
„Fenékig hát” 

 

- Hűvös este lesz a mai. - Jegyezte meg halkan orra alatt az öreg Lalir miközben a tüzet piszkálja 

utazó botjával. A rögtönzött tűzpiszkáló botját a helyben gyűjtött fa 

és ágrakás mellett hagyta és eléggé fáj már térde a hosszú utazás 

után, hogy ne akarjon felállni érte. Megteszi most a botja is mely 

hosszú utazása során megannyiszor kisegítette. Főleg az utolsó pár 

évben. Fiával Jaky’r-al immáron három éve utazik együtt, hogy 

együtt kalandozzák be a világot, hogy minden tudását átadhassa az 

ifjú örökösének. Ha már Aknilap áldása is átszállt róla a fiúra, akkor 

legalább tudását is átadhatja. Lalir apjával, nagyapja is így tett, ki a 

13 apostolok hetedike volt. Messzi földekre utaztak, nagy csatákban 

harcoltak, és mind megitta a saját részét az életből, majd töltötte újra 

utazó társaik kupicáját megannyiszor. Jaky’r aludt, apja vállalta az 

első őrködést a tűz felett. Fájtak már tagjai, fáradt volt, de az ifjú 

majd a hosszabb őrködést veszi át, ő akarta így. Valóban hűvös volt 

az este, ahogy a pattogó tüzet kémlelte, és meghúzta egyre üresedő 

kulacsát arra gondolt, hogy vajon a 21 esztendős fia készen áll e az útra. Elég erős e ahhoz, hogy 

tovább vigye Aknilap tanait a világban és megnyugvást hozzon minden fájó lelkűnek? Vajon mi 

történne, ha megtudná, amit ő tud?  Gondolatait egy nesz zavarta meg, nem messze háta mögül 

melyet egy ismerős köszöntés követett.  

- Aknilap áldása legyen veled testvérem! Fáradt apostoltársad osztozhat e tüzeteken pár kupica 

erejéig?-* Szólt az idegen nyugodt hangol Lalirt kémlelve üveges tekintetével.  Lalir amennyire 

persze sötétben tudja, felmérvén az érkezőt, mosollyal int maga mellé. Észreveszi, hogy a bot vége 

már sok ideje a tűzben volt, még lángra is kapott. Kapkodva oltja el enyhén káromkodva majd kap 

észbe, hogy fiát így még a végén felkelti. De a nagy csendben semmi mozgást nem lát tőle egy 

kisebb forgolódáson kívül. Büszkeségében elmosolyodik. 

- Téged is áldjon! Nyugodtan beszélhetünk, a naplopó nem kel fel úgysem egyhamar ahogy látom. 

Őrködésem így elnyúlhat. Ha eközben van kivel társalognom, italom megosztanom, még jobb. - 

mondja az öreg dörzsölgetve térdét Lábszárvédőihez közel ahol dobótőrei lapulnak. Tűzhöz érvén 

jobban kirajzolódik az érkező kinézete. Lalir csak lopó pillantásokat vet irányába és az érkező 

szent flaskáját megpillantva nyugodtabb testhelyzetbe helyezi magát. Érezte, hogy egy apostol a 

közelben tartózkodik, de azt nem tudta, hogy találkozni is fog egyel, fiát leszámítva. Az érkező 

arca ismerős volt számára. Talán már látta őt valahol, de maga sem tudta eldönteni még, hogy hol 

és mikor láthatta. 

- Italt a fáradt apostolnak?-* emelve kulacsát melynek tartalma megfeleződött az este folyamán. Az 

utazó lecsatol az oldaláról egy ébenfának tűnő kis pohárkát és az öreg felé nyújtja. Arca 



barátiasságát, viselkedése nyugodtságot sugárzott. Mint aki egy rég nem látott családtaggal készül 

inni, mely részben igaz, hisz mint egy őstől származnak. Az érzés pedig kölcsönös volt. Túlságosan 

is. A felismeréstől egy pillanatra megrezzent a keze, de nem csöppent egy csepp sem mellé. A 

mozdulat, amit már megannyiszor gyakorolt. Lalir öntött az érkezőnek, koccintottak áldást 

mondván.  

- Ezt meg kell inni…- kezdte az öreg. 

-… Ezt mind meg kell inni. - Folytatta kacajjal az érkező, majd mindketten megitták a tartalmát. 

- Elnézést vérem, hisz be sem mutatkoztam idáig! A nevem Dezin. - nyújtotta kupicáját ismét 

széles mosollyal arcán. 

- Lalir vagyok, fiam pedig Jaky’r. Együtt rójuk már immáron 3 esztendeje a nagy zarándok utat, 

amíg van mit innunk- Kacsint az öreg Dezin felé ki újonnan töltött poharát ürítette ki épp.  

- Nem mind addig utazunk? - Szólt vissza piciny felszisszenéssel a tömény ital miatt, majd pillant 

az ifjúra és vissza az öregre. Szemei picit megkönnyeztek az italtól, de inkább annak erejétől és 

ízétől. 

- Hosszú utat jártál be fiaddal. Átszállt rá a feladatod, de mégsem adtad fel teljesen. Megtanítottad 

mindenre?- Kérdezi Dezin mosolyát már mellőzve, bár inkább mintha a szavakat hallatán az öregre 

költözött volna át a széles mosoly, hisz beigazolódni látszik sejtése. Magával a 13adik apostollal 

beszél épp. 

- Sosem taníthat eleget egy apa a fiának. Bár ha jól sejtem ennyivel meg kell elégednie a 

későbbiekben. Ugye uram?- Az öreg szavalván előbb tekintetével a holdfényes égboltra 

kalandozik, majd az újdonsült ivócimborájára. Utolsó szavai enyhe éllel hangoztak el majd 

kacsintással. 

 

- Tudd, uram nem kívánom elkerülni az elkerülhetetlent. Meg ittam, már amit meg kellett innom. 

