
 

 

 

A fejvadászok harcművészete 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A fejvadászok sok fegyvert 
megtanulnak használni és dobni, 
akárcsak a harcművészek. 

Ámde ők ezt nem a 
hagyományok miatt teszik, hanem 
hogy a lehető legtöbbféle fegyver 
forgatásában legyenek jártasak. 
Meghatározó a kultúrkör is, ahol a 
fejvadászt kiképzik, de 
általánosságban elmondható, hogy a 
megtanult 15 fegyver között mindig 
szerepel egy vagy több a különböző 
fegyverkategóriákból és 
fegyvercsaládokból. Így a fejvadász 
bárhol jusson is bármilyen fegyverhez, 
az valamilyen módon ismerős lesz 
számára és boldogulni fog tudni vele. 

Alapesetben, amikor egy 
fejvadász olyan fegyverrel (vagy 
egyéb eszközzel) kényszerül harcolni 
amit egyáltalán nem ismer, azt a 
következő módosítókkal teheti: 

Ké:  -5, Té: -5,  Vé: -10, Cé: -15 
 
Ha képzett legalább azonos 

kategóriájú fegyver forgatásában, 
akkor a következő módosítókkal 
harcolhat: 

Ké:  -1, Té: –,   Vé: -5,  Cé: -5 
 
Ha olyan fegyverrel kényszerül 

küzdeni, amivel azonos családba 
tartozónak forgatásához ért, akkor 
pedig az alábbi módosítók érvényesek: 

Ké:  –, Té: –,   Vé: –, Cé: – 

Fejvadász harcmodor 
Az eredeti leírás szerint, a 

fejvadász középütt helyezkedik el a 
Harcos-Harcművész-Tolvaj kasztok 
alkotta háromszögben. A 
Harcművészekhez a szigorú képzés, a 
tradíciók, hagyományok tisztelete, a 
mentális kiegyensúlyozottság teszi 
hasonlatossá. Valamint a küzdőstílusuk, 
mely olyan szinten lett az abszolút 
hatékonyságra kihegyezve, hogy az már 
művészet. Úgy hatásfokát, mint a 
látványát tekintve. 

Egy fejvadász küzdelemben 
kerülni fogja a kockázatos és felesleges 
mozdulatokat. 

Nem fogja ellenfelét a 
bajvívókhoz hasonlóan körbehajbókolni, 
nem fog a gladiátorokhoz hasonlatosan a 
közönségnek pózolni és játszani, nem 
fog holmi elvek miatt esélyt adni a 
kiszolgáltatott ellenfélnek, mint a lovag 
tenné, nem fog üvöltve rohamozni mint 
a barbár. 

A fejvadász figyel. Szemeivel 
előre, füleivel oldalt és hátra. Mindig 
pár pillanattal ellenfelei előtt jár. Figyel, 
mikor támad rés ellenfele védelmén és 
támad, mérlegelés nélkül, a keze ügyébe 
kerülő legalkalmatosabb eszközzel. 
Horgolótű, piszkavas, ácsszekerce, 
szeneslapát, fakanál, fazékfedő pont 
olyan természetességgel simul a 
kezükbe, mint a shadleki csatabárd, 
vagy a másfélkezes kard. 
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Kategóriák 

• Szúrófegyver 
• Vágófegyver 
• Zúzófegyver 
• Szálfegyver 
• Célzófegyver 

 

Családok: 

• Csatabárdfélék (Shadleki buzogány, egy- és 
kétkezes csatabárd, csatacsákány, csatacsillag) 

• Rövid szúró/vágó fegyverek (Tőr, kés, ramiera. 
rövidkard, slan tőr, sequor) 

• Hosszú szúró/vágó fegyverek (Hosszúkard, 
tőrkard, szablya, jann szablya, jatagán, handzsár,  
lovagi kard, másfélkezeskard, slan kard, mara 
sequor, pallos) 

• Hajítófegyverek (Hajítóbárd, dobótőr, slan 
csillag) 

• Zúzófegyverek (Egy- és kétkezes buzogányok, 
egykezes harci kalapács, bot) 

• Láncos fegyverek (Láncos buzogány, 
cséphadaró) 

• Szálfegyverek (Alabárd, lándzsa, dárda, szigony, 
kopja) 

• Íjak (Bármely típus.) 
• Számszeríjak (Bármely típus.) 

