
 

 

 
 

A tévesztés esélyei 
Kétélű fegyverek 
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„Figyelj rá jól, öcsém! Tudom, 
hogy már most arra vágysz, hogy minél 
gazembert sújts halálra kardoddal, 
minél több toroni kutyát küldj a 
másvilágra nyiladdal. Ám gondolkozz 
higgadtan, érett férfi módjára, ne pedig 
úgy, mint egy forrófejű taknyos, aki még 
egy démonnak is nekiugrana, csak mert 
az fityiszt mutatott neki. A küzdelem nem 
csak az indulatok és fegyverek próbája, 
az éles elme is legalább olyan fontos 
szerepet játszik benne, mint az éles 
penge. Figyelj rám, és tanulj! Soha ne 
hagyd, hogy elragadjon az indulat, hogy 
túlzásokba ess. Ezért kell gyakorolnod 
szüntelen, hogy mire a gyakorlatok 
végére érsz, ösztönösen, minden terhes 
gondolkodás nélkül meg tudd ítélni, 
mekkora lendület szükségeltetik a 
győzelemhez. Mert, fiam, ha túlzásokba 
esel, kapkodsz, vagy épp ellenkezőleg, 
késlekedsz, túl sok vagy túl kevés erőt 
viszel a csapásba, az tragikus 
következményekkel járhat, nem 
feltétlenül magad, mint inkább a saját 
szövetségeseid számára...” 

Samuro Syennai fegyvermester 
szavai tanítványához 

 
A harc bizony kétélű fegyver, ahol 

nemcsak ellenfeled sérülhet meg, de te 
is igen súlyos sebeket kaphatsz, ha nem 
vigyázol. Egyesek persze azt mondják: 
ez engem nem érdekel, a lényeg, hogy 
az a szemét sírgödörben heverjen végre! 
Persze az ilyen emberek 
gondolkodásmódja is érthető egy 
bizonyos szempontból, az óvatosság  

általános szabálya alól azonban ez sem 
jelent kivételt.  

Általános igazság, hogy a 
küzdelem nem csupán két-, de 
háromélű fegyver. Gondoljunk csak 
bele, ki vagy mi más sérülhet meg 
rajtunk és ellenfelünkön kívül egy-egy 
félresikerült csapás vagy lövés 
következtében! Fegyvertársak, féltve 
őrzött, számunkra igen fontos tárgyak 
forognak veszélyben minden egyes 
támadásnál, és nem biztos, hogy az 
ellenfél keze által.  

Szerény véleményem, hogy a 
M.A.G.U.S.-beli küzdelmek 
kimenetelét is nagy mértékben 
alakíthatja egy-egy ilyen sajnálatos 
esemény. Miét hagynánk hát 
figyelmen kívül? Persze most sokan 
azt gondolják magukban: ugyan, ez is 
csak egy, a játék menetét bonyolító 
szabály. Az természetes, hogy egy új 
törvény, a tévesztés törvénye némileg 
bonyolítja a harc eddigi szabályait, 
viszont egy újabb lépéssel közelebb 
juttatja a játékosokat a valósághűség 
felé, amely számomra legalábbis 
mégannyira fontos, mint a jó és 
élvezetes szerepjáték. Aki pedig úgy 
gondolja, hogy eme és más hasonló 
szabályok beiktatásával a játékosok 
figyelme elterelődik az igazi 
szerepjátékról és a számszerű tények 
felé mozdul, az mindazonáltal, hogy 
alaposan gondolkodjon el a játékosai 
szerepjátékos elhivatottságáról, akár 
úgy is dönthet, hogy nem alkalmazza. 
Ez a szabály csupán opcionális, nem 
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kötelező érvényű. Akiknek a képzeletét felizgatta 
egy újabb, érdekesebb szabály alkalmazásának 
lehetősége és a picinyke lépés a valóságos harc 
tökéletes szimulációja felé, azok felé intézem 
további szavaimat.  

Minden egyes tévesztett támadásnál megvan 
az esély arra, hogy a támadás kivitelezője valamely 
olyan személyt vagy tárgyat talál el, amely a célpont 
közelében tartózkodik. Lényeges szempont azonban, 
hogy az illető távolra ható, vagy közelharci 
fegyverrel támad-e. Bontsuk hát két részre e 
szabályt! 

Ha az illető közelharci fegyverrel támad, 
legyen az szálfegyver vagy egy tőr, tévesztésnél a 
következő szabály lép érvénybe: 

Fontos tudni, hogy a támadó csapását 
fegyverrel védték-e, vagy csupán kitéréssel, vagyis 
félrehajlással, elpördüléssel, lehajolással stb. Ezt úgy 
tudhatjuk meg, hogy a teljes védőértékből kivonjuk 
a teljes támadási értéket. Ha az eredmény kevesebb 
vagy egyenlő, mint a védő fegyvernek Vé-je, akkor 
a támadást fegyverrel sikerült hárítani. Ha a 
végösszeg nagyobb a védő fegyver Vé-jénél, akkor a 
védekező fél a támadást a fegyver igénybevétele 
nélkül tudta hárítani.  

A tévesztés törvényénél ez utóbbi eset számít. 
Hiszen ha a támadást fegyverrel hárították, akkor a 
lendület megakadt, a támadás megszakadt. Ha 
azonban csak elhajoltak előle, a csapás esetleg 
„továbbcsúszhat”.  

