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Példa 

A csapat elvileg azért nyomul, 
hogy szerezzek vissza Széllelbélelt 
(bocsánat: Hollóhajú) Erilynt a kedves 
papa kérésére.  A kedves papa 
meglehetősen tehetős kereskedő. 

Erilyn most szokott meg 
harmadszor otthonról - először egy 
cirkusztársulattal lepett le, mar akkor 
is vissza kellett hozatni. Másodszor 
egy nemesúr vitte magával (tőle nehéz 
lett volna erőszakkal visszaszerezni 
szerencsére mire a lány visszahozására 
menesztett küldöttség utolérte okét, 
épp ráunt a lányra, és nem gördített 
akadályt a visszavitel elé. 

Most viszont nagy a baj: Erilyn 
ezúttal Elziddel ment el. Elziddel, 
akiről gonosz pletykákat suttognak 
népek.  

Azt tartják, hogy manapság saját 
tornyában éldegél, hogy visszavonult 
méregkeverőként tengeti életét, de 
ifjúkorában, mikor meg nem volt 
ennyire paranoid, kockázatkerülő 
alkat, bérmágusként tevékenykedett 
nemesei családok egymás közti 
leszámolásaiban. Azt már csak félve 
teszik hozzá, hogy Elzid állítólag az 
ártó mágia mestere. 

Azt tényleg kevesen tudjak, 
hogy meg mindig „aktív”, 
megrendelésre dolgozik néha. 
Bizonyos ártékony elixírek, 
fegyverolajok. mágiával 
megszerezhető információk. és 
idézések. 

 
 

Üdv! 
 
„Ti mekkora mértékben 

díjjazzátok Tp-vel a kiemelkedően jó 
szerepjátékot? (Sics)” 

 
„Hm, ez is olyan kérdés, amit 

szerintem Csanád mesternek (és 
Nyúlnak, amikor még volt köze a 
dologhoz... szóval cca a Z.Ö.L.D. első 
kiadásában ) tisztázniuk kellet volna.” 

 
Intermezzo: Most előszedtem a 

Zöld(ség)et, és újraolvastam a Tp-
osztásra vonatkozó részt. Egy Q* büdös 
szót sem írtak arrol, hogy a különböző 
dolgokért kapott Tp-k hogy aránylanak 
egymáshoz... hogy milyen hosszú és 
nehéz egy kaland és azért mennyi Tp-t is 
illene adni... Grr. 

Intermezzo2: Akit érdekel, annak 
elküldhetem magánmailben a DMG2 
(ADND 2. ed. játékmesteri könyve) Tp-
osztásra vonatkozó részének fordítását. 
(Azaz hogy ők hogy gondoltak.) 

 
Szerintem. Én el szoktam dönteni, 

hogy mennyi Tp-t akarok adni a 
kalandert. Maximum. Esetleg azt is, 
hogy kinek mennyit. (Nem mindegy, 
hogy mi a feladata a karakternek, és 
nem biztos, hogy mindenkinek 
ugyanaz.) 
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Hát igen. 
Nos EZ komoly feladat. De van egyvalaki a 

partiból, egy emberáldozó szekta orgyilkos-papja, 
aki istene egyik alattvalójától származó küldetésben 
nyomul - neki meg kell szereznie Elzid fejét, és 
varázskönyveit, varázstárgyait. 

Természetesen ez utóbbiak a parti többi 
tagjának is fontosak lehetnek. Szóval igen: az ő 
küldetése csak akkor lehet sikeres, ha a többiek...  

Alap 

1. Egy szintlépéshez 2-3 kaland 
szükségeltetik.  

2. Egy kaland 3-6 játékalkalom. 
Ezek után meggondolom, hogy milyen szintű 

parti tudja valószínűleg (90% feletti eséllyel, 
előreláthatóan emberveszteség nélkül) megcsinálni a 
feladatot. 

Ebből meghatározom a modulszintet. 
Miután ez megvan, mar tudom, hogy mennyi 

Tp kellene egy átlagos Tp-vel lépő karakternek 
(harcos) a jelenlegiről a következő szintre lepéshez 
(a jelenlegi szintre lepéshez szükséges Tp, mínusz a 
következő szinthez szükséges Tp) Ennek felet, 
harmadát éri a kaland. 

