
Humán Lunáris Likantrópia Vírus (HLLV – Human Lunar Lycantrophy Virus) 
 

Általános információk: 
 

A HLLV vírus okozta kór a likantrópia, mely egy testnedvek keveredésével terjedő betegség. A 

fertőzött életében főleg negatív változásokat hoz. Nagyon kevés olyan esetet tart számon a 

történelem, mikor valaki önszántából vált likantróppá. 

A likantrópiával fertőzött beteg minden olyan napon, amikor telihold* van, naplemente után, ha fenn 

van a hold, vagy, amikor feljön a hold, átváltozik (a vírus fajtájának és altípusának megfelelő 

nagytestű, ragadozó emlősállattá) és ha tanulatlan, a Fenevad veszi át fölötte az uralmat, mely hatás 

egészen a következő napkeltéig tart. A likantróp nemcsak teliholdkor, hanem bármikor képes 

vérállattá átváltozni. A "bemarásokért" többnyire a minden likantrópban megbújó Fenevad kitörése a 

felelős, ám a legtöbb ilyen támadásnak van szemtanúja, ezért az áldozatok hamar biztonságos helyre 

(kórházba, onnan pedig a Főnix könnyébe) kerülnek.  

A Fenevad által uralt vérállat ösztönösen cselekszik, emberi szemmel nézve őrjöng, általában 

hatalmas étvágyának kielégítésével foglalkozik. Barát vagy ellenség nem számít, bárkire rátámad, akit 

a közelében elér. Ezért az új karakter megalkotásakor ügyelni kell annak előtörténetében, hogyan, 

miképp kapta el a kórt, ismeri-e az őt megfertőző személyt. A likantrópok nem csak átalakult 

formában képesek átadni a kórt - vérükben hordozzák a betegséget, így annak más szervezetbe 

kerülése is fertőzéssel jár. 

Ahhoz, hogy valaki képes legyen uralni a benne rejtőző Fenevadat, rengeteg gyakorlás kell, ám 

kezdőknek egy bájital is elég lehet: a Holdkontroll. A Holdkontrollt minden egyes nap szednie kell a 

betegnek, ha a kényszerű átváltozáskor meg akarja őrizni a tudatát. Ettől függetlenül ugyanúgy 

fertőz, és állatalakba átalakulni is kénytelen. A folyamatos gyógyszerezés elengedhetetlen a 

megfelelő hatáshoz, ám ha valaki lelkileg vagy szellemileg instabillá válik, egy idő után semmi nem 

szabhat határt a benne élő Fenevadnak: az illető azonnal átalakul, és őrjöngésbe kezd, vagyis az 

összes közelében lévőt megtámadja (legyen az akár családtag vagy legjobb barát). 

A jelenlegi kormány (sok egyéb szervezettel és civillel együtt) veszélyesnek tartja a likantrópokat, s 

habár arra törekszik, hogy biztosíthassa számukra a normális élet lehetőségét (Holdkontroll bájital 

biztosítása minden bejelentett likantróp részére, a magányos farkasoknak teleholdkor védett hely 

biztosítása, stb.), a legtöbb munkáltató nem tűri meg a kór hordozóit. A likantrópiának azonban több 

előnye is akad. Ilyen például az emberfeletti tulajdonságok birtoklása és az átváltozott alakban kapott 

emberfeletti erő. A gyakorlottabb likantrópoknak megvan a képessége a betegségben való fejlődésre 

(Átalakulás). Mivel a likantróp bármikor képes átalakulni, az Átalakulás kitanulásának célja a tudat 

állatalakban való megtartása. A próba nehézsége az átalakulást befolyásoló külső és belső 

körülményektől (pl. stresszhelyzet, érzelmi állapot) függ. Nem szabad azonban megfeledkezni a 

hátrányként fellépő ezüstérzékenységről, illetve a teliholdas éjjeleken jelentkező átalakulási 

kényszerről, és az állandóan jelen lévő Fenevadról. 