 
A fejvadász célja ellenfele totális 

megsemmisítése, harcképtelenné tétele. 
Nem válogat az eszközökben, számára 

mellékes, hogy mi kerül a keze ügyébe, azt a lehető 
legoptimálisabban fogja felhasználni a céljai 
elérésében. 

Legnagyobb lelki nyugalommal köpnek 
ellenfelük szemébe ha a helyzet úgy kívánja és meg 
akarják zavarni, vagy szórnak a képébe egy adag 
felmarkolt port, földet, kavicsot vagy sarat. 

Egyetlen szabályt ismer; nincs szabály. 
Egyetlen célja van; hogy Ő túléljen és a feladatot 
végrehajtsa. Minden más mellékes. Rengeteg 
kisebb-nagyobb trükk áll rendelkezésre, amik 
segítségével ellenfele fölé kerekedhet, hiába van 
annak erősebb páncélja, fegyvere. 

A fejvadász igen ritkán áll le ellenfelével 
szépen szabályosan vívni. Az ő harcmodorától ez 

pont annyira idegen, mint a barbárétól a 
tőrkard, vagy a bajvívóétól a láncos buzogány. 

A fejvadász trükközni fog és cselezni. 
Nem játszik tisztán és főként nem nyílt 
lapokkal. 

Néhány példa a fentiekre: 
 
A fejvadász (mesterfokon) képzett 

belharcos. Ha puszta kézzel vagy tőr méretű 
fegyverrel küzd, első dolga lesz ellenfele ellen 
belharcot kezdeményezni és azt annak haláláig 
fenntartani. 
Hiszen ő ilyenkor +10-zel (és körönként +1-et) 
támad, ellenfelét pedig levonások sújtják: 

• Képzetlen ellenfél -10-et kap a Vé-
jére (alapfokon képzett ellenfelét ez 
nem sújtja). 

• Egykezes fegyver esetén további -5 
Ké, -10 Té és -10 Vé. 

• Kétkezes fegyver esetén további -10 
Ké, -20 Té és -20 Vé. 

• Szálfegyver esetén további -15 Ké, -
25 Té és -25 Vé. 

 
Ahhoz, hogy belharc-távolságra 

kerülhessen ellenfeléhez, sikeres Közelkerülést 
kell végrehajtania. 

Ha ellenfele rövidkardnál hosszabb 
fegyvert használ, akkor jogosult lesz egy 
megelőző plusz támadásra a közel kerülni 
szándékozóval szemben. Ha ez a támadás 
sikeres, feltartóztatja vele a közeledőt. 

 
A fejvadász már első szinten is képzett 

hátbaszúrásban, ami (Alapfok esetén) +2K6 
Sp sebzést jelent, ha sikerül végrehajtania. 
Mesterfok esetén ez +2K6 Sp ÉS +1K6 Ép 
sebzés. 

A sikeres hátbaszúrás feltétele, hogy 
hátulról és meglepetésszerűen támadjon a 
fejvadász. 

Ezt nyílt harcban nem könnyű kivitelezni, 
de nem is lehetetlen. Ha a környezet lehetővé 
teszi (erdő, ládákkal „zsúfolt” raktárépület, 
félhomályos oszlopokkal teli helyiség, stb) a 
fejvadász első dolga az lesz, hogy az első harci 
körben eltűnjön és valamely tereptárgy 
takarásában megpróbálja megközelíteni 
valamelyik ellenfelet. Ha ez (Lopódzás és 
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Rejtőzés képzettségeivel) sikerül, akkor jó 
esélye van a Hátbaszúrás képzettségét 
alkalmazni. 