Mondjuk fejenként 300-400-ra, becsülöm az 
ebben a kalandban megszerezhető Tp-t.(Azaz 4. 
szintű partinak szánom)./ Ezt lehet úgy is csinálni, 
hogy megnézed hogy cca. hány fős, hányadik szintű 
parti kell a sikerhez, aztán ebből számolod ki a 
kaland Tp-értékét / 

 
Miért fognak a karakterek Tp-t kapni? 
1. A jó szerepjátékért; 
2. Az eredményes, sikeres tevékenységért; 
3. Problémák ötletekkel történő 

megoldásáért; 
4. Bizonyos képzettségek az előbbiekhez 

elengedhetetlenül szükséges használatáért 
és egyéb személyes tapasztalásokért. 

 

Részletezve és számszerűsítve 

1. Szerepjáték 

100 Tp/fő, mert hat mégiscsak ez lenne a 
lényeg! 

Miképp határozom meg? Egyszerűen: 
nekem mennyire tetszett, hogy én mennyire 
éreztem jónak az adott JÁTÉKOS 
szerepjátékát. 

Kritériumok 
• Beleélte-e magát a hétköznapi 

helyzetekben karakter bőrébe, úgy 
cselekedett-e mindig ahogy az a 
figurához - és a világhoz, meg az adott 
helyzethez illik. 

• „Vészhelyzetekben” is hű maradt-e 
önmagához? 

• Reálisan cselekedett-e mindig - akar 
'önkorlátozás árán is - avagy a szamara 
'előnyös' (játékosi és nem karakteri 
tudás kihasználása) de nem reális, nem a 
karakterhez illó dolgokat cselekedte-e. 

• A játékos IRL viselkedése: játszott-e 
végig, odafigyelt-e, próbált-e vitatkozni 
v. rendszerkedni... 

• Ott volt-e mindig? Amikor nem, akkor 
nyilván nem kap szerepjáték-TP-t. 
(Kivételesen elfordulhat, hogy egyébért 
1/2 TP-t kap a karakter - tudniillik a 
karakter attól meg tapasztalt, hogy a 
'gazdája' nem volt ott, és irreális lenne, 
hogy ha két gladiátor leveri a szörnyet, 
akkor azért csak az egyik - a JK - 
kapjon valamit. Ugyanez az 1/2 TP 
vonatkozik az NJK-ra is) 

• Mennyire volt 'kihívás' a karakter? 
(Vannak könnyebben és nehezebben 
eljátszható figurák. Szerintem egy 
másik faj vagy egy embertől eléggé 
idegen gondolkodásmód kijátszása 
igenis nehezebb.) 

 
A fentieket illetően lehetőleg 

meghallgatom a partitagok véleményét is. (Bar 
ők azért mindent nem tudhatnak... lehet, hogy 
egy cselekedetet ők reálisnak vagy épp 
irreálisnak éreznek - én viszont tudom, hogy 
van rá oka, vagy éppen hogy nincs...) 

Szóval a 100 Tp/fő a maximum, ez az, 
amit olyan játékosok, mint Sajó, Dervis, 
Endrosz el szoktak v. el tudnak érni. 
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2. Sikerek és eredmények 

50 Tp (Elvileg fejenként - de igazából 
valószínű, hogy egyesek gyorsabban 
kapcsolnak, és elég sokat elvisznek belőle... 
Azaz egy játékos itt elég sokat kaszálhat. 
Persze csak akkor, ha illik a karakteréhez - 
pld egy írni-olvasni nem tudó karakter 
aligha ér sokat Elzid naplójával... Más 
részét viszont mindenki kapja, aki ott volt, 
aki reszt vett benne - pld a lány 
kiszabadításáért, a kaland túlélésért...) 

Előre meg szoktam határozni, hogy 
miket is kéne elérni. (Rájönni, kideríteni, 
megszerezni jellegű igék szoktak 
előfordulni ezekben a sikereket 
meghatározó mondatokban.  

• Rájönni, hogy Elzid mar 
halott. 

• Megtalálni és kiszabadítani 
Erilynt. 

• Kideríteni hogy miért halt 
meg Elzid, és hogy ki vadászik a partira. 

• Opcionális: lenyomni az 
előbbit...  

• Ja és túlélni az egészet... 
 

3. Ötletek és problémamegoldás 

50 TP 
Ez a legmacerásabb. Előre csak ritkán 

tervezek be konkrétumokat. Igyekszem úgy 
csinálni a kalandot, hogy minden résztvevő 
megtalálhassa benne a helyet, illetve olyan 
karaktereket beereszteni a kalandba, akik 
fognak tudni mit kezdeni benne. 

