
 

 

 
  

Fejvadász és harcművész fegyverek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

1. „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 fölfele 
kétkezes pallos.” 

2. „A legáltalánosabb fegyver 
szerte Yneven. Rengeteg különböző 
formája van, de pengéje nem haladja 
meg a 40 cm-t. Legtöbbször kétélű.” 

3. "A gorviki fejvadászok 
közkedvelt fegyvere. Tulajdonkeppen 
egy különösen hosszú, vékony és 
borotvaéles tőrről van szó, amit dobni 
is lehet, ha a szükség úgy hozza. Néha 
kis keresztvassal készítik. Ha 
gorvikiak külhonban kalandoznak, 
hajlamosak elrejteni ramiérájukat, 
hiszen ez elárulhatja származási 
helyüket. Ha nem gorviki veszi a 
kezébe, az csak tőrkent forgathatja." 

Nyilvánvaló, hogy a tőr egy 
összefoglaló kategória, sokféle, rövid 
pengéje fegyverre. Továbbá az is 
nyilvánvaló, hogy a ramiéra egy 
bizonyos formájú, alakú, stb. tőr. Miért 
akkor az oly nagy különbség a 
harcértékekben? 

Először vegyük a sebzést. A tőré 
ugye 1K6, a ramiéráé viszont K6+1. 
Erőltetett és hamis az a magyarázat, 
miszerint a hosszúság, a vékonyság, és 
főként a borotvaélesség miatt lenne. A 
tőrök jó része hosszú és vékony, és 
mindet élesre lehet fenni - csak az 
ostoba nem teszi meg. Akkor hát?  
 

Értekezés a fejvadászokról és 
harcművészekről egynémely 

fegyvereik ürügyén 
 
Bevezetőképp szeretném 

leszögezni, hogy nem hiszem, miszerint 
az erre hajlik - úgy éles fegyverek 
jobbak lennének, jobbak lehetnének, 
mint egy hagyományos, egyszerű kard, 
amivel az emberiség évszázadokon át 
gyilkolta egymást, de itt és most nem a 
mara-sequorról és az efféle 
istentelenségekről szeretnék szólni. 

Másodszor, nem örülnék, ha ebből 
is flame lenne, úgyhogy az anyázó 
leveleket kérném, hogy ne a listára, 
hanem közvetlen nekem küldjetek. 

Nos. 
Kezdjük a fegyverek 

harcértékeivel. Valójában elég hülye 
dolog Kezdeményező-, Támadó-, 
Védőértéket és Sebzést adni a 
fegyvereknek, de a M* harcszimulációja 
eszerint működik.  

 
Mi határozza meg a fegyverek 

értékeit? Három dolog: 
• a fegyver alakja, mérete, formája, 

súlya, azaz fizikai jellemzői; 
• a fegyver forgatási alaptechnikája 

(lásd pallos Védőérték); 
• és a hasra ütés és más merőben 

szubjektív indokok 
• Első példa: tőr és ramiéra: 

 T/k Sebzés Ké Té Vé 
Tőr 2 K6 10 8 2 
Ramiéra 2 K6 13 17 14 
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A válasz: mert fejvadászfegyver. Azért van 
plusz sebzése, mert fejvadász forgatja. Ha 
megnézzük, a többi fejvadászfegyver sebzése is 
jobb, mint hasonszőrű társaié. Mondván, hogy a 
fejvadász jobban tudja, hova kell szúrnia, jobban 
ismeri a halálos pontokat.  

Ez meg igaz is lehet. De! Ugyebár ez már sem 
nem a fegyver fizikai alakjából, sem nem a fegyver 
alapstílusából származik, hanem a forgató speciális 
képzéséből. Azaz nem a fegyvernek kell plusz 
sebzésének lennie, hanem a forgatónak. 

     Ami megvan. A Fejvadász 2 szintenként 
kap ugyebár +1 sebzést. Vagyis az a helyzet áll elő, 
hogy a Fejvadász az anatómiai pontok ismeretéből 
származó előnyt kétszer kapja meg. 

