
 

 

 
 

Vonzalomébresztés az RPG iránt 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

lovagokkal, varázslókkal, 
szerencsevadászokkal… Nagy élmény 
volt. Azt például, hogy aki varázsló 
akart lenni, mennyi varázserőt 
használhatott el, egy Egely-kerékkel 
állapítottam meg, hat mit mondjak, a 
kölykök egészen jók voltak IRL 
pszichokinézisből. A Mágusból 
kölcsönöztem kaszt-feleket, mert nem 
volt szükség Karaktert alkotni, a 
gyerekek meg e nélkül is simán bele 
tudjak magukat élni egy szerepbe. 
Senki nem mondta azt, hogy `akkor a 
karakterem azt csinálja… Oda megy, 
és…` Csak 1sz. 1szem.-ben beszeltek. 
Nem voltak írott szabályok, 
mindenben a szavam döntött, és 
képzeljétek, nem nyafogtak a kölykök, 
elfogadtak amit mondtam. Szóval, 
szerintem jön a következő generáció, 
és CSAK RAJTUNK MULIK, hogy 
milyen játékosok lesznek. 
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Ez a cikk a valószínűleg a 
M*listáról származik. 

 
 

 

Végül egy kérdés a régi 
mesélőkhöz: Hogyan ébresztettetek 
vonzalmat a játékosokban az igazi 
szerepjáték iránt? (nem csak olyan 
válaszokat varunk, hogy: „Bottal” :))) ). 

Üdv! Mensian 
 
A rekordomat mesélném el. 
Helyszín és időpont: tavaly nyár, 

angoltábor 8-12 éveseknek, ahol mint 
zenebohóc és lovagi viadal szervező 
voltam jelen. Két kis fickó, akik már 
hallottak a szerepjátékról, megkértek, 
hogy meséljek. Na, ezek a figurák meg a 
délutáni focira se mentek le, sőt, 
csatlakozott hozzájuk néhány újabb 
gyerek, plusz a csaknem teljes nevelői 
garda, összevissza úgy 9-11 fő. Egy 
goblincsapatot alakítottak, randák 
voltak, leffegő fülűek, nagyorrúak, de 
éhesek és elszántak. Kinéztek maguknak 
a két „eredeti” kalandozó lovát, 
megküzdöttek velük, mindkettőt 
leütötték, majd a lovakat a helyszínen 
megsütötték és megették… Nos, a 
gyerekekkel azóta nem találkoztam, de a 
nevelők addig nyúztak utána (egyébként 
régi barátaim, kettőjükkel egy 
zenekarban játszok), míg mesélni nem 
kezdtem nekik valami `komolyabbat` 
(Codex). Ez összesen négy fő, akiknek 
azóta jó benyomásaik vannak a 
szerepjátékról, plusz vagy öt-hat gyerek, 
akik tuti biztos, hogy foglalkozni fognak 
meg a témával. Egyébként akkora siker 
volt, hogy idén is elhívtak, hogy 
vezényeljek le nekik egy várvívást, saját 
maguk által készített makettel,  


