
 

 

 
 

Különleges fegyverek I. 
Hírnév 
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Sokszor, sok helyen beszéltünk 
már különleges anyagú, vagy éppen 
különleges módon készült fegyverekről, 
és hallottunk arról is, egy-egy 
különleges anyag feletti ellenőrzés 
hogyan befolyásolja Ynev történelmét. 
Természetes, hogy sok játékos karakter 
is szívesen viselne különleges 
fegyvereket, vérteket, akár a módosítóik 
miatt, akár csak mert különlegesek, 
felismerhetőek. Furcsa mód, ha egy írás 
a különleges fegyverekkel foglalkozik, 
akkor azt többnyire mindenki örömmel 
veszi. Ezért is döntöttem úgy, érdemes 
lehet a kérdést egy új - a korábbitól 
eltérő - szemszögből is megközelíteni. 

Az elmúlt valamivel több mint 15 
év alatt a M.A.G.U.S. számos 
alkotócsapatot, számos koncepciót hagy 
maga mögött, sokszor felmerül a kérdés, 
melyik világ is a hiteles. Úgy gondolom, 
hogy nagyjából bármelyik. Mindegyik 
remek példát mutat arra, hogy mik 
történhetnek Yneven, milyen Yneven 
játszhatunk, mit érthetnek el a 
karakterek. De a cél az, a saját 
Ynevünkön a JKk legyenek a hősök, s 
ne az elismert szerzők kedvenc 
karakterei. Sokféle Ynev kép közül 
választhatunk, s amíg a saját világunk 
önmagában egységes, átgondolt addig 
van olyan jó, mint bármelyik 
alkotócsapaté, bármelyik szerzőé. 

A sok, egymásnak ezer dologban 
ellentmondó világképet mindig a 
kalandmester munkája teszi egységes, 
játszható világgá, ennek a világnak ő az 

alkotója, ő dönti el mi és mennyire 
hivatalos. Miért fontos ezt a 
különleges fegyverek kapcsán is 
megemlíteni? A válasz egyszerű: Mert 
nem biztos, hogy minden KMnél 
ugyanúgy működnek a fegyverek. 
Elegendő csak a Pallos használatára 
gondolni, sokan lomha, nehézkes 
fegyverként ismerik e kardokat, 
megint mások jelzik: A hasonló 
kétkezes kardok a történelemben 
mesterien kiegyensúlyozott, döfésekre 
is használt, fürge fegyverek voltak, a 
hosszuk (és kétkezes mivoltuk) a 
szálfegyverekkel felszerelt katonák 
ellen volt igazán fontos. Említik a 
kétszeres zsoldot, megmutatják a 
múzeumban.  

A legtöbb KM úgy tudja 
lemesélni a harcot ahogy elképzeli. A 
lomha, lassú pallos éppen úgy 
elképzelhető, mint a mesterien 
kiegyensúlyozott, fürge hegyes és éles 
társa. Másoknál a kétféle pallos akár 
párhuzamosan is létezhet, más-más 
kultúrák fegyvereként. 
Egyik Gorvikban lehet honos, másik 
pedig az orkoknál, barbároknál, stb. A 
fegyverek, kovácsolási technikák 
fejlődése pedig az Ynevi történelem 
része. És ez bizony akár az 
alapkönyves fegyverek „nálam 
máshogy működik” tulajdonságaira is 
igaz.  

Létezik azonban egy olyan 
szempont, ami minden játékban 
működhet. A pszichológia. Ha az 
ellenfél felismeri a fegyvert és fél tőle, 
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akkor ez a félelem befolyásolhatja a döntéseit. 
Ha esetleg lenézi a fegyvert és használóját, az is 
befolyásolhatja a döntéseit. Ebből pedig egy jó 
kalandozó könnyen előnyt kovácsolhat. Emlékszem 
a fejvadászra, aki mindent megtett azért, hogy a 
fegyverét bronznak nézzék, s feltételezzék, azzal 
soha nem üt át egy jó sodronyinget. 

Az ellenfél így kevésbé védte a páncéllal 
védett testrészeit, s meglepetésként érhette, hogy a 
fegyver valójában az acélnál erősebb anyagból 
készült, így gond nélkül áthatolt a sodronyingen. 
Éppen olyan könnyen meglepheti ez az ellenfelet, 
mint egy markolatba rejtett tőr, ám a használatához 
nem kell külön képzettség. Természetesen az 
álcázáshoz igen, de egy fejvadásznál ez utóbbi - 
érthető okból - adottság. 

Akadt példa bárdra, aki igyekezett lemásoltatni 
egy ősrégi ereklyét, s sokszor elmesélte miféle 
pusztításra volt az anno képes. A történet igaz volt. 
Az ereklye megtalálásáról eldalolt story kevésbé. 
Hogy ez a félelmetes fegyver varázslat elleni 
intelligenciapróbát nehezíti, esetleg önmagában 
hasonló módosítót jelent? Mindenki döntse el maga.  

