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Ez a kijelentés nem hagy 
kiskaput sehol, vagyis ez egy olyan 
kijelentés mely, már-már axiómaként 
is elfogadott, hiszen a faji értékeknél 
megnyilvánuló számérték, és 
képzettség is erről árulkodik. De ha ez 
így is van, ez nem azt jelenti, hogy egy 
más faj szülötte nem érhet el olyan 
fokra, ahol már elfet is megszégyenítő 
módon tud lőni. Hangsúlyozom erre 
kicsi az esély, de nem lehetetlen. Ha 
például ilanori, vagy yllinori 
embernépek fiatalait megfigyeljük 
nagy gondot fordítanak az íjászatra, 
lovaglásra egyaránt. Na persze joggal 
mondhatnánk, hogy nekik könnyebb, 
mivel rengeteg elf él környezetükben, 
és tőlük lesték el a taktikát. Nem 
kétséges, hogy tényleg van valamely 
köze az elfeknek az ottani íjászathoz, 
de van más mozgató erő is az yllinori 
földön lakóknak, akarat és félelem. 
Akarat, mivel mindennél jobban 
mozog bennük az egyik legrégebbi 
emberi ösztön, a kitűnés. Ki akarnak 
tűnni Ynev ember populációjának 
aljáról, és erre nagyon jó mód az 
íjászat. A másik mozgatórugó a 
félelem, hiszen a szomszédos Krán 
bármikor, nagyobb előrejelzés nélkül 
támadhat, és mivel a nehéz páncélos 
alakulatok ellen is kitűnően 
alkalmaztató ez a fegyver, egy újabb 
érvet találtak, hogy az íjászatot 
oktassák. Természetesen a félelem 
csak Yllinorra igaz, hiszen azt hiszem, 
ha Krán támadná is Ilanort a köztük  

Gondolom sokan 
elgondolkodtatok azon, hogy milyen jó 
annak a karakternek amelyiknek íja van, 
hiszen ő könnyebben ejt sebet más 
katonán, képes messziről, meglepetésből 
támadni, úgy hogy még fel sem fedezik. 
Nos bizonyára (remélem így van) sokan 
fogtatok már kezetekben íjat, lőttetek 
már íjjal, földről, lóról egyaránt. Nos aki 
túl van ezeken az élményeken tudja, 
hogy milyen nehéz, de egyben kellemes, 
szórakoztató „sport” is ez. Egy napon, 
mikor éppen lovammal vágtattam rá a 
céltáblára és az első vesszőt az idegre 
helyeztem gondolkodtam el azon, hogy 
ezt a már jól megszokott mozdulat sort 
akkor is ilyen higgadtan és megfontoltan 
tettem-e volna, ha éppen egy ork repült 
volna felém egy pteropta hátán. Tudom 
elég komikusan hangzik, de tényleg 
elgondolkodtam, annyira, hogy az 
eddigi három vessző helyet, most négyet 
sikerült ellőnöm. Arra gondoltam vajon 
tisztában vagyunk-e mi Kalandozók az 
ynevi íjászattal, és a világi 
megfelelőjével. 

Vizsgálatom a könyvekben leírtak 
alapján szeretném elmondani. 
Fellapozva minden Mágussal foglalkozó 
első könyvét, az ETK-t ezt az idézetet 
találjuk az Elf olvasata közben: 

 
„az univerzum legkitűnőbb íjászai 

is egyben, s nem kétséges: náluk jobb 
lovasokat még nem hordott a hátán 
Ynev” 
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lévő távolság miatt biztonságban érezhetné magát 
egy darabig. 

Újabb idézet, de ezúttal a Titkos Fóliáns lapjai 
közül, pontosabban a 220. oldalról Yllinor címszó 
alatt, majd a 249. oldalról a Lovas Íjászat nevű 
oszlop alatt: 

 
„Legendásak az elfek által vezette gyalogos 

íjászcsapatok, melyek között számtalan tehetséges, 
ilanori származás, vagy Ilanorból elvándorolt 
szülőktől született ember is akad.” 

„Elsősorban Ilanor és Yllinor könnyűlovasai, 
csikósai, valamint a nomádok rendelkeznek ezzel a 
Képzettséggel.” 

