
 

 

 
 

Ynevi játékok - Kyr sakk 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az ynevi társasjátékokról 
méltatlanul kevés szó esik, pedig szép 
számmal akadnak, szerte a kontinensen: 
szelídebb szórakozást nyújtanak 
mindazoknak, akik nem vassal és 
mágiával múlatják az időt. Közülük nem 
egyről bebizonyosodott, hogy 
maradandóbb akár népeknél, 
birodalmaknál is.  

A legismertebb valamennyi között 
a kyr sakk, amiről a legkülönfélébb 
vallású és nemzetiségű bölcsek állítják 
egyhangúlag, hogy minden játékok 
királynője. Kisebb-nagyobb 
szabályeltérésekkel egész Yneven ismert 
és közkedvelt. Doranban Garthamnak, 
Toronban morgeas silendumnak, megint 
másutt archeunnak hívják; ha azonban 
valaki egyszerűen kyr sakként 
hivatkozik rá, mindenütt nyomban értik, 
mire gondol. 

Eredetét tekintve csak 
találgatásokba lehet bocsátkozni; 
forrásaink tanulsága szerint már a régi 
Kyriában is nagy népszerűségnek 
örvendő társasjáték volt. Csupán a 
játékhoz kapcsolódó egyik legenda 
sejteti, hogy Toronból indult hódító 
útjára.  

A történet egy névtelen 
vándorlegényről szól, aki Gro-Ugon 
hegyvidéki erdőiben kóborolva egy 
tenyérnyi tisztáson két egérszürke 
köntösű, mirtuszokkal ékített anyrt 
pillantott meg. Ügyet sem vetettek a 
környező rengetegre, pedig ez a vadon 
már akkoriban, az orkok elszaporodása  

előtt is veszélyes tájnak számított; 
minden figyelmüket az előttük heverő 
fakéreg lapnak szentelték. A vándor 
közelebb lopakodott és meglepve látta, 
hogy amazok a fakéregbe karcolt 
vonalakon fekete és vörös kavicsokat 
tologatnak, látszólag minden értelem 
nélkül. Az anyrok annyira 
belemerültek sajátos időtöltésükbe, 
hogy ha észre is vették a bokrok aljáról 
rájuk szegeződő szempárt, nem 
törődtek vele. A vándorlegény hajnalig 
figyelte a szótlanul zajló játékot, csak 
ekkor érezte úgy, hogy mindent 
megértett belőle. Ezután ugyanolyan 
csendben, ahogy érkezett, ment tovább 
az útjára; a keze üres volt, ám az 
emlékezetébe vésve valódi kincset vitt 
magával.  

Alig néhány holdhónap múlva 
már az egész toroni tartományban híre 
kelt a magányos vándornak, aki hóna 
alatt saját maga faragta táblákkal járja 
az utakat, s Morgena istennő 
kegyelméből betekintést nyert az 
istenek játékába. Az újfajta 
szórakozási forma, melyben a logika 
és az intuíció ötvöződött szerves 
egésszé, futótűzként terjedt a 
birodalomban, s olyannyira lázba 
hozta a lakosságot, hogy még a 
Hatalmasok is felfigyeltek rá. Egyikük 
magához rendelte a vándorlegényt és 
alaposan kifaggatta. Miután 
meggyőződött róla, hogy a játék 
valóban isteni eredetű, és késő korok 
valódi háborúit jövendöli meg a játék 
leplébe burkolva, bőkezűen  
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megjutalmazva bocsátotta el a vándort színe elől.  
Mint minden legendának, ennek is több tucat 

változata ismert; némelyikbe a kése elbeszélők annyi 
nagy nevet és isteni kinyilatkoztatást kevertek, hogy 
már alig hasonlít az eredeti változatra. Ám hogy a 
furcsa történetnek mégis van valami igazságmagja, 
arra nézve cáfolhatatlan bizonyíték áll 
rendelkezésünkre; maga a játék.  

Manapság, a P.Sz. XXXVII. század vége felé 
a kyr sakk Észak-Yneven mindenütt közismert, a 
Délvidéken azonban jobbára csak Shadonban és 
Gorvikban játszzák. Pedig eredetileg itt is széles 
körben el volt terjedve; kyr menekültek hozták 
magukkal a Káoszkor elején, a dicsőséges godoni 
birodalomban pedig az uralkodó mágusok egyik 
kedvenc szórakozásának számított. A Hetedkorban 
megszerveződő pyarroni egyházak viszont 
gyanakodva szemlélték, mint „az üres logikára 
épülő, az isteneket semmibe vevő” tevékenységet, 
majd P.Sz. 1872-ben a tredanaki zsinaton 
dekrétummal sújtották. Gyakorlása, tanítása azóta 
főbenjáró bűnnek minősül, s akik a maguk önző 
mulattatására semmibe veszik a Papi Szék tilalmát, 
azokat az egyházból való kiátkozás, az 
excommunicatio fenyegeti. Észak-Yneven, ahol 
Pyarront az emberek hajlamosak könnyedebben 
kezelni, a rendelkezés csak az inkvizítorok vak 
fanatizmusáról kialakult véleményt erősítette. 

A játék szabályai 
Természetesen a vonatkozó elnevezések és 

kifejezések mindig idomulnak ahhoz a kultúrához, 
amelyben őshonra lelnek, de az alapváltozatban, a 
játék kellékei, kihasználva a praktikumot, 
megmaradtak tradicionálisnak, jóllehet az idők során 
nem egy felbecsülhetetlen értékű művészi igénnyel 
készült tábla maradt fenn. A játék lényege két 
szimbolikus sereg csatája, ahol a cél a csatázó felek 
egyikének győzelme, az ellenfél hadurának foglyul 
ejtése. A játék alapja, a tábla leggyakrabban papírból 
vagy fából készül, a hadsereget szimbólumokkal 
ellátott fakorongocskák jelképezik, amik a figurák 
szerepét hivatottak betölteni.  

