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Íjak, számszeríjak 
 A M.A.G.U.S. rendszerében a 

lőfegyverek avagy célzófegyverek külön 
kategóriát alkotnak, egyrészt jellegük 
miatt, hisz távolra képesek hatni, 
másrészt pedig azért, mert 
alkalmazásukkor a játékos Célzóértékét 
használja. A lőfegyvereknek számos 
előnye van, ezek közül a 
legnyilvánvalóbb az, hogy az íjat, 
nyílpuskát használó karakter képes úgy 
támadni, hogy őt nem támadják. 
A lőfegyvereket sok szempontból 
csoportosíthatjuk, cikkünkben először az 
íjakról, majd a nyílpuskákról végül az 
egyéb lőfegyverekről szólunk. 

Az íj Ynev legősibb lőfegyvere, 
már a Crantai birodalom előtt is 
ismerték és használták. Legegyszerűbb 
formája egy meghajlított fadarab, 
amelynek két végét erős kötéllel vagy 
ínnal kötötték össze. Ez a hagyományos 
rövid íj. Legfontosabb jellemzője, hogy 
az íjfa és az ideg között középen van a 
legnagyobb távolság. Mivel az íj 
felajzásakor az határozza meg a kilövés 
erejét, hogy milyen hosszan tudja az 
íjász kihúzni az ideget, ez az íjfajta nem 
tartozik a legjobbak közé. Elméletileg és 
gyakorlatilag is jobb az az íj, amelynél 
az ideg a közepe táján van a legközelebb 
az íjfához. Ezt valósítják meg a 
kettősívű íjak, amelyek jóval nagyobb 
erővel röpítik ki a vesszőt. Az előbbi 
kihúzása hozzávetőleg 15-20 kg  

felemelésével egyenértékű, míg az 
utóbbi 20-25 kilogrammal. Ezeket 
lendületből viszonylag egyszerű 
kihúzni, akár lovon ülve is. Szakértő 
kezekben meglehetősen pontosak, 
hatótávolságuk 80-100 méter - bár 
ilyen messzire a találat esélye csökken. 

A kyrek használták először az 
úgynevezett hosszúíjat, ami ugyan 
lényegében nem különbözik rövid 
társától, de egy fontos felismerésen 
alapszik. Az íjfa rugalmasságát 
ugyanis nem csak alakjának 
változtatásával lehet növelni, hanem 
hosszának növelésével is. Minél 
hosszabb az íjfa, annál nagyobb erőt 
lehet kifejteni vele. A kyrek idejében 
terjedt el a másfél-két méter hosszú 
íjfa, amivel jó húsz méterrel kitolták a 
lőtávot és a célzás is pontosabbá vált. 
Nagy mérete miatt nehezebb kezelni, 
ezzel már nem lehetett volna lóhátról 
lőni. A kyrekre egyébként nem 
jellemző az íjászkultusz, bár minden 
nagyobb seregben akadtak íjasok, 
harcászati jelentőségük csekély volt. A 
hosszú íjhoz hasonlatos az elfek 
mágikus íja is. Ezt nagytudású elf 
mesterek készítik. Az elf íj 
megalkotása nem egyszerű kézműves 
munka, több annál - rítus. Csak egy 
bizonyos fafajta ágából készíthető, 
amelyet a megfelelő pillanatban kell 
lemetszeni. Ezt megelőzően az íj 
készítője hosszas elmélyüléssel 
kapcsolatot keres és talál a fával és 
Fliadais úrnővel, az erdő istennőjével. 
Ezután készíti el az íjat, amelyet mágia  
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itat át. Amíg készül, készítője személyes, szinte már 
lelki kontaktusba kerül fegyverével. Mire kész az íj, 
gyakorlatilag saját végtagjaként érzékeli. Ez a 
magyarázata annak, hogy az igazi elf íjászok mind 
maguk készítik fegyvereiket. Ha egy ilyen fegyvert 
elajándékoznak, eladnak vagy netán ellopnak, 
hatalma - bár részben így is megmarad - szinte 
semmivé enyészik. Mások kezében alig jobb, mint 
egy közönséges íj, de még így is legendák övezik az 
elf íjakat, és igen magas összegekért cserélnek 
gazdát. Az íjkészítés rituáléját csak Elfendel lakói 
ismerik, a kitaszítottak nem, ezért Játékos Karakter 
sohasem készíthet ilyen fegyvert. 

