
 

 

 
 

Fegyverek 
Az Ynev fegyverei, vértjei sorozat 2. része 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„A kivont kard hidege 
Csupán félelmed rejteke; 
De Darton mosolya örök.”  

(Arval d'Incarra)  
 
Elöljáróban szeretnénk 

megjegyezni: az alábbi ismertetőben 
néhány új szabály is helyet kapott a 
fegyverek részletesebb leírása kapcsán. 
Ezek jelentőségükben csak 
másodlagosak - amolyan kiegészítők -, 
ezért aki úgy érzi, csak bonyolítják a 
játék menetét, nyugodtan elhagyhatja 
őket. Ha játékosként alkalmazni óhajtod 
valamelyiket, KM-eddel mindenképpen 
beszéld meg, az ő játékában megfér-e a 
kérdéses dolog. 

Ez alkalommal a zúzófegyverekről 
szólunk részletesebben. Terjedelmi és 
logikai megfontolásokból a 
csatabárdokat is itt taglaljuk, hiszen 
használatuk, forgatásuk igen közel áll a 
buzogányokéhoz, ráadásul sebzésükben 
sem csupán a penge vagy hegy játszik 
szerepet, hanem az ütés lendülete és 
bizony a bárd súlya is. 

Az összes zúzófegyver közös 
tulajdonsága, hogy súlyosak - ezáltal is 
növelik az ütés erejét. Igen sok esetben a 
seb komolyságát még külön tüskék, 
pengék, bordák is fokozzák. 

Felépítésükről általánosságban 
elmondható, hogy egy hosszabb-
rövidebb nyélből és valamiféle fejből 
állnak. A nyél gyakran fa, de az 
igényesebb, drágább példányoké fémből 
is készülhet. A fegyveren köpűnek  

hívjuk a fej alsó, csőszerű részét, 
amibe a nyelet rögzítik. Ez általában 
hosszabb a kelleténél, ily módon 
valamelyest védi a nyelet is. Bizonyos 
esetekben ez mindössze két lenyúló 
szegecselt pánt, s nem teljes cső, de a 
fej rögzítését és a fanyél védelmét ez is 
tökéletesen ellátja. 

Más a helyzet a fém nyelű 
bárdokkal, buzogányokkal. Ezeket 
vagy egy darabból kovácsolják, vagy 
utólag forrasztják a nyélre a fejet. Az 
efféle fegyverek nyelét és fejét 
gyakran díszítik, esetleg aranyozzák. 
Különösen szép, értékes daraboknál a 
bárd pengéjét vagy a buzogány tollát 
áttörésekkel is ékíthetik. 

Külön csoportot alkotnak a 
zúzófegyvereken belül a botok. Egy 
átlagos ember számára ez 
természetesen a furkósbotot jelenti; 
ilyenre kap a paraszt, ha tyúktolvajt ér 
tetten (esetleg vasvellára), de ilyet 
forgatnak mesterien az utak és erdők 
egyes vándorai is. Szépen faragott, 
gonddal kezelt úti társak vagy földről 
felkapott alkalmi fegyverek, 
mindenképpen elhatárolandók a 
harcművészek botjaitól. Ezek a botok 
szépen kimunkáltak, gyakran 
lakkozottak vagy pácoltak - eleve 
fegyvernek készültek. A hosszú bot 
120-180 cm-es és két kézzel forgatják, 
míg a rövid bot 40-100 cm-es és egy 
kézbe fogják - esetleg kettőt, mindkét 
kezükben. A botvívás tudománya 
mindazonáltal annyira szerteágazó, 
hogy jelen cikkünkben semmiképpen  
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sem mehetünk bele részletesen. Iskolák szerint 
eltérőek a fogástechnikák (egy kézzel, két kézzel, 
kardszerűen, harmadolva, stb.) és a felhasználási 
elképzelések is (döfésre, zúzásra, törésre használt 
fegyver, esetleg pusztán segédeszköz dobásokhoz, 
csavarásokhoz, fojtásokhoz, stb.), nem csupán az 
egyes, konkrét cselek. Bármilyen ördögi fegyver is 
azonban egy bot a harcművész kezében, kardművész 
soha nem fanyalodna rá - legfeljebb az aljnövényzet 
félretolásához. 

A harcművészek ezzel ellentétben közel 
akkora súlyt helyeznek a bot-technikák 
gyakorlására, mint a pusztakezes harcra. Botjuk 
hatékonysága elképesztő: harcértékei jobbak, mint a 
nehezebb, vaskosabb furkósboté. Természetesen 
ezek a botok is csak képzett harcművész kezében 
élednek meg, mindenki más számára közönséges 
furkósbotként működnek. 

A harcművészek egyik különleges technikája a 
rövid bothoz kapcsolódik. Néha ugyanis nem a 
„kézenfekvő” módon használják, hanem 
visszafognak rajta és az alkarjukhoz szorítják. Így 
mintegy alkarvédőként működik, de egy gyors 
csuklómozdulattal ismét fegyverré tehető. Az 
alkarjukhoz szorított bottal egyébként gyakran úgy 
küzdenek, mintha puszta kézzel harcolnának, 
alkarjukat és a botot használva ütő felületként. 

(Szép példát a két rövid bottal való 
küzdelemre többek között például a Tigristánc c. 
filmben láthattok.)  

