
 

 

 
 

Megújított tolvaj kaszt 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

(teljesen opcionális, szabadon 
választható) 

A klasszikus (Első és Második 
Törvénykönyv) M.A.G.U.S. 
rendszeréhez 

Kevés olyan méltatlanul alábecsült 
játékos kaszt létezik, mint a sokunk által 
szeretett MAGUS világának már nem 
annyira szeretett tolvaj karaktere. A 
MAGUS alkotói - teljesen jóhiszeműen 
- egy olyan jól felépített, klasszikus 
RPG rendszert akartak a játékosok 
kezébe adni, amely minden korábbi 
szerepjátékot felülmúl a játékos 
karakterek sokoldalú 
„felhasználhatósága” és egyedi 
képességekkel való felruházása 
szempontjából. A tolvaj karakter éppen 
ennek az igyekezetnek esett áldozatul. A 
számos, szinte minden karakter által 
elsajátítható képzettségek között rendre 
ott szerepelnek a tolvaj karakter 
lényegét adó képzettségek és 
jártasságok, a sokszínűségben eltűnik a 
tolvaj kaszt eredetisége. 
Kegyelemdöfésként pedig ott a 
Szerencsevadász főkaszt másik 
üdvöskéje: a bárd. Sajnos a bárd - 
különösen a tolvajhoz képest - túllőtt a 
célon: jó képességekkel (harcérték és 
jártasságok) felruházott, egyedi - 
egyébként remek - mágiaformát 
használó karakter („Ki a fenének kell  

tolvaj, a bárd erősebb, ugyanazt tudja, 
legfeljebb kisebb százalékot kap, asz't 
még varázsol is...”). Szegény tolvajok 
pedig leszorulnak az NJK szintjére 
(hiszen könnyen legyőzhető 
ellenfelek) a játékosok pedig ontják a 
különféle egyedi karaktereket - például 
a zárnyitáshoz/csapdakereséshez értő 
udvari ork gladiátort, (szinte látom 
magam előtt ahogy a két mázsás IQ 
bajnok egy leheletfinom 
zárszerkezettel babrál... és kinyitja...) 
hogy a zsebmetszéshez kiválóan 
konyító, Sogronnak tetsző életű 
tűzvarázslóról ne is beszéljünk... 

De ne féltsük a tolvajunkat. Ha 
már az eredeti, „klasszikus” keretek 
közé nem is szoríthatjuk vissza 
(elvégre a MAGUS alkotóinak 
elképzelése csorbulna ezzel) legyünk 
stílszerűek - LOPJUNK! A tolvaj 
karakter ugyebár az ügyességéből és 
ravaszságából profitáló, vérbeli túlélő 
típus. Fizikuma és harcértéke nem 
kiemelkedő - elvégre a hősködés 
gyakran jelent rövid életet - ellenben 
gyors és ruganyos, ami elmondható az 
észjárásáról is. Muszáj kreatívnak és 
találékonynak lennie - az utcák 
(al)világában túl gyakran történnek 
váratlan események, és ezek 
rákényszerítik őt a folytonos tanulásra 
és tapasztalatszerzésre - veszélyes 
életet él, örök kívülálló, még ha egy 
klán (sokszor kérdéses) védelme is áll 
a háta mögött. Az új, általam 
átdolgozott tolvaj karakter éppen ezért 
NAGYON tanulékony. Ez elsősorban  
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nem is a képzettség-pontjainak mennyiségén látszik 
meg, hanem azon, hogy ezen pontokat (KP) és a 
szétosztható százalék-értékeket még több jártasságra 
költheti. Ó, igen... 

Fontos - az általam átdolgozot tolvaj karakter 
esetében azoknál a részleteknél (harcérték, Ép és Fp 
pontszámok stb.) melyek nem kerülnek külön 
említésre, ott az Első Törvénykönyvben leírtak a 
mérvadók. 

1. Javasolt új képesség pontszámok: 

A tolvajok intelligens humanoidok - ha nem is 
számítanak pallérozott elméknek. Éppen ezért 
Intelligencia képességüket kedvezőbb feltételekkel 
kell kiszámítani.  

Intelligencia: k10+8 (2x) Kétszer dobandó, és 
értelemszerűen a jobb érték számít. 