A nomádok találmánya a visszacsapó íj. 
Használják ezt a fegyvert délen és északon egyaránt. 
Az első visszacsapó íjas nomádok Ilanor és 
Enysmon őslakói voltak. A visszacsapó íj lényege, 
hogy az általában összetett íjfát eredeti görbületével 
ellentétesen meghajlítják és így teszik rá az ideget. 
Ekkor az íj felhúzatlan állapotban is feszül, ezt 
felajzáskor tovább fokozva jóval nagyobb erővel 
röpíti ki a vesszőt, mint közönséges társai. Mivel ez 
az íjfa igen nagy igénybevételnek van kitéve, 
gyakran több réteg fából, illetve csontból készítik, 
sőt néha egy fémréteget is rátesznek. Ettől sokkal 
szívósabb, keményebb lesz az íj - de a használatához 
is nagyobb erő kell. A közönséges íjak közül 
mindenképpen ez a leghatékonyabb, azonban 
kezelését elsajátítani nehéz, nagy erőt igényel, és 
elkészítése is körülményes és hosszú munka. Az 
igazán mesteri példányok éveken át készülnek. Ezek 
a nehézségek magyarázzák, hogy jó teljesítménye 
ellenére kevéssé terjedt el. 

A nyílpuska vagy számszeríj lényeges 
előrelépés az íjhoz képest. A legfontosabb 
különbség, hogy míg az íjnál célzás közben az íjász 
erejét igénybe vette az ideg tartása, a nyílpuska 
esetében ez már nincs így. Ezzel kényelmesen lehet 
célozni, akár hosszú perceken át, mégsem fárad el a 
harcos. Az íj az ideg elengedéskor elkerülhetetlenül 
berezeg egy kicsit - minél gyakorlottabb az íjász, 
annál kevésbé. Ez a rezgés pontatlanná teszi a 
lövést. A számszeríj ezt is kiküszöböli, hiszen itt 
külön szerkezet old ki és a kiröppenő vesszőt 
horonyban vezetik. Sokkal nagyobb erőt lehet vele 
kifejteni, hiszen nem mindig kézi erővel húzzák fel. 
Használata kevesebb tanulást igényel. Kiegészítő 
szabályként a KM úgy határozhat, hogy a számszeríj 
használatának elsajátításához (fegyverhasználat 

Képzettség) elég 2 Képzettségpont, míg a 
visszacsapó íj kezeléséhez 4 Kp szükséges. 

A nyílpuskáknak előnyeik mellett számos 
hátrányuk is akad. Kézzel nem lehet felajzani, 
általában külön szerkezet kell hozzá. Ez lassúvá 
teszi, amíg egyet lő vele használója, addig 
közönséges íjjal kettőt vagy még többet lőnek. 
Elkészítése bonyolult és költséges, 
karbantartása is szakembert igényel. Érzékeny a 
környezeti hatásokra - például a vízre, ezért az 
ideget gyakran viaszolják.  
A számszeríjak sokféle méretben készülnek. A 
kézi változat igen finom míves munka, kézzel 
is könnyedén felhúzható, de általában csak 
könnyű lövedékeket lő ki, amelyek az ellenfél 
megzavarására, esetleg megmérgezésére 
alkalmasak. Minél nagyobb a nyílpuska, annál 
nehezebb, bonyolultabb hozzá a felajzó 
szerkezet is. Az egyik legegyszerűbb a 
kecskeláb, amely gyakorlatilag egy kétkarú 
emelő. Egyik karját a nyílpuska tusán 
megtámasztva és az idegébe beakasztva a 
másik karját hátrahúzva lehet az ideget 
felajzani. Hasonlóan egyszerű a kengyel és 
felhúzókampó használata. A felhúzókampót a 
lövész széles derékszíjához erősíti, kampós 
végét az idegbe akasztja, majd a nyílpuska 
kengyelébe lépve felajzza azt. Jóval 
bonyolultabb a tekervény, ami egy 
fogaskerékből és fogaslécből áll. A tekervény 
fogantyúját megtekerve a tushoz rögzített 
fogaskerék végig „lépked” az idegbe akasztott 
fogaslécen, és felajzza azt. Végül a legnagyobb 
páncéltörő és ostromnyílpuskákhoz motollát 
használnak. Ez több csigából és kötélből álló 
szerkezet, ahol a csigaáttételek segítségével a 
kötelet egy dobra tekerve lehet felhúzni a 
nyílpuskát. Ennek használatához külön üreget 
kell kiképezni a tus végén, ahová a motollát be 
lehet támasztani. A shadoni páncéltörő csak 
motollával együtt használható. 
A nyílpuskát nem csak az emberek használják, 
de az aquirok is. Bár az ő nyílpuskájuk kicsi, a 
benne foglalt mágia miatt mégis hihetetlen 
pusztítást képes véghezvinni, ha avatott 
kezekbe kerül. Gyakorlatilag minden lövése 
halálos. Használatához azonban ismerni kell az 
aquir mágia alapjait, így halandó ember soha 
nem lesz képes úgy alkalmazni, ahogyan azt 
készítői eltervezték. 
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Szót kell még ejtenünk Kahre 
csodájáról, az ismétlő nyílpuskáról. Ez 
rendkívül gyors fegyver, körönként három 
nyílvesszőt lehet belőle kilőni. Yneven 
sokfelé mágikusnak tartják ezeket a 
nyílpuskákat, pedig az esetek nagy 
többségében nem azok. Egy kézi 
nyílpuskára egyszerűen csak ráépítettek egy 
kecskelábhoz hasonlatos felajzó 
alkalmatosságot, valamint egy tárat. 
Amikor a lövész felhúzza számszeríját, a 
finom mechanikus szerkezet egy vesszőt 
ráenged a vájatra, ahonnan azonnal kilőheti, 
nem fecsérelve időt a nyílpuska 
megtöltésére. A közhiedelemmel 
ellentétben azonban nem igaz, hogy ezt nem 
kell felhúzni.  