Ha eljött az utolsó pohár feneke, akkor bizony haladni kell tovább, vagy megpihenni. Úgy hiszem 

eleget haladtam már, és ez a feladat fiamra hárul immáron. - Tekint büszkén fiára, kire lassan 4 

esztendővel ezelőtt akadt rá hosszas keresés után, hogy meggyőzze Aknilap hitének terjesztéséről 

és a nagy utazásról. Egyetlen gyermeke, hisz sosem volt egy nagy nőcsábász, azt az egy harcias 

kocsmárosnét leszámítva. Gyönyörű este volt rablókkal, rengeteg sebbel, majd este a nővel magán. 

Törvénytelen a gyermek, de az övé, és a kocsmáros nem tudta meg, míg vissza nem tért. Miután 

elkalandozott gondolatai visszatértek folytatta… 

- Tudom ki vagy és csak sejtésem van miért vagy itt. Amennyit ittam legalább annyit tudok. Eleget, 

de mégsem eleget. - Lötyögteti meg kulacsát mely most már talán negyedéig kellene, hogy legyen, 

de most tele van. „Dezin” ismét mosolyt öltött magára. 



- Akkor hát mesélj nekem. Látom nem ittál eleget, én pedig úgyszintén szomjazok. Mind az italra, 

társaságodra, és történeteidre. Önts és öntsd ki élettörténeted, életed Aknilapnak. Kulacsod, míg 

történeteid nem fogynak, nem fogyatkozik. A pohár feneke még messze van!- Nyújtja poharát, 

majd megtorpan. Saját kulacsához nyúl majd felmutatja. A lopótök alakú kulacs bőrrel van 

bevonva, faragott csontokkal van összefűzve. – Ha tiéd kifogyott van nekem is ám!- 

Az öreg nagy örömmel kezdi kitölteni az italt.  

- Ezt meg kell inni- kezdett rövid imájába melyet ismét „Dezin” fejezett be. 

-…Ezt mind meg kell inni! 

Mindketten várnak pár másodpercet, míg az ital eléri úti célját, majd az öreg töri meg a csendet. 

- Hallottad e már a Törköly háború történetét? Én mondom talán 23 esztendeje lehetett, amikor 

édesapámmal, elődömmel elmentünk Toron egyik falujába ahol találkoztunk egy másik apostollal 

Andas-al és egy kisebb polgárháborút robbantottunk ki egy nézeteltérés miatt. Töltök neked még 

egyet aztán fenékig hát! Ez úgy történt, hogy… 

Reggelre a tűz kialudt, Jaky’r pedig a lefekvés előtt elfogyasztott mennyiségek ellenére nem érzi a 

mámor után bekövetkező reggeli szenvedést. Hasa korgására kel, meglepően kipihenten. Fel kellett 

volna kelnie, de az egész estét átaludta. A nap állásából pedig már lassan ebédidő lenne. Apja sem 

keltette ki nyugodtan pihen a földön, mosollyal az arcán. Jaky’rban a felismerés csak pillanatokkal 

később jött. Apja mellkasa nem mozog. Tudta, hogy eljön ez a nap, hisz apja nem volt már fiatal. 

Tudta, hogy eljön ez a nap, de ez nem könnyített rajta eluralkodó érzésein.  Tisztes temetéssel 

naplementére végzett. Korgó gyomrának csitítása nem érződött jó ötletnek. Apjával Észak felé 

tartottak egy régi ismerősének kérésére, de úgy döntött, hogy ez még várhat magára. Most innia 

kell. Le kell öblítenie a keserű ízt a torkában és szívében. Tölt magának egy kupicával majd a sírra 

borítja az elsőt. 

- Ezt meg kell inni… - A másodikat pedig magába. - Ezt mind meg kell inni… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AknilaP vallás 

(a mámor és szükséges fájdalom filozófiája) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon 

régen 

élt egy Ilar betyár a puszta közepében. 

Volt neki egy nagy terve, éltét ennek 

szentelte, 

az emberek szomjúságát hogyan-miként 

csökkentse. 

 

Könyvek közé bújva, 

recepteket túrva, 

érezte, hogy azok között nincsen elég durva. 

 

Pálinka, pálinka, 

pálinka, pálinka, 

pálinka, pálinka, 

csússzon hát a torkunkra, 

csússzunk hát az árokba. 

                                             

A dolgos évek hosszú sora 

nem vezetett semmi jóra. 

A végén már arra gondolt, 

dicső terve kudarcot vallott. 

A vágyait eldalolva, 

a túlvilágit 

meghatotta, 

és az égből nagy 

fénycsóva, 

végre kezében 

tarthatta. 

 

Ezt az italt 

megkóstolta, 

utódjainak 

megtanítva, 

mindenkinek terjesztette, 

 az egész világ megszerette. 

 

Aknilap, aknilap, 

aknilap, aknilap, 

aknilap, aknilap, 

csússzon hát a torkunkra, 

csússzunk hát az árokba. 

Volt egyszer Ilanor mezőin egy, sok szenvedést és kalandot megélt zseni, kit az északi és 

déli ilarok legjobb szeszfőzőjeként tiszteltek. Bár csak egy, mondhatni egyszerű betyárból lett 

pásztorról szól a történetünk, mégis oly nagyot alkotott mely vészterhes áldásba csakúgy, mint 

kalanddal s bűnözéssel teli ifjúként, a végtelen kíváncsisága keverte bele. Ez öreg pásztort a sors 

jócskán megfizette bűneiért, ugyanis minden feleségét elragadta tőle.  

Épp eszének megőrzését, talán csak áldott szenvedélyének, az ivászatnak, s megannyi feleségétől 

született, 12 gyermekének nevelésében lelt örömének köszönhette. De a sors reáfordított szeme 

gyermekeit is ugyanazzal a nyughatatlan kalandvággyal áldotta, meg mint apjukat.  