A buzogányok csoportján belül méret és 
fejkivitel szerint különböztetjük meg a fegyvereket. 
Az egykezesnek jelölt buzogány (1) a klasszikus 
forma, alma vagy körte alakú fejjel, de tollak vagy 
tüskék nélkül. A kétkezes buzogány (2) félelmetes 
fegyver. Nehéz, vaskos dorongból készül, aminek az 
egyik végét megvasalják és szögekkel verik ki. 
Forgatása meglehetős erőt igényel. Lomha fegyver, 
kezelése nehézkes, de ha egyszer célba talál, nagyon 
hatékony. A tüskés buzogány (3) a közönséges 
egykezes buzogány továbbfejlesztett változata. Itt a 
központi gömbre szegeket erősítenek, ami találat 
esetén tovább fokozza a sebzést. A szöges buzogány 
különleges változata a csatacsillag (4), ami megint 
csak határeset a szúró/vágó fegyverekkel, hiszen a 
tüskék mérete itt már jelentős. 

Míg a tüskés buzogányok főleg délen 
elterjedtek, addig a tollas változat (5) inkább 
északon kedvelt. A nyélre itt hegyes fémlapokat 
erősítenek, s ez a bordázat adja a buzogány átütő 

erejét. Különösen jó hasznát lehet venni 
nehézpáncélzat ellen. A láncos buzogány (6) 
újabb továbbfejlesztése az előző kettőnek, ahol 
is a fej (vagy fejek) hosszabb-rövidebb lánccal 
kapcsolódnak a nyélhez. Kezelése nehéz, 
hiszen a lánc végén lengő nehezék útját nem 
könnyű kiszámítani. Mindemellett két jelentős 
előnye is van: egyrészt a lánc meglóbálásával 
jóval nagyobb lendület vehető, mint egy 
közönséges nyéllel, másrészt pedig a lánc 
egyszerűen megkerüli a kisebb pajzsokat. 
Gondoljuk csak el: a buzogány lesújt, az 
áldozat hárítja a pajzsával. Az ám, de a merev 
fegyverekkel ellentétben a lánc „rásimul” a 
pajzsra, követi alakját, s a perem mögött 
becsapódik mögé. Ha a védő nem volt elég 
elővigyázatos, a támadás a pajzs ellenére is 
találhatott. A M.A.G.U.S.-ban ez úgy jelenik 
meg, hogy minden olyan karakter - legyen akár 
Játékos vagy Nem Játékos - aki pajzzsal, 
alkarvédővel vagy hárítótőrrel harcol láncos 
buzogány ellen -5 módosítót szenved VÉ-jére. 

Említést érdemel még a shadleki 
buzogány (7), melynek neve eléggé 
megtévesztő. Ez a fegyver tulajdonképpen 
valahol a csatabárd és a tollas buzogány között 
helyezkedik el, egyesítve ezek előnyeit. Két 
acéllapot kovácsolnak ki, és ezeket csúsztatják 
egymásba, így a fegyvernek összesen négy 
vágóéle lesz. Mivel a nyél és a penge egy 
darabból - fémből - van, a súlya is tekintélyes.  

A harci kalapács (8) tulajdonképpen a 
buzogány különleges alakja. Eredetileg a 
törpéknél fejlődött ki, akik csak 
kényszerűségből használták fegyvernek a 
bányák kőfejtő kalapácsait. Bár a kalapács 
hossza nemritkán eléri az egy métert, súlya 
pedig a húsz kilót, a törpék alacsony 
súlypontjuknak köszönhetően mégis 
meglehetős biztonsággal forgatják. 

Az emberek által alkalmazott harci 
kalapács nem nagyon emlékeztet törpe 
rokonára, itt ugyanis a fej könnyebb, karcsúbb 
lett. A hegye tompa, néha kis szögben csúcsos. 

Az erősen görbülő, keskeny, hegyes 
pengéjű zúzófegyvert csatacsákánynak (9) 
nevezzük. Esetenként a harci kalapáccsal 
kombinálják. 

A cséphadaró (10) sem fegyvernek 
készült eredetileg, az emberi lelemény azonban 
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azzá tette. A hosszú nyél végére rövid 
lánccal felerősített, mintegy fél méteres 
nehezéket gyakran már nem fából, hanem 
vasból készítik, és szögekkel verik ki. 
Jellemzően a gyalogság fegyvere; sok 
helyütt nemesi származású harcos kezébe 
sem vesz ilyesmit. 

Nem esett még szó a csatabárdokról 
(11). Az egyik legősibb fegyvertípus, az 
ember és a törpe nép már a kezdetektől 
fogva ismerte és használta, de az orkok és 
goblinok is gyorsan elsajátították 
forgatásának tudományát. A fél méterestől 
másfél méteresig terjedő nyelekre a 
legkülönfélébb formájú fejek kerülnek. 
Ezek változatossága valóban elképesztő; 
többnyire egyélűek, de ismeretesek 
ellentétes irányba tekintő dupla fejjel 
ellátott, kétpengéjű típusaik is. Különleges 
alak, amikor a baltaívre egy csőr is kerül, 
ami messze a nyél fölé nyúlva döfésre 
alkalmas, akárcsak egy kard vagy szurony.  
A legkisebb csatabárdokat gyakran dobják 
is, de az Északi Szövetség országaiban 
elterjedt a hajítóbárd (12), amit kifejezetten 

erre a célra készítettek. Ezeket egyetlen darabból 
kovácsolják, nyelüket gyakran rovátkolják, hogy ne 
csússzanak. A nyél rövid, és néha a vége is hegyes. 
Ezen és a pengén kívül a hajítóbárdnak még két 
döfőhegye van, ami nagyban növeli a találat esélyeit. 
A legigényesebb darabokat úgy egyensúlyozzák ki, 
hogy a négy döfőhegy köré képzeletben kört lehet 
rajzolni, s ennek középpontja a súlypont. Ennek 
köszönhető a biztos röppálya és a stabil forgás.  
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