
 

 

 
 

Ynev fémei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Abbit-acél 

Rendkívül értékes vas-abbit-ezüst 
ötvözet. A Pyarron szerinti XX. 
században kezdték alkalmazni 
Abasziszban. Különösen ellenálló a 
fizikai behatásokkal szemben, emellett 
rugalmas, könnyen megmunkálható. 
Rendszerint pajzsok, ritkább esetben 
páncélok és vértek előállításához 
használják. Az alkotóelemek arányának 
titkát csak a négy legnagyobb abasziszi 
fegyverkovácsklán tagjai ismerik. 

Eleven fém 

Ynev legkülönösebb életformája, 
melyről a bölcsek sem tudnak eleget. 
Keménysége, ötvözhetősége túltesz még 
az abbiton is, értéke is felülmúlja azét. 
Az élő fém megmunkálásának 
tudománya csupán néhány beavatott 
tarini kovácsmester számára 
hozzáférhető, mert a fémnek akarata 
van, így csak azzá formálhatják, amibe 
beleegyezik.  

Beszélni képtelen ugyan, ám 
gondolatait, érzéseit, akaratát mentális 
energiái segítségével hozza mások 
tudomására; mint mondják, makacssága 
felülmúlja még a híres abasziszi 
öszvérekét is. Eleven fémből kovácsolt 
eszközt birtokolni olyan, mint hűséges 
társsal kóborolni, ám csúful járnak 
mindazok, akik a fém akarata és 
szimpátiája ellenében próbálják 
használni fegyverüket. Ki nem védett 

csapások, félrecsúszó támadások, 
hüvelyébe szoruló kard... és ezek csak 
a figyelmeztető jelek. Az eleven fém 
csupán Tarin röghegységeiben, 
Doardon bérceinek sziklakatlanjaiban 
és a Yian-Yiel hegység mély 
barlangjaiban „él” meg, ám pontos 
lelőhelyeinek titka nem ismert. 

Feketeacél  

A Kráni hegység katlanjában, a 
Tiltott tartományokban különös telérek 
rejteznek a szikla melyen. A fém, 
amely az ősidők energiáit itta magába, 
most, hogy ez a különös erő 
megfogyatkozott a világban, 
utolsóként sugározza szét azt. 
Különleges anyag, mely drágakőként 
vonzza magához és fókuszálja a 
környezetében áramló energiákat. Az 
ember számára maga a 
kikristályosodott halál, de az Ősök 
megtanultak felhasználni. Igaz, nekik 
sem olcsó: saját erejük egy részét 
emészti fel a fém. A Feketeacél 
fókuszálja a mágikus erőket. Amerre 
jár felbontja a kötéseket és magába 
nyeli a manát. Aki feketeacél fegyvert 
visel, az a varázslatok számára 
nehezen elérhetővé válik, ám ő maga 
sem tud mágiához folyamodni. A 
Feketeacél a tökéletes anyag : kizár és 
semlegesít minden más mágikus 
tárgyat tulajdonosának aurájában, akar 
akarja az, akar nem...  
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Mágikus tulajdonságú, könnyű, ám 
gyémántkeménységű fém. Kizárólag a Kráni-
medence közepén, a Kráni Torony közelében 
bányászható; feltételezések szerint fókuszálja a 
mágikus energiákat, ami egykor szerepet játszott a 
Torony helyének megválasztásában is. Talán éppen 
ezért elenyészően keveset használnak fel belőle, 
kizárólag a Birodalom legkülönb fegyverforgató 
részesülnek a kegyben, hogy feketeacél fegyvert 
hordhatnak az oldalukon. 

A fekete acél csak mágiával munkálható meg, 
a belőle kovácsolt fegyverek, vértek törhetetlenek, 
átsiklanak minden mágikus védelmen. Egyes 
nézetek szerint a fém az Univerzum mélyebb 
régióiból került Ynevre, hogy miként, arra senki sem 
adhat magyarázatot. 

