
 

 

 
 

Fegyverek - a tőr és dobótőr 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A harmadik témám a tőr és a 
dobótőr: 

Leírás 

E két fegyver alapvetően hasonlít 
és el is tér egymástól. Minden kalandozó 
hallott már tőrökről, és látott is már nem 
egyet, a legtöbb kalandor birtokol is 
néhányat. Kis helyen elfér, és 
tartalékfegyvernek jól megteszi, ha a 
kardhoz nincs elég hely, esetleg el kell 
dobni a fegyvert, vagy talán a 
nagyobbakat már elkobozták. A dobótőr 
súlyosabb, és más a kiképzése is, de 
erről majd később. 
Nos, a tőröknek létezik talán a legtöbb 
formája Yneven. Ívelt penge, egyenes 
penge, kis markolat, nincs markolat, 
egyetlen fémből kovácsolt, díszített, 
hullámos, és a sort egész estig 
folytathatnám… Amit azonban 
elmondhatunk mindegyikükről az az, 
hogy súlyuk nemigen haladja meg a fél 
fontot, összméretük pedig az fél lábat. 
Ebből a penge legfeljebb 40 cm, de 
akkor már igen nagy fegyverről (például 
ramieráról, ami különlegesen hosszú és 
hegyes tőr…) beszélünk. A dobótőröket 
gyakran kovácsolják egyetlen 
fémdarabból, és áramvonalasabbak 
„kézi” társaiknál. Markolatuk kicsi, és 
sokszor vágásra sem alkalmasak, szúrni 
viszont annál inkább. 
 

Játéktechnika 

A tőrök a pengék csoportjába 
tartoznak, és itt nem túl fényes 
értékeik vannak. 
KÉ: 10 TÉ: 8/11 VÉ: 2 Sebzés: 1k6 
Tám/kör: 2 Súly: 0,2-0,5 Érték: 1-1,5e. 
A fegyver kezdeményező értéke 
megegyezik a pusztakezes 
kezdeményezéssel, ez azért van így, 
mert bár lassabban mozog a kar, ha 
súly húzza lefelé, de viszont meg is 
hosszabbodik a fegyver pengéjének 
hosszával. Ez előny és hátrány is 
egyben, ezért az azonos érték. 

Támadó értéke nem túl gyenge, 
azonban nem mérhető az igazi 
kardokéhoz, ez azért van így, mert bár 
gyorsan lehet vele támadni, kis méretei 
miatt könnyen hárítható, és elég rövid 
is. Védő értéke mondhatni elenyésző, 
de ez is reális, hiszen egy vékonyka 
tőrrel nem állíthatunk meg egy felénk 
tartó hosszúkardot sem az esetek döntő 
többségében. 

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) , 
itt az ügyesség, sem mint az erő fog 
dominálni. 
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Használata 

Tőrt minden kalandozó látott már, sőt, a 
legtöbben forgattak is. Nagyon egyszerű a forgatása, 
nem is igényel igazi technikát, csak ügyességet, 
gyorsaságot, és jó reflexeket. Könnyedén lehet vele 
mozogni, nem akadályoz szinte semmiben. A 
legtöbb kalandozó fegyvertárában akad belőle szép 
számmal. 
Használják azért a hivatásos katonák is. A 
városőrség tagjainak másodlagos fegyvere a lándzsa 
vagy a hosszúkard mellett gyakran a tőr lesz. A 
csataterek bajnokai közül is az egyszerű félnehéz- 
illetve nehézgyalogság is használja, mint 
tartalékfegyvert. A lovasságnál is gyakorta forgatott 
fegyver. 

Készítése, tulajdonságai 

A Tőrt készíteni még a rövidkardnál is 
egyszerűbb. Kevés az anyagigénye, és nem is kell 
alapvetően túlzottan megmunkálni, persze a keskeny 
pengének illik szabályosnak lennie… A hajlított 
tőrök kicsit több munkát igényelnek, és talán a 
hullámos, díszített tőrökkel van a legtöbb gond, de 
egy hasonló kiképzésű kard nagyságrendekkel több 
idő alatt készülne el. Tőrt készíteni még a 
kovácsinasok is szoktak tudni. 

Elterjedtsége 

Tőrök. A legelterjedtebb közelharci fegyverek, 
ezt ki lehet jelenteni. Mindenütt előfordulnak, 
északon Sirenar gyepűitől egész a keleti barbárok 
vidékéig, délen pedig a nomád törzsektől egész 
Shadonig. Nincs olyan civilizáció, vagy nép, aki 
valamilyen formában ne ismerné ezt a fegyvert. 

Fajok, népek 

Embernépek 
 (ide sorolhatjuk az udvari orkokat is, 

kultúrájuk miatt, valamint a félelfeket is.): Az 
emberek között elterjedt, el lehet mondani, 
hogy mindenütt ismerik. Még a barbár törzsek 
között is akadnak tőrök, igaz, ott csak a 
sámánok szokása ezt forgatni. 

Elfek 
A tőrök paramétereik miatt jellemzőek az 

elfekre. Vékonyak, kecsesek, és gazdagon lehet 
őket díszíteni. Ez kell az Elfeknek… Nagyon 
sok tőrt találhatunk, mely elf kézből került ki. 

Törpék 
A törpék is használnak tőröket, bár jóval 

ritkábban, mint mondjuk az emberek vagy az 
elfek. Egyszerű tartalékfegyver náluk.  

Vadorkok, Goblinok 
Nos, az orkok és goblinok esetében kicsit 

furcsa a helyzet, ugyanis akadnak rövid pengéjű 
fegyvereik, de ezek nemigen hajaznak a 
tőrökre. Sokkal inkább kések, és azok is 
nyúzásra, hús vágására alkalmasak, szúrni nem 
is igen lehet velük, a tőr pedig elsősorban 
szúrásra való. 

Remélem ez a beszámoló is elnyeri 
néhány kalandozó tetszését… 
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