De tény, hogy akár egy ismert kalandozó 
ismert fegyvere is kelthet félelmet az ellenfélben, 
elbizonytalaníthatja azt, ebből pedig egy ügyes 
kalandozó előnyt szerezhet. Hírneve lehet egy adott 
fegyvernek, egy fegyvertípusnak (pl. fejvadászkard), 
egy felismerhető anyagnak (pl. abbit). 
Természetesen a sor folytatható. Az anyagok hírneve 
ráadásul igen érdekes kérdés. Miért? A hajtás után 
megtudhatod. 

 
Magam is írtam korábban korábban a 

különleges anyagokból készült fegyverekről, 
vértekről, viszonylag sok helyen láttam viszont ezt a 
pár oldalas írást, s nagyon sok játékos használta 
boldogan. De lenne egy kérdésem: Egy könnyebb, 
de ellenállóbb anyagból készült buzogány valóban 
jobb? A gond szerintem az, hogy túl könnyű, s nem 
feltétlenül nyerünk bármit is azzal, 
hogy ellenállóbb.  

Sok esetben egyértelműen rosszabb az ilyen 
anyagból készült buzogány. Könnyebb, így kisebbet 
lehet vele ütni, abból pedig, hogy ellenállóbb nem 
sokat nyerünk, hiszen egy átlagos harc alatt egy 
buzogány azért nem kopik el. Akkor egy könnyebb 
anyagból készült buzogány miért is rendelkezne 
jobb harcértékkekkel az acélból készültnél? 

Mert némi önbizalmat kölcsönöz a 
használójának és kicsit elbizonytalaníthatja az 
ellenfelet. Ez pedig jelentős előny lehet a 
harcban. Ez pedig teljesen független az anyag 
valós tulajdonságaitól, és megközelítheti a 
félelmetes fegyver varázslat harcérték 
módosítóit. Természetesen előfordulhat olyan 
helyzet is, hogy a fegyver használója nem csak 
egy kis önbizalmat nyer, hanem a kelleténél is 
agresszívebb lesz.  

Az agresszivitás jele lehet jobb KÉ, jobb 
TÉ, esetleg jobb Sebzés, vagy ezek valamilyen 
kombinációja ugyanakkor ez szinte mindig a 
VÉ rovására megy. Eddig 
elsősorban pszichológiai jellegű előnyökről 
beszéltünk. 

Az egyes anyagok hírneve viszont a 
kalandozókon, a játékos karaktereken is múlik. 
Jelentős részben azért, mert elsősorban az ő 
hőstetteik kapcsán terjed el a hír: valaki 100 
ellenfelet legyőzött egy abbitacél karddal, 
anélkül, hogy az kicsorbult volna. A nagyobb 
hősök által kedvelt anyagok hírneve lesz a 
jelentősebb. Márpedig, ha a legtöbb hős a 
könnyű de mégis ellenálló anyagokat kedveli, 
és borotvaéles kardokkal küzd, akkor nem 
csoda, hogy a könnyebb anyagoknak lesz 
félelmetes híre. 

Márpedig a hírnév fontos. Egy a 
megszokottól eltérő anyagból valós hasznot 
húzni ugyanis nehéz: 

• Az anyagnak valóban jobbnak kell 
lennie egy adott jellegű 
fegyverhez 

• A fegyver kialakításának 
alkalmazkodnia kell az anyag 
tulajdonságaihoz 

• A fegyver használati módjának 
alkalmazkodnia kell a fegyver 
anyagához, kialakításához. 

• Nem árt, ha az új harci stílus 
„fekszik” is a használónak 

Ez újfajta fegyvert, eltérő képzettséget 
jelent. Szablya vs Jann Szablya. A jobb anyag, 
a mágikus kovácsolási eljárás előnyei, az ehhez 
alkalmazkodó évszázadok, évezredek alatt 
csiszolódott a hagyományos „alapfegyvertől” 
eltérő harcmodor tekintélyes előnyökkel 
rendelkezik. De ezek sem jelentenek más 
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nagyságrendű előnyt, mint egy félelmetes 
fegyver pszichológiai előnye. Mint az 
elbizonytalanodó ellenfél.  

Nos, ezért is fontos a pszichológia. 
Természetesen az anyag hírneve mellett az 
adott fegyver hírneve is fontos. Sok esetben 
még az anyag hírnevénél is fontosabb. 
Ellenben mindkét esetben fontos, hogy a 
módosító nem állandó. Hiszen ez 
nagymértékben függ attól, hogy az ellenfél 
mit is hisz a fegyverrel kapcsolatban. 
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