ellenőrzésre egy-

egy liberálisabb szemléletű Adron pap, vagy néha szi-

gorúbb szemléletű inkvizítor, de eddig nem volt komo-

lyabb elmarasztalásra indokuk. 

  



A céh tagjai: 

Tyllyel Ukuyala (Yala) 

Faj: félelf. Kor: 52 év. Jellem: Élet. Vallás: Ellana (pyar pantheon)  

Kaszt: Ellana papnő (Nővér) Szint: 5. Beosztása: céhmester, felügyelő főnővér 

(pryma inspektra) 

Yala, ahogy a barátai nevezik, egy yllinori elf bárd leány és egy bukán tenger-

ész kalandor röpke románca folytán született. Anyja nem kívánta vállalni, félt, 

hogy gyermeke röpke élete túl fájdalmas volna számára, így apjára, Ében 

M’kumbára hagyta nevelését. Ám kénytelen volt az is belátni, hogy a viszon-

tagságos tengeri élet nem leánya számára való, így egy Ellana szentély gondja-

ira bízta gyermekét jelentős adomány kíséretében. Amíg tehette meglátogatta 

leányát, míg oda nem veszett a tengeren ismeretlen körülmények között. A 

szentély gondoskodott Yaláról, s bimbódzó egzotikus szépsége kibontotta virá-

gát papnői értő gondoskodása nyomán. Felnővén a Nővérek soraiba választot-

ták, s így segítette az eszme fenntartását, védelmét és terjesztését. Az egyház 

vándorló ügynökeként tevékenykedett leginkább délen. Hol megfigyelt, hol te-

vékenyen lépett közbe, hol csak tanácsokat sugdosott megfelelő fülekbe. Ő ve-

tette fel az ötletet, hogy a háborús- és különféle bűnszervezetek vétlen áldozatait vagy még jó útra terelhető tagjait 

a boszorkánymágiát gyakorlók közül egy egységes megfigyelt szervezetbe foglalják. Így alapította meg a Cica-

fülű Bűbájüst boszorkányiparos céhet erioni központtal és a Pyarroni Inkvizíció felügyeletével. Az első tagjait 

Riallát és Zaiát ő maga szervezte be.  

Kedves, bölcs és kissé anyáskodó jellemű ugyanakkor kissé szétszórt és néha idegesítően derűlátó. Általában a 

céhházban tartózkodik, de néha rábízza a lányokra az igazgatást egyéb teendői esetén. Jó kapcsolatot ápol a Pyar-

roni Inkvizícióval, s bár minden készsége meg van hozzá, még nem kapott felkérést soraikba. Tapasztalt kalandor 

egy Ellana papnő minden mágikus és profán furfangjának tárházával. Íja pontos, rapírja villámgyors. 

Rialla (Ria) 

Faj: amund félvér (gorviki). Kor: 25 év. Jellem: Káosz. Vallás: megtért 

pyarronita (nem hitbuzgó) Kaszt: boszorkány. Szint: 3. Beosztása: céhtag, 

mételykeverő nővér (iniciata toxhinea) 

Ria egy hadifogollyá majd rabszolga ágyassá vált amund nő és egy gorviki 

kapitány sarja. Apja bár anyját megvetette, gyermekét magához emelte, 

hogy ne osztozzon annak sanyarú sorsán, hisz vérét hordozta ereiben. Új-

Godon kikiáltásakor apja szabadságharcosainak ízlése nem egyezett az új 

vezetőséggel, így tengeri rablónak álltak, s a Viharszelő ádáz bandája lett 

belőlük. Apja durván bánt vele, de egyben óvta is a csürhétől. Képzését 

szeretőjére, a banda boszorkányára, Ranára bízta. Az kiképezte ugyan, de 

mindig is feszélyezte a félvér leány, s igyekezte folyton gáncsolni Ria és 

apjának kapcsolatát. Valószínűleg rossz vége lett volna (nem mintha addig 

olyan jó lett volna neki), ha új-godoni és pyarroni összefogással létrejött 

csapat nem kapja el a bandát, s állítja az igazságszolgáltatás elé. Ria sze-

rencséjére Yala jelen volt a művelet során, s kimentette a Domvik hitű 

inkvizítorok karmai közül, s betoborozta a készülő céh soraiba. 