A Birodalmi Fejvadászklán legendás 
harcosairól rebesgetik, fegyverük ebből a matériából 
készült, s mivel az ő vérük az Ősök hagyatékát 
hordozza, az életüket nem kell feláldozniuk. Ha a 
feketeacélt olyan személy tartja aurájában, akinek 
szervezete nem termel Od-energiát, akkor 
gyengeség, majd betegségek lesznek úrra rajta, s 
rövidesen az életét adja a merészségéért. 

Lunír 

A lunír speciális ötvözet, amelynek 
kialakításához némi mágikus hatalommal is 
rendelkeznie kell a kovácsnak. Bár az eljárás szigorú 
titok, egyesek mégis tudni vélik, hogy a fém a 
holdakkal áll kapcsolatban. A vöröslunírt a vörös 
hold, a kéklunírt a kék hold fényében kovácsolják, 
míg a feketelunír éjközép idején készül. Mivel a fém 
számára az egy napból megfelelő időszak nagyon 
rövid, ezért a kovácsolási idő általában évtizedekben 
számolható.  

Nemcsak az Anyagi Síkokon vannak jelen. A 
vöröslunír asztrális, a kéklunír mentális síkon is 
jelen van, így a belőlük készült fegyverrel 
sebezhetőek a megfelelő sík kreatúrái. Persze mint 
mindennek, ennek is meg van a hátulütője. A Fémek 
magukba gyűjtik a síkjuknak megfelelő energiákat, 
és a saját holdjuk fényében fókuszáljak azt. Ez 
annyit tesz, hogy hajdani gazdáik érzelem 
(vöröslunír) illetve emlék (kéklunír) foszlányait 
közvetítik jelenlegi birtoklójuknak aki nemritkán 
beleőrül ebbe. (Elég csak belegondolnunk, hogy egy 
Crantai kóborló kardja mi mindent zúdít arra az 
ostoba kalandozóra, aki valamely isteni csoda 

folytán hozzájut.) Mindezek után nem nehéz 
elhinni, hogy a bölcsebbek általában távol 
tartják maguktól ezt a fémet, illetve ha erre 
nincs módjuk, akkor bármi áron igyekeznek 
megóvni a megfelelő hold fényétől. Különösen 
igaz ez a feketelunírra, amelyről azt beszelik, 
éjközép idején lámpásként vonzza magához a 
túlvilág lényeit, azt a szerencsétlent pedig, aki 
magánál tartja, előző gazdainak 
halálélményével "szórakoztatja". Fegyvert 
szinte soha nem kovácsoltak belőle, mert 
azoknak lelkei, akiknek halálát okozza, örök 
időkre a fémhez tapadnak, és idővel kárhozatba 
rántják a birtoklóját is.  

Beszélik, hogy akad egy negyedik lunír 
is, de az mérhetetlenül ritka. A korok hajnala 
óta nem ötvöztek újat. Amikor készült, meg 
három hold ragyogott Ynev égboltján ... 

Harci értékek, sebzés: 

A megmunkálás minősége a 
kiegyensúlyozottság révén, míg az anyag a 
fegyver súlya révén határozhatja meg a fegyver 
harcértékeit, a sebzésbe a fegyver élessége is 
beleszámít 

Súly: 

A könnyebb anyagból készült fegyver 
általában fürgébb, de gyakran (pl. 
zúzófegyverek, nehézfegyverek) kisebb sebzést 
eredményeznek. 

STP: 

Az STP azért meghatározó, mert ha az 
ellenfél sikeres fegyvertörést hajt végre, akkor 
mar csak fegyverünk STP-jében bízhatunk. Az 
ellenfélnek egy csapásra le kell sebeznie a 
fegyverünk STP-jét, mert különben az sikeres 
támadás ide vagy oda - nem törik el. 

Alább táblázatban megjelölt értékek a 
leírtaktól való eltérést jelzi, az STP és ÁR 
rovatokban egy arányszám tálalható. (MAGUS-
ban leírtak képezik a 100%-ot) 

Gyenge kovácsmunka 

A fegyvert egy kisebb tudással 
rendelkező kovács készítette, avagy a kovács 
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tudása átlagos volt ugyan, ám a 
rendelkezésre álló idő nem volt elegendő, 
így a munka gyengén sikerült. Ara 
többnyire megegyezik az átlagos munka 
árával, leven a felhasznált anyag és a 
befektetett munka sem volt kevesebb. 