Mikor a 12 gyermek magára hagyta a lángelméjű vén betyárt, másik szenvedélye vette át élete 

minden értelmét. Egészsége végére érve, újra látni akarta gyermekeit, ám mivel hírüket már rég 

nem hallotta, azon megvilágosodásra jutott, hogy lefőzi élete legjobb párlatát melynek illata, de ha 

más nem híre majd hazacsalja az utódokat. Minden felhalmozott tudását összeszedte s sorra 

készültek a jobbnál jobb, égetett s érlelt szeszes nedűk, melyeknek köszönhetően nyerte el alig pár 

év alatt hírnevét, de önmaga nem lehetett elégedett. Ekkor alkotta meg, a törpék fermentált italából 

a kornandurból, az emberi ízlésre alakított gabona szeszt, vagy a hallucinációt okozó Abszintot, és 

tökéletesítette az ilanoriak nemzeti pálinkáját, illetve elsőként készített tartós kumiszt, rackla 

tejből. A sok kísérletezés, és hírnév egyre hozta magával a tanulni vágyókat, de a fanatikus 

megszállottságba révedő, szeszek szentje mellett senki sem maradt meg. Mígnem végső 

elkeseredettségében elvette magától egyetlen megmaradt örömét, az italt. A delírium okozta 

aszketikus fájdalmából érlelve, akaratával fűtve párolta ki lelke utolsó ereje a hatalmat mellyel e 

világra csurrant az, akit ma Aknilapként tisztelünk. 

 

 Azon hittudósok kik foglalkoztak Aknilap hitével, nem jutottak bizonyosságra hogy a 

mámor vallásának istensége egy, kóborló lélek vagy kis isten, akit a vallásalapító reménytelensége, 

vagy netán egy démon kit a mester fájdalma vonzott az anyagi síkra. Ez irányú kutatások 

rendszerint alkoholba fulladtak, Aknilap áldásával. Azonban egy crantai istenséggel vélik 

azonosítani, aki hasonló volt a ma tisztelt Aknilaphoz, ki ugyanúgy az italok a mámor, a másnap és 

főként a bor védőszellemeként tisztelték s az ő földre szállásakor találták fel a bor készítés 

mesterségét, azonban ez egy fölöttébb véres kultusz volt, mely Aknilap vallására nem jellemző. 

Időnként más és más néven szintén feltűnt ez entitás, de ezen hitek vagy nem erősödtek meg vagy 



elenyésztek, viszont mára egységesültek Aknilap egyre közkedveltebb egyházában. Egy biztos, 

akik e hitrendszeren keresztül szemlélik a világot, s az öreg Aknilapéhoz hasonló fanatikus 

elszántsággal élik életük a mámor és fájdalom útján, azokat valós hatalommal ruházza fel hitük.  

 

 A vallás alapításakor földre szállt entitást és a mestert, valami erő összefonta az emberek 

emlékezetében s még a gyermekek sem emlékeznek rá másképp mint Aknilap, s ezen egyesülés 

pillanatában a 12 gyermek, azonnal megérezte apjuk hívó szavát. Visszatérvén szülőházukba, mely 

azóta is egy önként működő, soha nem látott összetettségű lepárló szentély, csak egyetlen, testetlen 

szellemet találtak, aki végre átadhatta az arra méltó tanoncoknak óriási tudását, és szenvedélyét a 

mámorosság minden eszközéről és igazságáról. Az utódok minden bölcsességet magukba szívván 

befejezhették, apjuk utolsó munkáját s kifőtt végre a szent ital mely maga volt a földre szállt 

Aknilap, s beöntvén az előkészített flaskákba, ekkorra már beteljesült hitük, felruházta őket 

papságuk hatalmával. Így jött létre Aknilap hite s töltődtek fel az első szent szimbólumaik Aknilap 

eszenciájával, az öreg pásztor testéből készült szent flaskákba. 

 Állítolag az első 12 főpap, vallásalapító szertartásán 

elpusztult Aknilap szent lepárlója, viszont minden pap tudja a pontos 

helyét hisz felavatásukkor ide térnek vissza mesterükkel, s átadják a 

stafétát egy az elsőhöz hasonlóan készített szent flaskával. A mese 

úgy szól hogy mikor első igazságot hozó megtisztító másnapi 

fájdalmukra ébredtek az alapítók, útnak indultak hogy a világban 

tanítsák az embereket, a boldogság, mámor, és szükséges fájdalom 

bölcsességére, valamint az e körülményekben való segédkezés 

érdekében igyekeznek terjeszteni a mámor urának hitét, hogy ezen hit 

legyen az a szer melyben feloldják a valóságot. 

 

A 13. apostol 



Aknilap papjai, és egyháza: 

"Ha megtudod tanítani egy másviláginak, ezen világ fájdalmát, kiérdemled annak hatalmát." 

"Az emberi élet célja a vidámság. Ám e világban mindennek ára van." 

"A leg boldogítóbb pálinkához is, meg kell törni, és a lelkét is kifacsarni az édes gyümölcsöknek." 

 

 Aknilap hitének bölcsessége, a tanulságból ered hogy, az élet örömeiért, s eredményeiért, 

ezen világban meg kell fizetni valami mód. Akkor is, ha előbb élvezi ki az örömét, másnap 

megfizeted az árát. 

 A kultusz könnyebben gyűjt hívőket, mint papokat, tekintve hogy filozófiája, s papjainak 

tettei mindenki számára vonzóak, de főleg az alacsonyabb rangú népek körében terjed a féktelen 

mulatozás, vallásossággal megtámogatott eszméje, részben azért is mert e hit papjai, mondhatni 

ingyen szórják áldásaikat, s szent hatalmukat, szemben más, intézményesített egyházakkal. 

