
 

 

 
 

Alkímia 
- A Prima Materia keresőinek tudománya 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

..A laboratórium alig tenyérnyi 
ablakain nehezen találtak utat a 
lenyugvó nap sugarai. Sötét, ólomnehéz 
füst ülte meg a helyiséget; a bent 
tüsténkedő köpenyes alak ajkát halk 
szavak hagyták el, melyek nem 
dicsérőlég emlékeztek meg a 
laboratórium kéményeinek egykori 
tervezőjéről. Egy elhamarkodott 
mozdulat következményeképp a 
tudósnépet már messziről 
megkülönböztető köpeny ujja lesodort 
egy kémcsövet a sárgaréz 
forralóállványról. Az alak lassan a zaj 
irányába fordult, majd csendes 
átkozódás után arra gondolt: ez ma már 
a harmadik... Továbbszőtte a 
gondolatot:... de csak víz volt benne. 
Ezenközben a kamra padlójának egy 
pontjára meredt, ahol kékes folyadék 
fortyogott már fertály órája. Az 
alkimista már elfelejtette, mi is volt a 
kérdéses anyag, nem siette hát el 
feltörlését...  

 
Ismerkedjünk most meg 

részletesebben az alkímia, a nemtelen 
anyag tudományával. Ynev kalandozói 
közül sokan tudják, milyen segítséget 
jelenthet egy-egy jókor alkalmazott 
keverék, por, őrlemény még a 
legkilátástalanabb helyzetekben is. Ám 
ezek az anyagok meglehetősen drágák, 
mi több, beszerzésük sem egyszerű 
feladat. A leghíresebb, legnagyobb 
tudású alkimisták ugyanis birodalmi 
udvarok, nemesek szolgálatában állnak,  

akik elegendő pénzt biztosíthatnak 
olyan kutatásokra is, melyeknek 
gyakorlati haszna kétségbevonható 
ugyan, ellenben elméleti jelentősége 
megkérdőjelezhetetlen. Egy állandó 
laboratórium fenntartása ugyanis 
meglehetősen költséges, ennél már 
csak a bérleti díjak elképesztőbbek. Ez 
utóbbihoz tudni érdemes, hogy Ynev 
nagyobb városaiban felszerelt 
laboratóriumokat találhat a kalandozó, 
melyek nem csekély összegért 
kibérelhetőek. Ezeket elsősorban az 
utazó herbalisták, vándoralkimisták 
igényeinek kielégítésére szerelték fel - 
segítségükkel utazásaik alatt is pótolni 
tudják árukészletüket, anélkül, hogy 
haza kellene térniük. A megfelelő 
alapanyagokból bárhol új főzeteket, 
keverékeket készíthetnek, útjuk rövid 
megszakításával. Ezt a lehetőséget 
kalandozók is igénybe vehetik - 
például boszorkányok, 
boszorkánymesterek - akiknek 
szükségük van a megfelelő 
felszerelésre mágikus italaik (Hatalom 
Itala!), esetleg mérgeik vagy 
gyógyfőzeteik elkészítéséhez. A jól 
felszerelt laboratórium ugyan 
elengedhetetlen feltétele az 
összetettebb anyagok előállításának, 
de egyszerűbb főzetek akár néhány 
edény segítségével is elkészíthetők.  

Az alkímia képzettség sikeres 
alkalmazásában fontos szerep jut a 
megfelelő felszerelésnek. Azokat az 
anyagokat, melyeket alkímia 
segítségével készíthetünk el, egy 
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egy fontos szám, az Alkímiai Szint jellemzi. Ez 
megmutatja, milyen tudás, illetve felszerelés 
szükséges az adott vegyület, keverék előállításához, 
amennyiben annak pontos összetételével tisztában 
vagyunk. Az Alkímiai Szint (továbbiakban ASz) 
értéke 1-től 8-ig változhat; minél nagyobb a szám, 
annál összetettebb az előállítandó anyag. 
Az előállítás sikerességét három körülmény 
határozza meg: a kívánt anyag ASz-e, a készítő 
tudása (Alap vagy Mesterfok), továbbá a felszerelés 
minősége. Ez utóbbiban négy kategóriát 
különböztetünk meg, ezek sorban:  

1 - Alkalmi felszerelés 
2 – Alapfelszerelés 
3 - Bővített felszerelés 
4 – Laboratórium 
A fenti adatok alapján a következőképpen 

határozható meg a sikeresség:  
 
ASz: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Af: 1 2 2 3 3 4 -- -- 
Mf: 1 1 2 2 3 3 3 4 

 
A fenti táblázatban az Alap és Mesterfok 

mellett szereplő számok a kívánt körülményeket 
jelölik. Látható, hogy a Mesterfokon képzett 
alkimista "többet hozhat ki" az azonos minőségű 
felszerelésekből, mint képzetlenebb társai. A 
képzettség két foka között természetesen nem csak 
ennyi a különbség. Ezek az adatok ismert 
összetételű, esetleg elkészítési módú anyagokra 
vonatkoznak. A Mesterfokon képzett nem csak 
ügyesebben, otthonosabban bánik a laboratóriumi 
eszközökkel, több alapismerettel is rendelkezik, azaz 
többféle anyag, vegyület létrehozására képes. 
Lássuk, mit is takarnak a felszerelési kategóriák: 