A tábla  
A figurákat a tábla vonalainak átlójára rakják. 

A játékmezőt tíz vízszintes és kilenc függőleges 
vonal alkotja, de az utóbbiakat középen megtöri a 

folyó. Egymással szemben a két oldalon vannak 
a paloták, a területük háromszor három pont; 
átlóval áthúzva hangsúlyozzák ki jelentőségét. 
Szokás még, a gyalogok és a katapultok 
indulópozícióit kiemelni, ennek azonban 
gyakorlati jelentősége nincs, ezért nem minden 
táblán találkozhatunk vele.  

A figurák 
A játékban a figurákat lapos fakorongok 

jelképezik, a játékosok hadserege a következő 
figurákból áll: 

2 bástya (B)  
2 lovag  (L) 
2 manase (M)  
2 dom (D)  
1 hadúr  (H) 
2 katapult (A)  
5 gyalog  (G) 

 
A nyitó állás a játék kezdetén a 

következő: 
Balról jobbra, alulról felfelé haladva a 

sorrend a következő: bástya, lovag, manase, 
dom, hadúr, dom, manase, lovag és bástya. A 
harmadik vonalon állnak a katapultok, a 
negyediken pedig a gyalogok. Az alsó térfél 
játékosának színe a vörös, a felsőé pedig a 
fekete.  

Bástyák 

A bástya vízszintes és függőleges 
irányban léphet. 

Lovagok 

A lovag mozgása sajátos L alakban 
történik, négy mezőnyi távolságban, de nem 
ugorhat át más figurákat. Ez a gyakorlatban 
annyit tesz, hogy először mozog vízszintesen 
vagy függőlegesen egy üres pontra, majd egy 
négyzetet átlósan.  

Manasék 

Egy manase két lépést tesz átlósan, egy 
üres pontra, a folyón nem tud átkelni. Ezek a 
megkötések így mindössze hét pont közötti 
manőverezésre adnak lehetőséget a manase 
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számára. Különböző szimbólumok 
használatosak a vörös és fekete manasék 
jelölésére, ezek azonban nem befolyásolják 
a mozgásukat.  

Hadurak 

A hadúr egy mezőt léphet 
vízszintesen vagy függőlegesen, és nem 
hagyhatja el a palotát. Akárcsak a 
manaséknál, a két hadurat jelölő szimbólum 
különböző.  

A két hadúr sohasem állhat 
takaratlanul szemben egymással ugyanazon 
a vonalon. Ha a vörös hadúr az e1-en áll a 
fekete pedig az e9-en, úgy, hogy a vonalon 
nem áll közöttük más figura, akkor az 
szabálytalan pozíció. Ha a fekete hadúr az 
egyetlen figura az f-vonalon, akkor a vörös 
hadúr az e-vonalról nem léphet az f-re. 

Domok 

A dom egy egységnyit léphet átlósan, 
és nem hagyhatja el a palotát.  

Katapultok 

A katapult lépése függ attól, hogy üt-e 
más figurát, vagy sem. Ha ütés nélkül lép, 
akkor mozgása megegyezik a bástyáéval. 
Ha azonban üt egy figurát, akkor át kell egy 
másikat ugrania. Példa: egy katapult az e1-
es pozícióban állva ütheti az f1-en álló 
figurát, ha a b1, c1, ill. d1 pont 
valamelyikén egy másik figura áll. Az 
átugrott figura színe lényegtelen. A katapult 
csak akkor üt, amikor ugrik, és csak akkor 
ugrik, amikor üt! Soha nem ugorhat át egy 
lépésben egy figuránál többet.  

 
 
 

 

Gyalogok 

A gyalog a saját térfelén egy mezőt léphet 
előre. Ütéskor egyenesen halad tovább. Miután a 
gyalog átkelt a folyón, az ellenfél térfelén léphet 
előre, balra vagy jobbra egy mezőt. A gyalog soha 
nem léphet hátrafelé, és az ellenfél vezérsorát elérve 
nem lép rangot, csak jobbra, illetve balra mozoghat. 
A különböző színű gyalogok itt is más-más 
szimbólumokkal vannak jelölve.  

Egyéb szabályok 
Mindig a vörös színnel játszó játékos kezd.  
A játékot az nyeri, aki ellenfelét vagy „sakk-

matt” helyzetbe kényszeríti, vagy olyan (patt) 
helyzetbe hozza, hogy az nem tud lépni.  

Sakk: az ellenfél hadura ütésvonalban áll. 
Sakk-matt: Az ellenfél hadura olyan 

sakkhelyzetbe kerül, hogy abból kikerülni szabályos 
lépéssel nem tud. 

Patt: Az ellenfélnek nincs szabályos lépésre 
lehetősége. Ilyenkor a játék eredménye nem 
döntetlen, hanem a patt-helyzetet a másikra 
kényszerítő játékos győz.  

Az örökös sakk és az ismételten 
kikényszerített lépés tilos (perpetuális sakk). 

Ha egyik fél sem tudja a másik hadurát 
elfogni, a játék eredménye döntetlen. 

* az ynevi terminus a sakk, matt, illetve patt 
elnevezésekre egyöntetűen az „A’frad” kifejezést 
használja, ám ezeket – a játék átláthatóbbá tétele és a 
játszhatóság miatt – inkább a földi megnevezésekre 
cseréltük. – a szerk. megj. 

A földi eredetű, ősi indiai Chaturagnából a 
játékot Ynevre átdolgozta: 
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