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„Mert lovagnak bizony születni kell!” 
 

 
„Hogy mi teszi lovaggá a lovagot? 

Mi sem egyszerűbb, mint erre a kérdésre 
megfelelni.  

A nemesség, ifiurak, mégpedig 
ama háromféle nemesség, amely külön-
külön is kiemeli a nagy dolgokra 
hivatottakat az egyszerű köznép köréből, 
együttesen azonban csupán a 
legderekabbakban és a legvitézebbekben 
találtatik meg. A test, a szív és a lélek 
nemessége. 

A test nemessége: az előkelő 
születés. Méltatlan póri ágyékból nem 
sarjadnak lovagok. Az igazi lovag ősei  

hírnevének letéteményese: fénye 
beragyogja őt is, ugyanakkor tartozik 
folt nélkül megőrizni, és saját 
hőstettekkel gyarapítani, hogy mentől 
gazdagabb örökséget hagyhasson 
utódaira. Akinek nincsenek dicső ősei, 
az csupán a maga cselekedeteivel 
öregbítheti jó hírét; legföljebb vitéz 
katona lehet, annál több soha. 

 A szív nemessége: a hűség. A 
lovag fegyverrel és vére hullatásával 
köteles szolgálni urát, bárki légyen az, 
akár élte végső fogyásáig is. Ha 
cserben hagyja, ha elpártol tőle, ha 
ellenségei oldalára áll: álnok és áruló. 
Büntetése halál, ivadékai rangjukat és 
vagyonukat vesztik. Ha nem szenteli 
minden idejét a hadakozásnak és a 
fegyvergyakorlatnak, hanem pénzekkel 
uzsorál, kalmárkodik vagy iparos 
mesterségre adja a fejét: méltatlan és 
hanyag. Aki nem tudja karddal 
megkeresni a kenyerét, hanem 
nemtelen foglalatosságokig 
alacsonyodik, az vét az ura iránti 
köteles hűség ellen, s a lovagi társaság 
kitaszítja magából. Süllyedjen csak 
oda, ahová való: az alantas pórok 
közé. 

 A lélek nemessége: a becsület. 
Mind közül ezt a legnehezebb 
megszerezni és megtartani. Becsület 
ugyanis - és most figyelmezzetek jól, 
ifiurak! - nem csupán egyféle van. A 
papok persze mást prédikálnak a 
szószékeikről, de ti ne hallgassatok 
rájuk, mert nincs igazuk. 
 



MAGUS                                                                                   Lovagok                                                               Kalandozok.hu 

2 
 

Látom, zavarba jöttetek, ifiurak. A skólában 
mást tanítottak nektek a fráterek, ugye? Várjatok, 
mindjárt megmagyarázom. 

 A mi becsületünk úgy diktálja, hogy udvari 
modorban bánjunk minden fehércseléddel, mert ők a 
gyöngébbik és a szebbik nem. A Sötét Próféta 
lovagnépe ezt ostobaságnak tartja, mert az ő uruk 
nem tesz különbséget az emberek között, előbb-utóbb 
mindenkit a kebelére fogad. Nekünk kötelességünk 
gyámolítani az árvákat és az özvegyeket, a 
szegényeket és az elesetteket. A gorviki lovagok 
szemében ez kétszeresen is bűn: önmagukat 
lealacsonyítanák, az alamizsnáltakat megsértenék 
vele. Mi úgy tanítjuk, hogy csak a szemtől szemben 
vívott harc becsületes, ahol mindkét félnek egyenlő 
esélye van a győzelemre, és nem az ármány dönt 
közöttük, hanem a vitézség. A felföldi lovagoknak 
mára az írmagjuk is kiveszett volna, ha így 
hadakoznának a bukott Godon romjai közt tanyázó 
iszonyattal. Nálunk senkit nem háborít föl, ha egy 
testvérünk járatlan a betűvetésben vagy nem ért a 
szépművészetekhez. Az Aranykör viselői vagy a 
masgariták mélységes megvetésükkel sújtanák az 
ilyet, s aligha tűrnék meg sokáig maguk között. 

 Ne olyan nagy garral, ifiurak! Természetes, 
hogy mi elítéljük vagy legalábbis furcsálljuk 
mindeme életelveket; hiszen elütnek attól, ami 
szerintünk üdvös és igaz. De kívánhatnk-é derekabb 
harcostársat magunk mellé egy Darton-lovagnál? 
Kétségbe vonjuk-é a tisztességét  
 egy dorani Vigyázónak? Lekicsinyeljük-é, amit 
Terda Radovik király cselekedett Gorvik trónusán? 
Méltatlan ellenfélnek vélünk-é a harcmezőn egy 
toroni zászlóhordozót? 

 Nem, ifiurak. Kiállunk az elveinkért, mert 
hisszük és valljuk igazukat, s vérünket is hullajtjuk 
értük tétovázás nélkül, akármikor. Ám a többi 
lovagok is ugyanezt teszik, épp ilyen rendíthetetlenül 
ragaszkodnak a maguk becsületéhez. Ezért méltóak 
a lovagi címre, és ezért tiszteljük egymást 
kölcsönösen, még akkor is, ha netán halálos 
ellenségek vagyunk. 

Tauras din Alkuth: Viadomói Tanítások” 
(Raoul Renier - Lovagok) 

 
Fontos megkülönböztetni a lovagi életmódot 

követő és a lovagi címet viselő lovagokat. 
Az utóbbiak közé tartozhat egy harcmezőn 

lovaggá ütött egyszerű katona vagy a lovagi címét 
örökletes jogon bíró nemesember, míg az előbbiek 

közé csak az tartozhat, aki már gyermekkora 
óta erre készül, eleve erre nevelik. Az eleve 
lovagi neveltetést kapott lovagok - fontosságuk 
és rangjuk vélt vagy valós tudatában - 
rendszerint lenézik a másik csoportba 
tartozókat.  

A haditettet, mellyel kivívták a lovagi 
címüket rendszerint nem vitatják tőlük, de 
maguk közé nem valónak, felkapaszkodott 
pórnak tekintik az illetőt. 

Ha nemesi származású harcos részesül 
ebben a megtiszteltetésben akkor - fanyalogva 
bár - de megtűrik, egyéb esetben viszont jó ha 
az unokáját (már amennyiben az lovagi képzést 
kap) elfogadják. 

A neveltetés 

A nemesen, legtöbbször lovagi atyától 
született (általában) elsőszülött gyermek 
jellemzően két- három éves koráig az anyja és a 
dajkája mellett marad, hét éves koráig pedig az 
anyja udvarhölgyei is bekapcsolódnak a 
nevelésébe. Egyes vidékeken a dajka sem lehet 
akárki, előkelő származású dajka dukál egy 
nemesen született csecsemő mellé, nehogy az 
alacsony származású dajkától kapott anyatej 
megrontsa annak nemesi vérét. 