Ria hűvös megjelenésű, távolságtartó, bizalmatlan. Bőre kissé sápadt árnyalatú származása ellenére, mely Rana 

képzésének hagyatéka. Túlságosan is őszinte, szabad szájú és vulgárisan alpári is tud lenni, ami viszont apja 

hagyatéka. Többiekkel kihívó, csipkelődő, olykor durva, de ez csak álca. Valójában mindent megtenne nővéreiért, 

hisz csak ők vannak már neki a világon. Hobbyja a pók- és rovargyűjtés, aminek elkószált vagy széthagyott élő 

vagy preparált példányaival a frászt hozza Yalára. A céhben ő ért legjobban a különféle mérgekhez és ellenmér-

gekhez. Kedvenc varázslatai a Mentálmágiák (amiből ismeri a Nyelvbéklyót is), a Lebegés és a Rovarfelhő. 



Zaia 

Faj: félelf (dzsad). Kor: 30 év. Jellem: Rend. Vallás: megtért pyarronita Kaszt: 

boszorkány. Szint: 3. Beosztása: céhtag, vegyszerész nővér (iniciata 

kemystra) 

Zaiát egy ibarai dzsad vándorkereskedő találta táborában egy reggelen. Anyja 

valószínűleg egy megrontott sivatagi elf lehetett, kinek nem volt szíve elve-

szejteni gyermekét. A kereskedő a sobirai emír udvarának adta el az egzotikus 

vonású csecsemőt csengő aranypénzekért. Sobira bukásakor az emír egy ma-

gas rangú bizalmasa, Amnon Dahír hurcolta magával, ki összegyűjtött embe-

reivel minél több értéket magával ragadva menekült el. Egy eldugott oázisban 

rendezte be táborát, s a továbbiakban a Fű kereskedelméből, melynek ismerte 

receptúráját, próbálta felépíteni birodalmát. Jövedelemkiegészítésként olykor 

rablóportyákat is tartott. Zaiát kitanítatta a már vénülő Safiya anyóval, a néhai 

sobirai emír harmadik vajákos asszonyával, hogy felcseperedvén ágyasává és 

bizalmasává tegye. Huszonegy esztendős korára így vált Zaia Amnon rabló-

emír második, majd pár évre rá első ágyasává. Psz. 3714-ben egy összehan-

golt művelet során a Pyarroni Titkosszolgálat által szervezett csapatok rajtaütöttek oázisukon, s felszámolták a 

mételygyárat. Az ellenálló emírt megölték, túlélő embereit pedig törvény elé állították. Zaia a szigorú bírák végett 

vérpadon végezhette volna, ha egy bizonyos Ellana papnő nem jár közbe ügyében, s harcol ki neki egy második 

esélyt. Így vált a Bűbájüst-család második nővérévé, s igyekszik meghálálni Yala bizalmát. 

Bőbeszédű, nyitott, érdeklődő személyiség, kit mégis egyfajta titokzatosság leng körül sejtelmes mosolya révén. 

Hatalmas türelme van mindenhez és mindenkihez, ő a legfőbb békéltető a lányok között. Imádja a macskákat, ő 

gondoskodik legtöbbet róluk. Művelt, jó humorú, szeret és jól is tud táncolni. A csapatból ő ért legjobban az 

alkímiához és az alkimista szerekhez, felszerelésekhez. Kedvelt mágiái az Asztrálmágiák, a Sugallat és a Véde-

lem. De ha rákényszerül, akkor használja kézi nyílpuskáját mérgezett lövedékekkel. 

