
 

 

 
 Ynev fegyverei 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A következő fegyverek egy része 
nem kimondottan a JK-k fegyvere; de az 
NJK-kat színesíthetjük használatukkal. 

Szálfegyverek 
A városi polgárság kedvelt 

fegyvere szerte Yneven a nyárs vagy 
angolnanyárs. Sokban hasonlít a pikához 
- az tulajdonképp a nyárs és a lándzsa 
keresztezéséből alakult ki. A mintegy 
másfél méteres fanyélre erősítik a közel 
egy méteres pengét. A penge kis 
átmérőjű, négy élű, hegye rendkívül 
éles, és nagyon kemény. A nyél és a 
penge találkozásánál rendszerint egy 
hárítólemez található, mely a kéz 
védelmére szolgál, de alkalmas a 
támadó fegyver megakasztására is. 

A nyárs különlegesen alkalmas 
merev vértezetek átszakítására. Az ilyen 
páncélok (mellvért, teljes vért, stb.) 
SFÉ-jének csak a fele érvényesül ellene 
(felfelé kerekítve). 

A nyárs számos szálfegyver 
alkotórésze, így pl. az alabárdé. 

A Déli Városállamok területén a 
szálfegyverek hihetetlen változatosságát 
figyelhetjük meg városi őrségeket és a 
fegyverre kélt polgárokat is tartalmazó 
városi seregekben. A legtöbb helyen 
természetesen lándzsát és alabárdot, 
nyársat használnak, de előfordulnak 
más, egzotikusabb fegyverek is. 

A partizán alapvetően a lándzsára 
hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a 
kétélű lándzsapenge mellett két, arra  

merőleges, háromszög alakú, kiélezett 
penge is található rajta - ezeket foknak 
nevezik. Alakjában hasonlóságot 
mutat hozzá a runka. A különbség az, 
hogy lándzsahegy helyett nyársat 
használnak, és az oldalsó pengék 
félholdszerűen előre ívelnek. 

A Felföld harcosabb köznépe 
között elterjedt fegyver a glefe. Ez a 
fegyver az alabárdból alakult ki. A 
döfőhegy és a hátsó tüske-kampó 
megmaradt, míg a bárdpenge erősen 
elcsökevényesedett, majdhogynem 
eltűnt: szinte kardpenge vékonyságúvá 
vált. Ez alól csak a legfelső része 
kivétel, mely lefele hajló, kiélezett 
kampóként megmaradt. A két kampó 
kiválóan alkalmassá teszi a fegyvert 
hárításra, és arra is, hogy segítségükkel 
kiemeljék, lerántsák a lovast a 
nyeregből - akár egy páncélos lovagot 
is. 

Ha a fegyverrel támadó - 
szándékát előre bejelentve - 25-tel 
eltalálja lovas ellenfelét, a glefét 
sikeresen beakasztotta, és leránthatja 
vele nyergéből a lovast. Lovagok 
esetén - az őket erősen tartó, magas 
kápájú nehézlovas nyereg miatt - 
ehhez sikeres Erőpróba is szükséges. 

Amikor a Zászlóháborúk során 
melyen behatolnak a Toron és a vele 
szövetséges vidékek seregei a Dwyll 
Unióba - ami már nem egyszer 
előfordult -, a föld egyszerű népe is 
fegyvert ragad ellenük. Az érintett 
vidékek falvaiból az emberek az  
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erdőkbe, hegyekbe menekülnek, és onnan veszik fel 
a harcot a portyázó, élelmet vagy takarmányt kutató 
kisebb csapatokkal. A háborútól nem érintett északi 
tartományokból pedig tucatjával indulnak meg dél 
felé a köznépből kiállított csapatok. 

Rendkívül gyenge fegyverzetük és kiképzésük 
miatt a Naplovagok - a seregek vezetői - ritkán vetik 
be őket csatában, inkább csak a tábor őrzésére, az 
erdei, hegyi utak vigyázására használják fel őket; ha 
nincsenek nagy túlerőben, csak az orkokkal vehetik 
fel siker reményében a harcot. 

Fegyverzetük kevés és silány: kevesek 
rendelkeznek valódi fegyverrel, főleg a városokból 
érkezettek. A Naplovagok ugyan kiosztják ilyenkor 
a raktárakból a korábban zsákmányolt fegyvereket, 
de ezek száma is kevés, ráadásul a hadra kelt  
parasztok és polgárok nem is értenek a 
használatukhoz. 

Dawalon első ostromakor alakították ki a 
lovagrendek fegyvermesterei és a hadra kelt városi, 
falusi kovácsok az úgynevezett ostromkaszát. 
Eredetileg egy, előre néző hosszú kardpenge és két, 
oldalirányban elhelyezett, előre felé hajló 
kaszapenge alkotta. A rendkívül széles fegyver 
kiválóan alkalmas volt gyalogos-rohamok 
elhárítására. 

Azóta már készítenek is ilyen fegyvert. Az 
előre mutató penge kardszerű, kétélű, hossza 
mintegy 80-100 cm. A holdsarlót formázó 
oldalpengékkel a fegyver mintegy másfél méter 
széles. Gyakorta előfordul, hogy az oldalpengéknél 
egy-egy ostromkasza összekapcsolható - így jönnek 
létre a kaszasorok, melyek nagyszerűen alkalmasak 
mind rohamok végrehajtására, mind megállítására. 

     Ma már számos dwoon parasztházban 
fellelhető ez a fegyver. 