Ez idő alatt kell elsajátítania az udvarias 
viselkedést, szülőföldjének kulturális szokásait, 
vallásának alapvető elveit és  az anyanyelvén 
kívül legalább egy idegen nyelv ismeretét, mely 
országonként, népenként változó. Mindezek 
mellett az erőt és ügyességet fejlesztő 
játékokkal múlathatja idejét.  

Midőn betöltötte hetedik életévét, a 
nevelését az atyja veszi át, apród lesz. Van ahol 
a hetedik évének betöltéséig nem is látja az atya 
a fiát, attól függően, hogy az adott vidéken mi a 
szokás. Atyja vagy maga okítja tanítók 
segedelmével (esetenként a nála vendégeskedő 
apródokkal együtt), vagy tanulni küldi más 
nemesek udvarába.  

Apródként heraldikát, írás-olvasást és 
további idegen nyelveket tanul, valamint 
lovaglást, pusztakezes harcot, birkózást, kard-, 
bot- és tőrvívást. Egyes vidékeken az íjászat, 
dárdavetés és tőrdobás is kötelező lovagi 
ismeretnek számít, így ott azt is el kell 
sajátítania az apródoknak. 
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Attól függően, hogy hol nevelkedik, 
esetenként még ehhez járul hozzá a 
történelemismeret, vallásismeret, számtan-
mértan, ének-zene, és irodalom. Csak a 
legkülönlegesebb igényű lovagi udvarokban 
tanítják az apródoknak az összes fenti 
ismeretet, jellemzően egyiket-másikat nem, 
vagy csak kevésbé hangsúlyosan tanítják 
nekik. A felületesen megszerzett és a 
későbbiekben nem gyakorolt ismeretek 
időnként olyannyira megkopnak, hogy mire 
lovaggá ütik, már csak az emlékeiben él, 
hogy valaha tanulta az adott dolgot. 

A tizenkettedik-tizennegyedik 
életévét betöltve léphet a fegyvernökök 
sorába. 

Őket már közvetlenül az uruk tanítja, 
vele tartanak mindenhová, ahová csak 
megy.  

Ha hadba vonul, ha vadászni indul, ha 
követségbe megy, ha bálra vagy egyéb 
társadalmi rendezvényre hivatalos, 
fegyvernökei kísérik és szolgálják ki. 

Ők gondozzák a lovát, szolgálják fel 
neki az ételt-italt, őrzik a szállását, ők 
segítik rá fel s róla le a páncélt, a legjobbak 
még a harcmezőre is elkísérhetik, de a 
minimum, hogy táborba szállnak vele 
együtt. 

Ők már hadi- és fegyverismeretet 
tanulnak, páncélt és pajzsot hordanak és 
ismerkednek a lovas harcmodor alapjaival. 
Kopjával, lándzsával, buzogánnyal és 
csatabárddal vívnak. De viselni legfeljebb 
buzogányt, tőrt, csatabárdot viselhettek. 
Ekkor tanulják meg uruktól a lovagi 
erényeket és kötelességeket, melyet uruk 
magáénak vall. Viselkedésükkel, tetteikkel 
a nap minden órájában azon ügyködnek, 
hogy méltóak lehessenek a lovagi címre, 
lovaggá üssék őket. 

Hogy ez mikor következik be, az sok 
mindentől függ.  

Az ifjú fegyvernök rátermettségétől, 
bátorságától és képességeitől éppúgy, mint 
az ura által támasztott követelményektől. 

Komoly dolgot kell annak a 
fegyvernöknek felmutatnia, akit 18-20 éves 
kora előtt ütnek lovaggá, ilyesmire 

általában a zűrzavaros, háborús időkben kerül sor. 

 

A lovaggá ütés 

Ha egy kiemelkedő hadi cselekedettel 
érdemelte ezt ki az ifjú, akkor legtöbbször ott a 
helyszínen ütötték lovaggá. Első kardja és 
sarkantyúja is a zsákmányolt holmik közül került ki, 
vagy ha nem akadt erre méltó köztük, valamely 
jelenlévő (legtöbbször hűbérura) tisztelte meg azzal, 
hogy ajándékba adta neki. 

Ha ceremoniális keretek között zajlik a 
lovaggá ütés, akkor hosszabb előkészületeket 
igényel. 

A leendő lovag három napos szigorú böjtöt 
tart, a harmadik nap estéjét pedig imádkozásba 
merülve istene szentélyében tölti. 

 Másnap reggel felveszi az avatásra 
előkészített öltözékét, magára ölti a páncélját. Két 
általa kiválasztott fegyvernök vagy apród, ritkábban 
lovagok viszik utána a sarkantyúját és a kardját a 
kardhüvellyel és a fegyverövvel. Avatási joggal 
gyakorlatilag minden lovag rendelkezik, de 
jellemzően csak az idősebb, tekintélyesebb lovagok 
szoktak élni vele. 

Miután a leendő lovag az avatást végző 
személy (általában hűbérura, vagy egy magas rangú 
nemes hölgy vagy nemes úr) elé járul, letérdel elé. 
Közösen előcitálják az avatás szövegét, majd ezután 
az avatást végző személy a saját kardjának lapjával 
háromszor megérinteti a hajdani fegyvernök vállát, 
aki immáron nagykorúként és lovagként állhat fel. 
Segítői felövezik a kardjával, felhelyezik csizmájára 
a sarkantyúját, az ifjú lovag pedig elmondja lovagi 
esküjét. 
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Ezután vagy ura kíséretében marad, de már 

mint lovag, vagy hazatér, hogy atyja mellett (esetleg 
az helyett) a családi birtok rá eső ügyeit intézze. 
Természetesen tovább műveli magát a lovagi 
tudományokban, igyekszik ismereteit fejleszteni. 

Kevés lovag akad, aki nem tagja valamely 
lovagrendnek. Az apródok és fegyvernökök is 
általában olyan neveltetést kapnak, ami arra készíti 
fel őket, hogy majdan felvételért folyamodhassanak 
abba a rendbe, amelynek uruk is tagja. Végezze 
tanításukat akár atyjuk, akár más lovag, tanításuk 
célirányos.  

Rendenként változó, hogy miként lehet valaki 
a rend tagja. Van ahol a megfelelő oktatást kapott 
(apród- és fegyverhordozó éveiket már maguk 
mögött tudó) lovagok a lovaggá ütésükkel 
automatikusan felvételt nyernek a rend soraiba, 
másutt ezzel még csak arra formálhatnak jogot, hogy 
felvételüket kérhessék. A követelmények rendenként 
változóak, a jelöltet általában addigi ura készíti fel 
az újabb kihívásokra.  