 
Remek harci csel számukra a 

Mögékerülés is. 
Megpróbálja magához ragadni a 

kezdeményezést (Köpenydobás harci csel 
kiválóan alkalmas erre) és igyekszik 
ellenfele mögé kerülni. Ehhez észre kell 
vennie a megfelelő pillanatot (Gyorsaság 
próba), amikor is megpróbálkozhat a 
Mögékerülés harci csellel. Ez lehet egy 
pördülés (Gyorsaság próba), egy átbújás 
(Ügyesség próba), egy bukfenc vagy 
vetődés (Esés próba), esetleg egy szaltó 
(Ugrás próba). Ha mindezt hibátlanul 
végrehajtja, akkor ellenfele mögé került aki 
elveszti egyik támadását abban a körben, a 
fejvadász pedig +10 TÉ-vel  (Hátulról 
támadás) támadhat rá..  

Azonban ha elvéti a kezdő Gyorsaság 
próbát, elmulasztotta az alkalmas pillanatot 
és elveszíti a kezdeményezés jogát. Ha a 
Mögékerülő próbát véti el, ellenfele kap 
lehetőséget ellene egy Meglepetésszerű 
támadásra (+30 TÉ). 

 
Elterjedt módszer, hogy homokot 

(vagy más hasonlóan kellemetlen hatású, 
porszerű anyagot) szórnak az ellenfél 
szemébe, hogy elvakítsák. Ehhez elég egy 
alap TÉ-vel végrehajtott sikeres Támadó 
Dobás, ha az ellenfél puszta kézzel, esetleg 
tőrrel vagy rövidkarddal harcol. 

Ezeknél hosszabb fegyver esetén 
Közelkerülés is szükséges. 

 Ha nem áll rendelkezésükre homok 
vagy más porszerű anyag, jobb híján egész 
egyszerűen az ellenfél szemébe köpnek. 

 
Kedvelt módszerük még az általuk 

forgatott fegyver (már ha éppen fegyver van 
a kezükben) „nem rendeltetésszerű” 
használata. 

Ilyenkor nem a fegyver hagyományos 
támadófelületével, hanem annak 
markolatával, nyelével, keresztvasával stb. 
támadnak. Ezt egy ellenfél ellen, egy 
harcban, csak egyszer alkalmazhatják, de 

ilyenkor +15 Té-t kapnak a támadásra (sebzés 1K6 
Sp). Ha felveszik a Kiegészítő Támadás 
képzettséget (Af 7 Kp, Mf: 15 Kp), akkor nem a 
hagyományos támadásuk helyett, hanem az mellett 
támadhatnak egyet. 

 
Előszeretettel támadják ellenfelük lábát, hogy 

megpróbálják földre dönteni, ahol kiszolgáltatott 
helyzetben lesz (-10 KÉ, -20 TÉ, -10 VÉ). Ehhez 
sikeres Közelkerülést kell végrehajtani, majd 
lábsöpréssel, gáncsolással vagy egy egyszerű 
hanyatt lökéssel megkísérli elbuktatni ellenfelét. 

Ehhez sikeres támadást kell végrehajtania, 
ellenfele pedig Ügyesség próbával (amibe az MGT 
nem számít) elkerülheti az elesést. Ha a földre 
vitelre irányuló támadás túlütés, akkor nincs 
Ügyesség próba. Teljes vértes ellenfelet nem lehet 
földre lökni. 

 
A fegyveres képzés, melynek során a 

fejvadász megtanul minden, a környezetébe 
fellelhető eszközzel harcolni, csak a képzés egyik 
része. Előfordulhat, hogy nincs sem nála semmilyen 
fegyver, sem pedig a környezetében nem lelhető fel 
fegyverként használható tárgy. 

Ilyenkor folyamodnak a pusztakezes 
harcmodorhoz, mely bár itt-ott hasonlít és minden 
bizonnyal hasonló alapokon nyugszik mint a 
harcművészek tudománya, mégis másabb. Ez a 
fejvadász pusztakezes harc. 

A fejvadász pusztakezes harc 

 
Nevezhetnénk harcművészetnek is, hiszen 

látványában igen hasonlatos a slanek pusztakezes 
tudományához, de ami miatt mégsem harcművészet, 
az az alkalmazó hozzáállása, filozófiája. 