Kusagi Harumiko ("Usagi - Nyuszi") 

Faj: wier (szuke). Kor: 24 év. Jellem: Rend. Vallás: megtért pyarronita (nem 

hitbuzgó) Kaszt: boszorkány/shenar ikerkaszt. Szint: 2/2. Beosztása: céhtag, 

óvó nővér (iniciata providea) 

Harumiko Enoszukén született egy kis halászfaluban még a Bukás előtt. A 

tűzvész bekövetkeztekor elvesztette családját, s egy öregasszony vette ma-

gához, s vitte magával a migrációba. Erionba érve hamar a szuke alvilág 

vette gondjaiba, s az Árnypengék klánja lett az új családja. Hírszerző és or-

gyilkos gésának (noicsi) tanították ki, így kegyetlen kiképzése során beava-

tást nyert mind a boszorkányok, mind a shenarok titkos tanaiba hosszú tanu-

lóévei során. A klán elkötelezett és hűséges embere vált belőle, kérdés nélkül 

tette, amit klánja parancsolt. Alakoskodott, ha kellett, hidegvérrel ölt, ha úgy 

kívánták. Sorsa akkor változott meg, mikor életének huszadik évében előtört 

belőle a vér iránti vágy, a wier átok. Mikor jelezte ezt mesterének a főgésá-

nak, az démonvérű fattyúnak bélyegezte, lefogatta és kínzókamrába vetette. 

Harumiko megalázkodva kérte, hogy had végezhesse el méltón magán a szatudatorit, de az megtagadta tőle, 

mondván, hogy ez démonoknak nem jár, s kacagva szúrta ki neki a bal szemét. Ekkor a vérszomj és a fájdalom 

erőt adott neki: kitört béklyóiból, legyőzte kínzóit, s elmenekült. Félig öntudatlanul botorkált az erioni szegény-

negyed sikátoraiban, patkányok és kóbor állatok vérét fogyasztva, mikor a Humánum nevű szervezet önkéntesei 

rábukkantak. Szerencséjére ők inkább elfogták és kivizsgálták, mintsem levágták volna, mint oktalan vadállatot. 

Rehabilitációját elősegítendő került Yala Nővér értő kezei és a Bűbájüst céhének furcsa tagjai közé. 

Csendes, visszahúzódó, halk szavú leány, ki éberen figyeli környezetét ugrásra készen. Ria adta neki becenevét 

ennek nyomán vezetéknevéből képezve: Usagi, ami nyuszit jelent. Életét átértékelve ma már új klánját, családját 



szolgálja hűséggel, s igyekszik elfogadni önmagát. Vérszomjáról tudnak a többiek is, és segítenek neki emberhez 

méltó módon csillapítani: vásárolt állatokból, önkéntes véradásokból származó vérrel leginkább. A céh macská-

ival nem a legjobb a viszonya, hiába próbál nekik kedveskedni folyton. Ő az egyedüli a csapatban, akit zavar a 

többiek rendetlensége, de nem teszi ezt szóvá, csak csendben rendet rak. Az ő figyelme a legéberebb a csapatban: 

ő szúrja ki az esetleges tolvajokat és rosszban sántikálókat (olykor az ellenőrzésre jött inkvizítorokat) a leghama-

rabb. Kedvelt varázslatai a Misztikus képességek és Anyagi mágiák, leginkább az Árnyak és a Füstidézés. Ugyan-

akkor ért a kardforgatáshoz is, és hű pengéje is mindig kéznél van. 

Tristana (Tris) 

Faj: ember (tarran). Kor: 21 év. Jellem: Káosz. Vallás: megtért pyarronita (nem 

hitbuzgó) Kaszt: boszorkány. Szint: 2. Beosztása: céhtag, füves nővér (iniciata 

herbaliea) 

Tris egy emigráns tarran család utolsó gyermeke, kik Yllinorból vándoroltak ki 

Chei király rezsimje elől. Azon kevesek közé tartoztak, kiknek nem tetszett, 

hogy az önkényes uralkodó a területükön alapít új hont. Próbáltak támogatókat 

szerezni ügyüknek, de nem állt melléjük senki. Háborús uszítóknak bélyegezték 

őket, s kizavarták előbb Yllinorból, majd később Syburrból is. Végül a városál-

lamok területén állapodtak meg és telepedtek le. Veszett ügyük nemzedékeken 

keresztül mérgezte szemléletüket Yllinor irányába. Tehetetlen dühük egyre va-

dabb dolgokra sarkalta őket, egyre mélyebbre süllyedtek erkölcsük feladásával. 