Tovább tanítja-taníttatja, de ezúttal már olyan 
ismereteket kell elsajátítania az ifjú lovagnak, ami az 
adott rendre jellemző.  

Ha az ifjú lovag hazatér birtokára, akkor sem 
ülhet kényelmesen a babérjain. Elvárják tőle, hogy a 
szükség órájában fegyvert fogjon akár a hazáját, 
akár a birtokát fenyegeti veszedelem. 

Elvárják tőle, hogy lovagi tornákon vegyen 
részt, de széles körben ismert szokás az is, hogy a 
lovag úgynevezett „kalandozásra” indul, mely során 
időnként tábort ver egy-egy város mellett, vagy 
nemesi birtokon és párbajt vív minden arra érdemes 
jelentkezővel. 

Egy bizonyos Orem cwa Estioss ereni 
lovagról feljegyezték, hogy a Psz 3521. 
esztendőben egy ilyen „kalandozás” során 
bejárta az Északi Szövetség országait, mely 
során 371 párbajt vívott és nyert meg. 

Ha egy lovagot megvádolnak valamivel, 
de a vádlójának sem tanú, sem egyértelmű 
bizonyíték nem áll rendelkezésére, a lovagnak 
jogában áll ártatlanságát fegyverrel bizonyítani. 
Vádlójának vagy egy mindkettejük által 
elfogadott tekintélyes személynek zálogul 
átadja kesztyűjét, s lovagi becsületére 
megesküszik, hogy a meghatározott napon 
megjelenik a párbajra. Emellett kezest is állít, 
aki felvállalja vele együtt ügye igazát annak 
minden lehetséges következményével együtt. 

Vádlójának is így kell tennie.  
Ha a vádlott alulmarad a párbajban, azt 

vétke bizonyítékának szokás tekinteni, s a 
bűnnek megfelelő büntetéssel sújtják.  

E sorsban kezese is osztozott vele. 
Ha a megvádolt lovag győz, úgy 

ártatlannak bizonyul a felhozott vádakban, 
vádlóját és annak kezesét sújtja ugyanaz a 
büntetés. 

Hasonló párbajokra szokott sor kerülni 
akkor is, ha egy nemes hölgyet ér valamilyen 
vád, amit egyértelműen sem bizonyítani, sem 
megcáfolni nem lehet. Ilyenkor neki kell olyan 
bajnokról gondoskodnia, aki kiáll az ügye 
igazáért és képviseli őt a párbaj során. 

A bajnoknak ugyanúgy kezest kell 
állítania mintha őt vádolták volna meg. A 
vádlónak szintén a fentiek szerint kell eljárnia. 

Ha ő maga nem párbajképes valamely 
okból, akkor ő is állíthat maga helyett bajnokot 
aki felvállalja az ügyét. 

A lovagi becsületkódex 

Az ifjú lovagnak a leendő rendjének 
reguláját, belső becsületkódexét is meg kell 
tanulnia, sőt magáévá kell tennie. Ennek 
szigora rendenként változó, van ahol kevés 
vagy semmilyen kötöttséggel nem jár, másutt 
olyan szigorú és vaskalapos, mint a dwoon 
etikett. 

A rend becsületkódexe hivatott útmutatást 
adni a lovagnak, hogy miként élje 
mindennapjait az alapvető lovagi elveken túl. 
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Az alapvető lovagi kötelességek a 
következők: 

• Védelmezni a nőket. 
• Védelmezni az elesetteket. 
• Szolgálni hazáját. 
• Szolgálni hűbérurát. 

Sok rendben ehhez magyarázatokat 
fűztek, egyrészt hogy egyértelműbbé 
tehessék tagjaik számára, hogy mit is 
jelentenek a fentiek pontosan, másrészt, 
hogy ne bújhasson ki a rend tagja alóla 
azzal, hogy kicsit „tágabban értelmezi”. A 
könnyebb megtanulhatóság kedvéért ezt 
sokszor versbe is szedik: 

 
Az Lovagi Reguláról 
 
Elsorolom rendre mindazon erényeket, 
Melyről az igaz lovagot bízvást 
megismered. 
Ki a Rendünk tagja s velünk egy hitet vall,  
Az a Regula szerint él s a Regula szerint 
hal. 
 
Eleink hagyták ránk eme erényeket, 
Melyet jó lovagok, kell követnetek. 
Ki ezt megszegi, őseinket sérti meg, 
Nem viselheti tovább a lovag nevet. 
 
A Regula sorai azért íródtak vala, 
Hogy példát és irányt mutassanak vala. 
Hogy a lovagnak tartása és támasza legyen, 
Hogy utat mutasson, mikor, mit s hogy 
tegyen. 
 
Ki csak színleg vallja magáénak eme 
erényeket, 
Ki csak pórként bitorolja a jó lovagi nevet, 
Ki a Regula szavait magáénak nem érzi, 
Jobb ha hamis esküvel bűneit nem tetézi. 
 
Tiszteld az idősebbet s tapasztaltabbat, 
Tiszteld a bölcsebbet s tanultabbat. 
Fogadd meg tanácsaikat, ha javadra válik, 
Aki úszni haltól tanul, nagyot nem hibázik. 
 
Nemes vagy pór, a nőket védelmezzed, 
Fegyverrel vagy bántó kézzel őket ne 
illessed. 

De ha asszonyszemély fegyverrel ront neked, 
Nem lovagiatlan, magadat megvédened. 
 
A gyengét és elesettet védd és gyámolítsd, 
Szükségét lehetőségeid szerint enyhítsd. 
Segítsd őket, de szem előtt kell tartani, 
Nem neked kell az egész világot megváltani. 
 
Lovagnak méltó fegyvere a kardja, 
Ok nélkül kihúzva, kezében nem tartja. 
De a lovag szava is olyan erős legyen, 
Hogy  kard helyett is győzedelmeskedjen. 
 
Egy napod se teljen rest tétlenséggel, 
Kezdjed és végezd tested edzésével. 
Törj kopját, midőn torna hirdettetik, 
Hol a jó lovagság rendre megmérettetik. 
 
Lovagként s úrként pallosjogon, 
Ítélkezhetsz az egyszerű pórokon. 
Mindig hallgasd meg mindkét felet, 
Megfontoltan hozz ítéletet. 
 
A lovag legyen bátor, mindig, minden esetben, 
Úgy a szavakban, mint a tettekben. 
Soha ne légy rest kimondani vagy megtenni, 
Azt és úgy, ahogy a Regula megköveteli. 
 
De szavaid mögött legyen egy gondolat, 
Mely neki tartalmat és magvat ad. 
Bölcsen szólj, ha szádat szólásra nyitod, 
Az üres fecsegés pórias dolog. 
 
