
 

 

 
 

Fegyverek 
Az Ynev fegyverei vértjei sorozatból 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Új rovatot indítunk most a RÚNA 
hasábjain. Mint más egyébről, helyszűke 
miatt a fegyverekről is csak szűkszavú 
leírást találhat az érdeklődő a 
M.A.G.U.S. lapjain. Magazinunkban 
azonban lehetőség nyílik a részletesebb 
tárgyalásra, s mi örömmel élünk e 
lehetőséggel. 
Bizonyára sokan akadnak közöttetek, 
akik a vázlatos leírás alapján nehezen 
tudták elképzelni, hogyan is fest 
pontosan, s mi módon használható egy-
egy fegyver. Jelen sorozatunkkal 
részben nekik kívánunk segíteni, 
részben pedig színesebbé, érdekesebbé 
szeretnénk tenni a játékosok számára az 
Ynevi fegyverek világát. A fegyverek 
ugyanis gyakran nem csupán a harc 
eszközei, de egyedi műalkotások is, 
netán a hatalom szimbólumai. Ám még 
ha csupán az egyszerű készségeket 
tekintjük is, változatosságuk, tájankénti 
különbözőségük akkor is lenyűgöző 
lehet. 

Első alkalommal a szúró-vágó 
fegyvereket mutatjuk be. Ezek három 
nagy csoportra oszthatóak: A szorosabb 
értelemben vett kardok főleg szúrásra 
használt, egyenes pengével bírnak. A 
szablyák pengéje enyhén görbült, így 
jobb vágófelületet adnak. (Gyakran az 
egyszerűség kedvéért a szablyákat is 
csak kardnak hívjuk.) A tőrök 
rövidebbek, könnyebbek mind a 
kardoknál, mind a szablyáknál.  
Különleges és sokat vitatott a 
csatabárdok és balták csoportja, mivel 

mivel ezek egyszerre szúró-/vágó- és 
zúzófegyverek. Igaz ugyan, hogy a 
közvetlen sebzést a bárd pengéje 
illetve csúcsa okozza, csakhogy 
jelentős szereppel bír a csapás 
erőssége is, ráadásul kezelésük, 
forgatásuk közelebb áll a 
buzogányokéhoz, mint a kardokéhoz. 
Ezért most nem térünk ki rájuk, 
leválasztjuk a szúró-vágó eszközökről, 
s majd a következő alkalommal 
szólunk róluk. 

Minden szúró-vágó fegyver 
alapvető problémája a penge 
anyagában rejlik. Ynev-szerte igen 
sokféle anyagból készítenek kardokat, 
de a legalkalmasabbnak mindig is az 
acél, illetve ötvözetei bizonyultak. 
Hagyományos (nem mágikus) 
módszerekkel a vasat a vasércből csak 
faszén segítségével lehet kinyerni, így 
elkerülhetetlen, hogy a vashoz igen kis 
mennyiségű szén is kerüljön. Ezt az 
ötvözetet nevezzük acélnak. Hogy az 
acél milyen tulajdonságokkal bír, azt 
széntartalma határozza meg. Minél 
több benne a szén, annál ridegebb, 
keményebb. A színvas gyakorlatilag 
lágy, rugalmas fém. A kardkovácsok 
ennek megfelelően örökös dilemma 
előtt álltak: Ha kevés szén kerül a 
kardba, az ugyan nehezen fog törni, 
rugalmas lesz, ám lágysága miatt 
nehéz kiélezni és hamar kicsorbul, 
netán elgörbül. Ha viszont sok szenet 
tesznek bele, a penge igen éles és 
kemény lesz, de egy nagyobb ütés  
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hatására ridegen eltörik. A középút meglelése 
korántsem könnyű feladat; ez jelentette az igazán 
nagy tudású kovácsmesterek számára a kihívást. 

A fenti probléma áthidalására több megoldás is 
született. Egyesek különböző ötvözőkkel 
megnövelték az acél szívósságát és keménységét - 
lásd abbit acél. Mások más anyagokat kezdtek 
használni, de ezek közül csak a mithrill bizonyult az 
acélnál jobbnak. Megint mások nemzedékeken át 
tökéletesítették a kovácsolás folyamatát, mígnem 
olyan fegyvert alkottak, amely szinte tökéletes. 
Akiknek módjukban állt, mágiával itatták át a kész 
kardot, ami sosem látott tulajdonságokkal ruházta 
fel. S akadtak olyanok is - néhány igen fejlett 
államban -, akik nem a kész kardra alkalmazták a 
mágiát, hanem maga a kovácsolás folyt varázslatok 
segítségével. Az összes efféle módszer célravezető, 
azonban közös tulajdonságuk, hogy nagyon 
költségesek, így nem igazán hozzáférhetőek bárki 
halandó számára.  

