
 

 

 
 

Summarium magyarázat 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A M.A.G.U.S. negyedik, 
átdolgozott kiadásának első kötete, a 
SUMMARIUM megjelent, és gyanítom 
– vagy legalábbis remélem – hogy 
sokaknak kellemes meglepetést okozott. 
E kötet, mely a Teremtés Könyvei címet 
viseli, terjedelmében épp akkora, ha 
nem nagyobb, mint a M.A.G.U.S. első 
alapkönyve, a játék alapszabályairól 
azonban csak kevés szó esik benne. 
Ennek miértjéről már számot adtunk az 
ott napvilágot látott előszóban, s pár 
rövid mondattal azt is vázoltuk, mire 
számíthatnak a M.A.G.U.S. játékosok, 
ha kezükbe kerül a további két 
alapkötet, a Számok Három Könyve és a 
Törvények Három Könyve is.  

Nem árt azonban, ha alább 
bővebben kifejtjük a várható változások 
irányát. Így érthetőbbé válik a Teremtés 
Három Könyvének témaválasztása, s 
nem utolsó szempont az sem, hogy 
kielégítsük a minden szerepjátékosban 
bujkáló egészséges kíváncsiságot. 

A most következő cikk – 
terjedelmi okokból – csak a következő 
alapkönyvet, a Számok Könyveit tekinti 
át, a Rúna következő számában azonban 
kitérünk a maradékokra is. 

Az alább következő sorok inkább 
arra hivatottak, hogy bemutassák, miféle 
célok vezéreltek minket a M.A.G.U.S. 
átdolgozásakor, s hogy ezeket mi módon 
kívántuk megvalósítani. Azt, hogy ez 
mennyiben sikerült, persze a jövő 
kérdése, és a játékosok dönthetik majd 
el – ezúton szeretném hozzájuk  

továbbítani kérésünket, hogy küldjék 
el a Rúna magazinnak kritikai 
észrevételeiket, javaslataikat vagy 
éppen ötleteiket.  

A M.A.G.U.S. nem titkoltan 
emberközpontú világon, 
emberközpontú játéknak indult, ahol a 
nem emberi fajok mellékszerepekre 
kárhoztattak. Ehhez mérten 
foglalkozott velük az alapkönyv is. Az 
eltelt évek alatt kiderült azonban, hogy 
sokan – a játékosok jelentős hányada – 
igényelték volna, hogy a humanoid 
fajok több odafigyelést, részletesebb 
kidolgozottságot, aprólékosabb 
játéktechnikát kapjanak.  

Célként tűztük tehát magunk elé, 
hogy Ynev emberközpontúságának 
megőrzése mellett a többi humanoid 
faj szerepét pontosan meghatározzuk, s 
ezzel a világot színesebbé tegyük. Az 
volt az óhajunk, hogy a fajok ne csak a 
„nagy, büdös és erős”, a „kicsi, 
szakállas és erős”, meg a „vékony, 
szép és jól lő” frázisok 
megtestesüléseként jelenjenek meg a 
játékban. 

Az orkokról, törpékről, elfekről 
hosszú, kisregénnyi tanulmány 
született. E fejezetek a fajok minden 
aspektusát átfogják: történelmüket, 
cselekedeteiket, szokásaikat, 
teremtésmítoszukat, hazájukat, 
gondolkodásmódjukat, világlátásukat, 
stb. Minden fajnak külön, fajspecifikus 
kasztokat dolgoztunk ki, alkalmasint 
ehhez tartozó mágiával és 
harcművészettel. Ezzel szemben, az 
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emberek számára kidolgozott kasztok felvételét 
erősen korlátoztuk, nehezítettük. 

Az előbb felvázolt változtatások alapja – és 
nagyobb része – megjelent a Teremtés Könyveiben, 
ki-ki eldöntheti, milyen sikerrel.  

A következő fő csapásirányt a kasztok 
rendszere jelentette. A hozzánk érkezett 
visszajelzések alapján a különböző kasztok 
egymáshoz viszonyított erőegyensúlya szorult a 
legdrámaibb módosításra, úgy gondoltuk azonban, 
ezen túlmenően bővítjük is a kasztokkal foglalkozó 
fejezeteket.  

A cél 
A kasztok differenciálása, sokrétűbbé tétele, 

egyensúlyuk megteremtése, és a szerepjáték 
hangsúlyozása. Egyes, különösen mostohának 
számító kasztok leírásának bővítése. Szerepük 
megtalálása Yneven, és a M.A.G.U.S.-ban. 