Bölcsességet ellesni szabad, tanulni kötelesség, 
A hirtelen és tompa elme igen nagy ellenség. 
Kérdezz ha kell és tudásod gyarapítsd, 
S ezzel magadon is, másokon is segíts. 
 
Hűség a hazádnak, hűség a vérednek, 
Hűség uradnak és a lovagtestvéreknek. 
Adott szavad, esküd mindig erős legyen, 
Ezekben kétség elő sose vegyen! 
 
Jó modorod, nyugalmad soha el ne hagyjon, 
A Regula mindig példát s utat mutasson. 
Ha igaz szívvel vallod, támaszod lehet, 
Isten hozott testvér, emeld esküre kezed! 

 
(A shadoni Kékpajzsos lovagrend Regulája.) 
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Országonként, kultúránként és egyénenként 

változó, hogy a fentieket hogy értelmezik. 
Általában csak a velük azonos társadalmi 

rangú  hölgyekre érzik kötelezőnek a nőkre 
vonatkozó intelmeket. Egy polgári vagy póri 
származású nővel szemben már nem feltétlenül érzik 
fontosnak a lovagtól elvárható viselkedési formák 
betartását. Persze ennek ellenkezőjére is akad példa. 
Egy shadoni lovagról, név szerint Awordys del 
Canettoról jegyezték fel, hogy egy ízben mély 
meghajlással köszöntött két örömlányt Shadon 
utcáin. Kísérője, egy bizonyos Morius del Carro 
megrökönyödve jegyezte meg neki:  

- „Megbocsáss jó uram, de ezek közönséges 
utcalányok !” 

- „Valóban.” - felelte a lovag. - „De inkább 
megadom a tiszteletet nekik is, mintsem hogy 
megfeledkezzek arról egy rangbéli hölgy 
jelenlétében.” 

Van ahol az ilyesmi egyenesen 
elképzelhetetlen. Egyetlen toroni lovag sem lesz 
udvarias és előzékeny egy Sedular vagy Navor 
kasztú nővel szemben. 

Furcsán is venné ki magát, ha egy Famor 
meghajolna valaki előtt, akinek az ő jelenlétében 
legalábbis térden állva, fejet lehajtva illik 
tartózkodnia, 

Saját kasztjának tagjait sértené vérig vele. 
Az elesettek gyámolítása is gyakran kimerül 

néhány imában, esetleg némi e célt szolgáló 
adományban. Persze vannak vidékek, ahol ez 
egyáltalán nem dívik. Egy gorviki lovag például 

nem fogja gyámolítani az elesetteket, vallása 
alapvető dogmáit sértené meg vele.  

Toronban sem szokás ez, elvégre Tharr 
akaratából született mindenki a maga kasztjába. 

A hazájának szolgálata általában minden 
lovagnak szíve ügye, származásától 
függetlenül. 

Ez alól csak azok kivételek, akiknek a szó 
hagyományos értelmében nincs hazájuk, mint 
például a Kard Testvériség lovagjai. 

A hűbérúr szolgálata is eltérő súlyú attól 
függően, hogy mely ország, rend lovagjairól 
van szó. 

A pyarronita országokban és Shadonban 
rendszerint hagyományos módon értelmezik, de 
van ahol a hűbérúr fogalma mint olyan, nem 
létezik. 

Van ahol feltétlen hűséggel tartoznak 
neki (Toron) és van ahol bár létezik a fogalom, 
de nem jelenti azt, hogy a hűbéres ne léphetne a 
hűbérura helyébe a Változás Törvénye szerint. 

Egy szó mint száz, a „lovagi becsület” és 
„lovagi kódex” fogalma rendenként, 
országonként és egyénenként igen színes képet 
mutat.  

A lovagi fegyverzetről 

Egy teljes rend lovagi felszerelés 
önmagában egy kisebb vagyont ér, könnyen 
elérheti a 200-250 aranyat. Csak az engedheti 
meg magának ezt az életformát, aki meg tudja 
teremteni a hozzá szükséges anyagi hátteret. 

Egy lovag felszerelése a következőkből 
állhat: 

 
• Nehéz harci ló   10 arany 
• Könnyű harci ló  3 arany 
• Málhás ló    1 arany  
• Lószerszám (3 lóra)  5 arany 
• Teljes vértezet   200 arany 
• Félvértezet   120 arany 
• Mellvért    80 arany 
• Pikkelyvért   20 arany 
• Sodronying   12 arany 
• Sodronyruha  25 arany  
• Közepes pajzs   1,5 arany 
• Lovagkard   3 arany 
• Pallos    5 arany 
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• Másfélkezes kard  2,5 arany 
• Hosszúkard   1,5 arany 
• Lovaskopja   1 arany 
• Nehézlovas kopja  1,5 arany 
• Egykezes csatabárd 6 ezüst 
• Kétkezes csatabárd 2 arany 
• Csatacsákány   8 ezüst 
• Egykezes buzogány  1 arany 
• Csatacsillag   3 arany 

 
A lovak lószerszámmal együtt 

kerülnek 18-20 aranyba. Jellemzően 
szükség van a három lóra, egy kell a 
málhának, egy amin utazik és egy amin 
harcol. Az utazásra használt ló legjobb ha 
könnyű harci ló, az elbírja a lovag 
utazáshoz használt fegyverzetének (könnyű 
vért, pajzs, 1-2 fegyver) súlyát, veszély 
esetén harcolni is tud róla és majdnem 
olyan sebességgel haladhat, mintha utazó 
lovon ülne. 

A nehéz harci lovat általában akkor 
használják, ha teljes vértezetben kell harcba 
indulnia, egyéb esetekben kímélik. 

Vértezetből is 2-3 darabra van 
szüksége, ebből az egyik általában 
sodronying vagy egy teljes sodronyruha 
sodronycsuklyával, ami fölé egy címeres 
felsőköntöst húznak. A másik rendszerint 
mellvért vagy félvért, a harmadik pedig egy 
rend teljes vértezet. 

Utazáshoz és úgy általában a 
hétköznapokban szokták rendszerint a 
könnyebb vértet hordani, csaták, ostrom 
előtt veszik csak föl a teljes vértet. Teljes 
vértben igen ritkán utaznak, ha így tesznek, 
annak mindig alapos oka van. 

Vértezetük értéke 92 – 212 arany 
között mozog. 

Fegyverzetük is sokoldalú, kardokból, 
csatabárdokból, buzogányokból és 
kopjákból áll. A kard általában lovagkard, 
de nem ritka a hosszú-, másfelkezes- vagy 
kétkezes kard sem. Az ellenfél 
páncélozottságától függően használnak 
buzogányokat, csatacsillagot és 
csatabárdokat is. 

Fegyverzetük értéke 10-15 arany 
között mozog. 

