
 

 

 
 

Fegyverek - a hosszúkard 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Nos, az első téma a hosszúkard: 

Leírás 

A hosszúkardokról az hírlik, hogy 
Ynev legelterjedtebb fegyverei. Ez azért 
nem teljesen így van. Tény, hogy 
elterjedt fegyver, sokan használják, sok 
módozata ismert, mégsem mutathat fel 
olyan ismertséget mint például a tőrök. 
Mondjuk inkább azt, hogy a legtöbb 
fegyverforgatáshoz ténylegesen értő 
egyén a hosszúkardot mondaná 
„alapfegyvernek”. 

A hosszúkard pengéje mintegy 55-
90 cm hosszúságú, fél tenyér 
vastagságú, pengéje mindkét oldala 
élezett. Egy kézzel forgatják, 
forgatásának megtanulása nem túl 
bonyolult. 

Játéktechnika 

E fegyver játéktechnikailag az 
arany középutat képviseli mondhatni 
minden téren. 
KÉ: 6 TÉ: 14 VÉ: 16 Sebzés: 1k10 
Tám/kör: 1 Súly: 1,5 Érték: 1a 5e. 
A fegyver láthatólag igen változatos 
sebzéssel büszkélkedik, mivel avatatlan 
kezekben nem forog a penge sem úgy, 
ahogy egy fegyvermester kezében tud. 
Kezdeményezése átlagos, támadó értéke 
könnyedsége miatt jó, védő értéke pedig 
hosszúsága miatt ilyen magas. A 
fegyvert a fegyverforgatás AF és MF 
képzettségek elsajátítása után lehet 
mínuszok nélkül - illetve pluszokkal -  

forgatni. A fegyverrel lehet 
lefegyverezni és fegyvert törni is, 
azonban azt a szabályt ildomos 
betartanunk, hogy nálánál jóval 
nagyobb fegyverekkel szemben 
majdhogynem esélytelen. 

Használata 

A hosszúkardot igen sokan 
használják Ynev-szerte. Míg a 
csatákban a gyalogosok szálfegyverek 
mellett általában rövidkardot 
forgatnak, csak úgy, mint az íjászok, 
addig a kisebb csapatok nagyobb 
szeretettel alkalmazzák ezt a fegyvert. 
Pajzs mellett harctéren is elég jól 
használható. E mellett a 
könnyűlovasok elsődleges 
fegyverének is mondható az íj mellett, 
valamint a nehézlovasok másodlagos 
fegyverének. 

Használata nem túl bonyolult. 

Készítése, tulajdonságai 

Eme fegyver készítése során az 
alak megtartása a legfőbb szempont. 
Akadnak kovácsok akik több réteg 
fémet is egybekovácsolnak a fegyver 
megerősítése céljából, azonban 
önmagában is nagyon jó fegyvernek 
számít. Nem túl törékeny, nem túl 
nagy, nem túl nehéz, mégis tekintélyt 
parancsoló. 
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Elterjedtsége 

Hosszúkardot mindenhol láthat az ember. 
Csakúgy az északi szövetség területén belül, mint a 
toroni határok mögött, vagy délvidék államainak 
legtöbbjében. Inkább arról lehet beszélni, hol nem 
használatos a fegyver. Ritkán tűnik fel ugyanis az 
Ibara aranyló homokján, a barbár törzsek között, 
gro-ugon, és a keleti népek lakóinak kezében - 
északon. Délen más a helyzet, sokkal kevesebb ilyen 
terület van. Talán mindössze a sötétség birodalma, 
és a nomád területek. 

Fajok, népek 

Embernépek 
 (ide sorolhatjuk az udvari orkokat is, 

kultúrájuk miatt, valamint a félelfeket is.): Az 
emberek között közkedvelt fegyver, az ervek éppúgy 
hasznát veszik, mint a pyarrok, a shadoniak vagy 
akár a toroniak. A dzsadok, a barbárok, a nomádok 
és a krániak azonban nem nagyon használják. 

Elfek 
Az elfek között is elég erős kultusza van a 

hosszúkardoknak, azonban itt a már-már 
rapírvékonyságúra csökkentett fegyverek is 
megtalálhatóak. Az elf hosszúkardok sokkalta 
kecsesebbek, mégis éppoly', ha nem méginkább 
erősek. 

Törpék 
A törpék között nem igazán elterjedt fegyver, 

ugyanis hosszúsága markolattal együtt legalább 75-

80 cm, amit az alacsony teremtmények már 
nem tudnak kihasználni.  

Vadorkok, Goblinok 
Ez a fegyver számukra játékszer. A 

goblinoknak túl nagy, az orkoknak túl kicsi. 
Nem a hosszúságával van baj, azonban az 
otromba, több font súlyú szablyáik mellett 
valóban eltörpül kissé. 

Mivel ez az első cikk, itt leírom, hogy a 
Dzsennekről és az Amundokról nem 
mindenütt tennék említést, hiszen ők szinte 
csak saját, tradicionális fegyvereiket (dzsambia, 
dzsenn szablya - illetve meneth), valamint a 
sivatagban egyébként használatos fegyvereket 
(szablya, handzsár, jatagán...) forgatják. 

Az esetleges többi humanoid fajról 
mindenki döntse el maga, hogy forgathat-e 
ilyen fegyvert. 

Nos, mára ennyi volt, köszönöm, hogy 
végigolvastátok. 
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