A fejvadásznak ugyanis a teste (szó szerint 
értendő, ugyanis a leghihetetlenebb testrészeket 
képesek fegyverként alkalmazni) is csak egy eszköz, 
egy fegyver, akárcsak a hirtelenjében felkapott 
vasvilla, ácsszekerce, húsvágó bárd, vagy 
pecsenyefogó villa. A cél pedig nem a lelki 
harmónia elérése, hanem az ellenfél legyőzése, a 
lehető leggyorsabban. 

A fejvadász pusztakezes harcmodor 
egészséges egyensúlyban alkalmaz támadó és 
védekező technikákat. Rúgásokat adnak le lábfejtől 
egészen fejmagasságig, attól függően, hogy az adott 
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támadással mi a céljuk. Ugyanolyan 
természetességgel használják támadásra az öklüket, 
mint a (nyitott vagy zárt) kéz kézélét, a behajlított 
ujjak második ujjpercét, vagy akár az ujjaik hegyét, 
esetleg a könyöküket, térdüket, sípcsontjukat, 
lábfejüket, sarkukat, talpuk külső- vagy belső 
talpélét. 

Ha csak a puszta harcértéket nézzük, 
tudományuk magasan az egyszerű verekedők fölé 
helyezi őket. De ha a speciális elemeket is 
szemügyre vesszük, akkor már a harcművészek 
tudományát súrolja a tudásuk. 

A fejvadász pusztakezes harcmodor nem 
használ merev küzdőállásokat, tradicionális támadó, 
védekező mozdulatokat, vagy éppen 
formagyakorlatokat. Megtanít néhány alap technikát, 
amit aztán a fejvadász a gyakorlások során saját 
magához idomít, megtanulja úgy használni, ahogy 
az az ő adottságaihoz a legmegfelelőbb. A 
fejvadászok például kerülik a magas rúgásokat és a 
széles, íves mozdulatokat. Nem mintha nem 
lennének kellőképpen hajlékonyak ahhoz, hogy 
fejbe rúgják ellenfelüket, de ők is vallják azt az 
alapelvet, hogy aki egy lábbal áll csak a földön, az 
sebezhetőbb. 

Ráadásul ha a másik lábával ellenfele fejét 
támadja, még sebezhetőbb. 

Természetesen, ha ellenfelük egy teljesvértes 
lovag, akin éppen nincs sisak, vagy csak egy 
sodronycsuklya védi a fejét, akkor habozás nélkül 
rúgják képen, HA úgy hozza a sors. De még akkor is 
egyszerűbb ütni. 

Rúgásokkal tehát, leggyakrabban térdre, 
combokra támadnak, igyekeznek ellenfelüket 
lelassítani, vagy lábát törni. Kedvelt célpontjuk még 
az ágyék, és a gyomorszáj.  

Ütések terén is a „legrövidebb út az egyenes” 
elvet vallják, széles, íves ütéseket (horgok) igen 
ritkán használnak. Ököllel, kézéllel vagy könyékkel 
támadnak ellenfelük sebezhetőbb pontjaira (torok, 
orr, áll, halánték, gyomorszáj, szemek). Gyakran 
próbálják eltörni, bénítani ellenfelük kezét. 

 
A Fejvadász pusztakezes harc képzettséget 

nem tanítják minden frissen kiképzett (első 
tapasztalati szintű) fejvadásznak, nekik meg kell 
elégedniük a hagyományos Ökölharccal. 

Csak és kizárólag azok tanulhatják meg, akik 
sikeres küldetések során bizonyították képességeiket 
ÉS a mestereik méltónak ítélik őket rá. Erre 

leggyakrabban 5. tapasztalati szinten kerül sor, 
kivételes képességű fejvadászok is 
leghamarabb 4. szinten nyerhetnek beavatást 
ezen titkokba. 

Ezt a képzettséget csak és kizárólag a 
pyarroni Öklök klán fejvadászai tanulhatják 
meg. 

