
 

 

 
  

Jutalmazások 
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Nagyon nagy jutalom az emlék, 
hiszen a bárdok, mesemondók, mind 
abból élnek. Egy jobb 
kifejezőképességű harcos, ugyanígy 
ingyen ételhez, italhoz juthat a meséi 
fejében egy világvégi fogadóban, 
hiszen nemcsak kalandos történetet ad 
elő, hanem információkat, híreket is a 
világ többi részéről, ami egy nem túl 
frekventált helyen nagy érték. 

Továbbá lehet, hogy nincs 
megbízó, kitől várnának jutalmat a 
karakterek? Ha a karaktereket a saját 
jellemük sodorja bele egy kalandba, 
vagy egyszerűen csak olyan a helyzet, 
hogy `valaki, aki ráér, mentse meg a 
világot`, akkor nincs más jutalom, 
mint a túlélés, a tapasztalat és 
legfeljebb az öntudat erősödése, hogy 
nekem ez is sikerült. Ugyanakkor 
éppen ilyen esetek azok, amikor a 
jutalom klasszikusan előkerülhet. A 
karakterek többnyire tudtukon kívül 
tettek valamit, ami egy 
nagyhatalmú/gazdag/komoly mágikus 
potenciállal bíró/komoly 
kapcsolatrendszer felett rendelkező 
NJK vagy szervezet számára nagy 
előnyt jelent, és ez a kedvezményezett 
úgy dönt, hogy háláját kifejezésre 
juttatja. 

Ennek aztán rengeteg formája 
lehet: 

• anyagi adomány: pénz, 
vagyontárgy, fegyver, ló 

• társadalmi elismerés: rang, 
cím 

 

Üdvözlet a nemes L-nak! 
Újra visszakapcsolódva a L-ra 

éppen erre a témára akadtam, vagyis 
erről jöttek az első levelek. Mindjárt 
hozza is szólnék. Mi szerint lehet 
tárgyalni a kérdést? 

• a helyzet 
• a megbízó 
• a karakter 
• a játékos (!) 

 
Először a helyzet. Vannak esetek, 

amikor a jutalom maga a túlélés, a 
tapasztalat, az emlékek. Ne becsüljük le, 
hiszen a tapasztalat számszerűsítése a 
karakter továbbfejlődésének 
játéktechnikai alapja. Az emlékek 
viszont a karakter világbeli fejlődésének 
(és ez sokkal fontosabb) az alapját 
adják. Próbált mar valaki elgondolkodni 
azon, hogy mennyi es milyen emlékei 
vannak a karakterének (akar a 
kedvencének is, amivel játszott pl. 
három évet)? Megdöbbentően kevés, 
hiszen sokszor egy kaland háttere, tehát 
ami kevés tényszerű információ alapján 
sok asszociációra adna lehetőséget), a 
karakter előtt ismeretlen marad. Szinte 
kényszerül az játékos egy ilyen felmérés 
után, hogy az előtörténetén kívül 
további emlékeket is létrehozzon a 
karakterének (természetesen a KM-mel 
egyeztetve), mert anélkül nem életképes 
a karakter. Egy harcos, aki mondjuk 
öregkorára eljutott a 4-5. szintig, ha a 
titkos dolgokat le is számítjuk, meg 
akkor is napokig kellene tudjon mesélni 
a kalandjairól a kocsmában, anélkül, 
hogy ismételné magát. 
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• jelképes: a karaktereket kitüntetik a 
Sárkánypikkely Rend III. fokozatával 

• titkos: a karakterek nem is tudjak, hogy 
amit véletlennek vagy szerencsének 
tulajdonítanak, az valakinek a hálája 
irántuk. 

• nyilvános: a karaktereket nyilvánosan a 
város/ország megmentőjének nevezik, 
nemcsak hogy minden ellenségük tudni 
fogja hol tartózkodnak, de akinek 
keresztbetettek a kaland megoldásával, az 
is megismeri őket. 

 
Persze lehet kombinálni is. 
Ha valaki nem éppen a törvényesség útját 

járta, elengedik a büntetését. A jutalom lehet egy 
információ is, ami a karakternek nagyon fontos és a 
kaland kedvezményezettje ezt tudja. 

