
 

 

 
 

Kalandozók felszerelése 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Első rész 

A karaktergenerálásnak általában 
a legutolsó lépcsőjét jelenti a megfelelő 
felszerelés megvásárlása, összeszedése. 
A fegyver, a vért, a kötél, és számos más 
kalandozó felszerelés mindenkinek 
eszébe jut, miként egy-két elrettentő 
példától eltekintve a ruha is. Jobb 
esetben a karakter különleges 
trükkjeihez, technikáihoz is vásárol a 
játékos felszerelést. De nagyon kevés 
azoknak a száma, akik átgondolják mit 
is visz magával a karakter. 

Igen gyakori eset, hogy a minden 
részletre odafigyelő életút játékoknál 
pont ez a részlet marad ki. A 
játékrendszerek alapkönyveinek 
összeállításánál is hasonló helyzet áll 
elő, a legtöbb felszerelés lista, így a 
MAGUS, és az Első Törvénykönyv 
oldalain megjelentek is igencsak 
hiányosak. Nem csak a női ruhadarabok 
hiánya zavaró, hanem a szerszámok és a 
hétköznapi tárgyak teljes hiánya is. 
(Igaz ezt próbálta pótolni a legelső 
Rúnában megjelent tolvajok felszerelése 
című cikk, de az ottani tárgyak inkább 
speciális tolvaj felszerelések, mint 
hétköznapi munkaeszközök). 

Érdemes végiggondolni, hogy mik 
azok a tárgyak, amiket a karakter egy 
napja során használ, mi az, ami az 
időjárás szélsőségei ellen védelmet nyújt 
számára, miben főz, mivel javítja ki 
fegyvereit, ruháját, mivel készít alkalmi 
vázlatokat, és miben tárolja, hogy 

rendszerezi mindezt. Ha pedig ezzel 
megvagy, akkor van egy általános 
képed arról, hogy mi is tartozik a 
karakter alapfelszereléséhez.  

Majd a karakter hobbijaihoz 
szükséges eszközök, különböző 
személyes tárgyak, és egyéb apróságok 
következnek. Majd pedig azok a 
többnyire haszontalan dolgok, amiket 
a karakter babonából vagy 
megszokásból tart magánál. Nos a lista 
nem lesz rövid, de a tárgyakat ügyesen 
elhelyezve bizony hamar kiderül, hogy 
ez a hatalmas mennyiségű felszerelés 
komoly gond nélkül szállítható.  

Ha azokról a felszerelési 
tárgyakról kellene listát készítenem, 
amelyek a legsűrűbben maradnak le a 
karakterlapról, akkor a viszonylag 
vékonyabb, de erős bőrszíjat 
helyezném az első helyre. Gyakori, 
hogy a karakterek azt a kötelet 
használják egy ellenfél megkötözésére, 
amin másznak, pedig ez a kötél, 
vastagságánál fogva, nem igazán 
alkalmas ilyesmire, a megfelelő 
méretre való darabolása és kezelése 
egyaránt nehézkes. De a vékony 
bőrszíjjal zacskókat, kis dobozokat 
lehet lezárni, rendkívül praktikus 
eszköz, egyetlen kis dobozkában pedig 
jópár méter elfér ebből. Mellesleg 
ilyen bőrszíj a legtöbb bőrmívesnél 
szinte hulladékszámba megy, így 
rendkívül olcsó is.  
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Hasonlóan alapvető dolog a szappan, hiszen 
más mosó-, tisztálkodó- (és gyakran mosogató) szer 
nem nagyon fordul meg a karakterek kezén, hány 
meg hány olyan bárd volt már akinek a 
karakterlapján a parfüm szerepelt, de ez az alapvető 
fontosságú apróság nem. Persze nem csak a 
karakterek, hanem a fegyvereik, felszerelésük is 
ápolásra szorul. Ehhez pedig számos eszközre és 
anyagra lehet szükség.  

A reszelő, az ecsetek, kefék, és hasonló 
gyakori eszközök mellett szerepet kapnak a 
fémtárgyak ápolására szolgáló olajok. Szinte minden 
felszerelési tárgy szorul valamilyen karbantartásra, 
és erről nem szabad elfelejtkezni. Ha az eddigi 
gondolatokat követjük, akkor egy közel teljes 
felszerelés-listához jutunk.  

A felszereléslista azonban gyakran nem elég, 
ha a karakter különleges, akkor gyakran a 
felszerelése is az. Így gyakran az egyes felszerelési 
tárgyakat le kell írni, egyikükről-másikukról egy-egy 
külön oldalt kell vezetni. Olykor nem mindegy, hogy 
miből van a hátizsák, hogy záródik az üvegcse, hány 
STPje van még a kötélnek. Nos ezeket az adatokat 
mind végig kell gondolni.  

Mielőtt azt gondolnád, hogy ez elég, érdemes 
megtervezni azt is, hogy mit hol tart a karakter, 
hogyan jelöli meg, hogy mi is van az üvegcsében, 
hogyan rejti el tartalék adagait, hogyan védi 
tulajdonát a tolvajok ellen. És persze azt is, hogy 
mikor, mit és hogyan visz magával. Ha mindezzel 
tisztában vagy, akkor mondhatod azt, hogy kész a 
karakter felszerelése.  

Azt mondod, hogy ezzel mindenre kitértünk, 
és ez túlzás? Nos a válaszom igen egyszerű: számos 
dolog van, ami kimaradt, pont az egyszerűség 
végett, hiszen minden tárgynak van olyan rövid 
története, ami fontos lehet a játékban. Hiszen 
különböző tárgyak szimpatikus viszonyban állhatnak 
egymással, valamely tárgyad szimpatikus 
viszonyban állhat valaki mással, lehet, hogy az egyik 
tárgyban egy számodra is ismeretlen rejtekhely van, 
esetleg a felszerelési tárgynak más, a karakter 
számára ismeretlen jelentősége van.  