* Telihold: a Földünket kísérő égitest azon állapota, amikor legalább 98%-ban visszatükrözi a nap 

fényét (ez egy, kettő vagy legfeljebb három napon keresztül állhat fenn egy holdciklusban, ami 28 

nap). 



 
 

 

Vírus története, főbb felfedezések: 
 

Senki sem tudja mikor került feljegyzésre az első HLLV fertőzött, de már az ősi kultúrák 

feljegyzéseiben is szó esik olyan emberekről, akik a holdállás változásával más állattá alakultak.  

A korai mitikus, illetve átkokra alapuló teóriákat 1977-ben döntötte meg Dr. Tulassay Károly, akit 

fiatal korában ért likantróp támadás, majd ezt követően 1986-ban fia, Dr. Tulassay Maximilián 

kifejlesztette a Holdkontroll bájital első kezdetleges, de már működő prototípusát. 

 

Bejelentési kötelesség, nyilvántartás, sérültek ellátása: 
 

A világszerte elterjedt járványnak Magyarországon 2012-es adatok szerint körülbelül 1300 bejelentett 

és nyilvántartott áldozata volt, és körül-belül további 5-10 nem bejelentett likantróppal számoltak a 

szakemberek, a szigorú nyilvántartottságot a titoktartás miatt kiemelt fontosságúnak nyilvánította a 

MágNTSz.  

2012. július 21-ei incidens során az átváltozott és őrjöngésbe kezdett budapesti likantrópok csaknem 

megduplázták a fertőzöttek számát, így legfrissebb adatok szerint (2014.01.05.) Magyarországon ma 

2473 nyilvántartott likantróp él, és nagyjából 15-35 eddig nem azonosított, elzártan élő fertőzöttel 

kell számolni. 

A likantróp támadás áldozatait többnyire azonnal kórházba szállítják, ahonnan a Főnix Könnye 

Ispotályba kerülnek azonnali hatállyal, ahol a fertőzés szűrésére kifejlesztett teszt (mLipid-teszt, ld. 

ott) kimutatja, hogy megfertőződtek-e vagy sem. 

Amennyiben a fertőzés beigazolódott, erről is értesítik a Falkát, amely felajánlja segítségét az 

áldozatoknak, és a későbbiekben is mindenben igyekszik őket támogatni. Az első teleholdkor 

különösen ügyelnek rá, mert ők maguk sem tudják, pontosan mi fog történni. 

 

A Humán Lunáris Likantróp Vírus három típusa: 
 

HLLV-1: Világszerte a leggyakoribb típus, több altípusa ismert a nagytestű nem háziasított 

kutyaalkatúak alakfelvétele szerint. 

HLLV-2: Lényegesen ritkább típus, több altípusát az ismert nagytestű macskafélék alakfelvétele 

szerint csoportosítjuk. 

HLLV-3: Ritka, Magyarországon kevés a bejegyzett fertőzött, altípusait az ismert medvefélék 

alakfelvétele szerint csoportosítjuk. 

 



 

 

 

Fertőzés kialakulásának módjai, százalékos esélye a három típus 

szerinti megosztásban 
 

Emberi alakban lévő likantróp esetén: 
Minden esetben csak akkor történhet meg a fertőzés, ha a likantróp testnedve az áldozat 

vérkeringésébe jut (így harapásnál, ha felsérti a bőrt, szexuális úton, ha megsérül a nyálkahártya). 

Fertőzés formája HLLV-1 (Farkas) HLLV-2 (Macska) HLLV-3 (Medve) 

Vérátömlesztés 89% 45% 23% 

Harapás 5% 2,5% 0,5% 

Születés (anyai fertőzöttség) 100% 100% 100% 

Születés (apai fertőzöttség) 75% 75% 75% 

Közös tűhasználat (IV drog) 1% 0,5% 0,1% 

Szexuális úton 1% 0,5% 0,1% 

 

Likantróp alak esetén: 

Ép nyálkahártyán át is fertőz, de csekély eséllyel. (ld. Testnedv nyálkahártyát ér) 