A megbízó. Ha valakinek a feljebbvalója ad 
utasítást, akkor annak teljesítéséért nem jár jutalom. 
Az csak a szimpla kötelesség teljesítése, hiszen 
engedelmességgel tartozik az illető. Egyéb 
esetekben pedig a megbízó feladatot ad, ehhez 
meghatározza a fizetséget. Ha a karakterek 
elfogadjak, akkor hajra, lehet megoldani a küldetést, 
de aztán ne várjanak a kialkudott bérnél többet: 
nincs rá semmi alapjuk. Vannak zsugori megbízók, 
akik meg a kialkudott bért sem szeretik kifizetni. 

A jutalom persze nem csak kaland után jöhet, 
lehet a kaland hozadéka is, útközben talált tárgy, 
legyőzött ellenfélnél talált, fel nem használt 
varázstárgy (ami esetleg újabb kalandokat indukál: 
ki kell deríteni, mire is jó), stb. 

A karakter. A karakter jelleme, társadalmi 
szerepe, tudás, születése nagyon sokszor 
befolyásolja, hogy mi is lehet a megfelelő jutalom 
neki. Ugyanakkor a pillanatnyi motiváció is. Az a 
nomád harcos, aki a más torzsbeli lótolvajokban 
legjobb barátjának gyilkosat üldözi, a beteljesített 
vérbosszút tekinti jutalomnak, nem azt, ha a 
nemzetségfő a testőrei köze fogadja. 

Egy írástudatlan harcosnak keveset jelent egy 
évszázadokkal korábban elhunyt asztralista varázsló 
jegyzetkönyve. Egy szegénységi fogadalmat tett 
pyarronita szerzetes valószínűleg semmilyen 
jutalmat nem fogadna el. Ugyanúgy egy fejvadász- 
vagy tolvajklán tagját sem lehet megjutalmazni, 
hiszen a jutalom úgyis a klán tulajdonába megy át 
(pl. Toronban). Ugyanígy egy paplovag is istene es 
rendje dicsőségére cselekszik. 

Néha az is számít, hogy a játékos hogyan 
akarja irányítani a karakterét továbbiakban: ha 
a nemes lovag le szeretne telepedni 35 évesen 
egy meglehetősen fajsúlyos kaland után, akkor 
jó ötlet, hogy a tartományúr egy kastélyt 
adományozzon neki néhány faluval, kisebb 
vásározó- és árumegállító jogokkal vagy valami 
bányával (persze feladatul adja, hogy erődítse 
meg a kastélyt, számoljon fel rablóbandát, 
boszorkányszektát, az egyház ellenségeit, stb) 
de ha a dicső lovag tovább kalandozna mert 
úgy érzi, hogy atyjához képest még elég kevés 
dicsőséget szerzett családja nevének, akkor 
bizony egy ilyen lehetőségekkel (és 
kötelességekkel) járó adomány helyett egy jó 
kovácstól származó teljesvértezet vagy néhány 
ajánló sor a királyi udvarba többet segít. 

A játékos. A játékos az esetek 
többségében szeretne valamilyen elismerést is 
kapni azért ha jól játszik illetve ha karaktere 
megoldja a kalandot társaival együtt. Néha ezek 
a jutalmak arra használódnak el, hogy a 
karaktert meg valóságosabbá tegye, meg tovább 
árnyalja. (Pl egy harcos, aki élete 
kockáztatásával akadályozta meg, hogy Abu 
Baldek emírjének büszkeségét, ménesének 
leggyorsabb lovát, a Dzsah Nevének 
Fényessége névre hallgató csillagos homlokú 
fekete mént ellopják, jutalmul csak egy szál 
rózsát kér az emír ynevszerte híres 
rózsakertjéből, hogy szíve hölgyét irigyelje 
mindenki a következő erioni hercegi bálon). A 
KM-nek tehát időnként meg kell jutalmazni a 
karaktert, legalább azért, hogy a játékos 
eljátszhassa a megjutalmazott karaktert. 

Vannak extrém jutalmak is. 
Némelyik a karakternek szól: az indiánok 

a kínzócölöpöt jutalomnak szánták az 
ellenségeik közül a bátraknak. De szólhat a 
játékosnak is: a KM dönthet úgy, hogy a 
játékosok már olyan jól játsszák a karaktereiket, 
hogy megbirkóznak egy az eddigieknél sokkal 
halálosabb ellenseggel is. 

Igyekeztem részletes lenni, de biztosan 
kimaradt meg egy csomó dolog. 
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 A cikk megjelent az LFG.hu oldalon is. 
 