A leggyakoribb kovácsolási eljárás a lapolás. 
Ennek lényege, hogy a nagy széntartalmú acélt 
kikovácsolják, majd rétegesen összehajtják és ismét 
kikovácsolják. Ezt számtalan alkalommal 
megismétlik, így több száz, esetenként több ezer 
rétegből álló fémet nyernek, amely a szénrétegek 
következtében kemény és éltartó, a vasrétegek miatt 
viszont rugalmas. Továbblépésnek számított, amikor 
a lapolt kard közepébe lágyvasat dolgoztak bele, ami 
tovább növelte rugalmasságát. Az abasziszi 
kovácsmesterek lágyvas helyett előszeretettel 
alkalmaznak abbit acélt. (A különböző acélok 
összedolgozása nem kis feladat, amelyre csak a 
valódi kovácsmesterek képesek.) Végül a kard élét 
megedzették, amitől az kemény és rideg lett. Ez a 
három különböző fémréteg igen szilárd, kemény, 
mégis rugalmas, szinte törhetetlen kardot 
eredményez. A kard minősége természetesen attól 
függ, milyen alapos volt a kovács. Nem ritka, hogy 
egyetlen kardot akár évekig is készít egy mester, 
annak reményében, hogy tökéleteset alkot. Így 
készülnek többek között a Slan-kardok, amelyek 
hihetetlenül magas ára a hosszas és elképesztően 
gondos elkészítésben leli magyarázatát (egyebek 
közt fontos kérdés a felhasznált víz és faszén 
minősége, a műhely levegőjének hőmérséklete, a 
csillagok állása, de még a kardmíves tradicionális 
ruházata is). Szerte Yneven nem is hallott senki 
olyasmit, hogy egy Slan kard valaha is eltörött 
volna!  

Kedvelt eljárás a kardok elkészítésekor 
mágia segítségéhez is folyamodni. A vas, mint 
minden fém, kristályszerkezettel bír, kristályai 
azonban aprók, szabad szemmel alig láthatóak. 
Ezek a kristálydarabok önmagukban nagyon 
kemények és szívósak - ez adja a fémek 
keménységét -, azonban egymás mellett 
viszonylag könnyen képesek elmozdulni - ettől 
könnyű megmunkálni a fémeket. Mágiával 
gyakran a kristályok méretét növelik meg a 
fémen belül, amit kovácsolással soha nem 
lehetne elérni. A varázslatok segítségével, 
hatalmas fémkristályokból felépített kardok 
viszonylagos vékonyságuk ellenére is 
törhetetlenek és kemények. Erre az egyik 
legjobb példa a Jann szablya, ami hasonló 
körülmények között készül. Készítésének titkát 
homály fedi, csak néhány tisztavérű jann család 
birtokolja a tudást. 

Hagyományos módon kovácsolt, kész 
kard mágiával történő felruházására több 
módszer is ismert (rúnamágia, drágakőmágia), 
ezek azonban nagy tudású varázsló vagy mágus 
közreműködését igénylik.  

A kard felépítése  
Minden kard - származzon bárhonnan is - 

felépítése nagyjából azonos. A mellékelt ábrán 
láthatóak az alapvető elnevezések. Ezek közül a 
vércsatorna megtévesztő, mivel valójában 
semmi köze a vérhez. A pengén végigfutó 
horony mindössze a kard könnyítését szolgálja.  
A penge nyaki részére kerül a markolat, aminek 
felerősítésére több módszer ismeretes. Az egyik 
legelterjedtebb, amikor az üreges markolaton 
átdugják a nyakat, s a végére felrakják a 
markolatgombot. A markolatgombnak azonban 
nem ez az egyetlen funkciója. Egyrészt 
ellensúlyozza a pengét, ezáltal az egész kard 
súlypontja közelebb kerül a markolathoz - így 
könnyebb forgatni -, másrészt pedig harc 
közben, ha az ellenfél elég közel kerül, le lehet 
ütni vele. 