Fertőzés formája HLLV-1 (Farkas) HLLV-2 (Macska) HLLV-3 (Medve) 

Vérátömlesztés 99% 50% 15% 

Harapás 

Szexuális úton 

Testnedv nyálkahártyát ér 5,5% 2,75% 0,55% 

 

A likantróppal terhes nő veszélyeztetett terhes, a szülés után a kismamát és gyermekét is benntartják 

megfigyelésen az első teleholdig. Kórházon kívüli születés esetén nagy az esélye a likantróp gyerek 

elhalálozásának az első átváltozáskor (kb. 90%). Tíz éves kor előtt a likantróp gyermek őrjöngés 

esetén elbújik és hívja a mamát, ha pedig erre képtelen, támad. 

Fertőzés lefolyása 
 

Fertőzés 
A vírus m-lipid burka a fertőzés pillanatában aktivált állapotban van. A véráramba kerülve a 

vörösvértesteket fertőzi meg, és a keringéssel a csontvelőhöz jut. Ebbe behatolva megfertőzi a 

vörösvértestek korai, sejtmaggal rendelkező alakjait, és azokban kontrollálatlanul szaporodik, 

átalakítja a génállományukat. 

A behatolási kapu területén egy nap alatt lehúzódó gyulladásos reakció jelenik meg. 

1. szakasz – Általános tünetek 



Nagyjából egy hétig tartó szakasz, amely általános tünetekkel jár: láz, nyirokcsomó duzzanat, lép 

megnagyobbodás, kiütések testszerte, esetleg izomfájdalom. 

A vírus által fertőzött mutáns vörösvértestek ebben a szakban viszonylag lassan termelődnek a 

normálisok mellett (amelyek szintén vírussal fertőzöttek, ám nem mutáltak.) 

2. szakasz – Lappangó fázis 

A teliholdig maradt időszakban a vírus robbanásszerű szaporodása jellemző. A csontvelőben a 

vörösvértestek új nemzedéke keletkezik, amelyek átveszik az uralmat a keringésben. 

3. szakasz – Sárgaság fázisa 

A keringésben lévő vírust tartalmazó, normális szerkezetű vörösvértestek sejthártyájának 

áteresztőképessége megnő, folyadék áramlik beléjük, megduzzadnak, és végül kidurrannak. A belőlük 

felszabaduló anyagok (hemoglobin ->bilirubin) egyre mélyülő sárgaságot okoznak a fertőzöttben, 

amely az első átváltozás után elmúlik. 

A vérkeringésbe kerülő szabad vírusok a testnedvekbe is bekerülnek. 

4. szakasz – Átalakulás fázisa 

A teliholdkor jellemző gravitációs állapot aktiválja az m-lipidhez kötött manát, annak energiája miatt 

a fertőzöttben megindul a mágikus kiváltott reakció, aminek eredményeképp a bemart áldozat 

átalakul. 

A telihold elmúltával a gravitációs mező állapota megváltozik, a mana aktivitása lecsökken, így a 

likantróp visszaváltozik emberi alakba. 

 

Vizsgálata 
 Az m-lipid vizsgálata vérből 

Kezelés 
Holdkontroll-bájital: 

Legalább 3 hétig szükséges szedni, mielőtt kifejti a hatását. Minden nap egy fiolányi (5 ml) bájital 

elfogyasztása szükséges felkelés után, étkezés előtt fél órával. 

Hatása: Normális hormonális állapotban nagyrészt kizárja az agyat az aktivált m-lipid hatásából, így a 

tudat megtartható. Tulajdonképpen egyfajta bevonatot képez az agy körül, ami megvédi a kóros 

mana aktivált m-lipid reakciótól. 

Erős hormonális hatás, oxigénhiány, vérzés károsíthatja ezt a védőréteget, illetve hatásukra m-lipid 

aktiváció indul meg (akár a gyulladás). Magas önkontrollal a folyamat sokszor leállítható, hiányában 

megindul a mágikus aktivált reakció, és Őrjöngés (teljes önkontroll vesztés) következik be. 