Végezetül ki lehet térni a rejtett, és látható 
hibákra is, és még számos olyan dologra, amit itt 
nem említek. Ha a karakter fontos számodra, 
részletesen kidolgozod, részletekbe menően 
kijátszod, akkor ne a felszerelés legyen az egyetlen 
mostohagyerek. 

Második rész 

A cikk előző része jó régen született, és 
bizony megérett az idő a folytatásra. Hiszen ott, 
és akkor is tudtuk, ez az útmutató sem teljes. 
Ugyan számos alapvető fontosságú kellékről 
beszéltem, kezdve azoktól az apróságoktól, 
amik életet menthetnek, bezárólag egy-egy 
fontosabbnak tűnő tárgyig, mégis kimaradt 
számos dolog. Beszéltünk a szappanról, igaz, 
pusztán az alapokat emlegettem, de sem a 
rongyról, sem a mindenkor szükséges 
pálinkáról, sem számos más apróságról nem 
esett szó. E tárgyak egy része szerepel ugyan a 
MAGUS oldalain, mégsem számítanak gyakori 
vendégnek a felszerelések listáján. 

Nos, beszéltünk az előbb a rongyról, a 
pálinkáról, mindkettő igen ritka vendég, pedig a 
felszerelés tisztántartásához, sokszor 
kötözéshez, és számos más dologhoz kellhetnek 
különböző rongyok. Ha pedig az előző részben 
említett keskeny bőrszíjak elfogynak, akkor is 
jól jön néhány rongy. Bár tény, a bőrszíjak 
sokkal hatékonyabbak a legtöbb esetben. S ha 
már a bőrszíjaknál, rongyoknál tartunk, akkor 
elengedhetetlen a víz is, a rongyok mellett adja 
magát a szerepe: A tárgyak megtisztításához 
elengedhetetlen. A nedves bőrszíj, pedig 
száradáskor összehúzódik, ezzel a csomóink 
jóval erősebbek lesznek, mint e nélkül, ezért 
nem árt, a kötélcsomókat is bőrszíjjal 
megerősíteni. Persze, ha már a vízről 
beszéltünk, sokan gondolnák ivóvíznek is kell, 
ám nem véletlen az, hogy annyi féle más italt 
ismerünk, a víz bizony nem egyszer 
szennyezett, a hegyekben kristálytiszta patak 
vizét az alföldön meginni már problémásabb, és 
tiszta, egészséges vizű kutakkal nem is lehet 
mindenhol találkozni. A megoldás egyszerű: A 
legtöbb utazó bort iszik, netán sört, és távol 
marad az ismeretlen vidékektől, a kalandozó 
természeténél fogva nem teheti ezt meg, így hát 
kénytelen italról gondoskodni ott is, ahol nincs. 
A legtisztább ivóvíz megposhadna, marad a 
bor, no nem mindig tisztán, sőt, az esetek 
többségében felvizezve. Az olcsó, úti 
fogyasztásra alkalmas borok tehát népszerűek. 
Ha pedig már a szesznél tartunk, nem 
felejtkezhetünk meg a pálinkáról sem, ami nem 
csak arra alkalmas, hogy ha mégis vizet 
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merítenénk, akkor azt ihatóan tartsa, nem is 
csak a mulatság a feladata... Hanem remek 
tisztítószer is, és a sebek fertőtlenítésére is 
kiválóan alkalmas. Víz, bor, pálinka mellett 
sokan csodálkoznak, hogy a sör kimarad, 
ezt a hűsítő italt érthető okokból elsősorban 
a fogadókban fogyasztják, mégpedig 
hűvösen. De akad más ital is? A tej, bár jó 
lenne a mérgezések ellen, elsősorban frissen 
jó, így ismét nem gazdagítja az úti 
felszerelést, a tea azonban igen. Igaz, csak a 
megfelelő tealevelek, füvek formájában. No 
meg a megfelelő tea készlet is 
elengedhetetlen. Igen, a herbalizmus 
gyakorlásához ez is jó, és valóban szükség 
lehet az egyszerűbb frissítő teákra. Ha már 
italokról volt szó, nem szabad 
megfeledkezni a különböző tárolókról sem, 
nomeg az ezek lezárására alkalmas 
eszközökről sem. A parafa dugó remek, de 
nem igazán tartós, és lassú kihúzni is, az 
üvegdugó, pedig közel sem olyan 
biztonságos. A különböző csatos üvegek 
már jobbak, ezeket könnyű nyitni, könnyű 
visszazárni, és mégis biztonsággal zárnak. 
Az utazóláda, az abban rögzíthető rekeszek, 
mind-mind a tárolás egy hatékony módját 
jelzi, ha van mivel szállítani, az utolsó 
táborig. Merthogy táborozni gyakran kell, 

és a biztonságos tábor, ahova vissza lehet térni 
pihenni, a legtöbb kalandhelyszínen, és környékén 
érték. Ennek a kiépítésére szolgáló eszközök sem 
ártanak, a terhet valahogy el kell vinni, és nem árt, 
ha a kalandozócsapat bérel kísérőket, őröket, akik 
ebben segítenek, és míg ők távol vannak, vigyáznak 
a táborhelyre, a sebesültekre. Persze az ezzel 
kapcsolatos újabb felszerelések kérdése már a 
következő rész témája lesz. 
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A cikk első része A felszerelésről címen 

megjelent a KalandozokPontHU, valamint a 
KalandmesterPontHU oldalon. 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 


