
 

 

 
 

Ami a M.A.G.U.S.-ból kimaradt 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Avagy hibák és hiányosságok 
jegyzéke 

A cím akár jelmondata is lehetne a 
Rúna M.A.G.U.S.-sal foglalkozó 
rovatának, hiszen olyan tudnivalók, 
kiegészítések kapnak itt helyet, melyek 
nem, vagy csak rövidített változatban 
jelentek meg a játékkönyvben. Jelen 
cikk azonban sokkal nyilvánvalóbb 
hiányosságokkal - az Istenek ne adják -, 
hibákkal foglalkozik, melyek 
mindenképpen azonnali orvoslásra 
szorulnak. Némelyik közülük tördelési 
hiba, némelyik a szerzők 
figyelmetlensége, de be kell vallanunk, 
néhány logikai hiba is becsúszott. Az 
utolsó hetek hajrájában napi két-három 
óránál több alvás a M.A.G.U.S.-t 
alkotó/ellenőrző csapat egyetlen 
tagjának sem jutott osztályrészül. Az 
vesse ránk az első követ, aki hasonló 
körülmények között nem ütött volna 
félre egyetlen betűt sem, aki mindenre 
maradéktalanul gondolt volna, s aki a 
nyolcvanharmadik táblázat tördelésekor 
is háromszor ellenőrzött volna minden 
egyes sort és oszlopot. Aki pedig 
Felróná, hogy mire ez a sietség, az 
kérdezze a M.A.G.U.S.-t már tavaly 
karácsonyra váró, türelmetlen olvasókat. 
Ne csodálkozzék, ha válaszként átkok és 
ütlegek sorát idézi a fejére! 
 

De mit is mondtam: türelmetlen? 
Nem, tiltakozom! Az olvasók igenis 
türelmesek voltak és megértők. 
Bizalmuk hitet és erőt adott, amit 
ezúton is hálásan köszönök a többiek 
és a magam nevében egyaránt. Aki 
megtisztelt a kéréssel, hogy 
dedikáljam a M.A.G.U.S.-át, az ajánló 
sorok között mindig meglelhette a 
főhajtást: köszönöm a türelmet! A 
M.A.G.U.S. Immár megjelent, az 
utolsó pillanatig szépítgettük, 
alakítgattuk - folytattuk volna a 
végtelenségig - de nem merészeltünk 
tovább visszaélni a bizalommal. 

Nos, a rövid kitérő után vissza a 
cikk témájához! Az alábbiakban 
hibajegyzék következik, hasonló 
ahhoz a papírdarabkához, amit 
régebben a könyvek utolsó oldalai 
közé csúsztattak, feltüntetve, hol, 
milyen hibák fordulnak elő, s hogyan 
igazíttatnak ki. 

23. oldal: A fajok és kasztok 
táblázatban hiányzik az adat, vajon 
udvari ork lehet-e boszorkány. A 
válasz: Nem! 

30. oldal: Elsődleges képesség 
dobása. Nem csak a k6+12 tartozik 
ide, hanem a táblázatokban ritkán, de 
azért szereplő k6+ 14 is. k6+14-gyel 
akkor dobunk, ha az adott Képesség 
különleges felkészítés nélkül is 
elérheti a 20-at. 
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31. oldal: Harcos főkaszt karakteralkotás 
táblázat. A táblázat utolsó sora lemaradt, így nincs 
mód a Karakterek Asztrál képességének kidobására. 
Íme a hiányzó értékek: Harcos 3k6 (2x); Gladiátor 
3k6: Fejvadász 2K6+6; Lovag 3k6 (2x). javasoljuk, 
mindenki írja be kézzel a könyvbe, hogy egy helyen 
legyen! 

35. oldal: Harcos főkaszt, 
képzettségtáblázatok. A százalékban mért 
képzettségek előtt szereplő plusz jel zavaró. Sokan 
úgy vélték, a feltüntetett értéket valamihez még 
hozzá kell adni. A plusz jeleknek nincs efféle 
szerepük, egyszerűen tekintsünk el tőlük! 

36. oldal: A Fejvadász fegyverzete. A felsorolt 
fegyverek KÉ-je olykor eléri a 10 feletti értéket is. 
Ez nem következetlenség, pusztán elfelejtettük 
leírni, hogy kizárólag fejvadászok kezében érvényes. 

51. oldal: Papok képzettségei táblázat. Az 
Írás/olvasás képzettségnél hiányzik a fokozat, 
nevezetesen: Alapfok (Af). 

52. oldal: a Ranagol pap képzettségei. A 
táblázatban szerepel az Asztrológia, holott a 
Képzettségek fejezetben szó sem esik róla. Nos, az 
Asztrológia képzettség ugyan kimaradt a 
M.A.G.U.S.-ból, de a Rúna hasábjain - ígérem - 
rövidesen találkozhat vele az olvasó. 

52. oldal: Nem esik szó a Ranagol papok 
fegyvertáráról. A Kosfejű istenség semmit nem ír 
elő, vagy tilt meg papjainak. Azok kedvüktől, 
neveltetésüktől, hazájuk szokásaitól, és persze testi 
adottságaiktól függően olyan vértet viselnek és 
olyan fegyvereket forgatnak, amilyet kívánnak. 

54. oldal: Paplovagok különleges képességei. 
Nem esik szó róla, mennyi a paplovagok max. Mp-
je. Nos, ugyanannyi, mint a papoké. 

54. oldal: Paplovagok fájdalomtűrése. A hibás 
mondatrész így szól: „Fp alapjuk pedig 8, akár a 
Gladiátoroké”. Csakhogy a gladiátoroké 7 - mint 
ahogy 7 a paplovagoké is. 