 
Ké Té Vé Sebzés 
-2 -2 -2 -1 

Átütőerő Súly STP Ár 
-1 - 90% 100-110% 

 
Ilyen fegyverhez jut az ember, ha 

kisebb település kovácsához fordul vagy a 
fegyver eladója átejthetőnek véli. Az 
egyszerű rablóktól, orkoktól, primitívebb 
népektől is efféléket zsákmányolhat. 

Átlagos kovácsmunka 

Egy átlagos tudású fegyverkovács 
keze alól kikerülő munkák, amennyiben 
kellő időt fordíthatott az elkészítésükre. 

 
Ké Té Vé Sebzés 
- - - - 

Átütőerő Súly STP Ár 
- - - - 

 
Efféle munkához juthat a vásárló egy 

nagyobb város képzett fegyverkovácsánál, 
ha kellően megfizeti és elegendő időt ad a 
fegyver elkészítésére. 

Kiemelkedő kovácsmunka 

A legnevesebb kovácsmesterek keze 
alól kikerülő műremekek. Többnyire 
művészi kidolgozású, alapos munkák, 
melyeknek elkészítése kb. egy esztendőt 
igényel. A legtöbb kovácsmester ennél 
rövidebb idő alatt nem is vállalkozik a 
mestermű megalkotására, hiszen a fegyver 
az ő nevet viseli a pengéjén, és a legapróbb 
tökéletlenség is az ő becsületét mocskolja 
be. 

Ké Té Vé Sebzés 
+1 +1 +1 - 

Átütőerő Súly STP Ár 
+1 -5% 125% 1000-10000% 

Valamint a kovácsmester kiválaszthat egy 
harcértéket (KÉ, TÉ, VÉ, Sebzés, Átütő erő), melyre 
kiemelt figyelemmel volt a fegyver elkészítése 
folyamán és arra további +2 pont jár. (Pl., ha a 
fegyvert elsősorban támadásra készítette, akkor a 
TÉ-je 3 ponttal jobb az átlagos fegyverénél) Az 
efféle fegyverhez hozzájutni nem könnyű. A kovács 
is alaposan megnézi, hogy kinek adja el, elvégre a 
fegyver az ő cégére is egyben. Legtöbbször semmi 
árat nem tart elegendőnek a műremekért, és gyakran 
azt is kiköti, hogy egy esetleges karbantartásra, 
csiszolásra, élezésre is hozzá vigye a majdani gazda, 
más kovácsok kezébe ne adja! 

Törpe kovácsok munkája 

A törpék a fémek legjobb ismerői. 
Kovácsmestereik számtalan titkos eljárás egyetlen 
tudói Yneven. Az elő fém, a mithrill és számtalan 
legendás anyag megmunkálásának titkát őrzik. A 
törpe kovácsok külön zárt kört képeznek a törpe 
társadalmon belül. Nem egy kalandozó kérkedik 
azzal, hogy törpe kovács által készített fegyvert, 
páncélt visel, ám ezek legtöbbje olyan törpék keze 
munkája, aki a titkos misztériumokról mit sem sejt. 
Ezen fegyverek értékei a Kiemelkedő 
kovácsmunkánál leírtakkal egyezik meg. Az igazi 
törpe kovácsmunka elkészítése általában 5-20 
esztendőt vesz igénybe, de a legendák beszelnek 
évszázadokig kovácsolt fegyvercsodákról... 

 
Ké Té Vé Sebzés 
+2 +4 +4 +2 

Átütőerő Súly STP Ár 
+4 - 250% Nem kif. 