Attól függően, hogy mire használják, a 
kardok keresztvasa igen sokféle lehet. A 
vívásra és vágásra használt kardok markolatát 
általában jobban védik, mint a nehezebb, 
esetleg két kézzel használt kardokét, mivel ezek 
esetében a kosár akadályozhatja a forgatót. 
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A keresztvas gyakran lehajlik a penge felé, 
ami elsősorban az ellenfél fegyverének 
elfogására illetve eltörésére szolgál. 

A tőrök és kések, ha lehet, még 
színesebb, változatosabb palettát mutatnak. 
Felépítésük hasonlít a kardokéra, arányaik 
azonban érthetően mások. A tőrök a 
késekkel ellentétben leggyakrabban 
szúrásra használatosak, és szinte minden 
esetben rendelkeznek keresztvassal. 

A M.A.G.U.S. rendszerében a 
pengéjük alapján osztályozzuk a szúró/vágó 
fegyvereket. 40 cm alatt tőr, 40-60 cm-ig 
rövidkard, 60-80 cm-ig hosszúkard, 80-120 
cm-ig másfélkezes kard, ettől fölfelé 
kétkezes pallos.  

Kardok 

1. Kétkezes pallos 

Mind hosszát, mind súlyát tekintve a 
legnagyobb kardnak mondható. Lovagok 
kedvelt fegyvere, mivel éle és hegye mellett 
súlya is komoly szerepet játszik sebzésében 
- így jól használható nehézvértezet ellen. 
Súlya 7 kilogramm, de mivel súlypontja 
távol esik a markolattól, forgatása nem 
könnyű feladat. 14-esnél kisebb Erővel 
rendelkező karakterek hosszútávon nem 
képesek kezelni. A kardon ugyan 
megfigyelhető a messze kinyúló keresztvas 
és a hárítógyűrű, azonban védekezésre ez a 
fegyver szinte alkalmatlan, mivel hatalmas 
súlya nehezen kezelhetővé és lassúvá teszi. 
Forgatásához két kéz kell, mellette 
semmiféle pajzs vagy másodlagos fegyver 
nem használható. Körönkénti 1/2-nél többet 
még magas ügyesség és gyorsaság mellett 
sem lehet vele támadni. Törpék egyáltalán 
nem használhatják. 21-es illetve 22-es 
Erővel rendelkező karakterek egy kézbe is 
vehetik, ilyenkor másik kezükkel pajzsot, 
másodfegyvert foghatnak, azonban a pallos 
sebzése így csak 3k6 lesz. Az erőn kívül 
követelmény még a legalább 180 cm-es 
testmagasság és 80 kg-os testsúly. Előnye 
leginkább csatákban mutatkozik meg, 
kalandozók - helyigénye miatt - nem igazán 
kedvelik. 

2. Másfélkezes kard 

A palloshoz hasonlóan két kézzel forgatható, 
így sebzése jóval nagyobb, mint egykezes testvéreié, 
azonban nem használható mellette pajzs. Aki 16-os 
vagy ennél nagyobb Erővel rendelkezik, egy kézzel 
is képes forgatni, levonások nélkül. Aki alacsonyabb 
Erővel forgatja egy kézben, az csak minden második 
körben támadhat vele. (Ha másik kezében is 
fegyvert tart, azzal csak akkor támadhat közben, ha 
jártas a kétkezes harcban!). Egy kézbe fogva a 
fegyver sebzése is csökken, 2k6-2 lesz, de mindig 
legalább 1 Sp. Viszonylag könnyebb fémvértezetű 
lovagok kedvelt fegyvere, gyalogosan és lovon 
egyaránt forgatják. Forgatása ugyan kisebb helyet 
igényel, mint a pallosé, azonban szűk helyeken ez is 
akadályokba ütközhet.  

3. Lovagkard 

Sokban hasonlít másfélkezes társára, azonban 
ennek pengéje jóval vastagabb és szélesebb, ezáltal 
nehezebb is. Hegye tompaszögű, néha lekerekített, 
használatában a vágáson, még inkább a sújtáson van 
a hangsúly. Egy kézzel forgatják, mivel nagyobb 
tömege ellenére jobb a súlyelosztása, mint a 
másfélkezes kardé. Kialakítása egyedülállóan 
alkalmassá teszi lemezvértek áttörésére. Mivel 
forgatói, a lovagok pajzshasználathoz szoktak, 
keresztvasa kicsi, egyszerű. Ynev sok vidékén a 
lovagkard a hatalom, a nemesi származás jelképe, 
tehát nem viselheti akárki. 