A második a KÉ, VÉ, TÉ. Emlékeztetőül: a 
tőré 10 8 2, a ramiéráé pedig 13 17 14. Miért? 
Hiszen éppúgy tőr, mint a 'normál' tőr, tehát sem 
fizikai alakjából, sem alapstílusából nem származik 
plusz előny. Ezért is nem a fejvadászkardot vagy a 
mara-sequort említem, azokba ugyanis még csak 
bele lehet magyarázni különleges technikákat. Főleg 
a 2-ről 14-re ugró VÉ gyanús. Már csak azért is, 
mert a legtöbb tőrnél kisebb a keresztvasa. 

Szerintem nyilvánvaló, hogy a fegyver 
harcértékei részben az őt forgató fejvadász 
harcértékei. És épp itt a gond! Mert a Fejvadász 
megint kétszer kap meg valamit! Először is, 
ugyanolyan harcértékekkel bír, mint a Harcos - 
annak felemlegetése után, hogy alapesetben 
rosszabb fegyverforgató. (A +KÉ, a +Sebzés miatt 
pedig akár jobb is...) És ekkor meg a fegyvere miatt 
meg kap +1-2 szintnyi harcértéket. 

Ha azt mondjuk, hogy szigorúan 
fegyverforgató stílusa miatt van, akkor az alap 
Harcértékeknek kellene alacsonyabbaknak lenniük - 
ha pedig szigorúan a fenti három (vagyis 2!) 
szabályt vesszük alapul, az alap Harcérték maradhat 
(vagy csak épp hogy kellene csökkenteni), de a 
fegyverek harcértéke normális legyen!        

Második példa: hosszúkard és Slan 
kard 

 
 T/k Sebzés Ké Té Vé 
Kard, hosszú 1 K10 6 14 16 
Mesterkard 1 K10 7 16 14 
Kard, Slan 1 K10+2 8 20 12 

A probléma hasonló, mint fentebb. 
A sebzéskülönbségre ugyanazt lehet 

mondani, mint a Fejvadásznál. A Slan-kardnál 
és -tőrnél jelentkező +2 sebzés nem a kard 
alakjából meg élességéből következik, hanem 
az anatómiai pontok ismeretéből. Ami megint 
nem tartozik a fegyver értékekhez. Ráadásul a 
Slan ezt szintúgy megkapja, mint a Fejvadász - 
a Chi-harcnál lévő plusz-sebzés formájában. 
Tehát az anatómiai pontok ismeretéből eredő 
plusz sebzést ők is kétszer kapják meg. 

A másik a harcérték. A 20-as TÉ nagyon 
sok. És főként érdekes, hogy a majdnem 
ugyanolyan alakú (a leírás szerint csak a 
görbületében és a keresztvas - pontosabban 
kézvédő, elvégre nem kereszt alakú - méretében 
különböznek) Slan-kard és mesterkard között 4 
TÉ a differencia. Miért? 

Ha megnézzük a valamelyik Rúnában 
leközölt harcművész-fegyvereket, láthatjuk, 
hogy azok sem mindig túl alacsony 
harcértékekkel bírnak (a legdurvább talán a 
nunckaku - főleg, mert nem derült ki, hogy 1 
vagy 2 támadós fegyver-e). 

     Itt megint az van, hogy a harc- ill. 
kardművész stílusából, technikájából, tudásából 
eredő módosítók kétszer jelentkeznek. Egyszer, 
amikor megkapja harcértékben és Chi-harcban 
(ami már önmagában bőven elég), másodszor 
meg, amikor megjelennek a fegyverek magas 
harcértékeiben... 

(Még pár megjegyzés: szerintem túl 
vannak misztifikálva a harcművészek, és 
fegyvereik. Mindig van rá ezer példa és mese, 
hogy ütötte szét X mester a rá támadó sok-sok 
fegyveres rabló és katona száját. De hát ő egy 
mester! Arról meg nem maradtak fent legendák, 
amikor Y veterán katona levágott sok-sok 
fiatal, kezdő harcművészt - mégsem történhetett 
meg soha? 