 
Ezen felül minden 15 év kovácsolási idő után 

egy újabb pont adható valamely harci értékre, de a 
VÉ növelése kizár minden más értek növelését. 
Efféle eszközhöz hozzájutni nem könnyű. Az igazi 
Törpe Kovácsok sosem készítenek fegyvert más 
fajúak szamara. E törvény alól csak egyetlen kivétel 
lehetséges, ha az illető valamely legendákba illő 
hőstettet hajtott végre a törpék népéért. Nem könnyű 
megfelelni ennek a kitételnek, az utóbbi 
évszázadban csak egyszer akadt rá példa Egy 
tiadlani harcművész, Mellion Niare kapott a 
Hosszúszakállú Királytól törpe kovácsmester által 
készített fegyvert, amikor két elit szakasz melységi 
vadászt szabadított ki Ediomadból 
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Gilron-papok munkája 

Gilron Papjai szinten nem egyszerű 
mesterkovácsok. Akar az igazi törpe mesterek, ok is 
szellemi többletet visznek bele munkájukba, s ezzel 
művészetté magasztaljak azt. Gilron papjai a 
kontinens legnagyobb tudású mesteremberei egyben 
és tudásukat nem fecsérlik el akárkire. Persze 
köztudott, hogy a Dúlás idején néhányuk kovácsként 
dolgozva fegyvereket készített a katonáknak, ám 
ezek a fegyverek csak morzsákat hordoztak az igazi 
tudásból.  

Gilron papjai sosem készítenek cél nélkül 
fegyvereket. Már az érc kiválasztása előtt tudniuk 
kell, hogy kinek is készül a remekmű. ("Az Igazság 
követője, a gyengék oltalmazója, a gonosz által 
megszálltak megszabadítója, őt szolgálod majdan") 
Ha Gilron maga is úgy ítéli, hogy a fegyver majdani 
gazdája méltó a megtiszteltetésre, (a pap Transzban 
kérdezi meg Urat) akkor kezdetet veszi a rituálék 
sorozata. Új üllőt és szerszámokat kell beszerezni, 
amelyet még nem csókolt izzó acél. Az üllőt fel kell 
szentelni, akar egy oltárt, s vele a 
kovácsszerszámokat. Ki kell választani az ércet, 
majd amikor felizzították, a Kiválasztott véréből kell 
egy cseppet hozzákeverni. A fémet hosszas 
megtisztítási szertartáson viszik keresztül, s gyakran 
megesik, hogy az első hónapokban csak néhány 
rituális csapás esik rajta a pap szent szimbólumával. 
Ahogyan az idő halad, úgy egyre inkább felgyorsul a 
munka, ám így is évekig tart. A befejezéshez 
közeledve a kovács ismét elhívja a fegyver majdani 
tulajdonosat, és egy rituálé keretein belül egymáshoz 
szenteli őket. (Beszelik, az izzó acélt kell 
megcsókolnia a kiválasztottnak, s az ettől a perctől 
élete végéig segíti.) 

 
Ké Té Vé Sebzés 
+5 +10 +10 +2 

Átütőerő Súly STP Ár 
+2 - * 30000% 

 
Az STP rovatba nem került adat, mivel a 

fegyver mindaddig törhetetlen, míg gazdája el. 
Eddig nem akadt példa rá, hogy valaki utóbb 
méltatlanná vált volna Gilron bizalmára, de 
vélhetőleg ekkor saját fegyvere fordulna ellene. Ha a 
fegyvert nem eredeti gazdája forgatja, akkor a 
kiemelkedő kovácsmunkánál leírtak érvényesek rá 
kivéve az STP értéket. Mint a fentiekből kiderült, 

nem könnyű hozzájutni egy efféle fegyverhez, 
ám ha valaki elegendő adománnyal tiszteli meg 
az egyházat, és Gilron is méltónak tartja, akkor 
a papok nekilátnak a fegyver elkészítésének. 

Kézre kovácsolás 

Ha egy fegyvert külön a majdani 
forgatójára méreteznek, akkor az további 
különbségeket eredményezhet. Persze ez csak 
akkor igaz, ha a kovácsmester tudása elegendő 
ahhoz, hogy egy - a szokásostól eltérő - 
méretekkel rendelkező fegyver kovácsolása 
eseten is megtalálja a pontos egyensúlyozást. 
Ezt egy átlagos vagy gyenge tudású kovácstól 
hiába is várnánk, az ő munkájuk nem hogy jobb 
nem lesz, de meg romlik is a jól begyakorolt 
szabványhoz képest (A bónuszok levonassa 
alakulnak).Gilron papjai által készített 
fegyverek értékei mar tartalmazzak ezeket a 
bónuszokat. 