4. Tőrkard 

A legkönnyebb kard valamennyi között; 
pengéje keskeny, vékony és általában igen 
hajlékony. Mindkét élét kifenik, a hangsúly azonban 
a hegyén van, mivel ez elsősorban szúrófegyver. 
Főleg könnyű vértezetű vagy páncél nélküli 
ellenféllel szemben hatékony. Könnyű pengéjének 
megfelelően markolatgombja is kicsi. Mivel kis 
súlya miatt könnyebb forgatni, esetében a védekezés 
jelentős szerepet kap. A markolatot különböző 
módon védik: kosárral, kézvédővel, hárítógyűrűvel 
(lásd ábra). Ahány vidék Yneven, annyiféle a 
tőrkardok díszítése. A fegyverismeretben alapfokon 
jártas karakter nagy eséllyel képes megállapítani a 
tőrkard származási helyét - országot és tartományt -, 
míg a képzettség mesterei név szerint azonosíthatnak 
egy-egy híresebb fegyverkészítőt. Kiegészítésül 
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gyakran forgatnak mellette hárítótőrt. Általában 
elfogadott, hogy a polgárok és közrendű szabadok 
fegyvere. 

5. Hosszúkard 

Nehéz erről a fegyverről általánosságban 
bármit is mondani, mivel ez talán a legelterjedtebb 
kard, és szinte minden vidéken másképp néz ki. 
Szúrásra, vágásra egyaránt alkalmas, markolatát 
általában védik. Jó kezelhetősége miatt a különböző 
hadseregekben és őrségekben ez az egyik 
legkedveltebb fegyver.  

6. Rövidkard 

A hosszúkard kisebb testvére, gyakran 
kiegészítőjeként használják. Nehéz éles határt húzni 
a balkezes rövidkardok és a hosszú hárítótőrök 
között. Önálló fegyverként előszeretettel 
alkalmazzák tolvajok, fejvadászok, mivel kis mérete 
miatt könnyen elrejthető. Kedvelt fegyver 
Abasziszban is, ahol egyes hadseregtestek fő 
fegyvere.  

7. Sequor 

Kizárólag Kránban és Yllinorban (lásd Anat-
Akhan klán) használatos fejvadász fegyver. 
Kiegészítője a jóval hosszabb Mara-Sequornak. Bár 
különleges kialakításának egyik fő oka, hogy a belső 
él hátulról támadva az áldozat torkán a lehető 
leghosszabb és legmélyebb vágást ejtse, külső élét 
gyakran használják közelharcban, szemtől-szembe. 
Mara-Sequor... 

8. Handzsár 

Elsősorban a dzsadok kedvelt fegyvere, de 
elvétve találni más vidéken is. Pengéje széles és 
nehéz, forgatásában jelentős szerephez jut súlyának 
átütő ereje. A vágóél görbülete jól illeszkedik a 
harcos mozdulatának ívéhez, így szinte az egész 
penge végigfut az áldozaton, mély, súlyos sebet 
ejtve rajta. Néha döfnek is vele, ezt a kard fokáig 
kiélezett hátsó él is segíti. Egykezes fegyver, a 
dzsadok előszeretettel viselnek hozzá kis, kerek 
pajzsot. Népükre jellemző módon kardjaikat, 
handzsárjaikat is díszítik, gyakran túlzó mértékben.  

 

9. Szablya  

Vértezet nélküli ellenféllel szemben a 
legjobb vágófegyver. Súlyelosztásában a 
hosszúkardra, pengéje íveltségében a 
handzsárra emlékeztet. Mindezek mellett 
markolata közel annyira védett, mint a tőrkardé. 
Természetesen elsősorban vágásra használatos, 
de a hegye alkalmas döfésre is. Ennek 
megkönnyítésére néha a penge hátsó ívének 
végét is élezik.  

