
 

 

 
 

Dzsad kardtáncos 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A dzsad kardtáncosok különleges, 
és hírhedt harcosai a Taba el-Ibarának. 
Piperkőcök, hiú és magamutogató 
párbajhősök, a shadoni bajvívók sivatagi 
megfelelői. Művészetük rendkívül 
dinamikus, akrobatikus elemekben 
bővelkedő, látványos harci technika, 
stilizált formája külön művészi ággá 
finomodott. Igaz, a dzsad színészek közt 
szép számmal akad, aki nem csak a 
színpadon bánik elképesztő ügyességgel 
a fegyverével.  

 

A dzsad kardtáncot Ibara-szerte 
magányos mesterek oktatják kevés 
számú növendéküknek, akik a két alsó 
dzsad kasztból kerülnek ki, mivel a 
felső kaszt tagjai méltóságon alulinak 
érzik a megtanulását. Hasonlóképpen 
viszonyulnak a kardtáncosokhoz a 
dzsennek is, akik hagyományos 
fegyverük bitorlóinak tekintik a fürge 
párbajhősöket, s bár annyira nem 
érdekli őket, hogy tegyenek ellenük, 
művészetük megtanulására soha nem 
vetemednének. A kaszt fegyvere, 
jelképe a dzsenn szablya, amivel a 
reménybeli növendéknek rendelkeznie 
kell, hogy mikor és mi módon jutott 
hozzá, senki nem firtatja. A 
kardtáncosok ezzel a fegyverrel is 
hangsúlyozni akarják, mennyire 
különleges, kifinomult harcosok, más 
fegyvert nemigen, vagy csak igen 
vonakodva vesznek a kezükbe. 
A kardtáncosok stílusa fürge, 
akrobatikus elemekben bővelkedő, a 
harcos tudását csillogtató és a 
nézőközönséget gyönyörködtető harci 
művészet. A kardtáncos igen nagy 
súlyt helyez erre, nem is szívesen 
harcolnak, ha nem láthatja senki. 
Céljuk az önmutogatás, a kardtáncos 
tudásának csillogtatása, képességeinek 
fitogtatása, így harca soha nem rövid, 
elhúzódó, szinte játszanak az 
ellenféllel, akár a macska az egérrel. 
Feltett szándékuk azonban megölni 
ellenfelüket a tánc végén, hiszen 
férfiatlan puhánynak bélyegeznék 
magukat csodálóik szemében, ha nem 
tennék.  
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A dzsad kardtáncos mindig eszeveszett 
iramban indítja támadását, hogy ellenfelét 
elbizonytalanítsa, és egyáltalán, szóhoz sem hagyja 
jutni. Nem csak egyszerűen sávban támad, mint 
általában a harcosok, hanem körbetáncolja ellenfelét, 
soha nem írva le teljes körívet, hanem a 
legváratlanabb pillanatokban fordulva hol erre, hol 
arra. Az ellenfél általában nem sokáig tudja követni 
a gyilkos acéltáncot, és beleszédül, a kardtáncos 
pedig addig játszik vele, míg meg nem mutogatta 
minden képességét, majd megöli.  
A hiú és pökhendi kardtáncosok csodálat tárgyai a 
köznép körében, akiket a fegyverforgatók 
mintapéldányainak tekintik őket, a nők kedvencei, a 
és irigység, esetleg megvetés tárgyai az igazi 
harcosok körében. Általában otthonosan mozognak 
az előkelő körökben is, bár csak vágynak oda, 
nemességük híjánsoha nem lehetnek igazi urak. Ez 
talán még inkább gerjeszti bennük a tökéletes 
megjelenés és stílus iránti igényt. A magamutogató, 
stílusukra, megjelenésükre, beszédükre még az átlag 
dzsadnál is többet figyelő kardtáncosok között nagy 
a rivalizálás, az egyes személyek és a mesterek 
között egyaránt. Az azonos mesternél tanult 
kardtáncosok önállósodásuk előtt vértestvéri 
fogadalmat tesznek, de ha más mesternél tanultak, 
akkor találkozásuk esetén óhatatlanul jön a 
párbajkihívás, minél dicsekvőbb és pimaszabb 
hangnemben. Márpedig a kardtáncos viadalokból ősi 
törvény szerint csak az egyik fél kerülhet ki élve… 

