
 

 

 
 

Fegyverek - a lándzsa 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Akkor hát következzék a negyedik 
téma, a lándzsa 

Leírás 

A lándzsa annak ellenére igen 
elterjedt fegyver, hogy kalandozók igen 
ritkán veszik kezükbe. Ennek leginkább 
az az oka, hogy túl nagy, és nehéz 
szállítani. Csak nyíltan lehet viselni. 
Számos fajtája létezik, katonák, 
hivatásos fegyverforgatók körében igen 
elterjedt. 

Nos hát, a lándzsa formáiról kéne 
néhány szót mondanom. Az 
alapkoncepció a következő: Végy egy 
hosszú fa nyelet, és tégy a végére egy 
hegyet, mely amellett hogy igen hegyes, 
és ezáltal szúrásra alkalmas éles is, 
esetlegesen le is lehet vele csapni. 
Elsősorban mégis szúrásra használt 
fegyver. Nyele általában 3-4 cm 
átmérőjű, fejével együtt hossza 2- 2,5 
Ynevi lábat tesz ki. Léteznek persze 
kisebb és nagyobb példányok is. A hegy 
hossza 25 cm-től akár 50 cm-ig 
terjedhet. Szélesebb feje, mint a kopja 
vagy a dárda feje, számos alakja létezik. 

Játéktechnika 

A lándzsa értékei jónak 
mondhatók, semmilyen értéke sem 
gyenge (bár nem is kiemelkedő). 
KÉ: 4 TÉ: 12 VÉ: 12 Sebzés: 1k10 
Tám/kör: 1 Súly: 2-2,5 Érték: 8e. 

Kezdeményező érték tekintetében 
nem áll valami fényesen, de a 

szálfegyverek között ez mindenütt így 
van (kivétel a dárda). 

Támadó értéke átlagosnak 
mondható, nem csak támadásra 
használatos, ezért nem magasabb. 
Védő értéke a szálfegyverek között 
magasnak mondható, mivel relatíve kis 
súlya miatt könnyen forgatható, távol 
lehet tartani az ellenfelet, és a nyél is 
elbír pár csapást. 

A fegyvert a fegyverforgatás AF 
és MF illetve fegyverdobás AF és MF 
képzettségek elsajátítása után lehet 
mínuszok nélkül -illetve pluszokkal- 
forgatni. A fegyverrel lehet 
lefegyverezni (fegyvert törni ritkán). 

Használata 

Lándzsát kalandozók csak 
elvétve használnak, méretei miatt. 
Leginkább a hivatásosok között 
elterjedt fegyver, ott is főleg a kisebb 
csapatok körében. Tehát például 
kapuőrségek soraiban, hadseregekben 
találkozhatunk lándzsásokkal, 
néhanapján még a nemzetőrök között 
is. Lándzsával harcolni egyedül 
kellemetlen, csapatban viszont számos 
előnye van. Könnyű közrefogni az 
ellenfelet, távol lehet tartani, irányítani 
lehet a küzdelmet. Forgatásának 
elsajátítása nem vesz túl sok időt 
igénybe, könnyen bele lehet jönni. 
Ezért is tanítják oly’ sokaknak a 
katonaság soraiban. 
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Készítése, tulajdonságai 

A lándzsakészítésnek sincsenek titkos 
rejtelmei, szabályai. Egyszerű fegyver, mely két 
részből; egy nyélből és egy fejből áll. A nyél 
általában fából készül, valamilyen erősebb fajtából 
(pl. tölgy), amit úgy faragnak, csiszolnak hogy 
keresztmetszete kör alakú legyen. Átmérője nem 
több 3-4 centiméternél. Fejét fémből, legtöbbször 
acélból kovácsolják. Nem fontos a kötött forma, 
rengeteg féle létezik, azonban általában nagyon 
hegyes, és lapos, két oldalát élezni szokás. Van egy 
úgynevezett lándzsafok is néhány darabon, ez 
megakasztja a hegyet egy bizonyos részen, és nehéz 
utána eltávolítani. 

Elterjedtsége 

Lándzsával bárhol találkozhat az ember. 
Szélsőséges helyeken is. Észak pusztáin, dél 
sztyeppéin, mindenhol akadnak lándzsaforgatók. 
Leginkább seregekre, hivatásosokra jellemző 
fegyver, mondhatni minden nemzet tart fent lándzsás 
ezredeket. A barbár népek, sivatagok lakói között 
nem annyira elterjedt, ott inkább a dárda az, amit 
használnak. 

Fajok, népek 

Embernépek 
(ide sorolhatjuk az udvari orkokat is, 

kultúrájuk miatt, valamint a félelfeket is.): Igen 
elterjedt, a barbár és dzsad emberektől eltekintve 
elmondható, hogy mindenütt használatos. 

 

Elfek 
Az elfek között is kultusza van a 

lándzsáknak. Fegyvereik feje általában 
hosszabb, mint az átlagos lándzsafej, sőt, 
sokszor maga a fegyver is hosszabb, olykor 
eléri a 3 ynevi lábat is. Pengéjét gazdagon 
díszítik. Könnyedebb fából készül, ezért 
nagyobb méret esetén is megmarad a nagyjából 
2 fontos súly. 

Törpék 
Törpék közt igen ritkán lehet lándzsát 

látni, mivel hosszú, nehezen forgatnák. A törpe 
lándzsák leginkább dárdára hasonlítanak, és 
annak értékeivel is bírnak. 

Vadorkok, Goblinok 
Mindig is akadtak ork lándzsás hadtestek. 

A goblinok soha nem használják azonban őket. 
A vadorkok is csak akkor, ha háború van, 
egyébként szeretik az egyéni hősiességet, ezért 
nem ilyen „tömeg-fegyver”-rel szeretnek 
harcolni. Ha azonban valaki összefogja őket, 
boldogan veszik kezükbe a lándzsát… 

Nos, beszámolóm végére értem. 
Nyugodalmas jó éjszakát! 
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