A lovagok is igyekeznek úgy képezni magukat 
fegyverhasználat terén, hogy a lehető legtöbb féle 
kategóriájú fegyverhez értsenek. Így ha a saját 
fegyvereiket egy csata forgatagában elvesztik vagy 
eltörik, jobb eséllyel találhat olyan fegyvert, amihez 
ért valamelyest. 
Kategóriák: 

Ha az általa ismert (fegyverhasználat 
képzettség) fegyverrel azonos kategóriájú fegyverrel 
harcol, az alábbi módosítókkal teheti: 

Ké: -6 Té: -15 Vé: -15 
• Szúrófegyver 
• Vágófegyver 
• Zúzófegyver 
• Szálfegyver 

Családok: 
Ha az általa ismert (fegyverhasználat 

képzettség) fegyverrel azonos fegyvercsaládba 
tartozó fegyverrel harcol, az alábbi módosítókkal 
teheti: 

Ké: -3 Té: -10 Vé: -8 
• Csatabárdfélék 

Shadleki buzogány, egy- és kétkezes 
 csatabárd, csatacsákány, csatacsillag.   

• Rövid szúró/vágó fegyverek 
Tőr. 

• Hosszú szúró/vágó fegyverek 
Hosszúkard, lovagi kard, másfélkezes kard, pallos, 
hegyestőr. 

• Zúzófegyverek 
Egy- és kétkezes buzogányok, egykezes harci 
kalapács. 

• Láncos fegyverek 
Láncos buzogány. 

• Szálfegyverek 
Alabárd, lándzsa, kopja. 

 
A buzogányt és csatacsillagot a hajlékony 

páncélt (pl. kivert bőrvért, lánc- és sodronying) 
ellenfél ellen veszik elő, ezen vértek SFÉ-je a fenti 
fegyverek ellen mindössze 1.  

A keményített bőr és pikkely vértek SFÉ-je 
változatlan. Merev fémvértek (mellvért, fél- és 
teljesvért) ellen nemigen használják őket, ugyanis 
ezen vértek kétszeres SFÉ-vel állnak ellen a 
zúzófegyverek támadásának. Azonban ha a 
zúzófegyver sebzése meghaladja a merev fémvért 
megduplázott SFÉ-jét, akkor az behorpad és 1K3 Fp 
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veszteséget okoz a viselőjének, amíg el nem 
távolítják. 

Ez utóbbi sebzés Ép-be soha nem csúszik át. 
Merev fém vértet viselő ellenfél ellen shadleki 

buzogányt vagy csatacsákányt fognak a kezükbe, 
kihasználva a fegyver átütőerejét. 

Ezen fegyverek esetében ez annyit jelent, hogy 
az átütőerő (3) levonódik a célpont által viselt páncél 
SFÉ értékéből. Hasonló célt szolgál az azonos 
tulajdonságokkal rendelkező hegyestőr is, melyet 
konkrétan a nehéz vértek átszúrására fejlesztettek ki. 
Ez utóbbit fő fegyverként nem, de kiegészítő 
fegyverként szívesen magukkal hordják. Egyes 
vidékeken kegyelemtőrnek vagy páncélszúrónak is 
szokták nevezni. 

Kedvelt fegyverük a láncos buzogány is, 
előszeretettel használják ki azt a tulajdonságát, hogy 
a buzogányfej és a nyél közötti lánc miatt nehezebb 
ellene védekezni (Vé -5). 

Hárításnál ugyanis, ha kellő helyen (a hárító 
eszköz széléhez közel) csapódik be a láncos 
buzogány nyelének felső vége, a lánc rendszerint 
rásimul a hárító eszköz (pajzs, alkarvédő) felületére 
és a buzogányfej egy látszólag sikeres hárítás 
ellenére  is megsebzi az ellenfelet. 

Kardokat általában a komolyabb, fontosabb 
párbajok, viadalok és a könnyebben vagy egyáltalán 
nem páncélozott ellenfelek ellen használnak. A 
lovagi kard amolyan státusz szimbólumnak számít, 
rajtuk kívül nem is szokta hordani senki. Általában 
közepes pajzzsal kiegészítve használják. Lassú 
fegyver úgy támadásban mint védekezésben, de a 
sebzése igen jelentős. 

Gyakori fegyver a lovagok oldalán a 
hosszúkard.  

Széles körben elterjedt fegyver, leginkább 
azok kedvelik akik a könnyebb páncélokhoz és az 
ehhez igazodó harcmodorhoz vannak szokva, mint 
például Krad lovagjai. 

Kis- vagy közepes pajzsot használnak mellé. 
Kedvelt kardféle még a másfélkezes kard azon 

egyszerű okból, hogy akár pajzs nélkül két kézre 
fogva, akár pajzzsal együtt remekül használható. 

 
A kétkezes kard (más néven a pallos) 

jellemzően csatafegyver, lóról nem, inkább gyalog 
használják. Pajzsot mellé csak igen kivételes 
fizikumú egyének képesek használni, ezért - szó 
szerint - kétélű fegyver. Mert bár a sebzése igen 
jelentős (ahová egy kétkezes kard lecsap, oda ritkán 

kell odavágni ismét), a fegyver nagyon lomha 
és roppant nagy a helyigénye. 

 
Alakzatban lóról használják a kopját 

(általában nehéz-, ritkán könnyűlovas kopját), 
mely méltán tette rettegetté a lovagokat a 
harcmezőn. 

Rohamozva támadják előreszegezett 
kopjákkal az ellenséges gyalogságot, mely vagy 
szétszalad, vagy a kopják hegyén, illetve a 
lovak patái alatt leli halálát. 

Ha nem fullad ki a roham és sikerül 
áttörni a gyalogság sorain újra felfejlődnek és 
ismét rohamra indulnak. 

Ha kifullad a roham, akkor 
kézifegyverekkel (kard, buzogány, 
csatacsákány, stb) igyekeznek kivágni magukat. 

A lovagi harcmodor 

 
A lovagi harcmodor a pajzsra és a 

vértezetre épít, ezek adják a védelmük alapját. 
Egy teljes vértet viselő, baljában közepes 
pajzsot tartó lovag igen kemény ellenfél lehet 
szinte bárkinek. A pajzs adta +35 VÉ általában 
elégséges szokott lenni ahhoz, hogy az ellenfél 
vagy ne találja el, vagy ne sebezze meg 
komolyan (Ép). Ha a védelmén át is jut egy-egy 
támadás, akkor még mindig ott van a páncél, 
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ami a maga 4-6 pontnyi SFÉ-jével igen jó 
védelmet jelent. 

 
Azt gondolhatná az ember a 

lovagokról, hogy ha valakik, hát ők teljesen 
tisztán harcolnak, nem cseleznek-
trükköznek, kard ki kard, egy-egy ellen, 
győzzön a jobbik!  