A megvalósítás 
Harcos: A harcosokból átemeltük a jól 

sikerült leírásokat, iskolákat. 
Lovag: A kasztról bővebb leírást adtunk, a 

lovagság szerepét hangsúlyoztuk Yneven. A lovagi 
eszmények megfogalmazása mellett megalkottuk a 
lovagok becsületkódexét. Helyet kapott néhány 
nagyobb, jelentősebb lovagrend teljes leírása – 
történelmük, híresebb nagymestereik, legnagyobb 
cselekedeteik, működésük, szervezeti felépítésük. 

Tolvaj: Hosszú ismertetést adunk a 
tolvajokról, és a nagyobb tolvajklánokról, valamint 
megteremtettük a tolvajok alkasztjait (besurranó 
tolvaj, rabló, csaló, stb.) 

Bárd: A fő feladat a kaszt visszafogása volt. 
Bővebben kifejtettük a bárdok szerepét Yneven, s 
leírásra került a legnagyobb bárd-szervezetek 
működése és felépítése (Az ilanori bárdok, stb). 
Külön rész foglalkozik a bárd hagyományokkal is.  

Pap: Erősítettük a kaszt fontosságát. A papi 
mágia támogatását új, jobban kidolgozott 
varázslatok segítségével oldottuk meg. Az Arel-
papot korlátoztuk, és új papi és paplovagi kasztokat 
alkottunk. Közreadjuk az össze egyház 
működésének, szervezetének rövid ismertetését, a 
játék szempontjából legfontosabbak pedig bővebb 
kifejtésre kerültek.  

Harcművész: A kasztot racionalizáltuk, 
különböző harcművészeti iskolákat alkottunk és 
a stílusokon keresztül differenciáltuk a harc- és 
kardművészeket. A fejezet tartalmazza a 
harcművész iskolák és rendek szervezeti és 
működési leírását, valamint pontos 
becsületkódexüket is. Hosszú és bő kifejtésre 
került a Dorchához fűződő viszonyuk. 
Mindezeken túl a Slan pszi használatát 
egyértelműbbé tettük. 

Boszorkány: Megfogalmaztuk a 
boszorkányszekták céljait, szerepüket Yneven. 
Leírásra került néhány fontosabb 
boszorkányszekta működése, rituáléi és 
szervezeti felépítése. 

Tűzvarázsló: A Második törvénykönyv 
idevágó részeinek átgondolása és beillesztése 
mellett új tűzvarázslatokat dolgoztunk ki. 

Varázsló: A karsztot differenciáltuk. 
Leírtuk a varázslók életszemléletét, viszonyukat 
a mágikus művészetekhez. Kidolgoztuk a 
különböző varázslóiskolákat, ismertettük a 
kalandozó varázsló gondolkodásmódját, a 
legjelentősebb varázslórendek működését, 
szervezeti felépítését. Megszületett a varázslók 
etikája, saját értékrendjük és belső törvényeik.  

 
A mágiarendszer kaszton belüli 

korlátozásai: 
• A varázsló nem tanul meg 

automatikusan minden 
varázslatmozaikot. 

• Minden varázsló választ magának 
elsődleges érdeklődési területet. (Pl. 
mentálmágia, anyagi mágia, stb.). Az 
elsődleges iskola legtöbb mozaikját 
ismeri. Vannak azonban az egyes 
iskoláknak ellentétes iskolái, amely 
mozaikjainak megtanulása sokkal 
nehezebb feladat a varázsló számára. 
(Pl. egy mentálmágus csak 
nehezebben, alacsonyabb 
hatékonysággal tudja elsajátítani és 
használni az asztrálmágiát.) 

• A varázsló csak megfelelő mana-pont 
birtoklásával tud elsajátítani egy-egy 
mozaikot. A mozaik rendszerben 
hierarchikus sorrendet állítottunk fel: 
az egyes mozaikok nehézségük 
alapján követik egymást. Ahhoz, hogy 
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egy nehéz mozaikot elsajátítson a varázsló, 
ismernie kell az összes – nehézségben 
alatta elhelyezkedő – mozaikot. Ráadásul 
van egy úgynevezett kritikus határ a 
mozaikok nehézségeiben. 

• A kritikus határt meghaladó 
mozaikok használata gond nélkül csak a 
mozaikot használó iskola varázslóinak 
sikerülhet, és minden más iskola varázslói 
csak több mana-pont feláldozása árán 
használhatják, s még így is előfordulhat, 
hogy a varázslat félresikerül. 