Javaslom a KM figyelmébe hogy a karakter 
megalkotásánál engedje meg a játékosnak, hogy 
legalább a Pszi-használat minimumát meghaladó 
szellemi képességekkel alkossa meg tolvaj 
karakterét. (a tolvajok pszi használatának korlátairól 
és előnyeiről lásd lejjebb) 

2. Javasolt új képzettségek 

A tolvajok képesek - természetesen szigorúan 
behatárolt módon - a tapasztalati úton kialakult 
mágiaformák közül egy-két rendszernek néhány 
varázslatát - több-kevesebb kockázattal - használni. 
Első látásra túlzásnak tűnhet, de (az alábbiakban 
egyébként ez kiderül) erősen korlátozott ezen 
képességük. Senki ne gondoljon tehát így 
elöljáróban igazi varázshasználó karakterre. De hát 
ha más kasztbéliek „ellopták” a tolvaj képességeit, ő 
- helyrebillentendő az egyensúly - miért ne tehetné 
meg ugyanezt... a tolvajklánokban gyakran találunk - 
néha nagyhatalmú - varázstudókat.  

 
Az egyes, tanulható varázslatok (részletesen 

lejjebb) elsajátítása tolvaj karakterrel: 
Tolvajunk igen nehezen képes megtanulni a 

mágiaformák használatát, ráadásul sosem lehet 
biztos a végeredményben. Játék nyelvére lefordítva: 

Minden egyes, számára megengedett 
varázslatot a szintenként kapott százalék-érték vagy 
képzettség-pontok (KP) ráfordításával tanulhat meg. 
(egy KP 10%-nak felel meg) Ha eléri a 100%-ot a 
varázslatot az alábbi megkötésekkel használhatja - 

már amennyiben szűkös Mana-pontszámai 
(szintén lejjebb) lehetővé teszik ezt számára. A 
varázslatok erősítéséhez ugyanannyi Mp-ot kell 
felhasználnia, de erősítés esetén növeli a 
balsiker kockázatát. 

A tolvaj nem rutinos mágiahasználó, a 
Torz Mágiát alkalmazókhoz hasonlatosan ő is 
vázlatosan építi fel varázslatait (figyelem! ez 
nem azt jelenti hogy kevesebb Mana-pontot 
kéne használnia, neki is ugyanannyi Mp 
szükséges a létrehozásukhoz mint alapesetben 
más varázshasználóknak!) varázslatainak 
sikerességét meghatározza az Intelligencia 
tulajdonságának mértéke és a tapasztalati 
szintje, az alábbiak szerint: 

09-12 Intelligencia pontszám esetén: 75% 
esély a sikerre 

13-15 Intelligencia pontszám esetén: 78% 
esély a sikerre 

16-17 Intelligencia pontszám esetén: 80% 
esély a sikerre 

18 Intelligencia pontszám esetén: 82% 
esély a sikerre 

A sikeresség esélyét növelheti a 
magasabb Tapasztalati Szint (TSZ-enként 2%) 
Ugyanakkor vannak tényezők amelyek 
csökkenthetik a sikeres alkalmazás esélyét: 

A varázslatát erősíteni kívánja (minden 
további 3Mp -5%)  

A tolvaj k10+2 körön belül már használt 
mágiát (-50%) 

A tolvaj közelében (5 láb sugarú kör) 
aktív varázslat működik (-5% és -75% között a 
varázslat 

erősségétől függően és a KM elbírálása 
szerint)  

A tolvaj karakter maximális, sikerességre 
dobható esély-értéke nem haladhatja meg a 
95%-ot! 

Ha elvéti a varázslat sikerességre dobott 
százalék-próbát, újra dobni kell a k100-al és a 
kapott  
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eredmény alapján az alábbiak 
történhetnek: 

01-50: A varázslat nem jön létre, a 
befektetett MP-ok elvesznek 

51-80: A varázslat nem a kijelölt cél 
(ok) ra fejti ki hatását, de a tolvaj és 
szövetségesei szintén megússzák negatív 
következmények nélkül 

81-99: A varázslat bizony a tolvajon 
vagy társain hat...  

