
 

 

 
 

Hobbi 
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Nem tudom, hogy ki hogy szokott 
játszani, de szerintem a legtöbben nem 
mindig veszik figyelembe, hogy a 
karakterek is érző élőlények (Oké, 
Ranagol és Tharr-hívők közt lehet 
kivétel...). De nézzük az „átlag” 
kalandozót. Nem hiszem, hogy pont 
Ynev lenne a kivétel abban, hogy az 
emberek (és egyéb értelmes életformák) 
ne szórakoznának, játszanának, ne lenne 
hobbijuk. Akkor vegyük sorra, hogy mit 
is csinálhatunk szabadidőnkben kedves 
kalandozónkkal. Mert nem azt kell nézni 
egy karakter kialakításakor, hogy még 
mennyi Kapot lehet tenni az alap TÉ-re 
(Én már csak Reneszánsz szerint 
játszom, de az alapkönyvre ez ugyanúgy 
igaz), hanem figyelembe kell venni a 
szokásokat, hobbikat: 

Kártya 

Mint itt a Földön is, Yneven is 
hódít a kártyajátékok szenvedélye. Van 
olyan kaszt, ahol a kártyák ismerete 
alapnak számít (szerencsevadász 
főkaszt), de ez nem azt jelenti, hogy más 
nem is játszik. Egy harcos, sőt varázsló 
is szerethet kártyázni, mivel könnyen 
tanulható, nem kerül sokba, és jó 
szórakozást nyújthat. 

Kockázás 

Ide ugyanaz vonatkozik, mint a 
kártyához. Kockázni még az is 
megtanulhat, akinek nincsen 18-as  

intelligenciája (bár egynémely 
izomagy harcos nehezen adja össze a 
számokat). De akkor már ne kelljen 
mindent felsorolni, a listába az összes 
hazárdjáték bevehető (még az orosz-
rulettnek is lehet ynevi formája, csak 
nem revolverrel. De mágiával például 
megoldható) 

Nők 

A hódítást nem csak bárdok 
gyakorolhatják, akár egy jóképű 
varázsló is elmehet bálokba az 
asszonyok miatt. Mert a nők szinte 
mindenkinek képesek elcsavarni a 
fejét, nincs sok kivétel. 
 Ja, elnézést kérek a lány 
játékosoktól... Persze egy nő is 
„pasizhat”, a M.A.G.U.S. nem 
férfiorientált. 

Olvasás, irodalom 

Ez az, amit inkább a műveltebb 
kasztok tagjai tesznek, szerintem. 
Yneven több ezer jó író és költő élhet, 
persze jó pár bárd közülük, de az ő 
könyveiket szívesen olvasgathatja pár 
gyengéd lelkületű kalandozó. Bár ki 
tudja, lehet, hogy egy nekromanta is 
versírásra adja a fejét. Nem kizárható. 
 



MAGUS                                                                                      Hobbi                                                                  Kalandozok.hu 

2 
 

Művészetek 

Mindenkinek lehetnek művészi hajlamai, így 
egy kalandozónak is. Sőt, ha a karakter szereti 
megörökíteni a helyeket, ahol járt már, kimondottan 
kellemes kaland lehet, hogy egy szobrász varázsló, 
aki miniatűröket készít (nem mágiával, hanem 
kézzel, mert jó a kézügyessége), egyszercsak 
megszólal egy kertben, ahová nehezen belopóztak az 
őrök mellett: 

- Hé, várjatok meg! Csak nagyon szép ez a 
kölönleges fafajta. Megformázom, fél óra, és 
megyek utánatok... 

Ilyen, és hasonló karakterekre kalandokat is 
lehet építeni, csak a KM képzelete szab határt a 
helyzeteknek. 

Sport 

Mivel egy M.A.G.U.S.-beli kalandozó alapban 
kiemelkedő értékkel bír (gondoljunk bele, hogy az 
átlagember értéke mindenből 10-es), könnyen 
meglehet, hogy sportol. Elvégre az értékeivel 
élvonalbeli sportoló válhat belőle. Egy ügyes harcos 
nem csak hajítóbárdokat dobálhat, lehet, hogy épp 
egy labdajátékban ügyeskedett kalandozásai előtt, és 
ha egy városban azt játszák, akkor szívesen beáll 
vendégjátékosnak egy csapatba. És amilyen 
gyorsasága, ügyessge lehet, bárhol szívesen 
fogadják. 