 
Tehát írtam volna ez a két emberlakta ország, 

valamint egy némely lovas nomád törzs műveli az 
íjászatot úgymond Mesterfokon. De ezekből a 
könyvekből azt is tudjuk, hogy íjat már a Crantai 
Birodalom előtt is ismerték, ezért most egy kicsit 
elkezdek foglalkozni magával a fegyverrel. 

A hagyományos rövidíj, mely egy meghajlított 
fadarab, amelynek két vége állati inakkal, vagy 
kötéllel összekötött. Ez Ynev legrégebbi lőfegyvere, 
de manapság Ynev világán már nem nagyon 
alkalmazott, mivel rövid húzáshossza miatt, sem 
távlövésre, sem hatalmas sebek okozására nem 
alkalmas úgy, mint a korszerű többi íj. Ynev Bölcsei 
szerint a kyrek alkalmaztak először hosszabb fából 
készült íjat, ahol a fa hossza elérhette a másfél, két 
métert is. Ezzel az újítással messzebbre tudtak lőni, 
és még mindig pontosabban. De mielőtt azt hinné 
valaki, hogy a kyrek íjász nemzet, gyorsan le kell 
szögeznünk, hogy a kyreknél soha nem volt jelen 
semmilyen íjkultusz, vagy íjászkultusz. 
Természetesen hadseregeikben megtalálhatóak 
voltak az íjászok, de sokkal kisebb figyelem 
szegeződött rájuk, ezért harcászatilag igen 
elenyészőek voltak. A nomádok nagy találmánya 
volt a visszacsapó íj, melyet valószínűleg az 
Ilanorban elő törzsek készítettek el először. A 
visszacsapó íj felépítése áttörésnek számított, mivel 
a fát az eredeti hajlásának pont az ellenkező 
irányába hajlították, s ez így nagyobb erőt tudott 
kifejteni. Mivel a nagy erőt, nehezebb megmozdítani 
kis könnyítésül szolgál, hogy egy íj általában öt 
külön fából áll. Némely fát gyakran csont, vagy fém 

helyettesít, vagy segít ki, ezért felajzása, 
használata eléggé erős embert kíván. Ez 
számokban kifejezve 14-es Erőt jelent az adott 
karaktertől. Mivel elkészítése sem könnyű és a 
tárolásra, hordásra is kényes nem nagyon 
terjedt el az ynevi Kalandozók körül. 

Írásom az elfekkel kezdtem, hát velük is 
fejezem be. Valószínű, hogy az elfek, kik 
minden bizonnyal legrégebb óta lakják Ynev 
földjét már a kezdetektől használják ezt a 
fegyvert. Az elfek íja nagyon hasonlít a nomád 
visszacsapó íjra, de a különleges készítési mód 
mellett elf mágiát is tartalmaz. Az elf íj 
készítése meglehetősen bonyolult és nehéz 
feladat. Csak egyetlenegy fafajtából készíthető, 
amelyet a megfelelő pillanatban kell 
lemetszeni. Miután az alapanyagok megvannak, 
nekiáll a elf íjkészítő mester a rítusnak, mely az 
egész elf íj erejének titka. Ilyenkor kapcsolatot 
teremt a fával, és Fliadas úrnővel, az erdő 
istennőjével. Miután ez megtörtént neki áll a 
készítés fizikai részének. Mialatt készíti az íjat, 
az alkotó és a jövőbéli fegyver között egy 
szoros mentálfonál alakul ki. Mire elkészül, 
már gazdája teljes aurájába beletartozik, ezért 
gyakorlatilag saját végtagjaként érzi. Más 
kezében ugyan ez a fegyver nem sokat ér, de 
még így is elég sokat kérnek a tolvajok, a 
nehezen megszerezhető portékáért. Ezt a fajta 
elkészítést mára már csak Sirenarban és 
Elfendelben ismerik az öreg íjkészítő mesterek. 
A kiszakadt elfek nem tudnak maguknak ilyen 
íjat készíteni. 

Remélem mindenki választ kapott minden 
kérdésére mely eddig nyitva maradt számára 
ezzel a témával kapcsolatban. Ha valakinek 
még mindig nem világos egy-két fogalom, vagy 
történés, az írjon nyugodtan és ígérem ha tudok 
válaszolok. 
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