00: Dupla nullás dobásnál a KM joga 
eldönteni mi történik. (Még az sem kizárt 
hogy a mágia „megtáltosodik” és a kívánt 
hatásnál is kedvezőbb módon hat, de 
lehetnek nagyon szomorú következményei 
is...) 

 
Használható Tapasztalati 

mágiaformák: (Első és Második 
Törvénykönyv alapján)  

Boszorkánymágia egyes formái 
(Alapvarázslatok, Tűz-, Anyag-, Térmágia) 

Boszorkánymesteri varázslatok egyes 
formái (Alapvarázslatok, Elemi-, Anyag-, 
Méregmágia) 

Bárdmágia Fényvarázslatai (nagyon 
ritkán - szükséges hozzá némi jártasság, de 
hangszer nem!) 

 

A tolvaj Mana Pontjainak 
meghatározása: 

Ez szintén erősen függ a karakter 
intelligencia pontszámaitól, az alábbiak 
szerint: 

09-12 Intelligencia pontszám esetén: 
szintenként 2 és 1/2 Mana pont (a fél Mana 
pontszámot a következő szinten adjuk 
hozzá - kerekítésként - az össz 
pontszámhoz, így tehát jelen esetben 1. 
TSZ-en 2 Mp, 2. TSZ-en már kerekítve 5 
Mp, a 3. TSZ-en 7 Mp és így tovább...) 

13-15 Intelligencia pontszám esetén: 
szintenként 3 Mana pont  

16-17 Intelligencia pontszám esetén: 
szintenként 3 és 1/2 Mana pont (lásd 
feljebb) 

18 Intelligencia pontszám esetén: 
szintenként 4 Mana pont 

Ha soknak találod, csökkentheted a kiosztható 
Mana pontszámok mennyiségét. A tolvajok Mana-
pontjaikat csak alapos pihenés (legalább 6 óra alvás) 
után képesek visszanyerni, más módszerekkel (pszi, 
hatalom itala) nem. Egyes bölcsek szerint a Godoni 
birodalomból eredő két nagy tolvajklán (a 
Szürkecsuklyások és a Kobrák) hozták magukkal a 
godoni mana-gyűjtés egy erősen elkorcsosult 
változatát... 

A tolvaj kaszt és a pszi 

Javaslom a Kalandmesternek hogy a tolvaj 
karakternek engedje meg a pszi használatát. Ez 
esetben a tolvaj a pyarroni módszer alapfokát képes 
elsajátítani és használni, de mesterfokú használóvá 
nem fejlődhet! (Így hát a tolvajok minden esetben 
valamely más kaszttól kénytelenek tanulni a 
pszionikus képességeket, ez egyben 
megmagyarázhatja varázstudományuk eredetét is...) 

A tolvaj kaszt egyéb speciális képességei 

Szerencsedobás: 

A tolvajok a szerencse fiai (leányai), és néha 
megmagyarázhatatlan módon hihetetlen 
szerencséjük van. A játékban ez annyit jelent, hogy 
naponta egyszer(!) egy számukra nem kedvező 
dobást újra dobhatnak (alaposan fontold meg, mikor 
élsz ezzel a lehetőséggel) 

Mászás és Ugrás: 

A tolvaj „ügyes gyerek”. Mászás és ugrás 
képzettség használata esetén - amennyiben friss és 
kipihent - bónusz dobást tehet. Ez annyit jelent hogy 
minden jelentősebb képzettség-próbánál 

egyszer(!) a számára kedvezőtlen értéket 
mutató kockák közül egyet újra dobhat. 

Egyéb: 

Besurranó „életmódja” lehetővé teszi számára, 
hogy az általa leggyakrabban „használt” terepen 
bónuszt kapjon (pl. egy városi tolvajnak, aki gyakran 
mászik háztetők gerincén, nem kell a különleges 
ügyesség vagy képzettség próbánál levonásokat 
kapnia, mert rögtön észreveszi ha  egy tető vagy 
zsindely már korhadt stb.) Ennek a bónusznak és 
mértékének eldöntése a KM joga. 
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Röviden ennyiből állna az általam átdolgozott 
tolvaj karakter, mely így reményeim szerint 
elfoglalhatja méltó helyét a Játékos Karakterek 
között. Sok jó játékot kívánok mindenkinek. 
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