Aknilap pappá váláshoz viszont teljesen át kell adnia életét a mámoros vidámság terjesztésének, s 

ez nem oly könnyű lemondásokkal jár. Így egyházról nem annyira, mint amolyan misztérium 

kultusz jelenlétéről beszélhetünk Yneven. Az elmúlt évtizedekben sok helyütt feltűntek az 

apostolok, kiknek oly mértékű hatalom jutott Aknilaptol, hogy szent mulatságaikat semmi féle 

hatalom nem tudta megzavarni, így ahol feltűntek nagy hírük kerekedett, s mára a legnagyobb 

városok pór népe között megmaradt a részegség szentjének, szellemének áldásáért fohászkodás 

szokása, ha más nem a pohárszentelések alkalmával. 



Mivel papjai oly kevesen vannak és állandóan vándorolnak, így e dekadens kultusz már 

csupán pletyka és mulatságok során elhangzó szórakoztató szokásokként maradt fenn. Tehát 

mondhatni ártalmatlan Aknilap egyháza a papjai jelenléte nélkül. Elterjedése pedig csupán attól 

függ hogy a papok merre tűnnek fel, ám ahol kultusza igaz híveket és házi oltárokat mondhat 

magáénak, ott afféle másodlagos avagy kis istenként tisztelik. A vallás legtöbb hívőt számláló tájai 

elsősorban az Ilar népek közül kerülnek ki, tehát leggyakrabban Ilanor és Yllinorban emelik 

poharaikat Aknilap áldásában bízva. Ez annak is köszönhető, hogy e két országban tűnnek fel a 

legtöbbet a mámor szellemének papjai. De a legnagyobb városokban is igyekeztek megalapozni az 

apostolok a kultuszt így, Pyarron, Erion, az északi szövetség fővárosaiban, valamint Riegoyban és 

Shulurban hallani leginkább a köznép körében a kultuszról, bár itt ott egy-egy dekadens nemes is 

felvette báljai, mulatságai kísérő szertartásai közé, Aknilapnak ajánlott pohárszentelést, hogy a 

vidámság a mámor és másnaposság, védnöke biztosítsa az esemény színvonalát. 

 A papok eleinte egytől egyig az öreg Aknilap leszármazottai közül kerültek ki, mára ez 

kezd megváltozni, ezért leggyakrabban Ilar származásúak, de szülessenek akárhol pappá 

szentelésükkor el kell zarándokolniuk a lepárlószentélybe ahol személyesen Aknilaptol  kapják 

meg hitük bizonyosságát és hatalmukat biztosító szent kulacsot, hordót, mikor mesterük megissza 

saját jelképéből utolsó italát. ezekből a lepárlószentélyekből csupán kettő létezik. Az első az ilanori 

pusztán elterülő szent gyümölcsöskertben tűnik fel mikor egy Aknilap pap erre jár tanítványával. A 

másodikat alig 30 éve alapították Yllinorban, ahol az apostolok egyike telepedett le s megfelelő 

utódját nem találva, megitta utolsó italát. 

 Aknilap apostolai zarándokútra indultak, mind más és más irányba, apjuk utolsó kívánságát 

teljesítve. Osszák meg a világgal mesterművét és hozzanak örömöt, még ha csak ideiglenest is, az 

emberek életébe, és kutassák a szesz igazságát, filozófiáját. Persze Aknilap az öreg és a saját 

esszenciájával tölti fel a szeszes flaskát/hordót, és ezáltal fogyasztóit. A szesz mámora minden 

reggel szenvedést szülhet, ha sokat fogyasztanak belőle, másnaposság formájában. Ez élteti 

Aknilapot és cserébe, jutalmazza meg papjait hatalmának egy csekély részével. Ami viszont 

megfigyelhető, sosem ürül ki a flaskájuk. Leszámítva két eseményt. Elhagyták hitüket, vagy 

kalandjaik során gyermeket nemzettek, ki már felnőtt, és Aknilap áldása továbbszállt rá, avagy 

maga Aknilap szemelt ki számára egy utódot. Az utód beérése esetében a flaska tartalma többé nem 

végtelen, és az utazó papnak vissza kell indulnia. Vissza hogy megtalálja a gyermeket és magával 

vigye az öreg földjére. Az esetben ha visszavitte, a gyermekkel utazik tovább mint tanítója, de a 

hatalom már a gyermeket illeti. A halála előtt találkozik a 13. apostollal, ki az öreg és Aknilap 

kinézetének keveredése. Ekkor jön nekik a felismerés, hogy itt az ideje az utolsó italuknak. 

Halálukkal az öreg pusztáján egy új gyümölcs fa kezd el nőni, nagyon édes gyümölccsel, mely 

gyorsan erjedni kezd ha földre hullik. Aknilap pedig az adott apostol lelkét és esszenciáját saját 

hordójába teszi, mely valójában az összes flaska forrása, majd megszállván az új papot, az útját 

befejezett pap testéből elkészíti annak szent flaskáját. Amennyiben a pap/apostol elhagyja hitét, a 

13adik apostol felbukkan és megpróbálja visszahívni az útra. Ha ez sikertelenséggel zárul, Aknilap 

lesújt a hitevesztettre és a család egy másik ágazatából választ utódot kit ő maga kezd el tanítani. 



 

 Hitüket nem tagadják, csak igen ritkán, bár hogy egy démont szolgálnak arról nem tudnak, 

de ha megtérnek más hitre, az esetben ők életük veszélyeztethetik. Nem tekintenek egy istenre sem 

ellenségesen. Bár más papok az italt elfogyasztván azt érzékelhetik, mintha „szentelt vizet” 

fogyasztanának egy másik isten áldásával. Ami lehetetlen lehet, hisz az áldott alkohol megromlik, 

ez pedig teljes mértékben jó, sőt a rá hajlamosak függővé is válhatnak. Persze más istenek papjai 

védettek ez ellen.  