Rablóbandákkal paktáltak, boszorkánymesterekkel és boszorkányokkal háza-

sodtak egy családba. A lényeg csak az volt, hogy árthassanak Yllinornak. Ebben 

nevelkedett Tris is, kit a család boszorkány matrónája képzett ki. Szeretetet nem 

sokat kapott, inkább gyűlölni tanították szülei. Hanyatló és fogyatkozó családja sorsának végére egy yllinori 

megtorlás tett pontot. A családot sarokba szorította a militáns állam végrehajtó csapata, így a családfő úgy döntött 

inkább megöli véreit, de nem jutnak az ellenség kezére. Akkor tudták csak levágni a betörő katonák, mikor végül 

épp Tris-re került a sor: alig tudták kifejteni a lány torkát örült düh által szorított hideg markai közül. Az yllinoriak 

nem tudtak mihez kezdeni a lánnyal, hisz az ármánykodó családhoz tartozott, de Arel ítélete nem tartotta bűnös-

nek. Szerencséjére a Pyarroni Inkvizíció megfigyelője is részt vett a műveletben, s ő már tudta kihez forduljon. 

S így került Tris Yala védnöksége alá, s lett a Bűbájüst negyedik nővére. 

Tris magának való, durva és goromba. Nehezen nyílik meg bárkinek, s bár a belé nevelt nemzedékeken átívelő 

családi harag lassan alábbhagyott, még mindig parázslik szívében. Nehezen motiválható, képes naphosszat a szo-

bájában olvasgatni, vagy a kerti tölgy alatt lantozgatni. A rábízott kert is kissé elvadult már, de inkább nem 

piszkálja vele senki. Leginkább csak akkor látni mosolyogni, mikor a macskákkal játszik önfeledten, vagy a vi-

rágokat ápolja. Esetleg, ha lantozik, amiben egész ügyes. Lelkében dúló vihar lecsillapodásához idő és türelem 

kell, ezt megértették már a többiek, de néha elég nehéz vele. Eddig összesen kétszer látták sírni: egyszer Yalának 

mondta, hogy gyűlöli az életet és mindenkit, mikor megérkezett a céhbe, másodszor pedig Zaiának pityergett, 

mikor elpusztult a kedvenc cicája Kapca úr. Ő ért a csapatban a leginkább a különféle gyógyfűvekhez és növé-

nyekhez. Már ha hajlandó foglalkozni velük. Ha olyan helyzetbe kerül, akkor előszeretettel használja mágiájából 

a Villámszórást, a Parancsot, a Láthatatlanságot, vagy végső esetben a Hasadékot. 

Moriana (Piria yd-Rion; "Moria" vagy "Piri") 

Faj: kyr vérű. Kor: 19 év. Jellem: Káosz, Élet. Vallás: megtért pyarronita Kaszt: boszorkány. Szint: 1. Beosztása: 

céhtag, gyógyító nővér (iniciata medikea) 

Moriana egy neves, de elszegényedett godorai kyr családba, a tengeri kereskedelmet folytató yd-Rion házba szü-

letett harmadik leányként Piria yd-Rion néven. Anyja sajnos nem sokkal később belehalt születésébe. Szépséges, 

bár beteges leányzóvá cseperedett, de családja nem különösen kedvelte. Nővérei féltékenyek voltak rá, bátyja 

gyengének tartotta, apja pedig értéktelennek a gyenge házassági értéke miatt. Kiderült, hogy kyr vérbaj gyötri 

gyenge testét, nevezetesen a Császárbajban szenved, melyben nevével ellentétben nincs semmi fenséges. Egyedül 

anyai nagyanyja, Moriana kedvelte és gyámolította. Neves orvosokkal kezeltette és igyekezett neki méltó életet 



biztosítani, így nagyjából kezelhető szintre hozta betegségét. Sorsa akkor vált 

rosszabbra, mikor nagyanyja elhunyt, s megfelelő korba érvén apja ki akarta 

házasítani őt. A gyanús hátterű, de tőkeerős od-Vartigern család kérőjére esett 

apja választása, a család másodszülött fia képében. S ekkor keveredett bele 

egy szövevényes orwellánus összeesküvésbe ártatlan áldozatként. Új családja 

kényszerítette, hogy megtanulja a boszorkányok titkos tanait, hogy hasznukra 

legyen terveik során. Ám a hercegi hírszerzés és a Pyarroni Inkvizíció résen 

volt, s az összeesküvés megbukott, a résztvevői pedig a vérpadon végezték. 