Nem is tévedhetünk nagyobbat, ha ezt 
így gondoljuk. A lovag nem ostoba. Csak 
azért mert lovag. Nem fogja magát holmi 
eszme miatt hátrányos helyzetbe hozni, 
vagy kiszolgáltatni magát az ellenfelének. 

Van egy becsület- és erkölcskódexe 
amihez tartania illik magát, de ezek csak a 
legritkább esetekben írnak elő komolyabb 
megkötéseket a fegyveres harc terén. 

Becsületes lesz, egyenlő esélyekkel 
fog harcra kiállni – olyanokkal szemben 
akik erre méltóak. Az ork páriák, a rabló 
haramiák, a lenézett és gyűlölt ellenség 
parasztkatonái pont nem ezek közé 
tartoznak... 

 
A legalapvetőbb módszer, hogy - 

mesterfokú Pajzshasználat esetén - 
támadnak a pajzzsal is. 

Nem idegen tőlük a Kiegészítő 
Támadás képzettség használata sem, mely 
során markolatgombbal, keresztvassal vagy 
vaskesztyűs ököllel sújtanak ellenfelükre - 
rendszerint az arcot támadva. 

Nem idegenkednek a Fegyvertörés és 
a Lefegyverzés képzettség használatától 
sem, mint ahogy a Pusztítás képzettség 
legyakorlottabb használói között is igen sok 
lovag akad. 

 
A lovagi hagyományokat lazábban 

értelmező lovagrendekben előfordulhat még 
a Kétkezes Harc képzettség használata is. 
Az egyik kezében hosszúkardot, a másikban 
hegyestőrt forgató lovag igen hamar 
eldöntheti a maga javára a küzdelmet egy 
jól kivitelezett Ismétlő Csellel például, ahol 
a hosszúkarddal félresöpri ellenfele 
fegyverét és a hegyestőrrel tör át a 
megnyitott védelmen és az ellenfele 
vértezetén egyaránt. 

 

Megfelelően előkészített csatacsákánnyal, 
buzogánnyal és csatabárddal szokták végrehajtani az 
alábbi cselt. 

A fegyver markolatába egy rövidített pengéjű 
hegyestőr van elrejtve, melyet egyetlen 
csavarintással és rántással ki lehet onnét húzni. 

A lovag jobb kézzel egy ál támadást indít 
fentről lefelé az ellenfele fejét célozva, de esze 
ágában sincs eltalálni. Ha mégis sikerül, az csak jó, 
de a cél az, hogy az ellenfél hárítsa a magas 
támadást. 

Amikor ez megtörtént, a bal kezével kirántja a 
markolatból a hegyestőrt és támad vele. 

A hegyestőrrel végrehajtott támadáshoz 
hozzáadódik az eredeti fegyver támadó értéke 
(Ismétlő Csel). 

 
A kétkezes fegyvereket favorizáló lovagok 

előszeretettel lepik meg az ellenfeleiket a fegyverük 
hagyományostól eltérő használatával. A Kiegészítő 
Támadás képzettséggel például remekül meg lehet 
lepni az ellenfelet oly módon is, hogy a fegyvert 
(teszem azt egy kétkezes kardot) markolatnál és a 
penge első harmadánál (vaskesztyűs kézzel) 
megmarkolva nem vágnak, hanem szúrnak vele. 
Mivel az ellenfél nem ilyen támadási formára 
számít, igencsak meg fog lepődni és megilleti a 
felkészült lovagot a képzettségnél leírt bónusz. 

Vagy például, ha a kétkezes kardot jobb kézzel 
a markolatgomb környékén, bal kézzel a 
keresztvasnál fogja meg és máris egy jó 160 hüvelyk 
hosszúságú pengét szegezhet az ellenfelének.   

Ha a kezdeményezés a hosszabb penge miatt 
nem feltétlenül jár neki alapból, a meglepetés (Nem 
a meglepetésszerű támadás!) garantált, főleg ha még 
meg is rohamozza az ellenfelét. 

 
Ha a szükség úgy hozza, akár a pengét kapják 

két kézre és a markolatgombbal vagy a keresztvassal 
sújtanak le ellenfelükre. 

Ez utóbbi esetben a fegyver sebzése 1K6+2. 
Ebből fejlődött ki egy igen aljas, de igen 

hatékony csel. 
 
A fenti módon kivitelezett támadás után a 

lovag nem a markolatnál, hanem bal kézzel a penge 
közepe és alsó harmada között, jobb kézzel a 
keresztvasnál fogja a kardot. 

A csel végrehajtásához meg kell nyernie a 
kezdeményezést és le kell róla mondania. 
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Ellenfele támadást indít, amit a kardja lapjával 
hárít és ezzel egy időben magától fel- és elfelé tolja 
az ellenfele fegyverét, igyekezve a bal kezénél lévő 
kardhegyet ráirányítani. Ha ez sikerül, akkor +10 
Té-vel támadást intézhet ellene egy fentről lefelé 
zuhintott szúrás formájában, mely során a tenyerén 
csúsztatja végig a pengét, ezzel irányban tartva azt.  

A megtámadott egy ilyen támadás hárítására 
sem pajzsát, sem fegyverét nem használhatja. 

Természetesen egy ilyen támadás 
kivitelezéséhez a minimum egy mesterfokú 
Fegyverhasználat az adott fegyverre. 

Ha az ellenfélnek is mesterfokú 
Fegyverhasználata van az adott fegyverre, 30 % 
eséllyel rá fog jönni, hogy a lovag mire készül. 

A fenti módokon használt kétkezes kard 
sebzése nem 3K6+2, hanem jóval kisebb, csak 2K6. 

 
Ezeken kívül még szívesen alkalmazzák a 

Kivárás, Megtévesztés és Feltartás cseleket is. 
A Lefogás harci csel is igen népszerű egyes 

rendek tagjai között. A lovag igyekszik ellenfele 
fegyverét a páncélkesztyűs kezével lefogni, majd 
pedig a saját kezében lévő fegyverrel támadja a 
kiszolgáltatott ellenfelét. 

Egyes lovagrendek (dartoniták, orwellánusok, 
ranagoliták) nem rettennek vissza a mérgek 
használatától sem, lovagjaik szívesen használják, sőt 
gyakran maguk keverik őket. 

A lovagok tartanak a távolsági fegyvereket 
használóktól. Hiszen azok ha kellő idejük van rá, 
kellően képzettek és kellő számban vannak jelen, 
megölhetik anélkül, hogy érdemben ártani tudna 
nekik. Ezt persze soha nem ismernék be, annál azért 
dölyfösebbek, de kellő lekezeléssel viseltetnek az 
ilyen nemtelen fegyvereket használók irányában, 
gyáváknak tartják őket. 