 Pappá képzésük előtt gyakran már teljes életet éltek, viszont mindig is megvolt a 

tehetségük, lelkesedésük a mámoros boldogsághoz. Így könnyen lehet, hogy már kitanultak 

valamilyen mesterséget, vagy kiképezték őket valamely tudásra. Rendszerint ők a mulatságok 

központi alakjai, ők a nótafák, ők azok akik elkezdenek iszogatni de mindig kinövi magát egy 

kisebb mulatság. Persze akadnak köztük olyanok is kik velük született tehetségüknek 

köszönhetően lealjasodott iszákosként tengetik napjaikat, míg rég nem látott apjuk feltűnik, 

értelmet adjon rendszerint céltalan életüknek. A hit örökösévé válva papként, fő céljuk, a mámor 

bölcsességének terjesztése mellett, a kísérletezés. Ki kell kísérletezniük a legújabb és legegyedibb 

italokat ezzel is új hódolókat szerezve hitüknek, és valami maradandót hagyva maguk után. E 

mellett mindőjüknek szent feladata az agyházuk előrébb jutása. Még a legkevésbé ambiciózus 

papokat is időnként eléri egyfajta katatónikus léhaság, elkeseredettség, mely megérleli bennük 

vezérlő szellemük egy célját, így mondhatjuk időnként küldetést kapnak magától Aknilaptol, mely 

csakis az ő kifürkészhetetlen céljaihoz kell. De papjainak feladata hogy enyhet adjon a lelki 

sebeknek, persze ezt a mámor és másnaposság hite diktálta megoldásokkal teszi szerte amerre csak 

jár. 

  Onnantól hogy megkezdik született hivatásuk képzését egyre nől bennük a démontól 

kapott hatalom, s tudás mely leginkább a szeszfőzés mesterségéről szól, e mellett főként 

készségeket és a mámor bölcsességének terjesztéséhez szükséges képességeket fejlesztik, valamint 

mind azt, ami vándorlás során hasznos. Így tudástáruk nem túl nagy, de annál célirányosabb.  

 



Statisztikák: 

 Bár papnak számítanak, ám életük talán nem annyira mély áhítattal telik, mint egy egyházi 

papnak, sokkal inkább jellemezhető rájuk az Arel papok életstílusa, mely a tevékeny életpéldán 

keresztül való példamutatást jelent, s vándorló életstílusuknak köszönhetően, felkészültnek kell 

lenniük minden körülményekre. A lelkek mámorral való gyógyítása, mely során amolyan lelki 

gyógyító szerepet vállalnak magukra, gyakran provokálják ki a környezetük ellenszenvét, így 

harcból is sok az osztályrészük. Ezért harcértékeik, a következők: Ké 8, Té 20, Vé 75, Cé 0, 

hm/szintjük 9, alap életerő pontjuk 4, fájdalomtűrés alapjuk 7, mely 1k6+4-el nő szintenként. 

Minden másban megegyeznek a pap kasztnál leírtakkal. 

Képzettségek: 

Az alapvető papi képzettségeken felül 1. szinten a továbbiakat kapja: 

Ökölharc  af 

Emberismeret  af 

Herbalizmus  af 

Alkímia  af 

Szakma (szeszfőző) mf 

Szakma (borász) af 

Szakma (Kádár)  af 

Szakma (bádogos-fazekas) af 

- a lepárlók elkészítéséhez 

Időjóslás  af 

Ének/zene  af 

Kocsmai verekedés af 

Dorbézolás  af 

Pszi   af 

Lovaglás  af 

Rejtőzés  15% 

Esés   10% 



3. szint  

Kultúra  af 

Herbalizmus  mf 

4. szint 

Vakharc  af 

Borász   mf 

Méreg keverés/semlegesítés af 

5. szint 

Kocsmai verekedés mf 

Dorbézolás  mf 

Emberismeret  mf 

6.szint 

Demonológia  af 

8. szint 

Méreg keverés/semlegesítés mf 

Alkímia    mf 

10. szint 

Demonológia  mf 

 

Különleges képességek, Mana töltés: 

Legfőbb különleges képességük a hitük által biztosított szent hatalom, melynek köszönhetően 

használhatják a lélek, természet kis arkánumát, és Aknilap egyedi varázslatait, Melyre szintenként 

6 manapontot biztosít Aknilap. Ha elsajátítják a demonologia mesterfokát, és tisztába kerülnek 

hitük eredetével, felruházódnak az isteni küldött kérés képességével, mely esetükben egy kisebb 

rendű, (max. 35 ép-s) démont küld istenük a szolgái közül, a veszélyben lévő pap megsegítésére. 

Szent szimbólumuk a beavatásukkor Aknilaptol kapott flaska és az abban tárolt kifogyhatatlan 

nedű mely a pap kedvence. E flaska/hordó külleme egyedi, s mindig a mesterétől, és Aknilaptol 

származik. 



A részegség, vagy bármilyen bódulat okozta módosítóknak csak a fele sújtja őket, e mellett 

ugyanúgy képesek varázsolni, viszont ha teljesen józanok nem férnek hozzá varázshatalmukhoz, és 

fizikai tulajdonságaik, illetve asztráljuk 1-el csökken mindaddig, míg legalább egy pohárnyi itallal 

meg nem törik a tiszta elme szenvedését. Varázshatalmuk, minden szenvedéssel eltöltött másnapos 

ébredéskor, újratelítődik, illetve amikor végzetes alkoholmérgezésig isszák magukat akkor is 

feltelítődnek mannával, de az ezen fokú mérgezést cserébe elveszi tőlük Aknilap. 

 

Egyedi varázslatok: 

Aknilap Néhány egyedi trükköt, erőt, is biztosít, akarata és filozófiáját beteljesítő szent 

részegeknek, mellyel kissé könnyebbé válhat a mámor és szükséges fájdalom igazságának 

terjesztése. Mivel a fájdalom, és élet nehézségeinek elfogadása, s megélése, filozófiájuk alapja, 

ezért Aknilap elfogadja egyedi varázslatai alkalmazásáért cserébe a pap által feláldozott életerőt is 

manapont helyett. Tehát az egyedi varázslatok a manapont értéket kifizethetik fájdalomtűrés 

pontokban is, életerőben nem. 4fp számít 1 manának. 