Így járt volna Piria is, hisz az yd-Rion ház nem állt ki mellette, sőt, megtagadta 

őt. Ám egy lelkiismeretes Ellana papnő kiderítette vétlenségét az ügyben, s 

kijárta, hogy felügyeletére bízzák a megtört leányt. Így lett belőle Moriana 

néven a Bűbájüst legújabb és legfiatalabb tagja úgy egy másfél esztendeje. 

Moriana, vagy Piri, ahogy Ria szokta cukkolni, egy dallamos hangú, tiszta 

mosolyú leány. Tekintetében olykor mély fájdalom honol, ami lassan gyógyul 

csak. Hajlamos a melankóliára, olyankor megpróbálja ezt kiénekelni magából 

gyönyörű hangján. Jól ért az emberek nyelvén, jó hallgatóság, s ő ért a csapatból a legjobban a sebek és különféle 

betegségek kezeléséhez. Ő árusít legtöbbször a boltban, s ő veszi fel gyakran a rendeléseket is. Erősen korlátozott 

varázshatalma révén igyekszik elkerülni az erőszakba torkolló összetűzéseket. Ha mégis erre kerülne sor, akkor 

Éjmágiájából használja a Denevérek varázslatot, vagy Füstidézéssel, esetleg Láthatatlansággal próbál menekülni. 

2020. 06. 22. 

Kis Ferenc (Khuriboow) 

Magyarázkodó függelék kalandmesterek és játékosok számára: 

A célom a céhhel az volt, hogy bemutassam, nem minden boszorkány ármánykodó hataloméhes gátlástalan fér-

figyilkos nőszemély, s a köreik sem mindig a romlás feminista melegágyai. A cél egy olyan csoport megalkotása 

volt, ami jó jellemű csapatokhoz is felhasználható például kispályás megbízóként, szövetségesként, barátként, 

vagy akár menedékként egy boszorkány karakter számára, csakúgy, mint legális forrásként kisebb varázstárgyak 

fellelhetőségéhez. Természetükből fakadóan bár némelyikük kaotikusabb életfelfogású és vehemensebb szemé-

lyiség, de alapvetően jóérzésűek, s távol áll tőlük a vérontás és az ármánykodás. Nem használják ártó szándékkal 

átkaikat és a fekete mágiának tekinthető praktikákat Yala és az inkvizíció befolyásának hála. Ha védelmezni 

kényszerülnek magukat, akkor inkább elrettentésre, összezavarásra, menekülésre játszanak. Végül is egész haté-

kony lehet, egy megfelelően elsütött „Állj kézen!” vagy „Vetkőzz le!” Parancs, esetleg egy „Pisilned kell.” Su-

gallat. Bár alacsony szintjük révén egyenként nem képviselnek komolyabb mágikus potenciált a céhtagok, de 

boszorkánykörbe állva jelentős hatalmat birtokolhatnak. Használjátok őket bölcsen! 

Kalandötlethez: 

1. A csapatot megátkozta egy ismeretlen boszorkány a legutóbbi kalandjuk során. A magas szintű papok szolgá-

latai roppant drágák, vagy túlzott elköteleződést jelentenek. Ám egy ismerős ismerőse ajánlotta ezt a barátságos 

céhet megoldásként. Ők örömmel átokfejtik jutányos áron a kalandorok átkát, ha kidobják a pincébe szabadult 

pincerémet és kigyomlálják az ocsányt az elvadult kertből, kiket idevonzott valamely félresikerült mágia mellék-

hatása. Ezután fény derülhet az átok elkövetőjére, s az átok is eltávolítható a boszorkánykör által. Az ára csak 

egy kevéske vér úgy havonta párszor… 

2. A Bűbájüst felkéri közös ismerősük által a jó hírnévnek örvendő csapatot, hogy segítsenek nekik. Van egy 

ügyfelük, aki Átváltoztatás csókját vásárolt tőlük, hogy egy időre khállá változhasson. Igen ám, de az időtartam 

lejártával nem változott vissza, s hát így még sem jelenhet meg a nemesi bálon, hogy menyasszonyt találjon. 

Vajon mi állhat a dolog hátterében? 