1, Alkalmi felszerelés:  

Teljesen hétköznapi tárgyak, csak éppen nem 
ételt vagy teát, hanem kémiai anyagokat állítanak 
elő bennük. Megfelel erre a célra egynéhány bögre, 
lábos, kanalak, esetleg tűzhely. Következésképpen 
azok az anyagok, melyek nem igényelnek ennél 
komolyabb hátteret, út közben, kalandok közepette 
is előállíthatóak - kellő mennyiségű idő 
ráfordításával. 

 
 

2, Alapfelszerelés: 

Általánosságban a következő eszközöket 
foglalja magába - 5 kémcső (1 ezüst/db), 5 
tégely (25 réz/db), 5 különböző méretű lombik 
(5-15 ezüst/db), 2 olajjal vagy alkohollal 
működő égő (45 réz/db - egy adag alkohol vagy 
olaj fél órára elegendő), kis rézmozsár (15 réz), 
5 kanálka (2 réz/db), 20 üvegcse az 
oldószereknek, kész anyagoknak (2 ezüst/db), 
kis mérleg súlyokkal (2-15 ezüst, a pontosság 
függvényében). Az alapfelszerelés ára tehát 10-
11 arany, ha minden kémcső megfelelő 
minőségű üvegből készült, a mérleg pontos, a 
réz nem szennyezett olyan anyagokkal, melyek 
reakcióba lépnének a készülő vegyületekkel. 
Az alapfelszerelés csak zárt helyiségben 
használható, legalább egy asztalt igényel, 
segítségével pedig egyszerre negyed liter vagy 
kilogramm anyag készíthető.  

3, Bővített felszerelés: 

A következőket tartalmazza: 1 gázégőt (2 
arany), kis lepárló készüléket (3 arany), 2 
porcelánedényt erős savaknak (2 arany/db), 
nagy rézmozsarat (25 réz), 3 kémcsőfogó 
csipeszt (25 réz/db), két anyagfogó csipeszt (35 
réz/db), 3 tölcsért (8 réz/db), 5 speciális 
lombikot (2 arany/db), 5 lombikállványt (1 
ezüst/db), 3 légfogót (lásd a leírásban - 5 
arany/db), sav és hőálló tálcát (3 arany), az 
alapfelszerelés kémcsöveinek, egyéb 
eszközeinek dupláját. Ára összesen 55-60 arany 
körül mozog, a laboratóriumi helyiség pedig 
alapvető követelmény, legalább két 
szekrénnyel, két asztallal. A szellőzés kielégítő 
megoldása igen fontos. 4, Laboratórium: 
Minden fellelhető benne, ami a Bővített 
felszerelésben megemlítésre került, továbbá 
speciális forralók, párlók, mérőedények, 
szigetelt gázfelfogó kamrák, stb. - ennek csak a 
KM fantáziája és kémiai ismeretei szabhatnak 
határt.  

Mint látjuk, a különböző üvegedények 
elképesztően drágák. Ennek az az oka, hogy 
Yneven ritka az igazán jó minőségű 
üvegtárgyakat készítő mester, munkáját ennek 
megfelelően jól meg kell fizetni. A legszebb és 
legjobb minőségű lombikok, kémcsövek toroni 
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üvegfúvó mesterek kezének munkáját 
dicsérik, ám ezek ára akár 10-15-szöröse is 
lehet a fent leírtaknak. Egyes alkimista 
iskolák hajlamosak az eszközök silány 
minőségét okolni kudarcaik miatt, és egyre 
tökéletesebb, szabályosabb, tisztább 
üvegedényeket szeretnének. Nem egy iskola 
varázslók segítségével készíttette 
laboratóriumainak eszközeit - mindenki 
könnyen elképzelheti ezek árát. Egy-egy 
ilyen helyiségben alkalmasint nagyobb 
értékek lehetnek, mint egynémely főnemes 
kincstárában. Nem véletlen hát, hogy a 
legnagyobb alkimisták királyi, hercegi 
udvarokban tevékenykednek - elképesztő 
összegeket fizettetnek ki a felszerelésért. 
Most álljon itt néhány anyag leírása, melyet 
a képzettség birtokosai előállíthatnak a 
megfelelő tudás, alapanyag és felszerelés 
segítségével.  

Légfogó 

Alkímiai szint: 5 
Elkészítési idő: 40 perc 

Nem más, mint egy különlegesen 
kezelt széndarab. A megfelelő oldószer 
hozzáadásával a kívánt gázból 20 liternyit 
szippant magába. A légfogó puha, könnyen 
alakítható, így üvegcsébe is behelyezhető. 
Ha tudjuk, a felfogni kívánt gáz könnyebb-e 
avagy nehezebb, mint a levegő, a légfogót 
alá vagy fölé helyezve és a rendszert 
megfelelően szigetelve, a kérdéses gázunkat 
elnyelethetjük. Az oldószer eltávolítása után 
a légfogó újra felhasználható. 