 

 



 

Palack áldás: 

Szféra: Természet 

Mp: 6 

E: 500 

Varázslási idő: Szertartás ideje 

Időtartam: végleges 

Aknilap papjai rendelkeznek az alap papi varázslat, szertartásnak egy speciális változatával, 

mellyel kifejezetten egy eltárolt ital felszentelése történhet, ez méretre lehet egyetlen palack vagy 

akármekkora hordó. A varázslattal megáldott tároló mindaddig őrzi a szent erőt, míg ki nem ürül, s 

a benne lévő ital legyen bármilyen rossz minőségű, vagy romlott, megtisztul s minősége feljavul, 

valamint aki iszik e szentelt nedűből, arról a pap szintjének megfelelő erősségű átkot elűz. 

 

Magasztosulás: 

Szféra: Természet  

Mp: 6/ 2 liter 

E: 5 

Varázslás idő: 1 kör 

Időtartam: maradandó 

Akármilyen itallá alakít egy értelmetlen folyadékot pl. víz. A végeredmény a pap óhajától függ 

csak, de az átváltoztatáshoz kétszer annyi folyadék szükséges mint a végeredmény. Ezzel a 

varázslattal szintenként, maximum 2 liter fogyasztásra alkalmas ital nyerhető, akármilyen 1. 

anyagcsoportba tartozó folyadékból. 

 

 

 

 

 



Részegítés: 

„Meg kell inni, ezt mind megkell inni!” 

Szféra: Lélek 

Mp: 4 

E: 10 

Táv: 2m 

Varázslási idő: 2 segmens 

Időtartam 20perc/szint 

Ellenállás: Mentál 

 A mámorosság áldása ereszkedik arra akire e litániát elmondja Aknilap papja. A mellett hogy a 

kábultság módosítói vonatkoznak rá, természetesen a részegség kellemes hatásai is érvényesülnek. 

Közkedvelt varázslat az ínséges időkben és a mulatozás miatt elégedetlenkedők bevonására. 

Gyümölcsfa áldása:  

Szféra: természet 

Mp 2/növény 

E: 10 

Varázslási idő: 5 segmens 

Időtartam: maradandó 

Aknilap papjai gondoskodnak, a jövőről. E varázslattal, akármelyik magból kisarjaszthat egy 

kisebb fát mely természetes módon fog fejlődni, vagy rendbe hoz egy megsérült beteg fát növényt. 

Ez csak olyan fára, növényre alkalmas melynek terméséből szesz készülhet. 

Tűzlehelet: 

Szféra: Természet 

Mp: 8  E: 4 

Varázslási idő: 2 segmens  Hatóidő: 1kör 

Ehhez a varázslathoz egy kortynyi rövid italt kell felhörpintenie a papnak mely után egy 2 méteres 

tűzcsóvát képes fújni. Sebzése 2k6, és 4 manapontonként 1 E-vel illetve 1k6-al erősíthető. 



 Atmoszféra, avagy az ökör iszik magában: 

Szféra: lélek 

Mp: 12 

E: 15 

Varázslási idő: 5 perc 

időtartam: 2 óra 

Ellenállás: Asztrál 

A környéken ahol a pap megtartja e szertartást, a jelenlegi érzelmeit vetíti ki a jelenlévőkre. A 

területen lévő személyek akik, akárcsak egy kevés alkoholt is, vagy bódítószert  fogyasztottak, És 

hallották vagy látták a pap által celebrált egyszerű szertartást, azokra hatással van. A varázslat 

hatóterülete 3m sugarú kör szintenként. 

 

A kérdés: 

Szféra: Lélek 

Mp: 18 

E: 20 

Varázslási idő: 10 perc 

Időtartam: egyszeri 

Aknilap papjai, szoros kapcsolatot ápolnak istenükkel, hisz taníttatásuk végén is ő maga jelenik 

meg nekik. Így mikor a pap tanácstalan vagy szüksége van némi útmutatásra tanácsra, 

könnyűszerrel kérdezhetnek rá istenüknél, aki válaszol ugyan de nem olyan egyszerűen. A kérdés 

nevű varázslat közöl a karakterrel egy célt amit ki kell kutatnia, avagy teljesítenie kell, s ennek 

végén rá lel a válaszra. Ezzel valójában, Aknilap senki által sem ismert célját teljesítik. E 

varázslattal néha részeg álmukban is megáldja papjait a mámor istene, s ennek köszönhető, hogy 

majd minden kompániában, körülmények között feltűnhetnek.  

 

 

 

 



Hűtés: 

Szféra: Természet 

Mp: 3 

E: 3 

Varázslási idő: 3 segmens 

Időtartam: egyszeri 

Ellenállás: Egészség próba 

A varázslat bármilyen folyadékot, és max. ember méretű testet le tud hűteni. E hasznos varázslattal 

érhető el, hogy akár a perzselő Ibarában is tökéletesen jéghideg legyen a sör. Varázslat megidézése 

után természetes tempóban melegszik a célpont. Élőlényt ha részeg sokkal könnyebben hatása alá 

kerül, ilyenkor dupla erősséggel jön létre. 3 mp-onként 1 e-vel erősíthető. 



Dorbézolás Képzettség: 

 

Af: 

 

Mf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ynevi Italok: 

Ynev hátán sokféle nép, s így sok féle ízlés, s még több 

zseni szülte italokat találtak ki az ezredévek során, melyekből 

néhányat meg említünk/ismertetünk, miket a közelmúltban, avagy 

napjainkban hoztak létre, vagy a köznép számára vált elérhetővé, 

a mámorra vágyók, és italkedvelők örömére. 