 
Ké Té Vé Sebzés 
- +1 +1 - 

Átütőerő Súly STP Ár 
- - - 300% 

 

Módosítás 

Ez annyit takar, hogy a fegyver valamely 
tulajdonságát rontják, hogy egy másikon 
javítsanak. Nem könnyű feladat, ezért igazi 
szakértelmet kíván. 
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Eljárás Átlagos kovácsmester Kiváló kovácsmester 
 Ké Té Vé Sebzés Átütőerő Ké Té Vé Sebzés Átütőerő 

Kikönnyítés +1 - -2 -1 -1 +2 +1 -2 -1 -1 
Támadásra - +2 -4 +1 - +1 +2 -3 +1 +1 
Védelemre -2 -2 +2 -1 -1 -1 -1 +2 - - 
Sebzésre -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 - +2 +1 
Pácélbontásra - -2 -2 -1 +2 - -1 -1 -1 +3 

  

Fém Ké Té Vé Sebzés szúró / 
vágó 

Átütőerő 
Nehéz / Zúzó Súly STP Ár 

Bronz -1 -3 -3 -1 -2 115% 65% 60% 
Gyatra acél -1 -1 -1 -1 -2 100% 80% 90% 
Átlagos acél - - - - - 100% 100% 100% 
Kiváló acél - +1 +1 - +1 100% 120% 200% 
Abbit (tiszta) - -1 -1 - -1 35% 20% 1500% 
Abbit-acél +1 +2 +2 +1 +1 55% 150% 250% 
Mithrill +2 +5 +5 +2 +2 25% 250% 10000% 
Vöröslunír +1 +4 +4 +2 +1 80% 220% 10000% 
Kéklunír +2 +4 +4 +1 +1 70% 225% 10000% 
Feketelunír +2 +5 +4 +1 +1 60% 230% 12000% 
Holdlunír +6 +8 +8 +2 +2 50% 235% 20000% 

Fémek értékei: 

Mielőtt az árakat kiszámolva (egy 
hosszúkard vöröslunírból 1,5 Arany 
*10000% = 150 Arany!) a játékosnak 
felcsillanna a szeme, hozzá kell tenni, hogy 
ezekre a ritka fémekre az elérhetetlenségi 
szorzok (ld. M.a.g.u.s.) vonatkoznak ( X 
15) vagyis ha a vagyonos kalandozó 
lunírkardra vágyik és olyan isten(KM)adta 
szerencséje van, hogy talál egy forrást, aki 
eladna egy ilyet , akkor 150*15=2250 
Aranyat fog lecsengetni... 

További probléma, hogy a Mithrill és 
a Lunírok kikovácsolásának eljárását a 
törpe mestereken és Gilron papjain kívül 
legfeljebb fel tucat világhírű kovácsmester 
ismeri, de ezen tudásukkal ők sem 
kérkednek, így az egyszerű kalandozó 
nemigen akad megfelelő kovácsra sem. 

Kivételes fegyverek 

• Mindazok a kardféleségek, melynek sebzéséhez 
az erő 14 feletti része adható hozza (pallos, 
lovagkard, stb.) a fémekről készült táblázatban 
zúzófegyvernek minősülnek, mivel a súlyuk 
csökkenése nem javít, hanem ront a sebzésen. 

• A fejvadászkard értékei már magukban foglaljak 
a kézre gyártásból eredő bónuszokat, azaz 
feltételezik, hogy az eredeti tulajdonos kezében 
vannak. Ha más fejvadász használja őket, akkor 
a megadott bónuszok a Magusban leírt 
értékekből levonandóak. 

• A Slan kardkészlet kiváló minőségű acélból, 
kiváló kovács által készített fegyverpár. 

?.  
Szerző: ismeretlen 

Forrás: Atlantisz 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

  
A cikk a Különleges ynevi fémek (Cargo, Mlista) 

és az Ynevi fémek és megmunkálásuk (Cargo, Mlista) 
cikkek egybe szerkesztett változata, a forrás vagy az 
eredeti szerző nevének feltüntetése nélkül.  

A cikk megjelent a Mathias-Site G-portal oldalon 
is, a forrás vagy az eredeti szerző feltüntetése nélkül.

 


