
 

 

 

Kráni vágások 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„VYERGAS VÁGÁSA”: 

a fegyver alulról felfelé haladó 
ívben „pörög” egyre nagyobb 
sebességgel, a végén bármilyen 
irányból lesújthat felülről az 
alkalmazó. 

NYAK: 

(roham esetén, vagy 
végszükségben (kétkezes harc) 
Meglepetésszerű. Az alkalmazó 
meglepi ellenfelet egy váratlan 
testcsellel, majd ez után (esetleg egy 
kamu támadást indítva) kihasználva a 
penge külső élre való fenését akár 360 
fokos pörgés után, akar a nyakba 
szúrva és a pengét felfelé rántva 
támad. 

SPEC.: a fegyver a jobb kézben, 
a vágás mintha bal oldalra irányulna. 
Pengehosszon belül kipördülés jobbra 
(támadott mellé jut, ugyanarra néz 
mint ő) majd meg egyszer jobbra 
(2×90 fok), így az ellenfél háta mögé 
kerül az alkalmazó. A fegyver tartása 
végig ugyanaz, így a belső él sebez. 
 

Üdv beletek Nemesenszületettek! 
Itt most egy kis leírás következik 

néhány általam kiagyalt és használt 
kráni vágásról. Remélem érthetően 
fogom megfogalmazni. 

Tehát: Ezeket a sequorral és mara-
sequorral végrehajtható támadásokat a 
„hagyományos” vágásokon, szúrásokon 
kívül oktatják a kráni fejvadászoknak. 
Természetesen egyéb fegyverrel is végre 
lehet őket hajtani (itt nem a nehézlovas 
kopjára gondolok), de koránt sem olyan 
hatékonyan. Hogy más iskolákban 
esetleg más vágásokat oktatnak - nos, ez 
abszolút lehetséges. Jelen irományban a 
Külső Tartományok egyikében található 
Necopians nevű iskola vágásairól esik 
majd szó. 

KM-eknek: hogy ki mit dobat egy-
egy alkalmazás során a JK-val, azt 
mindenki döntse el maga az alábbiak 
ismeretében. 

A fegyverek hosszának eltérése 
miatt a fogasok alkalmazása során az 
ellenféltől való távolság nem egyforma. 

FEJ: 

(fegyvertelen ellenfél kivégzésére 
(randa látvány), vagy 
figyelemelterelésre alkalmas pld. 
kétkezes harcnál. Eléggé durva, 
mesterkéletlen támadás.) 
 



MAGUS                                                                               Kráni vágások                                                          Kalandozok.hu 

2 
 

TÖRZS: 

(Ha nem sikerült az ellenfelet becsapni a 
támadás kezdetével-cél: fej v. nyak-akkor az 
alkalmazó szorult helyzetbe kerülhet, főleg ha térdre 
is roskadt-hiszen a feje tökéletes célpontot kínál.) 

Elsődleges célpont a szív lehet, bár ezt az 
esetek többségében védi valamilyen páncélzat, ezen 
kívül egy szúrás elől könnyebben ki lehet térni. 
(többi szerv: u.a.) Hasonlóan a nyakhoz, itt is lehet a 
penge belső élre váló fenését kihasználva szúrás után 
felfelé rántva a penget támadni - a kezdőpont ez 
esetben az ágyék, a vágás a szegycsontig tart. 

Az oldalról irányzott vágások állva, vagy 
hirtelen féltérdre ereszkedve is alkalmazhatóak. Az 
alkalmazó állva támad (jobbkezesnél) a vágása 
balról fentről indul, elsüvít a fej mellett,majd egy 
oldalsó ívben csap le a törzsre. A vágás alsó ívénél 
az alkalmazó térdre is ereszkedhet - a következő 
támadás indítási helyétől függően. 

2. rész 

TÖRZS: 

Elsődleges célpont a szív lehet, bár ezt az 
esetek többségében védi valamilyen páncél, ezen 
kívül egy szúrás elöl könnyen ki lehet térni. (többi 
szerv: u.a.) Hasonlóan a nyakhoz,itt is lehet a külső 
élre fenést kihasználva szúrás után felfele rántva a 
penget támadni - a kezdőpont ez esetben az ágyék, a 
vágás a szegycsontig tart. 