A kasztok és a képzettségek 
Minden kaszt négy-öt 

képzettségcsomagból választhat. Az egyes 
képzettségcsomagok meghatározzák, hogy 
mik a karakter elsődleges képzettségei 
(hivatása), mik a másodlagos képzettségei 
(érdeklődési köre), és mik az ellentétes 
képzettségei. Ezek neveltetése és 
érdeklődése, valamint képzése folytán 
annyira távol állnak a karaktertől, hogy 
elsajátításukra nem alkalmas. 

Efféle ellentétes képzettség 
viszonylag kevés van. Az egyes 
képzettségcsoportokba tartozó képzettségek 
felcserélhetők, de csak TP és KP árán, és 
csak lépésenként. Tehát egy másodlagos (az 
érdeklődési körbe tartozó) képzettségből 
lehet elsődleges képzettség, de egy 
ellentétes képzettségből előbb másodlagos 
képzettséget kell csinálni ahhoz, hogy ez 
következő lépéssel elsődleges képzettség 
váljon belőle. Minden kasztnál 
meghatároztuk, mennyi lehet az elsődleges 
képzettségeinek a maximuma. Ezentúl nem 
az első szinten megadott képzettségekkel 
differenciálunk – tehát hogy a fejvadász, 
bárd nagyon sokat kap első szinten, a 
harcművész meg alig -, hanem az 
elsődleges képzettségek maximumával.  

A RÚNÁban további 
képzettségcsomagok kerülnek 
megjelentetésre.  

Bővítésre és átdolgozásra került a 
képzettségrendszer is. Sokan hiányolták a 
középfokot, mi azonban úgy gondoltuk, a 

problémák nem oldódnak meg egyetlen fok 
közbeiktatásával.  

Célul a képzettségek differenciálását, az egyes 
karakterek képzetségekkel történő színesítését tűztük 
magunk elé. A képzettségek értékét megnöveltük: 
igenis számítson sokat, ha valaki egy képzettség 
komoly mestere, és legyen nagy szám, ha valaki 
valamilyen ritka, nehéz képzettséghez ért.  

A képzettségeknél megszűnt az Af és az Mf. 
Minden képzettségnek öt különböző foka van, 1-5-
ig. Az 1. fok az éppen ismertséget jelenti. A 2. fok 
felel meg az eddigi alapfoknak. A 4. fok az eddigi 
mesterfok, míg az 5. fok az abszolút tudás: mester a 
mesterek között. Bizonyos keretek között lehet még 
hatodik, hetedik, stb. fok is. Ezt elérni azonban 
nagyon nehéz – sok KP, TP és meghatározott TSZ is 
szükséges hozzá. A képzettségeket kibővítettük a 
másutt megjelent képzettségek közül azokkal, 
amelyek beváltak, és néhány teljesen újjal. Minden 
képzettségnek pontosabb leírást adtunk, méghozzá 
minden szintjéről (1-5). Pontosítottuk, mely 
képzettségek milyen tanulást igényelnek: hol, 
mennyit, kitől. Pl.: 1. fokot meg lehet tanulni 
olyasvalakitől, akinek az adott képzettségből 
legalább 2. foka van. Bizonyos képzettségeket lehet 
kaland közben is tanulni, némelyeket nem, vagy 
csak fokozott KP ráfordítással.  

A tapasztalás 
A tapasztalati pontok ezentúl nemcsak 

szintlépésre használhatók. TP-t át lehet váltani HM-
re, KP-re és Pszi-pontra és Mana-pontra is. Kaszttól 
függően más és más az átváltási arány. Fontos: TP-t 
csak akkor lehet átváltani bármire, ha egyébként 
megvan belőle a szintlépéshez elegendő. A TP-ből 
csinált KP csak az egyes, már meglévő képzettségek 
magasabb szintre emelésére jó, újak tanulására nem.  

 
Remélem, az eddigiekből is kiviláglott, hogy a 

SUMMARIUM második kötete – a hamarosan 
következő harmadikkal együtt – NEM a már létező, 
és sokak által kedvelt rendszer „kizsigerelésével”, az 
időközben publikált kiegészítések aljas indokból 
elkövetett avultatásával egyenértékű. Munka közben 
arra törekedtünk, hogy a meglévő rendszert emeljük 
magasabb szintre, és hogy kiküszöböljük azokat a 
bosszantó kétértelműségeket, melyek a játékosok és 
KM-ek közti konfliktusok fő forrásaként szolgáltak. 
A meglévő karakterek és kiegészítők könnyen 
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adaptálhatók az új szabályokhoz, és nem változott 
Ynev, a kalandok helyszíne sem. Az maradt, ami 
volt, ami mindannyiunknak – jó ötvenezer 
játékosnak és kalandmesternek – immár negyedik 
éve jelent: egy varázsos hely túl az időn és 
képzeleten. 
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