
 

 

 
 

Fegyverek - a rövidkard 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Nos, a második téma legyen hát a 
rövidkard 

Leírás 

A rövidkardokról érdekes módon 
kevés helyen hallok, és kevés játékos 
lapján látom felírva ezt a fegyvert. Pedig 
legalább éppoly elterjedt, mint a 
hosszúkard. A hosszúkard elsődleges 
fegyver, a rövidkard azonban 
elmaradhatatlan a csataterek 
bajnokainak, a lándzsás gyalogságnak, 
vagy az íjászoknak. Kicsi, elfér kis 
helyen is, és igen praktikus, mégis 
sokkalta tekintély parancsolóbb egy 
vékonyka tőrnél. 

Rövidkard –fajtáknak se szeri, se 
száma Yneven, azonban mégis le lehet 
fektetni néhány alapkoncepciót. A 
rövidkard legalább fél tenyérnyi , 
legfeljebb tenyérnyi széles, pengéje 
pedig 35-40 cm-től egészen 60 cm-ig 
terjedhet. Igaz, ez „átfedésben áll” a 
hosszúkard méreteivel, azonban mégis 
sokban különbözik tőle. Markolata úgy 
van kialakítva, hogy csak egy kézzel 
lehessen forgatni (sokszor szabják 
személyre), keresztvasa pedig jóval 
kisebb a hosszúkardénál. Ennél a 
fegyvernél sokkal inkább az ügyesség, 
mint az erő dominál. Forgatását 
könnyűszerrel megtanulhatja bárki. 

Játéktechnika 

A rövidkard átlagos fegyvernek 
mondható, bár értékei nem a legjobbak;. 

KÉ: 9 TÉ: 12 VÉ: 14 Sebzés: 1k6+1 
Tám/kör: 1 Súly: 1 Érték: 1a. 

Mint látható, a fegyver 
kezdeményező értéke igen jó, ez abból 
a tényből fakad, hogy kis helyen is 
lehet vele manőverezni, és súlya sem 
túl nagy. Támadó érték terén átlagos, 
azért nem éri el a hosszúkardét, mert 
jóval rövidebb, zömökebb annál. Védő 
értéke viszont relatíve magas, mivel 
gyorsan lehet forgatni, így sok helyre 
odaér, masszív pengéje pedig 
megakaszt szinte bármit. 
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 

Rövidkardot forgatni nem nagy 
mutatvány. Azok közül, akik esetleg 
önkéntesen mennek katonának, igen 
sokan tanulják először ezt a fegyvert 
forgatni. Könnyű, gyors, mégis elég 
erős. Előállítása sem túl nagy költség 
(azért jóval költségmentesebb egy 
hosszúkardnál), ezért a sorozások 
alkalmával sokan csak ilyen fegyvert 
kapnak. 
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A hivatásos katonák között igen közkedvelt 
fegyver, hiszen az íjászoknak is szüksége van 
közelharci fegyverre, csakúgy, mint a lándzsás 
gyalogságnak. Tőrt is forgathatnának persze, de 
azért tekintélyparancsolóbb fegyver egy rövidkard. 
Kétkezes harcot folytató egyének között is elterjedt, 
mivel hosszúkarddal párosítva „ideális” fegyverzet. 

Készítése, tulajdonságai 

A Rövidkard készítése nem nagy mutatvány. 
A fegyverkovácsok majd’ mindegyike elmondhatja 
magáról, hogy el tudna készíteni egyet. Vastag, 
lapos, masszív penge, rövid is egyben. Keresztvasa 
minimális, markolata egyszerű. Míg a 
hosszúkardnak általában nincs hegye, a rövidkardot 
szokás hegyesre készíteni, mert rövidsége folytán 
könnyen lehet szúrásra is használni. És kevés 
kellemetlenebb dolog akad annál, mintha egy 
tűhegyes fegyverrel megszúrnak, és aztán tenyérnyi 
széles sebet nyitnak az ember hasfalán, egy 
mozdulattal. 

Elterjedtsége 

Rövidkarddal bárhol találkozhatunk. 
Mindenütt akadnak íjászok, és ahogy Erigow 
számszeríjászai nem vetik meg, úgy az Edorliak is 
kedvvel forgatják. Nem gátol senkit a mozgásban, de 
azért mégiscsak kard. Az ívelt fegyvereket kedvelő 
népek soraiban is találkozhatunk azonban vele, még 
a sivatagban, és a nomád népek között is akadnak 
rövidkardok. 

Fajok, népek 

Embernépek 
(ide sorolhatjuk az udvari orkokat is, 

kultúrájuk miatt, valamint a félelfeket is.): Az 
emberek közt közkedvelt fegyver, még ott is, ahol a 

hosszúkardot nem szívesen látják. Gorvikban 
azonban zömöksége miatt nem nagyon 
forgatják, és a barbár népek sem kedvelik, 
hossza miatt. 

Elfek 
A rövidkard nem jellezmő az elfekre. 

Túlságosan „emberi” nekik. Mozgékony ugyan, 
de egylátalán nem mondható kecsesnek. Fel-
felbukkan olykor egy-egy rövidkard a 
könnyűléptű nép köreiben is, az azonban jóval 
vékonyabb az „eredeti”-nél. 

Törpék 
No igen, a törpék. Míg a hosszabb 

fegyverek náluk nem jöhetnek szóba, a 
rövidkard ideálisnak bizonyult. Ynevre 
érkezésük előtt nem is nagyon ismerték a 
kardokat, azonban mára már nagyon elterjedt 
köreikben. Törpe számszeríjászok, 
csatabárdforgatók másodlagos fegyverévé vált. 

Vadorkok, Goblinok 
Az orkok számára túl kicsi, azonban a 

goblinok kedvelik őket. Vasból készítik 
általában őket, és bár alapvetően minőségük 
nem a legjobb, mégis vetekednek az acélból 
készült társaikkal. Berozsdálnak idővel, mert 
nem foglalkoznak velük, azonban közvetlenül a 
készítés után jó fegyvernek bizonyulnak. Élezni 
is könnyebb őket. 

Ennyi volt hát a Rövidkard… 
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