Az oldalról irányzott vágások állva, vagy 
hirtelen feltérdre ereszkedve is alkalmazhatóak. Az 
alkalmazó állva támad, a vágás (jobbkezesnél) balról 
fentről indul, elsüvít a fej mellett,majd egy oldalsó 
ívben csap le a törzsre. A vágás alsó ívénél az 
alkalmazó térdre is roskadhat - a következő támadás 
indítási helyétől függően. 

(Ha nem sikerült becsapni az ellenfelet a 
támadás kezdetével - vágás a fej fele-az alkalmazó 
szorult helyzetbe kerülhet, főleg hogyha térdre is 
roskad, hiszen a feje tökéletes célpontot kínál.) 

 
 
 
 
 

VÉGTAGOK: LÁBAK, KAROK 

A lábon érdemes az ízületekre és az 
izmok tapadási pontjaira vágni. A támadást 
ajánlott guggolási szintről indítani. Egy kézzel 
végrehajtott támadás esetén mindenképpen 
távolabbról, lendületes íveken érdemes vezetni 
a fegyvert. (vágási pontok: térd-belül, kívül-
,boka: -achilles-ín.) 

Karok: nagyjából u.e. Külön figyelmet 
érdemelnek az ujjak - hiszen azok nélkül az 
ellenféel meg a fegyverét sem tudja 
felemelni… 

VARIÁCIOK: 

Megfelelő harci helyzetben a támadó 
átszaltózhat ellenfele fölött, hogy azután akar 
guggolásból, akar álló helyzetből azonnal 
támadhasson az ellenfél hátára a fentebb leírtak 
szerint. 

Túlerő eseten alkalmazható két, az 
alkalmazóval szemben álló ellenfél ellen a 
következő vágás: 
Az alkalmazó a két karját keresztezi a feje 
felett, majd a törzsnél már ismertetett módon - 
látszatra a fejet célozva - lesújt. Azonban a 
pengéi a védekezésre felemelt fegyverek 
mellett elsüvítenek, és az ellenfelek jobb illetve 
bal „külső”oldalába hasítanak. Ha ez a vágás 
sikeres, az alkalmazó nyerhet pár pillanatnyi 
haladékot, amit aztán további cselek bevetésére 
használhat fel. (Kétkezes harc,vagy Hárítás Mf. 
szükséges) 

Az alábbi vágáshoz szükséges a talaj 
megfelelő mértékű síkossága, és az,hogy az 
ellenfél viszonylag szeles terpeszben álljon (no 
meg nemi gyorsaság + ügyesség). Az 
alkalmazó lendületet vesz és „térden állásból 
teljesen a sarkára hajolva” - tehát a háta a vágás 
pillanatában a földet éri (ami egyébként kell is 
a gyors lefékeződéshez) - átcsúszik (esetleg át 
is gurulhat) ellenfele terpeszben lévő lábai 
között, miközben a fegyverével felfele vág. 
(Mara-sequor ajánlva!) A támadás rendkívül 
hatásos, ugyanakkor sikertelenség eseten 
borzasztó veszélyes is lehet. 

A „becsaplak-trükk”: az alkalmazó 
eljátszva a rettegve menekülő üldözött szerepet 
maga után csalja ellenfelet. Egyre közelebb és 
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közelebb engedi magához, majd az utolsó 
pillanatban (mielőtt hátba döfnek) eler egy 
függőleges felületet. Felfut rá, és egy 
hátraszaltóval ellenfele mögé kerül,ahol is 
azonnal támad. 

Nos, egyelőre ennyi. Legközelebb a 
fejvadász pusztakezes támadásainak 
helyéről es végrehajtásáról fogok mesélni.  
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A cikk eredetileg két részletben jelent meg a 
MAGUS listán. 

A cikk megjelent az LFG oldalon is 
(1999.02.02). 
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