Szórakoztatóipar 

Nem nehezen elképzelhető, hogy egy bárd 
nem vándormuzsikusként kezdte, hanem egy 
uradalomban bohócként szórakoztatta a népet. Vagy 
bárki, akinek ehhez ven kedve. Egy tolvaj vagy 
fejvadász még álcának is használhatja, mert ki 
gondolná, hogy az utcai késdobáló, aki bekötött 
szemmel körbedobja asszisztensét, hirtelen 
megfordul, és a kést egy nézelődő nemesbe vágja. 
De a tolvaj is nevethet, ha bemutatja közönségének, 
hogy ő tíz méter magasan átmászik két ház között, 
megtapsolják, de azt már nem veszik észre, hogy 
annak a háznak az ablakán mászott be, ahova ment, 
és nem ahonnan jött... 

Tanulás 

Van, aki szabadidejében is képzi magát. De azt 
is lehet színesebbé tenni, nem annyi, hogy „a 

karakterem átolvassa a könyveit az 
anatómiáról”. Akkor a KM beleszólhat. Mi van, 
ha a könyvből épp hiányzik az a lap, amin az 
emberi vese képe látható, és a karaktert furdalja 
a kíváncsiság (KM besegíthet az érzelmekbe...), 
hogy milyen is lehet az... Vagy ha valaki olyat 
tanul, amit nem csak könyvből kell, arra is 
írható kaland. Pl. egy északi kémet taníthatnak, 
hogy tudja a toroni kultúrát, de ahhoz 
tapasztalat is kell... És az elején mindenki 
hibázik... 

Kutatás 

Főleg varázshasználók kutatnak, de 
persze ez nem zárja ki a többi kasztot. Nem 
csak az aranycsinálás módját lehet kutatni, akár 
az is lehet, hogy valaki új harci módszert akar 
alkalmazni, amit a csatabárdra dolgozott ki. Azt 
bizony nem csak gyakorolni kell, hogy jól 
menjen, de tesztelni is... De egy tolvaj 
megpróbálhat olyan lábbelit készíteni magának, 
ami a lehető legjobban felfogja a hangokat, így 
tökéletes a lopakodáshoz. De a kutatásokhoz 
sokszor kell olyan ismeretanyag is, amit csak 
egy-egy bizonyos helyen lehet megtudni, ami 
nem biztos hogy közel van. - Újabb dolog, 
amire kaland építhető. 

Filozófia 

Minden embernek folyamatosan alakul a 
felfogása. Így minden karakternek is. Néha még 
egy barbár is elgondolkozhat azon, hogy miért 
is csinálja azt, amit. Persze ez nála csak futó 
gondolat, és a gyomorkorgás kiütéssel nyer, de 
egy harcművészt annál inkább foglalkoztathat a 
kérdés. Ha hisz is valamilyen istenben, akkor is 
értelmezheti másképp a tanokat, dolgozhat ki új 
felfogásokat. És ha egy ilyen elmélkedős 
karakter találkozik egy filozófussal, akkor jól 
elbeszélgethetnek a világról. Lehet, hogy a 
csapat többi tagjának nem lesz annyira 
élvezetes a játék, de a folytonos gyakás nem 
életszerű. 
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Egyelőre ennyi. A lista abszolút nem 

teljes, bárki találhat ki mást. Én csak egy 
alapot akartam adni, hogy a játék ne csak 
abból állon, hogy ki, mikor, hol, kit ölt 
meg. Az nem szerepjáték, csak harc. Aki 
ilyen, az Doom-ozzon inkább. 

De ha valaki színesíteni akarja 
karakterét, akkor megéri ilyenekre is 
rááldozni pár Kapot. Lehet, hogy egy 
árnyalatnyival gyengébb lesz, de jobban 
ki tudja játszani azt, akit megszemélyesít. 
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