 

 

A Likantrópia és az Állatalak működése 
 



A likantróp bármikor képes felvenni állati formáját, azonban ahhoz, hogy tudatát is megtartsa mellé, 

használnia kell a Likantrópia képzettséget, hasonlóan az abeomágusok átváltozási nehézségi 

szintjéhez (vagyis a körülmények szabják meg a nehézséget). Csakhogy amennyiben ezt ők nem érik 

el, az abeomágusokkal ellentétben sikerül átváltozniuk, de őrjöngésbe kezdenek. 

Ez a fejleszthető képesség használható akkor is, mikor önuralmat kell gyakorolni egy veszélyes 

helyzetben, így elkerülve a pszichés kimerülést. 

Az állati alakban tanultak fedik le az ebben az alakban történő harcot és a fajtársakkal való 

kommunikációt. A mancs precíz használata kifejezetten jól tud jönni kicsi, aprólékos munkáknál. 

Egyik képzettség használata sem minősül mágiának. 

 

Előnyök és hátrányok 
 

Előnyök 
Tulajdonságok: Noha betegségként tartják számon a likantrópiát, kétséget kizáróan emberfeletti 

erők birtokosa lesz, aki elkapja a kórt. 

Előnyök-hátrányok: Számos különleges képessége lehet a likantrópnak, melyek emberi alakban is 

érvényesülhetnek. 

Mágikus lény: bemarásuk után a korábbi talanok enyhén mágikusak lesznek, míg a korábbi mágusok 

jobban értenek a mana formázásához. Az aurán beazonosítható a vérállat formája. 

Állatalak: A likantróp képes állat-ember alakot felvenni, és ebben a formában erősebb és jobb 

szaglással, látással rendelkezik. 

Gyógyító nyál: Átváltozott alakban a likantróp nyála bár fertőző, mágikus gyógyerővel bír, az ezzel 

kezelt sebek azonnal gyógyulni kezdenek. 

Hátrányok 
Telihold: Minden teljes telihold estéjén muszáj felvennie állati alakját a likantrópnak. Meg lehet 

próbálni halogatni a dolgot, de előbb-utóbb muszáj lesz. 

Fenevad: Amennyiben a karakter kimerül, úgy a Fenevad kerekedik felül, és átveszi az uralmat a teste 

felett. Ekkor átváltozik és őrjöngésbe kezd: egy éhes farkas ösztöneivel fog cselekedni, vagyis nyers 

húst kell szereznie (emberre vagy más, nagyobb termetű állatra támad), ha pedig csillapította éhét, a 

bujkálást választja, lehetőleg (szintén átváltozott) fajtársai környezetében. 

A Telihold szava: Ahogy közeledik a telihold, a likantrópok egyre ingerlékenyebbek lesznek, vagyis 

alacsonyabb lesz a tűréshatáruk, könnyebben uralkodik el rajtuk a Fenevad. 

Az átváltozás fájdalma: Teljesen megváltoztatni egy emberi testet, majd azt irányítani közel sem 

olyan egyszerű feladat, mint hinnénk, nem mellesleg igencsak fáradtságos, és fájdalmas. Ráadásul az 

abeomágiával ellentétben, ilyenkor a ruha elszakad, összetépődik, az új testhez nem igazodik. A teljes 

átváltozást követő első öt perc olyan fájdalmas, hogy még az egyszerű feladatok is csak nehezen 

sikerülnek és nagy fáradsággal járnak. 

Kontrollálatlan: A tanulatlan likantrópok átváltozáskor azonnal őrjöngenek. 



Ezüstérzékenység: az ezüst okozta sérülések hihetetlenül súlyosak, valamint lassabban gyógyulnak 

be. 

Az előnyök és hátrányok az alábbiakat leszámítva csak az első átváltozás után lépnek életbe: 

 Beteg aura: nem azonosítható be egyértelműen a betegség - vérvizsgálat szükségeltetik. 

 Fertőzés: Emberi alakban a vér-vér keveredés, és vér szervezetbe jutás is fertőz. 

 

 

 