 

Raclakumisz: Ezen ital létrejöttéhez sokat köszönhetünk Aknilap 

kultuszának. Az Észak-Ilanorban elterülő Peratlon hegység 

törpenépei, és az Ilar népek kapcsolatának ékes bizonyítéka ez a 

Rackla tejből erjesztett szeszes ital, melyet a lovas hagyományok 

tapasztalatai szültek. Lévén a Rckla tej zsírosabb mint a kancáké, 

így egy erősebb és markánsabb italt kóstolhatunk, de nem lesz 

erősebb egy hétköznapi sörtől. Újabban közkedvelt ital a Peratlon 

hegység munkás népei között hisz legalább olyan tápláló mint 

amilyen erős. Az alapanyag forrását tekintve ritka, és ínyenc 

italnak számít, bár Ilanor igyekszik terjeszteni.  

Ára: 5 ezüsttől 1 aranyig/liter 

Pyarroni macskavér: Egy kétes hírnevű vándorszerzetes 

találmánya, aki állítólag a messzi Toronbol jött a szent városba, 

kinek jelenléte nélkül nem, állítólag csak az ő áldásával jön létre 

ezen különlegesség, így ő mindig úton van Pyarron és Edorl városaiban telepített üzemei között 

hogy felügyelje a hibátlan terméket. Sokan rossz szemmel néznek ez ital terjedésére mert a 

fogyasztókat teljesen kifordítja magából, és tartós fogyasztása rombolja az erkölcsöt, azonban 

páratlan íze fenntartja, a keresletet. Nagyon könnyű édes, sűrűn folyó vöröses színű sör Pyarron 

szegény negyedéből. Legtöbben úgy hiszik hogy a Macskavér patak vizéből főzik, és vörösre 

festik. A recept valójában a következő: Végy két tucat macskát, és lassan… Ára 1 ezüst 

korsónként. 

Guurs: A kráni Gyűrűhegység fagyos bércein, nem terem gabona. A Guurs az itt élő orkok söre… 

ne igyál belőle ha kedves a gyomrod. 

Sveppir, gomba pálinka: A törpék bölcs népe sokféle gombát termeszt a tárnáikba lenyúló 

gyökérzeteken, melyekből megszámlálhatatlanul eltérő fajtát fogyasztanak. Néhány gombafaj 

különösen alkalmas arra, hogy némi erjesztés után lepárolhassák. Az így létrejött gombapálinka a 

sveppir, melynek legalább annyi fajtája van mint az ember népek által készített 

gyümölcspárlatoknak. Rendszerint 60 és 80 fokosra főzik, de az íze még így is átütő aromájú. Ára 

50 réztől, 2 aranyig terjed literenként (leggyakoribb az 1 ezüst). 



 Ljós Sveppir avagy Derengő: Ez a gombapálinka már egyértelműen az 

embernépekkel való kereskedelem szülte. Sok helyütt igazi ünnepi ajándék, 

ugyanis palackozásában rejlik különlegessége. Nyolcszögletű literes üvegekbe 

töltik az ízes derengő gombából főzött szeszt, mely nem erősebb az emberi 

pálinkáktól. Minden palackba egy hosszabb gombaszálat is tesznek, mitől az 

egész ital kékesen dereng. A bódulat mellett enyhén, kékes fényt adó vizeletet 

okoz. Ára: palackonként 2 arany 

 Snigga, Csigavér: Ugyancsak a gombapálinka egy változata, mely érlelése miatt 

különleges. Miután a sveppir lefött, óriáscsigák kitisztított házába töltenek, s 

változó ideig tárolják, érlelik ebben a nem túl szokványos hordóban. Az érlelés 

idelyében a tíz a bűvös szám. A csigaházban tárolt ital szép lassan lebontja a ház 

falát amitöl egyre sűrűbb, s egyre markánsabb lessz az íze. Minimum 10 napot 

tárolják. Amit már igazi csigavérnek lehet nevezni az a 10 hét, és a 10 hónapig 

érlelt változatok. Aki hozzájut egy 10 éves sniggához megérti miért is csigavér a 

neve, ugyanis ekorra már sűrűn folyó olajra hasonlít. Akad néhány 100 éves 

“palack” is melyek igazi ritkaságok hiszen nagyábol eddig tart míg az ital 

teljesen lebontja a körülötte lévő házat. Az ilyen öreg példányok már inkább 

zselé állagúak. Az italnak van egy sajátos hatása. Aki megissza azon olyasfajta 

hatások jelentkeznek mint a kábszerek fogyasztásakor, elmélye bódult, 

időérzéke lelassul, s izmai elgyengülnek. Ára 1ezüst- 100arany 

  

Coccoloba, tengeri szőlő bor: Riegoy városállamok területén sokféle felhasználása akad ennek a 

tengeri kúszónövénynek. Savanykás íze miatt a bogyókból nyári frissítőt és lekvárt is készítenek, 

De legelterjedtebb termék az enyhén kesernyés ízű coccoloba bor. Gyakran fogyasztják 

gyógyszerként is. A legtöbb meleg éghajlatú tengerparton termesztik ugyan de Riegoyban oly 

mennyiségben állítják elő hogy bőven jut a kereskedelemre is. Ára: 50réz-1aranyig palackonként  

Chollo: A kellemes estékre való, chirimoyából készült chollo, Edorl jellegzetes égetett szesze, 

mely nem túl erős ám annál üdítőbb, citrusos ízével. Ára: 50r-1 arany palackja 

Neydadrekka, Vadászerő: Törp eredetű, gyomorkeserű. Több mint 50 féle, főként hegyi 

gyógynövényből és magvakból készült, jellegzetesen sűrű tinktúrát, eredetileg gyógyszernek 

készítették a hegy mély urai, de mára közkedvelt italként terjedt el a Tarinnal kapcsolatban álló 

népek között, s a receptet Gianagban tökéletesítették. A téli hónapokban, a vitaminok pótlására is 

használják, amolyan mindenre jó gyógyitalként. Ára 1-5 ezüst palackonként. 