 
 T/k Ké Té Vé Sebzés Súly Ár 

Nyárs 1 4 12 13 K10 2 1 arany 
Patizán 1 4 13 12 K6+3 2 1 arany 
Runka 1 4 13 12 K6+3 2 1 arany 
Glefe 1 4 11 15 K6+1 2 2 arany 
Ostromkasza 1/2 2 8 10 2K10+2 3 3 arany 

 

 

 

 

Kardok, tőrök 
A súlyos, merev vértek átvágására már 

nem alkalmas a csatabárd és rokonsága; ezek 
ellen új fegyvereket fejlesztettek ki. Ilyen volt a 
páncélszúró: egyenes, három vagy négy oldalú, 
tompa élű, különlegesen erős, hegyben 
végződő, nyársszerű pengéjével könnyebben 
lehetett átszúrni a páncélokon. Ennek a 
könnyített, fejlesztett változata a hegyestőr, 
mely főként az Északi Szövetség könnyűlovasai 
körében terjedt el, de Yllinor vágtázói is 
szívesen alkalmazzák Krán nehézfegyverzetű 
lovagjai ellen. 

A hegyestőr, vagy másik néven fúrókard 
pengéje hasonló elődjéhez, de ennek éleit már 
ki is fenik. A penge hossza leginkább 1-1,6 
méter között váltakozik. Sosem használjak 
főfegyverként, általában a ló oldalára rögzítve 
hordják, és csak lovagok ellen veszik elő. 
Előnye a kopjával szemben, hogy közelharcban 
könnyebben forgatható. 

A hegyestőr a merev páncélok (mellvért, 
félvért, stb.) ellen különösen hatásos, ezek 
MGT-je ellenében a felére csökken (felfelé 
kerekítve). 

A balkezes, hárító tőrök egyik, állítólag 
Darton papjainak köszönhető változata a 
fogastőr. A penge egyik oldalán ugyanis 
úgynevezett fogak sorakoznak. Nem 
fűrészszerűen - a fogak nem háromszög, hanem 
négyzet alakúak, és nem élezettek. Ezáltal a tőr 
kiválóan alkalmas lesz az ellenfél fegyverének 
lefogására, eltörésére, az ellenfél 
lefegyverzésére. 

Megfelelő fegyverek (leginkább kardok 
és tőrök) ellen a fogastőr a lefegyverzés és a 
fegyvertörés alkalmazásához +5-t jelent az 
ezekben a művészetekben járatos forgatója 
számára. 

A lefogáshoz pedig Mf-ú hárítófegyver-
használat szükséges. Az alkalmazó lemond 
támadó fegyverének kezdeményezéséről, és a 
fogastőrrel, amikor rá kerül a sor, megkísérli 
leszorítani az ellenfél pengéjét. Ehhez támadó 
dobást kell tennie. Ha legalább 25-tel túldobja 
ellenfele védő érteket, annak kardját erre a 
körre lefogta, így a másik fegyverrel most 
végrehajtott támadásánál az ellenfél elveszíti a 
fegyveréből adódó Vé módosítót. 
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 T/k Ké Té Vé Sebzés Súly Ár 

Hegyestőr 1 8 12 10 K6+2 1,3 5 a 
Fogastőr 2 8 3 21 K6 0,3 3 a 

 

Egyéb 
Ostromok alkalmával gyakorta 

alkalmazott fegyver a gyújtónyíl. Ennél a 
vessző közepe tájára egy zsákot erősítenek, 
úgy, hogy ne zavarja a nyílvessző kilövését. 
A zsákba általánosan kén, szén, salétrom 
kerül, meg egy gyújtózsinór, melyet a 
kilövés előtt meggyújtanak. Persze, a zsák 
tartalma sok minden más is lehet - hiába, az 
emberi leleményesség határtalan... 

A vessző stabilitásának nem tesz jót a 
zsák, így sokkal nehezebb vele célozni; de 
mivel általában nagyobb csapat íjászt 
vetnek be egyszerre, és a legkisebb célpont 
is egy ház, ez nem szokott problémát 
okozni. 

A védekezés egyik eszköze a 
vassulyom. Ez nem más, mint 4, egy 
középpontból tetraéderesen kiinduló penge. 
Így, ha a földre hajítják, mindenképpen az 
egyik penge felfele mered. Ha valaki 
belelép, a penge áthatol a puha lábbelin és 
felsérti az érzékeny talpat. Bár sebzése nem 
sok, könnyen sántaságot okozhat. Ráadásul 
néhol mérget is kennek rá. 

A pengek mérete általában 25-60 mm között 
változik; a nagyobbakat lovasság feltartóztatására 
alkalmazzák. A sulyom továbbfejlesztett változata a 
szakállas sulyom. Ekkor a pengek szigonyszerűen 
kiképzettek - így eltávolítása a talpból nehezebb és 
fájdalmasabb. 

A sulymok sebzése 1K3-1K5 között mozog, a 
szakállas +1-et jelent; de a fő veszélyt nem a sebzés, 
hanem az általa okozott sántaság jelenti. 

Természetesen a sulyom elleni védekező 
eszközök is kialakultak. Ezek általában fa- és 
vastalpak, melyek megakadályozzák, hogy a sulyom 
a talpba fúródjék. Leginkább két vagy három, 
egymáshoz kapcsolódó részből állnak, így nem 
akadályozzák (annyira) a gyaloglás vagy a futást. A 
talpakat zsinórokkal, csatokkal rögzítik a lábfejre. 

Ilyen talpakat természetesen a lovak számára 
is készítenek. 
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