10. Jann szablya 

A jannek hagyományos fegyvere, amely 
mágia segítségével készül. Megvásárolni 
gyakorlatilag lehetetlen - nem csak magas ára 
miatt, hanem azért is, mert senki sem válik meg 
szívesen tőle, ha egyszer a birtokába került. 
Leginkább a tőrkard és a szablya keresztezésére 
emlékeztet keskeny, ívelt pengéje. Mágia 
segítségével kialakított keménysége lehetővé 
tette, hogy ez a vékony penge szívósságban 
felvegye a versenyt bármely más karddal. 
Keménysége miatt éltartó is, gyakorlatilag 
sohasem csorbul ki. Mivel könnyű, ámde 
borotvaéles, forgatása inkább ügyességet, 
semmint erőt igényel. Látszólag túl könnyű 
ahhoz, hogy komoly sebet ejtsen, de páratlan 
pengéje mélyen vágódik az áldozatba - innen 
magas sebzésértéke.  

11. Jatagán 

Azonnal felismerhető különös, kettős ívű 
pengéjéről. Keresztvasa csökevényes, 
markolata gyakorta marhalábszárcsont végéből 
készül, vagy nemesebb fegyverek esetén ezt 
formázza. Vágásra, szúrásra egyaránt kiváló 
eszköz.  

12. Fejvadász kard 

Rövid, de igen sokoldalú fegyver, mely 
ugyan nem rendelkezik keresztvassal, de a 
szokásos markolaton kívül található rajta egy 
második, erre merőleges markolat is. Ha ennél 
fogva a fejvadász az alkarjához szorítja a 
kardot, akkor pontosan a könyökéig kell érnie a 
penge hegyének. Ilyenkor védekezhet vele, 
mint rögtönzött alkarvédővel, de gyors 
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mozdulattal előreforgatva a következő 
pillanatban már döfhet is. Ugyanígy, 
alkarhoz szorítva kis ívben vághat is, ami 
szűk helyeken, belharcban igen hatásos. 
Természetesen lehet a szokásos markolattal 
is forgatni, így rövidkardra emlékeztet. A 
második markolatot igénybe vevő 
technikákat szinte kizárólag csak 
fejvadászok ismerik, ezért ha más a kezébe 
veszi, csak közönséges rövidkardként 
forgathatja.  

13. Slan kard és tőr 

A Slan kardművészek különleges 
fegyvere. Pengéje némiképp emlékeztet a 
szablyáéra, de nem keskenyedik el, csak a 
legvégén, a hegynél. Alapvetően 
vágófegyver. A Slan tőr mindössze 
méretében különbözik a kardtól, 
felépítésében, arányaiban gyakorlatilag 
megegyezik vele. 

Tőrök, kések 

1. Háromágú hárítótőr 

A hárítótőrök különleges fajtája. 
Eredeti példányai Kahréban készülnek, bár 
több helyen próbálkoznak utánzásával. 
Alaphelyzetben közönséges hárítótőrnek 
tűnik, de oldva egy rejtett rugós 
mechanizmust, a két segédpenge kinyílik, 
így sokkal hatékonyabb védelmet nyújt. 
Kinyitva kissé különbözik a többi 
hárítótőrtől: TÉ 3, VÉ 20, sebzés 1k6-1 (ára 
2 arany). Védekező funkciója mellett 
jelentős szerepet tölt be a fegyvertörésben 
is. A villa segítségével tőrkard, szablya, de 
esetleg hosszúkard pengéje is eltörhető. 

(Természetesen ehhez jártasnak kell lenni az adott 
képzettségben.) A segédpengéket becsukva, a 
hárítótőr tulajdonságai megegyeznek a M.A.G.U.S.-
ban leírtakkal. 

2. Kosaras hárítótőr 

Az ellenfél fegyvere ellen fémkosár védi a 
kezet, amivel a támadások jól háríthatók. 
Némelyikük már átcsúszik a rövidkard kategóriába. 

3. Hárítógyűrűs hárítótőr 

A keresztvas mellett egy külön felerősített 
gyűrűvel fokozzák a védelmet. Gyakori megoldás, 
mivel egyszerű és olcsó. Néha kosárral együtt 
alkalmazzák 

4. Elf tőr 

Az elfek kultúrájára olyannyira jellemző, 
levélre emlékeztető alakú fegyver, melynek 
elkészítését és forgatását egyaránt művészetnek 
tartják.  

5. Ramiera.  

A gorviki fejvadászok közkedvelt fegyvere. 
Néha kis keresztvassal készítik. 
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