
 

 

 
  

A képzettségek használata 
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alkalmazni, nem is ezekről van tehát 
szó.) Miért siklunk hát el felettük 
annyival, hogy: - „Oké, ezt tudom!” Jó 
szórakozást nyújt ilyen dolgokról 
beszélni, illusztrálom is ezt rögtön egy 
példával.  

Egyik karakterem megtanulta a 
hadvetetés képzettséget. Odahaza 
előkerestem a középkori, harci 
taktikákról szóló könyvet és tüzetesen 
végigolvastam, hogy majd a későbbiek 
során, amikor játszok, akár egy 
papírlapon vázolva, akár csak 
szavakban tudjam irányítani 
„csapataimat”.  
Hasonlóan jártam el a sebgyógyítás 
képzettséggel is. Előbányásztam az 
általános iskolai, biológiaórán használt 
tankönyvet és nem sajnáltam rá azt a 
20-30 percet (mert több tényleg nem 
kell) hogy átnézzem – újra – az emberi 
test felépítését. Ha ugyanis a KM-től 
elvárjuk, hogy lelkiismeretesen 
készüljön a játékra és élvezhető 
kalandot meséljen, akkor mi magunk 
is tegyünk meg ennyit a jó szórakozás 
érdekében. (Ha valaki most 
elszörnyedve kap a szívéhez és 
felkiált. „De nekem nincs ilyen 
könyvem!” – annak megsúgom a 
bűvös szót: könyvtár.) 

Ha most, a cikk olvasása közben 
csak legyintesz: - Felesleges duma az 
egész – akkor gondolkodj el azon, 
érdemes e szerepjátékot játszanod.  
 

Eszmefuttatás a játékos és az 
általa megformált karakter valódi 
kapcsolatáról  
Ezen cikkemet elolvasva minden 
bizonnyal lesznek olyanok, akik 
helyeslően bólintanak míg mások csak 
legyintenek majd, mondván; felesleges 
szájbarágás. Elképzelhető. Nem áll 
szándékomban mindenkinek külön-
külön elmagyarázni, hogyan használja 
karakterét, csupán arra szeretném 
ráirányítani a figyelmet, hogy a JK az 
esetek többségében – sajnos – nem több 
egy kétdimenziós, a karakterlapról soha 
le nem lépő alaknál. Mert attól még nem 
fog élni, hogy beszéltetjük – már ha van 
miről, mert az „eszek” „iszok” 
„kusslegyenmerbeveremapofád!” nem 
minden.  

Mire is gondolok? A képzettségek 
használatára.  

Az alábbi rövidke párbeszédnek 
bárki százszor is részese lehetett már: 

KM: - Megvan ez és ez a 
képzettséged?  

JK: - Igen, alap,- vagy 
mesterfokon.  

KM: - Jó akkor megcsináltad / 
tudtad / rájöttél. 

De azért a dolgokat ne 
egyszerűsítsük le ennyire.  

 
A kalandok folyamán 

számtalanszor kerülünk olyan helyzetbe, 
amikor szükség van valamilyen 
képzettségre (a gyakorlatiakat persze 
lehetetlen volna a játék során  
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Ha mégis megteszed, hogy ily módon 
felkészülsz a játékra, annak több haszna is van. Ha 
elismerésre vágysz, azt biztosan megkapod 
társaidtól, ha elszánt Tp-vadász vagy, biztos, hogy a 
KM nem hagyja figyelmen kívül a jól kivitelezett 
elméleti tudást, s persze bővül a saját 
ismeretanyagod is.  

Azért ne felejtsük; itt mindvégig az elméleti és 
nem a gyakorlati tudás hasznosításáról van szó. Nem 
azt akarom elérni, hogy valaki ezen írásra 
hivatkozva ökölharc képzettség címén bucira verje a 
játékostárs fejét, hanem, hogy ha kell, hozzá tudj 
szólni – vagyis a karaktered hozzá tudjon szólni – a 
történelemhez, a valláshoz, az építészethez – amire 
szükséged van. Nem kell A-tól Z-ig „befalni” az 
ilyen témájú könyveket, elég átfutni a lényegesebb 
dolgokat, a szerepjáték könyvek fejezeteiben a 
vallás, a történelem a legendák és mítoszok pedig 
úgyis előkelő helyen állnak, rájuk bukkanni sem lesz 
nehéz – a játék pedig sokkalta színesebb lesz.  

Végezetül egy elgondolkodtató eset. Sohasem 
felejtem, amikor a mesterfokú hadvezetéssel bíró 
lovagot a harci képzettségekhez mit sem konyító 

boszorkány karakterem oktatta ki arról, hogyan 
is vezesse csapatait – tettem ezt addig míg a 
KM egy rövid időre ki nem ment a szobából, 
hogy azért mégse legyen a srácnak olyan kínos 
a dolog.  

Azt hiszem, ennél jobb példa nem is kell 
az eddig leírtakra. 

 
 
 
 

 
?.  

Szerző: Alan C. Anderson 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

 
 
 

  

 
 

 