A fejvadász pusztakezes harc az 
Ökölharcra épül, annak Mesterfokú ismerete az 
egyik követelmény. A másik követelmény a 
legalább 5. tapasztalati szint és a legalább 15-ös 
Gyorsaság és Ügyesség. 

Ha a Gyorsaság és Ügyesség 
tulajdonságok 17-esek, akkor TALÁN 
lehetőséget kap 4. tapasztalati szinten az adott 
fejvadász, hogy megtanulhassa. Az alapfok 
megtanulására 5 Kp-t kell feláldoznia, a 
Mesterfok megtanulására 15 Kp-t. 

A fejvadász pusztakezes harc harcértékei 
a következők: 

Af: Ké: 15, Té: 15, Vé: 15, Támadás/kör: 
2, Sebzés: 1K6 Sp. 

Mf: Ké: 15, Té: 15, Vé: 15, Támadás/kör: 
3, Sebzés: 1K6+2 Sp. 

 
A fejvadászok többsége akinek 

lehetősége nyílik megtanulni a fejvadász 
pusztakezes harcot, legtöbbször alapfokon 
sajátítják csak el. 

Azon kevesek, akik elég kitartóak, hogy 
elsajátítsák a mesterfokot, beavatást nyerhetnek 
a képzettség igazi misztériumaiba. Ez nem csak 
a megnövekedett körönkénti támadások 
számában és a plusz sebzésben nyilvánul meg, 
hanem ugyancsak mesterfokon nyílik 
lehetőségük a fejvadász pusztakezes harcmodor 
igazi titkának megismerésére, ami nem más 
mint az idegpont támadás. 

Idegpont támadás 

Ez a speciális, titkos technika sem érhető 
el automatikusan a Fejvadász pusztakezes harc 
képzettség Mesterfokával, Élettan Af és 
Írás/olvasás Af is szükséges hozzá. 

Sikeres támadó dobáskor* a fejvadász 
dönthet úgy, hogy nem a hagyományos módon 
sebez, hanem igyekszik ellenfelét lebénítani. 
Ezt úgy igyekszik elérni, hogy speciális 
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ujjtechnikákat használva idegpontokat, 
gócokat, érzékeny izomcsoportokat támad. 

A sebzést ugyanúgy ki kell dobni, 
viszont az alábbiak szerint számolandó a 
hatás: 

1 Fp = -2 Té vagy -2 Vé, valamint -1 
Ké. 

1 Ép = -4 Té vagy Vé, valamint -2 
Ké. 

 
*A támadást negatív módosítókkal 

kell végrehajtania, mivel konkrétan a test 
egy bizonyos pontját támadja. A vonatkozó 
szabályok szerint, ha a támadó megnevezi a 
támadni kívánt testrészt (fej, törzs, 
végtagok) a Támadó Dobás előtt, akkor egy 
-10-zel dobott sikeres támadó dobás esetén 
a kívánt testrészt találta el. Ha az adott 
testrészen belül kíván meghatározni egy 
célpontot (orr, gyomorszáj, comb, felkar), 
akkor  a támadó dobást -25-tel kell dobnia. 
A Fejvadász pusztakezes harc – Idegpont 
Támadás technikáját alkalmazó 
fejvadászokat azonban csak -15 módosító 
sújtja. 

 
Ha valamely harcérték nullára 

csökken, a célpont  magatehetetlenül a 
földre rogy és 2K6 percig nem képes 
semmilyen koordinált mozgásra. 

Amennyiben megpróbálkozik a 2K6 
perc lejárta előtt bármilyen mozgás jellegű 
cselekedettel, úgy a 2K6 perc 
kezdődik előröl. 

Pusztítással nem, de 
Kínokozással alkalmazható együtt. 

Páncélozott ellenfelek esetén 
a páncéllal nem védett részeket 
támadja. Ha az ellenfél teljes testet 
eltakaró páncélt visel, akkor a viselt 
páncél SFÉ értéke duplán számít. 

Teljes vértet viselő személy ellen nem 
alkalmazható. 

Egy körben csak egy ilyen támadás 
adható le. 