59. oldal: a harcművész harcértéke. Sehol nem 
szerepel, mennyit sebez a harcművész a 
pusztakezével. 1K6 Sp-t, ehhez adandó hozzá a Chi-
harc diszciplína alkalmazásából származó plusz. 

65. oldal: Boszorkánymester képzettségei 
táblázat. Az Írás/olvasás képzettségnél nincs 
feltüntetve a fokozat. A hiányzó adat: Alapfok (Af). 

66. oldal: boszorkánymester képzettségei 
további Szinteken. A Méregkeverés/semlegesítés - 
amit 4. Szinten sajátít el - nem alapfokú, hanem 
mesterfokú. 

68. oldal: a varázslók különleges 
képességei közül kimaradt. hogy a Zónájukon 
belül bármilyen leplezetlen mágiát képesek 
érzékelni. Természetesen a mágia mibenlétét és 
természetét egy varázsló is csak Fürkészéssel 
állapíthatja meg. 

71. oldal: Fp alap táblázat. A paplovag 
Fp alapja nem 6 ahogyan a táblázatban 
szerepel, hanem 7. 

74. oldal: VÉ kiszámítása táblázat. 
Természetesen nem a támadó, hanem a 
védekező fegyver VÉ-jével kell számolni. 
(Esetleg úgy általában a fegyver VÉ-jével.) 

74. oldal: CÉ kiszámítása táblázat. A 
támadó fegyver VÉ-je helyett a CÉ-jével 
számolunk. 

74. oldal: CÉ táblázat. A pap és a 
varázsló CÉ-jét - enyhén szólva - elgépeltük. 
Az érték természetesen nem 72 és 70, hanem 
mindkét esetben 0. 

78. oldal: Támadások Száma. Sok itt a 
következetlenség, különösen a 242. oldal 
fegyvertáblázatával összevetve. Lássuk! 
Íjakkal, kézi és aquir nyílpuskával, parittyával, 
ostorral körönként 2-szer lehet támadni, míg 
fúvócsővel 3-szor. 

97. oldal: Pszi fejezet. Sehol nem 
szerepel, milyen távolságig alkalmazhatóak a 
diszciplínák, azaz mennyi a Pszi hatótávolsága? 
A Pszi elméből elmére hat, használatához látni 
szükséges az áldozatot. Mégpedig jól látni: 
hogy felismerhetőek legyenek az arcvonásai. 
Ez a gyakorlatban - látást segítő eszközök és 
varázslatok alkalmazása nélkül, jó látási 
viszonyok között - megközelítőleg 100 métert 
jelent. 

100. oldal: az Általános Diszciplínák 
erősítése nem 0. hanem 6. 

105. oldal: Érzékelhetetlenség 
diszciplína. Az Időtartam rovatban 60 kör 
szerepel, holott a leírást végigolvasók 
felfedezhették, hogy a helyes érték 1 kör. 

108. oldal: Meditációs Formula. A szerző 
- bevallom én voltam - Meditációs Varázskörre 
utal, s elfelejti azt a Jelmágia fejezetben 
közkinccsé tenni. Elnézést. A Rúna Tabula 
Magica rovatában (nem ebben a számban, 
hanem egy későbbiben) hamarosan feltűnik 
majd az említett varázskör. Addig csak annyit, 



 MAGUS                                       Ami a M.A.G.U.S.-ból kimaradt - Rúna 1.1                                            Kalandozok.hu 

3 
 

hogy felrajzolása 18 Mana-pontba kerül és 
30 percbe telik. 

108. oldal: Kisajtolás. A zárójelek 
között 1 Pszi-pont = 1 Manapont szerepel. 
Nos, 1 Pszi-pontért 5 Mp sajtolható ki a 
természethól - ahogyan az a leírásból 
később ki is derül. 

210. oldal: a Telekinézisnél hiányzik 
a Varázslási Idő. Mint a leírásból később ki 
is derül, ez 2 szegmens. 

214. oldal: az állatok mentális 
központjai. A bekezdésben olvasható, hogy 
az állatok kizárólag mozgás- és 
érzékközponttal rendelkeznek. Nos, ez 
természetesen nem igaz. Éppúgy vannak 
emlékeik, s így emlékközpontjuk, mint az 
embernek; s nem hiányzik az akaratközpont 
sem - bár ezek nyilvánvalóan lényegesen 
fejletlenebbek az emberénél, és más 
értelmes lényekénél. Irányítják az állatot a 
vadászatban, a fajfenntartásban és a 
mindennapos cselekedetek végrehajtásában. 
Az állatok igenis gondolkodnak, ám 
gondolataik felületesek, a fent említett 
tevékenységekre irányulnak. Az állatok 
legfejletlenebb központja a beszédé - illetve 
a hangadásé. Összetett gondolatok egzakt 
kifejezésére nemigen alkalmas, inkább csak 
az egyed érzelmeinek, hangulatának 
érzékeltetésére; bár a hang jelként 
alkalmazva bizonyos szándékokat, primitív 
gondolatokat is kifejezhet. (Veszély, 
zsákmány, társkeresés, stb.) 

145. oldal: Külső síkok lényeinek megidézése 
varázslat. A fejlécben 125, a leírásban 135 Mp 
szerepel. A helyes érték 125. 

242. oldal: fegyver táblázat. Lásd a 78. 
oldalnál közölt javításokat! 

 
A felsorolt hibákon kívül természetesen 

akadhat még néhány további, ezeket a következő 
Rúnákban is fel kívánjuk tárni. Mindazonáltal 
ígérhetem, a M.A.G.U.S. február/márciusra tervezett 
második, javított kiadásában mind kijavításra 
kerülnek majd. 
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