A másik, hogy a harcművész fegyverek 
egy része (Kína) vagy hagyományos fegyver 
(egyenes kard, hosszú balta), vagy amolyan 
tradicionális fegyver... az okinawaraiakról (lásd 
tonfa, sai, stb.) nem is szólva, azok ugyanis 
csak fegyverpótlások, quasi-fegyverek. Mert 
tiltva volt a fegyverviselés, bottal meg 
rizspalántázóval meg evezővillával harcoltak. 
És nem azért, mert az JOBB, MINT EGY 
KARD, HANEM MERT CSAK EZ VOLT! 



 MAGUS                                             Fejvadász és harcművész fegyverek                                                  Kalandozok.hu 

3 
 

Vagy nézzük a nunchakut... Szép, szép, de 
az elve végül is ugyanaz, mint a láncos 
buzogányé... És ha valakit fejbe vernek egy 
lengő fadarabbal, az nagyon fáj, de ha fejbe 
verik egy lengő fémgolyóval, amiből 
ráadásul még kedélyes tüskék is kiállnak... 
az szerintem még jobban fáj... vagy már 
nem fáj többe semmi... Tehát SZVSZ a 
harcművész fegyverek vagy ugyanolyanok, 
vagy ROSSZABBAK, mint a rendes 
fegyverek! 

     Az már persze más kérdés, hogy 
egy harcművész mester mire nem képes 
egyetlen bottal, nunchakuval, puszta kézzel, 
stb. - de egyrészt MESTER - ahogy egy 
hasonló körű veterán harcos vagy akár olasz 
bajvívó sem lehetett piskóta, bárki 
ellenében -, másrészt ugyanerre, nagyjából 
ugyanezzel a hatásfokkal képes lándzsával, 
karddal, tőrrel, legyezővel, ecsettel, stb. stb. 

Akkor mar a fejvadászt sem kíméljük. 
Igazából hirtelen két igazi 'fejvadászklánt' 
tudok említeni (a dajak és amazóniai 
fejvadászok kicsit mások): az asszaszinokat 
és a közismert ninjákat. 

Az asszaszinokrol nem tudom 
biztosan, de meglepne, ha a tradicionális 
arab gyilkokon kívül bármiféle tápos, 
speciális,  

különleges, stb. fejvadászfegyvert 
forgattak volna... Igaz, igaz, ők eléggé 
egyküldetéses-fogyóáruk voltak... 

A ninják? Nos, ők tényleg használnak 
speciális fegyvereket... Mondjuk a láncos 
sarló meg effélék. Csakhogy SZVSZ 
vitatható, mennyivel JOBBAK ezek a 
hagyományos fegyvereknél. Talán 
szokatlanabbak, és ezzel hátrányba 
kényszerítették a csak katanákhoz meg 
naginatákhoz szokott szamurájokat... De ez 
esetben egy európai láncos buzogány vagy 

csatacsákány nem lett volna éppily zavaróan 
ismeretlen számukra? Ez megint nem olyasmi, tehát, 
amit a fegyver harcértéknek kellene tartalmazni, 
max. harc- és összeadás mániákusok bevezethetnek 
egy Harc ismeretlen stílus vagy fegyver ellen: -x -y -
z módosítót a többi mellé... (vagyis levonásként 
kezelni értelmesebb, mint pozitív módosítóként, bár 
végül is mindegy). Ami viszont a csatabárdos törpét 
meg a shadleki bajvívót is sújtja, amikor valami 
csoda (esetleg party attack) okán szembekerülnek 
egymással...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ismeretlen  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

A cikk nyelvezetes és a begyűjtés módja 
alapján feltételezhető, hogy egykori MAGUS Listás 
cikkről van szó, ám a MAGUS Lista cikkei között 
nem találtam, így a forrás bizonytalan. 

 
 

  

 
 

 