 
 
 

Fejvadász fegyverek  
Végezetül pedig a fejvadászok jellemző, 

speciális fegyverei: 
Vannak bizonyos fegyverek, melyek 

jellemzően a fejvadászok eszközei, Van ezek között 
általánosan elterjedt éppúgy, mint adott régióra 
jellemző. 

Fejvadászkard 

A legismertebb mind közül a fejvadászkard. A 
fejvadászkard speciális, kétmarkolatú fegyver, 
Gorviktól Kránig szinte mindenütt alkalmazzák. 
Hossza személyre szabott; alsó, úgynevezett „tonfa” 
markolatánál fogva, az alkarra szorítva épp a 
könyökig ér. Külső élre és hegyre fenik. Nem 
fejvadász kasztú Karakter kezében rövidkarddal 
egyenértékű. Alkarhoz szorítva szokás vele hárítani, 
ilyenkor szűk ívű vágásokkal, markolat végének 
döfésszerű ütéseivel szoktak támadni (Kiegészítő 
Támadás). Nem ritka azonban, hogy küzdelem 
közben védekező tartásból kipörgetik, szúrnak, vagy 
vágnak vele, majd visszapörgetik. 

Ez a nem hagyományos támadási mód 
általában meg szokta lepni az ellenfeleket 
(Különleges fegyverhasználat). Bár általánosan 
elterjedt fegyver, de mivel a gorvikiak fejlesztették 
ki rá az ún Kobratánc nevű technikát, ezért sokan 
gorviki eredetűnek vélik – tévesen. 

A háromféle tartás számtalan különleges 
technikát tesz lehetővé. 

A fejvadászkardot általában kétféle módon 
fogják: vagy hagyományosan, mint bármely más 
kardot, vagy megfordítva, a pengét alkarra szorítva, 
mint a kráni sequort.  A keresztmarkolat 
segítségével a fejvadászok szemfényvesztő 
gyorsasággal képesek harc közben fogást váltani 
fegyverükön. Ha a keresztmarkolatot szorítják a 
tenyerükbe, a penge lapjával az alkarjukra simul – ez 



MAGUS                                                                  A fejvadászok harcművészete                                               Kalandozok.hu 

6 
 

kifejezetten védekező tartás, habár a pengét 
kipörgetve szúrni is szokás. Az így fogott 
fejvadászkard értékeit és sebzését tekintve a 
hárítótőrnek számít. Általában az egyik kardot 
tartják így – ez a hárító kéz -, míg a támadó kézben 
hagyományos módon fogják a fegyvert. 

 
Két fejvadászkard egyidejű forgatásának 

magasiskolája a Kobratánc. A Kobratánc 
használata kizárólag a gorviki klánokra jellemző. A 
keresztmarkolatból adódó technikákat nem csak ők 
ismerik, de csak ők képesek igazán kihasználni a 
különleges fegyver előnyeit.  Kobratánc során 
mindkét kardot védekező tartásban fogják, de nem 
hárítanak vele, hanem villámgyors pördítésekkel 
fájdalmas sebeket ejtenek a támadó kezein és lábain, 
minden esetben megelőzve a támadást. A 
fejvadászkard csak a Kobratánc során adja 18-as 
Kezdeményező Értékét, egyébként a KÉ-je annyi, 
mint egy rövidkardé. Ha a Kobratáncban a fejvadász 
megsebzi ellenfelét, az áldozat az adott körben 
többet nem támadhat rá. Ha a fejvadászé a 
kezdeményezés, megelőző vágásaival 
meghiúsíthatja az ellene irányuló támadásokat. A 
harcmodor egyetlen hátránya, hogy soha nem okoz 
súlyos sebet az ellenfeleknek, túlütés esetén is 
legfeljebb 2 ÉP-t sebezhet – mivel a vágások mindig 
a kezeket és a lábakat érik. A sebesültek (hacsak 
nem kalandozók) minden sebesülés után kötelesek 
Asztrál-próbát dobni, s ha elvétik, attól kezdve a 
harc gyűlölettel módosítóival támadnak. A 
Kobratáncot a gorviki fejvadászok is csak 6. 
Tapasztalati Szinttől képesek alkalmazni, ha 
Gyorsaságuk és Ügyességük eléri a 16-ot. 