 

 



 

Hólyagsör: ork ital, megtömnek egy csomó növénnyel és árpával valamint sörrel egy állatot amit 

egy estig hagynak még élni majd testéből fogyasztják el a habzó seritalt! Érdemes előtte felrázni! 

Kornandur: Szintén törp specialitás, 

mélybarna színű, égetett szesz, amit 

gabonából párolnak. Igazából törpének kell 

lenned hogy élvezd ezt a torokkaparó 

folyadékot és alig 3 perc alatt az asztal alatt 

leszel tőle. Az eredetit csak Tarinban és 

Gianagban lehet beszerezni, ára 3 arany egy 

pohárral. Ha törpét kérdezel ez az igazi ital, 

ezért kikísérletezték a puhány felszínlakók 

számára is fogyasztható kornandurt, hogy ők 

is tudjanak inni valami igazán jót. Így 

született meg a fenyőmagból főzött Furu, 

mely meglepően édes, és az Aknilap 

kultusznak köszönhetően, az eredeti ízre 

leginkább hasonlító Kornvees, az yllinori nép 

nagy kedvence. Ez a változat mint az eredeti 

szintén akármien gabonából készülhet, de 

ezeket már nem szénből faragott, legfeljebb 

égetett fahordókban érlelik, és már 2-3 év 

után csapra verik, míg az eredetit 100 éves 

koráig nem törik fel. A kornvees oly népszerű 

lett hogy újabban az északi fenyvesek nomád 

népei is hamisítják, s a vidékhez illően vad és 

nyers, valamint ez főként kukoricából készül. 

Észak nyugaton mégis ezt az érlelés nélkülit 

tartják az igazinak, mely az eredetihez képest 

sápadt mint a kék hold fénye. Ára: kb. 10 réz 

literje, 50réz-10a palackonként 

Tarini kristálymedve: Bár a sör készítését a törpék az emberektől tanulták el mégis egyik 

legkedveltebb italukká vált. Sokféle sört készítenek, Tarin városaiban, de az egyik legjobb a 

kristálymedve, amihez az erjesztést a hegyi medve nyálával indítják be, s az elkészült leszűrt italt, 

minél tovább érlelik (igen a törpéknek sok idejük van) hatalmas kristály hordókban. Az édeskés ízű 

sör, kioldja az ásványokat, így szokatlanul pezsgő a sok buboréktól, s végül olyan friss íze lesz 

mint a hegyi patakoknak. Némelyik az évtizedes érés alatt majdhogynem áttetszővé tisztul. Ára: 20 

réz- 1 ezüst egy korsóval 



Goblin pálinka: Emberi fogyasztásra nem mindig alkalmas, s van hogy az 

orkokat is elűzi. Igazából a goblin szeszmesterek irányelve hogy minél 

többet ártson s minél elképzelhetetlenebb dolgokból készüljön, ők ezzel 

igyekeznek megmutatni tudományuk határtalanságát, leggyakoribb 

természetesen a gyümölcsökből érlelt nemritkán vakságot okozó, de 

minimum 70 fokos, úgynevezett rozsdamaró. Ám akadnak olyan 

különlegességek, mint a pteropta gyomrában érlelt mangó, az állatból 

lepárolva. Warg rágta, gabonából erjesztett sör… és egyszer egyikük 

elkövette a zombiból főzött pálinkát. Ára: van hogy csak egy csirke, de 

akár az életed is lehet 

Gianagi rum: Az északi szövetség leg erősebbnek ismert itala. A híres gianagi répamelasz legjobb 

felhasználási módja. Állítólag a törpéknek akarták megmutatni hogy saját ízlésre is képesek az 

övéikhez hasonlóan erős italt késziteni. Nemritkán meghaladja a 80 fokot is. Ziad fagyos 

kikötőiben elengedhetetlen tartozéka a mindennapokban, nemritkán ételekbe is kerül. 

 Ára: 5 ezüst literje 

Sal’ire, Ugró: A dorani ugrószesz, egy népszerű ital az egyetemváros ifjai körében. Az eredetéről 

csak annyit tudni, hogy pár száz éve néhány varázslótanonc kísérletezte ki s az óta is a legméltóbb 

diákra száll e tudás, ám még mindig nem derült ki miből készült. Íze kifejezetten édes, erős 

alkoholszagú vízszerű folyadék, melynek illata valami mód az évszakokkal változik, annak 

jellegzetességét tükrözi. Közkedveltsége különleges tulajdonságában rejlik. Aki ettől az italtól 

részegedik le az állítólag térben és időben képes lesz ugrani, s másnap minden emléknyom nélkül 

saját ágyában ébred. Egy igazi varázsital… Ára: 50 réz poharanként 

Gianagi törpsőr: a titka hogy nem törpök készítik, de a marketing fontos! 

Mrián bor: bármennyit ihat, sosem leszel másnapos, ám annyira részeg hogy akkor sem tudsz 

talpra állni, amikor más szesztől már másnapos lennél. Röviden hosszabb ideig vagy részeg sokkal, 

viszont a negatív visszahatásokat elfelejtheted! 

 Hegy vére: Egyszerű gyomorkeserű féle szeszes ital csak az elkészítése különleges! Délen 

Sempyerben készítik, ahogy egy félig mesterségesen kialakított elfolyón keresztül lassan folyik az 

esővíz, ami a különböző különleges ásványok hatására szeszesitalként csöpög ki. 

Erigowi édes vörös (Hargu): Egy különleges bor, amit csak ynev ezen táján ismert. 

Különlegessége hogy egy női Ellena rendházban készítik, és egyedi palackokkal árulják amik 

többnyire obszcén női alakokat mintáznak. Minden ember szájában más íze van ahhoz képest hogy 

mennyire tiszta a lelkiismerete. Akinek tiszta, annak ez a legédesebb nedű. 

„Aknilap áldja meg reggeleid, 

 a tisztaság fájdalmával!” 