Karakteralkotás 

A dzsad kardtáncos 1. karakteralkotási 
táblázata:  

 
Erő 2K6+6  
Állóképesség 3K6 (2x) 
Gyorsaság K10+8+Kf 
Ügyesség K6+12+Kf 
Egészség 3K6  
Szépség 3K6 (2x) 
Intelligencia 3K6 (2x) 
Akaraterő 3K6  
Asztrál K6+12 
Érzékelés K10+8 

 

Harcérték 
A dzsad kardtáncos Ké-alapja 10, Té-

alapja 20, Vé-alapja 75, Cé-alapja 0; amihez 
minden tapasztalati szinten 12 harcérték 
módosítót kap, amit tetszés szerint oszthat el 
harcértékei közt, egyetlen megkötést 
figyelembe véve: Té-jét és Vé-jét legalább 2-
vel, köteles növelni minden tapasztalati szinten. 

 

Életerő és fájdalomtűrés 

 A dzsad kardtáncos Ép-alapja 5 (ehhez 
adódik még egészsége tíz feletti része), Fp-
alapja 5, amihez (állóképességének és 
akaraterejének tíz feletti részén túl) tapasztalati 
szintenként további K6+3 Fp járul. 
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Képzettségek (Af-Mf) 

A dzsad kardtáncos Kp-alapja 4, 
amihez minden további tapasztalati szinten 
(már az elsőn is) további 5 járul.  

A dzsad kardtáncos képzettségei első 
szinten: 

 
Fegyverhasználat (dzsenn szablya) Mf 
Fegyverhasználat (dzsambia) Af 
Lefegyverzés (dzsenn szablya) Af 
Kiegészítő támadás Af 
Pszi Af 
Írás-olvasás Af 
Heraldika (dzsad) Af 
Legendaismeret (dzsad) Af 
Etikett (dzsad) Af 
Irodalom Af 
Lélektan Af 
Színészet Af 
Szexuális kultúra Af 
Tánc (dzsad) Af 
Futás Af 
Esés 15% 
Ugrás 30% 
Kötéltánc 50% 
Nyelvismeret (dzsad) Mf 
Kultúra (dzsad) Af 
Helyismeret (saját város) 60% 

 
A dzsad kardtáncos minden 

tapasztalati szinten kap 20%-ot, amit tetszés 
szerint oszthat el százalékos képzettségei 
között. Egyszerre azonban maximum 10%-
ot oszthat egy képzettségére. 

 
A dzsad kardtáncos képzettségei a 

további tapasztalati szinteken: 
 

2 Kínokozás Af 
3 Kiegészítő támadás Mf 
3 Etikett Mf 
4 Fegyverhasználat (dzsambia) Mf 
4 Kínzás Af 
5 Tánc (dzsad) Mf 
6 Legendaismeret Mf 
7 Lefegyverzés (dzsenn szablya) Mf 
9 Heraldika Mf 

 

Képzettségek (az Új Tekercsek 
rendszerében) 

A dzsad kardtáncos Kp-alapja 4, amihez az 
első tapasztalati szinten további 5, míg a további 
tapasztalati szinteken 15 járul.  

A dzsad kardtáncos képzettségei első szinten: 
 

Fegyverhasználat (dzsenn szablya) 3 
Fegyverhasználat (dzsambia) 1 
Lefegyverzés (dzsenn szablya) 1 
Kiegészítő támadás 2 
Vívócsel 2 
Kézváltás 1 
Kínokozás 1 
Mestervágás 1 
Akrobatika 2 
Párbaj (dzsad) 3 
Pszi 1 
Írás-olvasás 2 
Heraldika (dzsad) 1 
Legendaismeret (dzsad) 1 
Udvari etikett (dzsad) 1 
Ékesszólás 2 
Lélektan 1 
Színészet 1 
Szexuális kultúra 2 
Anatómia (ember) 2 
Vallatás 1 
Tánc (dzsad) 2 
Dorbézolás 1 
Futás 2 
Esés 15% 
Ugrás 30% 
Egyensúlyérzék 50% 
Élő nyelv (dzsad) 4 
Kultúra (dzsad) 3 
Helyismeret 3 