Ramiera 

A ramiera viszont valóban a gorvikiak 
jellemző, mondhatni nemzeti fegyvere. Olyannyira, 
hogy szinte minden kaszt tagja (siedonok, bárdok, 
tolvajok, varázslók) viselik és használják. 

Van aki csak nemesi származását hirdeti vele, 
van ki népe hagyományai miatt hordja, van aki 
használja is, van aki csak díszként.   

 

A Ramiera jó 40 cm hosszúságú, levél 
keresztmetszetű, keskeny, kétélű és tűhegyes 
szúrófegyver, a gorviki fejvadászok és 
orgyilkosok kedvelt eszköze. Nem fejvadász 
kasztú karakter tőrként használhatja (kivéve ha 
gorviki). 

Sequor és Mara-sequor 

Yllinorban és Kránban készítik és 
használják a Sequort és a Mara-Sequort. 

A Sequor erősen görbített pengéjű, kétélű 
és borotvaéles vágótőr. Krán fejvadászainak 
hagyományos fegyvere. Rajtuk kívül csak egy 
yllinori fejvadász-iskola beavatottjai 
alkalmazzák. Nem fejvadász kezében 
rövidkarddal egyenértékű. 

A Mara-sequor 1 láb hosszú, hegyénél erősen 
felfelé hajló, külső-belső pengére fent 
vágókard. Hagyományos kráni 
fejvadászeszköz. Nem fejvadász kasztú 
Karakterek másfélkezes kardként forgathatják. 

Lagoss és Pugoss 

Az Északi fejvadászok (Toron és Északi 
szövetség) kedvelt fegyvere a Lagoss és a 
Pugoss. 

 
A lagoss az Ikrek és az Embervadászok 

hagyományos, hosszabb (max. 60 cm) pengéje, 
melyet előszeretettel alkalmaznak más helyi 
iskolák kardforgatói is. A pugoss Toron és Via 
Shen fejvadászainak és orgyilkosainak a 
rövidebb (max. 30 cm) kiegészítő pengéje, az 
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Ikrek és az Embervadászok hagyományos 
fegyvere. Keresztvasa gyakran csak 
jelzésértékű, bár egyes klánok különösen 
díszes markolat-kombinációkat kedvelnek.  

Shinobi-to 

Kevésbé ismert fegyver, de szintén 
fejvadászok jellegzetes fegyvere a 
tiadlanban elterjedt Shinobi-to. 

Kinézetében a Nisen kardra hasonlító 
fegyver, két nagy különbséggel. A Shinobi-
to egyélű és minőségben közönséges 
tucatáru. Hossza 80-90 cm, ebből 20-30 cm 
a markolat), nincs meghajlítva, a 
„keresztvas” legtöbbször jelzés értékű, 
gyakran teljesen hiányzik. Sokszor a hüvely 
és a markolat egyazon fából van kifaragva 
és a fegyver előhúzásáig nem is 
észrevehető, hogy nem egy egyszerű botról 
van csak szó. A tiadlani fejvadászok 
(Shinobik) kedvelik könnyű álcázhatósága 
és elrejthetősége miatt. Ké: 8, Té: 12, Vé: 
12, T/k: 2, Sebzés: 1K6+2. 

Thaquor 

Még ennél is kevésbé ismert fegyver a 
Thaquor. 

Az yllinori Anat-Akhan klánban a 
hagyományos Mara-sequor és sequor 
mellett (amit természetesen ott sem tanulhat 
meg használni akárki) még egy speciális, 
egyedi fegyvert használnak a klán vadászai, 
ez pedig a Thaquor. A fejvadászkardhoz 
hasonló fegyver, szintén rendelkezik egy, a 
hagyományos markolatra merőleges 
markolattal, forgatásának is vannak azonos 
technikái, de ezzel a hasonlóság véget is ér. 
A thaquor pengéje keskenyebb, mint a 
fejvadász kardé, és jóval hosszabb is annál. 
Éppen ezért a fegyver belharcra kevésbé 
alkalmas és nem lehet vele alkarhoz 
szorított pengével védekezni. Hogy a 

fejvadászkard fejlődött ki ebből, vagy ez a 
fejvadászkardból, az rejtély. 