A fegyvert a támadó akkor képtelen 
visszafogni, ha a támadási érték tizede meghaladja 
erő képességének mértékét. Tehát ha a támadó 
tizenötös erővel rendelkezik, ám a támadási érték 
160-as, és a védő elhajol a fegyver elől, ő képtelen 
visszafogni csapását, és esélyt biztosít arra, hogy 
valami mást találjon el. Mindezen kívül 
szálfegyverek és kétkezes fegyverek esetén a 
„továbbcsúszás” mindenféleképpen bekövetkezik, 
akármekkora erővel bír is forgatója.  

A harci helyzet elemzése természetesen a KM 
dolga; ő határozza meg, hogy a fegyver 
hatótávolságán belül tartózkodik-e más személy, 
esetleg van-e ott valami tárgy. Ha személy 
tartózkodik a közelben, a támadási értéket az ő Vé-
jével kell számolni, rászámolva természetesen a 
meglepetés számbeli módosítóit is. Tárgy esetén 
annak méretét figyelembe véve egy százalékos 
esélyt kell dobni a találatra. A dobásokat a KM 

végezze, lehetőleg ne a játékosok szeme láttára! 
Ezzel a küzdelem feszültségét is növelheti.  

A sérülések mértékét az általános 
szabályok szerint kell kiszámolni.  

A hajító- és lőfegyverek esetén teljesen 
más a helyzet. Az ilyen fegyvertípusoknál 
ugyanis miután a támadó kilőtte vagy 
elhajította a fegyvert, többé már nem képes 
korrigálni a pályáját.  

A hajítófegyvereknél a szabály igen 
hasonló a közelharci tévesztés törvényéhez, 
azzal a különbséggel, hogy fegyverrel való 
védekezés esetén is megvan az esély, hogy a 
fegyver új irányba folytassa útját. Ez akkor 
következik be, ha a támadó fegyver és a 
védekező fegyver is fém, vagy valamilyen más 
kemény ötvözet. Ilyen esetekben a fegyver 
gellert kap, és tovacsusszan s csak az istenek 
tudják, merre. Mindezen túl a célt tévesztett 
hajítófegyverek elleni védekezést ugyanúgy 
kell számolni, mint a közelharci fegyverek 
esetén.  

Veszedelmesebb a helyzet a 
lőfegyverekkel, pontosabban az íjakkal és a 
nyílpuskákkal kapcsolatban. Az ilyen típusú 
fegyvereknek ugyanis támadás esetén – 
természetesen kis leegyszerűsítve a dolgot – két 
lehetősége van: talál, vagy nem talál a lövedék.  

Ha talál, az bizony megállapodik a 
célpont testben, és vége a dolognak. Ha 
azonban nem talál, akkor... nos, akkor jobb, ha 
imádkoznak a célpont környezetében 
tartózkodók! 

A nyíl ugyanis annyi arasznyival véti el a 
célját, amennyivel kevesebb volt a támadási 
érték a célpont védő értékénél. Ez pedig nagyon 
sokat változtat a célzófegyverekkel kapcsolatos 
közfelfogáson. Ha ugyanis külön testrészre 
célzott mesterlövészünk, akkor bizony még 
megvan az esély arra, hogy a testrész 
környékén találja az illetőt. Természetesen 
ebben nagyon sokat jelent a célpont 
testhelyzete is, ezt a KM dolga pontosan 
betájolni, ahogy an a pontos találatot is. A 
tévesztés iránya természetesen nem maradhat ki 
a számításból, hiszen egyáltalán nem mindegy, 
hogy mesterlövészünk mellkasra irányzott nyila 
pontosan homlokon, vagy éppen, khmmm... 
azon a kényes helyen találja-e el a célpontot. 
Az irány azonban nagyban függ a környezeti 
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tényezőktől, mesterlövészünk 
lelkiállapotától, keze remegésének 
mértékétől... egyszóval nagyon sok 
mindentől, ezt fölösleges idő és 
energiapocsékolás lenne számolgatni. 
Egyszerűbb megoldás tehát a véletlenre 
bízni a dolgot: két tízoldalú kocka 
segítségével ki lehet dobni, hogy a találat a 
célponttól megközelítőleg jobbra, balra, 
fentebb vagy lentebb esik-e. Természetesen 
a véletlen nem követi mértani pontossággal 
az irányokat, ezért kisebb-nagyobb 
eltérések lehetnek a kockákkal generált 
irányokhoz, ezt a KM hatásköre 
meghatározni.  

A sebzést illetően annyit kell 
megjegyezni, hogy ha a nyíl gellert kapva 
találta el azt, kit a sors kijelölt, a sérülés 
semmiféleképpen nem lehet túlütés. A 
tévedés veszedelmesebb oldala, ha a 
lövedék nyílegyenesen az áldozatba 
fúródik, mivel ekkor a túlütés veszélye igen 
közeli. A KM-nek dobnia kell K100-on, s 
ha az eredmény nagyobb, mint a támadási 
érték kétharmada, akkor túlütés következett 
be. Az istenek irgalmazzanak a 

szerencsétlen áldozatnak... és mesterlövészünknek.  
Tudom, hogy e cikket olvasva sokan úgy 

vélik, kissé túlbonyolítottam a játékrendszert, és 
rákényszerítette őket, hogy a küzdelem hevében 
folyton jegyezzék, ki merre is tartózkodik 
tulajdonképpen. Akik így gondolkodnak, azok 
számára megismétlem: ezen szabályok szigorúan 
opcionálisak, senkire nem vonatkoznak kötelező 
érvénnyel. Aki azonban úgy véli, hogy eme 
cikkemmel elősegítettem az élvezetes és mind 
valósághűbb játékot, annak csak annyit tudok 
mondani: hajrá, mindent bele! 

Csak vigyázz, hogy jól célozz! 
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