A nyílpuskák egy igen különös 
változata az arbalet vagy parittyaíj, amely a 
számszeríj elvén működik, azonban nem 
vesszőt, hanem követ vagy golyót lő ki. 
Ereje nem túl nagy, így lőtávolsága sem 
jelentős. Inkább céllövészetre és apróvadak 
vadászatára használják főúri körökben. 
Közkedvelt, mivel nők is könnyen 
felhúzzák. Harcértékei: támadás 1/2, sebzés 
1k5, CÉ 14, KÉ 4, táv 30, súly 2 kg, ár 30 
arany. Egyes birodalmakban a számszeríjat 
nem csak lövésre használják, hanem a 
reguláris hadseregben szuronnyal is ellátják. 
Ez egy vagy két, körülbelül arasznyi 
hosszúságú penge, amit a kengyel elé 
erősítenek. Így két kézre fogva a számszeríj 
tusát döfni is lehet vele. Ha az íjász 
közelharcra kényszerül, ezzel megvédheti 
magát. A szuronyvívás külön 
fegyverhasználat Képzettséget igényel, a 
szuronyos nyílpuska harcértékei: TÉ 10, VÉ 
10, sebzés 1k6, támadás 1. 

Nem esett még szó az íjakból és 
nyílpuskákból kilőtt lövedékekről. A 
közönséges nyílvesszők hegye szinte 
akármilyen lehet, de általános szokás, hogy 
keskeny, kúpos, esetleg 2-4 vágóél van 

rajta. Egyes hegyek hátrafelé recézettek, hogy 
nehezebb legyen őket eltávolítani az áldozatból. A 
számszeríj vesszői jóval nehezebbek, rövidebbek és 
rusztikusabbak. Nem annyira tollat, mint inkább 
bőrt, sőt fát használnak vezetőszárnyként. Hegyük is 
jóval nehezebb, tömzsibb a hagyományos 
nyilakénál. Általában 6-10 centiméter hosszúak, 
tömörek és viszonylag nagy a hegyszögük. Az 
igazán nehéz páncéltörő nyílpuskák lövedékeinek a 
hegye már nem is nevezhető hegynek, mivel 
homorú, oldalán éles szakítóbordákkal, amelyek 
segítségével beszakítja a lemezvérteket. 

A lőfegyverek családjába tartozik még a 
parittya, ez a meglehetősen egyszerű fegyver is. 
Mindössze egy-másfél méter hosszú bőrszíj, ami 
középen kiszélesedik. Az egyik végét a parittyás 
általában a csuklójára rögzíti, a másikat pedig 
megmarkolja. A széles részbe helyezi a követ vagy 
golyót, majd a parittyát megpörgeti a feje felett, és a 
kellő pillanatban elengedi egyik szárát, kilövi a 
lövedéket. A parittyások általában a legszegényebb 
néprétegekből kerülnek ki, nem találhatók meg 
minden seregben. 

Említést kell tennünk a fúvócsőről is, amely 
tipikusan a fejvadászok, orgyilkosok fegyvere. Csak 
lesből használható, és leginkább az ellenfél 
megmérgezése a cél.  
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