Fegyver-, történelem- és legendaismeretben 
jártas tudós fők szerint az is lehetséges, hogy semmi 
köze a fejvadászkardhoz, hanem inkább a titokzatos 
Beriquel misztikus kardforgatóinak iribis nevű 
fegyverével rokon, akik egyes északi tudósok szerint 
Dél-Ynevről származtak el a messzi Északra... 

A thaquor másod-markolata szintén a fok 
felőli részen helyezkedik el, és a fejvadászkarddal 
ellentétben egyetlen jól begyakorolt mozdulattal 
eltávolítható.  

Maga a fegyver egy enyhén hajlított pengéjű,, 
fokélre és külső élre fent, kétkezes fő markolatú 
kard, a fegyver íve hasonlít a slan kardéhoz, 
alapvető különbség abban van, hogy a thaquor 
pengéje lágyabb ívben ereszkedik a hegy felé. A 
fegyver teljes hossza 120 cm, ebből 30 cm a 
markolat. 

 
A thaquort kétféle módon forgatják. Egyik 

mód a hagyományos, fő markolatot használó 
kétkezes fogás. 

Ezt leginkább akkor alkalmazzák, amikor 
fegyverüket másod markolat nélkül kénytelenek 
használni. 

A másodmarkolat ugyanis könnyedén 
árulójukká válhat, éppen ezért készül levehetőre, így 
is hordják. Másodmarkolat nélkül a fegyver könnyen 
összetéveszthető egy hosszú- vagy másfélkezes-, 
avatatlan vagy félművelt szemlélő esetén pedig egy 
slan karddal. 

Másodmarkolattal általában csak közvetlenül 
akció előtt szerelik fel, ez nem tart tovább egy-két 
másodpercnél. Ha a harc első körében próbálja 
felszerelni, akkor a kezdeményezést elveszti. 

A fegyvert ilyenkor is két kézre fogva 
forgatják, erőteljes szúrásokkal és vágásokkal 
támadva az ellenfelet. 
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A kettős markolat miatt nagyobb erőt képesek 
belevinni úgy a szúrásokba, mint a vágásokba, 
jobban rá tudnak húzni vagy tolni a pengére. 

Nem anat-akhan fejvadász kasztú karakter 
kezében hosszú karddal egyenértékű fegyver. 

Kétkezes harcra alkalmatlan. 
Egy markolatos technika 
Ké: 8, Té: 14, Vé: 12, T/k: 1, sebzés: 1k10+2, 

súly: 1,3 font. 
Két markolatos technika 
Ké: 8, Té: 14, Vé: 12, T/k: 1, sebzés: 2K6+2, 

súly: 1,3 font. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Források 

• M.A.G.U.S. Kézikönyv kalandozóknak és 
útmutató kalandmestereknek; 

• M.A.G.U.S. Első Törvénykönyv; 
• M.A.G.U.S. Új Törvénykönyv; 
• M.A.G.U.S. Harcosok, Gladiátorok, 

Barbárok; 
• M.A.G.U.S. Második Törvénykönyv; 
• M.A.G.U.S. Rúna magazin; 
• M.A.G.U.S. Bestiárium. 

 
A képek az Első törvénykönyv, Harcosok, 

Gladiátorok, Barbárok könyv, Az Új 
törvénykönyv és a Rúna magazin egyes 
képeinek átalakított változatai.  
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Szerző: Dymantes alapötletéből:  
Aquer Dryn Endaron 

Forrás: Kalandozok.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk csupán címében azonos a hasonló 
című, ismeretlen szerzőtől származó, több 
fejvadászokkal foglalkozó kiegészítő forrás 
megjelölés nélküli részét képező írással, sem 
ötletet, sem tartalmat nem merít onnan.  
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