Oldószer 

Alkímiai szint: 2 
Elkészítési idő: 5 perc 

A legkülönfélébb - nem maró, vagy 
szerves anyagot egyéb módon roncsoló - 
oldószerek készíthetőek el, melyek további 
munkánkhoz lehetnek szükségesek. A 
legegyszerűbb oldószer a tiszta víz, ez 
egyben az egyik leggyakrabban használatos 
is - ám egyes anyagok előállításához nem 
megfelelő. Ekkor a vízben különféle 

kristályokat, esetleg porított növényeket kell 
feloldani.  

Gázfejlesztő 

Alkímiai szint: 5 
Elkészítési idő: 60 perc 

Különböző eljárások alkalmazásával készülő 
anyag, melynek segítségével a gázégő működtethető. 
Az ezzel táplált gázláng hőfoka 500 Celsius lesz, 
egy gázfejlesztő tömb 10 perc használatra elegendő. 

Gyenge sav 

Alkímiai szint: 2 
Elkészítési idő: 15 perc 

A módszerrel gyenge szerves illetve ásványi 
savak állíthatóak elő. Ezek maró ereje nagyon kicsi, 
de bőrre kerülve égető fájdalmat okoznak. Egy 
pohárnyi sav sebzése k6 Fp, semmiképpen sem 
csúszhat át Ép-be. A savval fém tárgyakat feloldani 
szinte lehetetlen - de legalábbis nagyon sokáig tart. 

Közepes sav 

Alkímiai szint: 4 
Elkészítési idő: 25 perc 

A közepes erősségű savak erős szerves illetve 
közepes erejű szervetlen savak. Vízben jól oldódnak, 
így egy adag közepes erejű savból víz óvatos 
hozzáadásával 3 adag gyenge sav nyerhető. Még ez 
a sav sem okoz túl komoly károsodást fém 
tárgyaknak, de a hatás már mérhető. Egy pohárnyi 
sav 3k6 Fp-t sebez, melyből legfeljebb 3 csúszhat át 
Ép sebzésbe. A fémeken poharanként k6 STP-t 
sebez.  

Erős sav 

Alkímiai szint: 7 
Elkészítési idő: 25 perc 

Tömény szervetlen savakat nevezünk erős 
savaknak. Ezeknek szállítása törékeny edényekben 
kifejezetten veszélyes, az üveggel bélelt fémfiolák 
pedig meglehetősen drágák (2 arany/db). A savból 
egy adagnyi (egy pohárnyi) 3k10 Sp-t sebez, ez Ép 
vesztést is okozhat. A sav fémtárgyakon 2k6+3 STP-
t sebezhet. A sav vízzel közepesen erős savvá 
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hígítható, egy pohárnyi erős savból 3 adag közepes 
nyerhető.  

Gyógyszer 

Alkímiai szint: 5-8 
Elkészítési idő: 25-150 perc 

Különböző betegségekhez az alkimista - ha 
jártas a Sebgyógyításban legalább Alapfokon - 
gyógyszereket készíthet. Ezek az anyagok a KM 
megítélése és az alkimista ismeretei szerint +1 - +4-
et adhatnak az Egészségpróba dobásakor.  

Enyv 

Alkímiai szint: 6 
Elkészítési idő: 50 perc 

Az alkimista ásványi alapú ragasztószert 
készíthet. Ez valójában persze nem enyv, hiszen azt 
csontból, inakból főzik, de hatásában ahhoz hasonló. 
A különbség, hogy keményebb kötést tesz lehetővé 
az összeillesztett felületek között. Száradási ideje 15 
perc, ez alatt a két összeragasztandó felületnek össze 
kell nyomódnia, nem elég csak illeszkednie.  

Vízálló kenőcs 

Alkímiai szint: 3 
Elkészítési idő: 25 perc 

Az alkimista kenőcsével mindenféle szövet 
vagy bőr, mely képes azt beszívni, vízállóvá tehető. 
A szövet kissé merevebbé válik ugyan, de a 
vízállóság tökéletes lesz. Az így készített tartókban 
papírok, iratok szállíthatók.  

Tűzálló kenőcs 

Alkímiai szint: 8 
Elkészítési idő: 90 perc 

A kenőcs mindenben hasonló a Vízálló 
kenőcshöz, de a tűz ellen hatásos. Bőr és 
posztóvértek is kezelhetőek vele. A védelem 
nem teljes, az így kezelt anyagon a tűz 
sebzésének fele érvényesül. A kezelt vért 
viselőjének tűz ellen 2 SFÉ-t ad. 

 
Alkímia segítségével még sok egyéb 

vegyület, kenőcs készíthető - többek közt 
mérgek is. Ezek pontos meghatározása 
természetesen a KM feladata, de a 
továbbiakban tervezzük több kidolgozott méreg 
és egyéb főzet leírásának közlését is. 
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