 
A dzsad kardtáncos minden tapasztalati 

szinten kap 20%-ot, amit tetszés szerint oszthat el 
százalékos képzettségei között. Egyszerre azonban 
maximum 10%-ot oszthat egy képzettségére. 
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Különleges képességek 

A dzsad kardtáncos különleges, szédítő 
technikája mindenkire hat, a körbe-körbe táncoló 
harcos előbb-utóbb elszédíti áldozatát. Hogy ez 
mikor következik be, attól függ, mennyire tapasztalt 
és harcedzett, a harc kezdetétől számítva annyi kör 
múlva, ahányadik tapasztalati szintű. Ezt követően 
harci értékeihez automatikusan hozzá kell rendelni a 
harc kábultan helyzetmódosítókat (Ké:-15, Té:-20, 
Vé:-25, Cé:-30), egészen addig, amíg alkalma nem 
nyílik legalább egy teljes percet zavartalanul 
pihenni. Ez azonban csak akkor érvényesül, ha a 
kardtáncos rendelkezik elég hellyel technikája 
kibontakoztatásához, valamint ha egy ellenféllel 
küzd. A különleges párbajstílus nem alkalmas 
tömegek ellen. Ugyancsak nem érvényesítheti 
előnyeit, ha mozgását akadályozó vértet (bármilyet), 
vagy nehéz felszerelést visel. A különleges technika 
csak a dzsenn szablyával alkalmazható. 

A dzsad kardtáncos képes alkalmazni a 
bajvívó kaszt mesterjel képességét, az ott leírtak 
szerint, bár általában nem jelet rajzolnak, hanem 
valamilyen különleges vágást ejtenek pengéjükkel. 

A dzsad kardtáncos különleges harcmodorának 
köszönhetően, amennyiben alkalmazza a 
Megtévesztés nevű harci trükköt, az ott leírt 
feltételekkel, de +20 helyett +30 bónusz illeti meg. 
(csak kétfokú rendszerben játszva) 

Tapasztalati szint 

A dzsad kardtáncos a bajvívó táblázata szerint 
lép tapasztalati szintet.  

A dzsad kardtáncos fegyvertára 

A dzsad kardtáncosok fegyvere a dzsenn 
szablya. Más fegyvert nemigen használnak, egyedül 
a dzsad kultúrkör tőrét, a dzsambiát ismerik, de 
harcra azt sem használják, csak nagyon sajátos 
esetekben. A kardtáncosok stílusát, különlegességét 

a dzsenn szablya adja, más fegyverzetű dzsad 
kardtáncos éppen ezért nem fordul elő. 

A kardtáncosok vértet soha nem 
hordanak. Igaz ez a könnyűvértekre is, és nem 
csak a sivatag melege miatt, ha ugyanis 
bármilyen vértet öltenek, elvesztik 
mozgékonyságukat, és a stílusuk előnyeit is. 
(igaz ez még a mágikus vagy 0 Mgt-vel 
rendelkező vértekre is. 

 
A dzsad kardtáncos a bajvívó kaszt egy 

alkasztja. Sajátságos, éppen ezért érdekes, 
színesen játszható kaszt, még a nem túl 
tapasztalt játékosok számára is. (Külön 
nehézség a kaszt fegyverének, a dzsenn 
szablyának a megszerzése, ami bizony komoly 
előtörténet-játékot követel!) Igazi élményt 
azonban - ahogyan a bajvívó is – csak remek 
szerepjátékkal adhat. 

 
A képek a Rúna magazin I/2. számából, 

illetve a Harcosok, barbárok, gladiátorok 
szabálykönyvből valók. 

 
Az Alternatívák a harcművészetekre című 
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