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Tolvaj és egyéb alvilági céhek. 
Kicsit túlspilázott a dolog 

szerintem (is) Yneven. Illetve a 
higgadtabb hozzászólások is kicsit túlzó 
számokat adnak. Itt elsősorban a Te 
hosszú és tárgyilagos levezetésedre 
céloznék. Amit írtál, túlnyomó részt 
egyetértek, helyet kapott azok között a 
levelek között, amit én a szerepjátékos 
akadémiába sorolok. Amiből minden 
játékos tanulhat, tájékozódhat, a KM-ek 
meg reálisabbá, következetesebbé 
tehetik belőlük a világokat. 

 
Csak annyival vitáznék, hogy egy 

20 ezres város a középkorban és egy 
hasonló világon is nagynak számít 
lélekszámban, de (szerintem) kicsi 
ahhoz, hogy számottevő alvilág jöhessen 
létre. Ez meg manapság sem igazan 
megy, pedig sokkal kevésbé figyelnek 
az emberek egymásra. Ahogy Thaur is 
írta: a középkorban nagyobb volt az 
emberekben az összetartás, illetve 
jobban ügyeltek a saját nyugalmukra, 
tevőlegesen is.  

Egy 20 ezres városkában élek én 
is. Igaz ennek nagyobb része lakótelep, 
amiből következően a bűnözők kicsit 
többen vannak (illetve ez hülyeség, 
inkább: a fiatalok hamarabb mozdulnak 
keményebb balhékra, bár az igazi 
bűnözéstől elég messze vannak) mint 
egy kertváros jellegű városkában. De 
szervezett alvilág, különösen 30-100 
taggal (amint azt talán Emerald 
fejtegette)!!???  Ahhoz túl kicsi egy 
ekkora település.  

Egy-egy betörő, kocsi elkötő akad, 
még talán rosszlány is, de szervezett 
alvilág? Meg egy zsebtolvaj sem tud 
sokáig ilyen szűk környezetben 
megélni. Ahhoz nyüzsgő nagyváros 
kell. Legalább 2-4-szer ekkora. Egy 
ekkorka településen meg szinte 
„mindenki ismer mindenkit”. Ez 
persze túlzás, de a rejtőzködő 
életmódhoz, tolvajklánhoz sokkal 
nagyobb névtelenség kell, mint amit 
egy ekkora városban el lehet érni. A 
céhek, polgári egyletek, egyéb civil 
szerveződések elég jól vigyáztak a 
közrendet, hamar kiszűrték a nem 
közéjük valókat. Attól kezdve meg 
valaki mindig figyelte az illetőt, 
ismerték. Még csak igazan nagy városi 
őrség sem kell, csak ha külső 
támadástól is tartani kell. A belső 
rendhez elegendő partiz silbak, 
lámpagyújtogató, bakter... Tudod: 
„Tűzre vízre vigyázzatok!” 

 
Az meg csak-csak, hogy a piac 

környéken összeszövetkezik egy-két 
rosszarcú a vásárlók kifosztására, 
zsebezésre, betörésre, markecolásra, 
meg esetleg egy Fagin szerű figurát is 
elképzelhetőnek tartok pár segítővel, 
de a tolvajklán, vagy céh ennél sokkal 
nagyobb stílű dolog. Ahhoz jóval több 
potenciális áldozat kell és több 
utánpótlási lehetőség a klánnak. Azért 
egy klán fenntartása sok pénzt, egyéb 
erőforrást igényel. Ha egy-egy 
kereskedőhöz, iparoshoz, gazdagabb 
polgárhoz évente (esetleg sűrűbben)  
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betörnek, hamar nekilátnak kisöpörni a várost. Egy 
középkori városban a tehetősek, akik kifosztása, 
csempészáruval ellátása, stb. fedezni tudja egy 
komolyabb, szervezett alvilági csoport működését, 
talán 1-5%-a lehet a lakosságnak, ez kb. 50-100 
család egy ekkora településen. A többiek szegények, 
vagy egyenesen nincstelenek. Nem egy klán 
lehetséges áldozatai, inkább csak egy-egy magányos, 
lecsúszott betörő élhet meg belőlük. Egy klánt 
képtelen eltartani egy ekkora város. Még valami: ha 
egy ekkora városban létezik egy többtíz főből álló 
szervezett alvilági csoport, ott valószínűleg ők az 
urak. Ekkor viszont nem ismeretlenek már. Abból a 
Kalózváros következik. Emlékszik meg rá valaki? 

 
Más: mindig zavartak az olyan leírások, ahol 

pl. egy több éve-évtizede lakatlan(nak tűnő) házat 
írnak le a tolvajklán rejtekhelyének. A középkorban 
(szerintem) elképzelhetetlen volt, hogy egy 
városban, a falakon belül akárcsak hetekig üresen 
álljon egy ház, nemhogy évekig... Thaur? Szerinted? 

 
Kahalinna problémája: ha jól értettem több 

órán át szeretnéd őket a városban kódorogtatni. Ez 
csak egy igazán nagy városban megy különösebb 

külső beavatkozás nélkül. Egy normál, párezer 
lakosú hely túl kicsi hozzá. 50-60 ezres 
városban már elképzelhető. Annak bejárása, az 
egyik végétől a másikig gyalog, meg normál 
tempóban és viszonylag rövid úton is elérheti 
az egy órácskát, ha mindenféle akadályokat 
gördítesz eléjük, akkor lehet belőle 2-3. Ennél 
hosszabb csak akkor, ha tényleg az őrszobán 
kell ücsörögni 4-5-öt. Csak ez nem arról szólna, 
amiről szeretnéd: ismerkedjenek a város 
utcáival, sikátoraival, lakóival. 
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