A legtöbb lovag nem használ hajítófegyvert 
vagy lőfegyvert – a harcmezőn. 

Azonban vadászaton előszeretettel használják 
őket, dárdát vetnek, íjat feszítenek, de a hajítóbárdot 
sem vetik meg. 

Egyes lovagrendek (kráni és nem kráni elf 
rendek, dartoniták például) nem ilyen válogatósak, 
ők akár a harcmezőn is használnak ilyen 
készségeket, sőt a dartonitáktól a hajítófegyverek 
használata sem áll távol. 

A Marico con Rabora rend tagjai például 
lovagi kardot tanulnak meg dobni, egyes Dreina 
hitét valló lovagrendek pedig élezett peremű kis 

pajzsokat repítenek célba sokszor meglepő 
hatékonysággal. A dartoniták meg bármit, ami 
a kezük ügyébe kerül, ha hajítófegyvernek 
teremtették az istenek, ha nem. 

 Más kisebb-nagyobb rend is él ilyen 
eszközökkel, melynek gyökere rendszerint a 
rend alapításakori időkre nyúlik vissza. 

 
A kaszt harctéri erejét leginkább a lovas 

harcmodor adja. A nehézlovasság pedig igen 
értékes fegyvernem. Minden hadvezér 
megfontolja, hogy mikor vesse be őket, hiszen 
soraikban sok-sok kisebb-nagyobb rangú 
főnemes is akad, akiknek értelmetlen halálba 
küldése komoly politikai, erkölcsi és anyagi 
veszteség lenne. Fogságba esés esetén is jó 
esélyeik vannak a túlélésre. 

Ha a gyalogság nem mészárolja le őket, 
akkor hosszabb-rövidebb raboskodás után 
váltságdíj fejében rendszerint hazatérhetnek. A 
lovagok a harcmező mindkét oldalán tisztelik 
egymást, elismerik a másik rangját, címét és 
ennek megfelelően viselkednek vele. 

Az ellenséges gyalogság csupán 
csőcselék, legyőzendő akadály, hogy 
eljuthasson a méltó ellenfélhez, az ellenség egy 
lovagjához.  

Ilyenkor szabályos párbajok szokta 
kibontakozni, amit egyik fél gyalogosai sem 
merészelnek megzavarni, tudják jól, hogy az a 
halálukat jelentené bárki is győz.  

Az ilyen párbajok során sokszor az 
egyébként nem túl emberbarát vagy becsületes 
eszmerendszerek lovagjai is meglepő 
lovagiasságról tesznek tanúbizonyságot. 
Lovasroham 

Több tucat, olykor több száz lovag 
felsorakozva, kopját szegezve ront neki az 
ellenséges gyalogságnak, igyekezve eltiporni 
vagy kopjahegyre tűzni azokat. Ha sikerül 
áttörni rajtuk, megpróbálnak ismét felfejlődni 
és megismételni a rohamot. 

Egy ilyen támadás során (melyhez 
legalább 20 láb vágta kell hogy kellőképpen 
felgyorsuljon) a lovag a következő 
módosítókkal támadhat. 

Az előtte állókra szálfegyverrel: 
Ké: lovagé Té: +50 Vé: -20 Sebzés: *2 
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A mellette lévőkre közelharci 
fegyverrel: 

Ké: +4 Té: +30 Vé: -20 Sebzés: *2 
 
Ha eközben közelharci támadással 

eltalálják, nemcsak a (duplázott) sebzést 
szenvedi el, hanem még a nyeregből is 
kizuhan, (2K6+SFÉ) Fp sérülést szenvedve 
el. 

 
A ló +50-es Té-vel (Vé: -25) támad az 

előtte állókra, akik - ha nem menekülnek el 
- csak akkor képesek kitérni útjából, ha a ló 
elvéti a fenti támadást. Ekkor csak 2K6 Fp-t 
sebződnek, de ha sikeres a támadás, 4K6 Fp 
sérülést szenvednek el. Akit a ló túlüt, azt a 
sebzés mellett még fel is löki, esetenként 
eltapossa. 

Akit nem üt túl de eltalálja, azt csak 
ellöki és az illető elveszíti a támadási jogát 
az adott körre. 

A lónak is, a lovasnak is és a velük 
harcba bocsátkozóknak is csak 1-2 
támadásra nyílik lehetőség az adott körben. 
Legázolás 

Lovas arcvonal alkalmazhatja 
gyalogosok hátraszorítására, vagy 
magányos lovas, hogy kitörjön a 
gyalogosok gyűrűjéből. 

Lovasa sarkallására a ló nekiront az 
előtte állóknak. Eközben harap, mellső 
lábaival rúg. 

Egyszerre legfeljebb két egymás 
mellett álló gyalogost tud ezen a módon 
támadni, aki nem tud vagy nem akar 
elmenekülni előle arra +50-nel, egyébként 
+25-tel támad. 

A lovas előrefelé csak szálfegyverrel 
támadhat, ennél rövidebb fegyverrel csak a 
mellette állókra támadhat. Egy támadását 
elveszi a ló irányítása, így ha csak egy 
támadása volt az adott körben, akkor 
egyáltalán nem támadhat. 

Lovas: Ké: +12 Té: +10 Vé: +20 
Ló: Ké: - Té: +25 / +30 Vé: - 
 
A legázolás hatékony ellenszere a 

lándzsafal, az ellen nem alkalmazható. 
 

Táncoltatás 
Lovasa utasítására a ló rúgkapál, táncol, 

forgolódik, puszta tömegével igyekszik távol tartani 
a gyalogos támadókat. 

Lovasa annyi támadást adhat le a körben 
amennyire egyébként is jogosult lenne. 

A ló egyszer támad egy véletlenszerűen 
kiválasztott célpontra. 

Nagy előnye, hogy a Túlerőből fakadó 
hátrányokat ilyenkor nem szenvedi el a lovas. 

Kifulladt lovasroham esetén alkalmazzák, 
hogy elég teret nyerjenek egy újabb rohamhoz 
illetve a kitöréshez. 

Lovas: Ké: +7 Té: +5 Vé: +40 
Ló: Ké: - Té: - Vé: +20 
 

Harc mozgó lóról 
Ha a fentiek egyikét sem alkalmazza, akkor 

csak a lova taktikus mozgatásával és a magasabbról 
támadással tud magának előnyt szerezni a lovas a 
gyalogosokkal szemben. 

Ekkor az alábbi módosítókkal harcolhat: 
Lovas: Ké: +7 Té: +20 Vé: +20 
 
A ló értékei nem változnak, de előszeretettel 

használja ilyenkor a hátsó lábait rúgásra. 
Hátrafelé a ló +50 Té-vel és +2K10 Sp 

sebzéssel rúg. Akit eltalál azt odébb penderíti, 
túlütés esetén el is repíti. 

A lovasoknak a lándzsások és az íjászok a 
legnagyobb ellenségeik. A lándzsások kihasználva a 
hosszú lándzsa és az alakzat adta előnyöket képesek 
lehetnek megtörni egy-egy lovasrohamot is akár, 
míg az íjászok -optimális esetben- könnyedén 
végezhetnek a lovasokkal biztonságos távolságból. 
Persze a harcmezőkön sok minden van, csak éppen 
az optimális esetek ritkák nagyon. 

Célzófegyveres támadás esetén Legázolás és 
Lovasroham esetén kiszámíthatóan, Táncoltatás és 
Harc Mozgó Lóról esetén pedig kiszámíthatatlanul 
mozgó célpontnak számít ló is és lovasa is. 

A lovagok természetesen a lovaikat is védik, 
egyrészt mert drága, másrészt mert -mint minden 
jóravaló lovas ember- érzelmileg is kötődnek 
hozzájuk. 

A lóra való vérteknek is két jellemzője van (a 
súlyán és az árán túl) SFÉ és MGT. 

Az SFÉ szerepe nem változik, az MGT viszont 
a ló sebességéből vonódik le. 
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Homlokvértet, nyakvértet, szügyvértet és 
farvértet szoktak a lovakra adni, ezek sokszor igen 
gazdagon díszítettek, szépen megmunkáltak. 

A homlokvért elölről, a nyakvért oldalról, a 
szügyvért elölről és oldalról, a farvért oldalról és 
hátulról védi a lovat. A homlok- és szügyvérten 
elhelyezett tüskék és pengék roham esetén +1K6 SP 
sebzést okoznak. 

Lóra való páncél: SFÉ MGT 
Lemez    9 -25 
Pikkely    6 -15 
Sodrony   5 -10 
Bőr    4 - 
 
Ára és súlya az emberre való, azonos típusú 

teljes vértek ötszöröse. 

A kard 

A lovagok sokféle fegyvert használnak Ynev 
szerte, de a leginkább megbecsült fegyverük, mely 
már-már státuszszimbólum számba megy, az a kard. 

Ezzel övezik fel őket lovaggá ütésük 
alkalmával, ezért többet jelent számukra mint 
egyszerű fegyver. Jelképe annak, amik. 

A lovagkard a lovagok jellemző fegyvere. 
Egyenes, kétélű pengéje 80-120 cm hosszú. A vége 
lekerekített vagy igen tompa szögben csúcsos. 
Támadó fegyver lévén a keresztvasa kicsi, mert a 
fegyvert forgató lovagok inkább pajzsukat 
használják védekezésre.  

A hatalom és a nemesi rang szimbóluma, a 
lovagokon kívül másnak nincs joga viselni. 

 

 
Ké: 2 Té: 10 Vé: 7 T/k: 1 Sebzés: 2K6+2 
Súly: 3,5 font, Ár: 3 arany 
 
A pallos szintén lovagi fegyver, hossza nem 

ritkán eléri a két láb, amiből az egyenes, kétélű 
penge 160 cm. Két kézzel forgatják. Használatához a 
Karakternek legalább 14-es erővel és 1,8 láb 
testmagassággal kell rendelkeznie. 20-as Erő felelett 
egy kézben is forgatható. Hátránya a lomhasága és a 
nagy helyigénye. 

 
 
Ké: 0 Té: 6 Vé: 2 T/k: 1/2 Sebzés: 3K6+2 
Súly: 7 font, Ár: 5 arany  
 
A hegyestőr nehézvértek megjelenésével 

fejlődtek ki a merev fém vértek átszúrására is 
alkalmas nyársszerű fegyverek, melyeknek 
három vagy négy oldalú, tompa élű, erős 
hegyben végződő pengéje kiválóan alkalmas 
volt a lemezvértek átszúrására, illetve 
könnyebben talált utat az illesztékeknél. Ebből 
alakult ki a hegyestőr, mely hasonló a fenti 
elődökhöz, de az éleket itt már ki is fenik. A 
penge 1-1,6 láb hosszú. 

Fő fegyverként nem szokták használni, de 
minden valamire való lovas hord magánál egyet 
-ha máshol nem, hát a nyeregkápára erősítve. 

 
 
Ké: 8 Té: 12 Vé: 10 T/k: 1 Sebzés: 

1K6+2 
Súly: 1,3 font, Ár: 5 arany  
 
A hosszúkard a legáltalánosabb, 

legelterjedtebb fegyver egész Yneven. A 
lovagok közül is sokan használják. Általában 
60-80 hüvelyk hosszú pengéjű, egyenes, kétélű 
kard. 

A fegyverforgató kezet keresztvas, 
ritkábban keresztvas és kosár védi. Általában a 
könnyebb vértezetű lovagok kedvelt fegyvere. 
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Ké: 6 Té: 14 Vé: 16 T/k: 1 Sebzés: 
1K10 

Súly: 1,5 font, Ár: 1,5 arany  
 
A másfélkezes kard a hosszúkardhoz 

hasonló fegyver, de a markolata hosszabb, 
így két kézben is forgatható. 16-os Erő alatt 
nem is lehet másként használni, 16-os Erő 
felett azonban (2K6-2 Sp sebzéssel) egy 
kézben is forgatható.  

 
Ké: 4 Té: 13 Vé: 12 T/k: 1 Sebzés: 

2K6 
Súly: 2 font, Ár: 2,5 arany  
 
Külön köszönet Garmacor 

felhasználónak a kalandozok.hu oldalról az 
ötletért. 

Forrás 

• M.A.G.U.S. Első Törvénykönyv 
• M.A.G.U.S. Második Törvénykönyv 
• M.A.G.U.S. HGB 
• M.A.G.U.S. ÚT 
• Raoul Renier – Lovagok 
• Kulcsár Zsuzsanna – Így éltek a 

lovagkorban 
• Jan Sach- Régi kardok tőrök 

buzogányok a cséphadarótól a párbajtőrig 
• Temesváry Ferenc, Lugosi József - 

Kardok 
 
 

 
Internetes források 
• http://kardrendje.hu/index.php?site=fbooks#fenc

ing_b 
• http://www.lovagok.hu/ 
• http://www.arsensis.hu/ 

 
Képek 
• http://kreativlelek52.lapunk.hu/?modul=oldal&ta

rtalom=1181244 
• http://i629.photobucket.com/albums/uu19/Arnar

on/knightly.jpg 
• http://vignette3.wikia.nocookie.net/dnd4/images/

e/e1/SH2250-920-
1.jpg/revision/latest?cb=20150127215136 

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/9/9a/Edmund_blair_leighton_accolade.jp
g/640px-Edmund_blair_leighton_accolade.jpg 

• http://earthdawn.dragonpaw.org/nexus/pal.gif 
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