4. Képzettségek használata és más 
egyéni tapasztalások 

100 TP. 
Itt is lesz, aki többet, s lesz, aki 

kevesebbet kasziroz. 
Figyelni kell rá, hogy ha valaki 

mindent igyekszik egymaga csinálni, es 
ezzel mellékesen elvenni a többiek elől a 
Tp-t, akkor ezt ne hagyjuk: EZ NEKI NEM 
TP! - hisz úgyis sikerül neki, csakhogy 
ekkor valószínűtlen, hogy a karakter 

számára ez új kihívás és új tapasztalat lehetne. 
Előbb-utóbb nem sikerül neki - ez legyen látványos 
és lehetőleg végzetes számára. (Te vagy a mesélő, 
majd csak találsz rá eszközt...)  

 
Lehet persze játszani esztelenül vakmerő 

karakterrel, aki a szerencséjében bízik - csak nem 
sokáig! - (sics) 

 
Mit tekintek képzettség használatnak?  

• Harci képzettségek alkalmazása azaz harc. 
• Mágiahasználat; 
• Alvilági és más képzettségek használata.  

 
   Ezekért akkor jár Tp, ha alkalmazásuk a 

kaland - vagy a karakter szempontjából fontos volt. 
Pl.: felismerni és hatástalanítani a csapdát az Elzid 
laboratóriumába vezető úton: fontos a kaland 
szempontjából. A fogadóban eltulajdonítani az 
étkészletet - fontos a karakterem szempontjából, már 
ha kleptomániás. 

Hogy mennyi, az a szituációtól függ:  
• Mennyire volt nehéz rájönni hogy mit kell 

csinálni, mennyire volt a dolog a játékos és 
mennyire a karakter érdeme. (Előbbi cca dupla 
olyan értékes!) 

• Mennyire jelentett kihívást? ( Hadd ne dobjak ra, 
hogy sikerul-e ellopnom ma IRL egy kanalat az 
iskolai/vállalati étkezdéből... Viszont Elzid 
laboratóriumába nemigen jutnék be élve...) 

 

Harc 

ha az ellenfélnek a karakter normális 
stratégiája (pl. a kellő időben alkalmazott pszi-
roham) használata esetén nem volt esélye sem 
(legtöbbször abból lehet felismerni az ilyen szitukat, 
hogy a JK-k nem veszítenek Fp-t, nem hogy Ép-t... 
esetleg nemi pszi-pont vesztessel ússzak meg a 
dolgot (pszi-roham + fájdalomcsillapítás) akkor 
vagy NEM vagy csak minimális mértékben kapnak 
Tp-t az adott ellenfélért. 

(Az ott nekik NEM VOLT ELLENFÉL!) 
Akkor lehet szó komolyabb Tp-ről, ha partitag 

a helyes/normális stratégia mellett is több Ép-t 
vesztett, a parti nem kevés mana-pontját is 
felhasználta, és sok „egyéb atrocitás” esett a 
karakterekkel. 
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„Aki főleg harcból akar Tp-t kapni, az gyorsan 
megdöglend. Akkor is ha harcos.” (sics) 

 
A fentiek magyarázata 

• Az nem jelent komoly tapasztalatot, ha legyőzöl 
egy náladnál gyengébbet. 

• Ha viszont egy harcos vele egyívású ellenféllel 
kerül szembe - azaz azonos szintű, hozzá 
hasonlóan feltápolt és jól kijátszott ellenféllel, 
azonos feltételek mellett, akkor az esélye a 
győzelemre (és élethalálharcban a tulélésre is) 
pont 50%. Na most a második ilyen harc után 
már csak 25% eséllyel lesz életben, a 3. után 
12.5%-al... soroljam tovább?  

• A fentiek igazak akkor is, amikor más kasztú 
kerül szembe „önmagával”. Ezt érdemes 
figyelembe venni az ellenfelek tervezésénél.  

• Legtöbb Tp akkor lesz, ha a győzelemhez 
valóban új és egyedi stratégiát kellett kialakítani 
a karaktereknek - és ehhez csak karakteri, és nem 
játékosi tudás lett felhasználva.  

• Harc ismeretlen szörnnyel: csak ha mindkét fél 
kijátssza... azaz mesélőként sikerül a szörnyet 
szörnyűre mesélni, a játékos meg nem használ 
fel olyan tudást, amit a karaktere nem olvasott a 
Besték Könyvében...  

Mágia 

Itt is az újdonság varázsa a lényeg. A 
varázstudó tűzzel, villámmal, idegrángással 
"legyőzi" az ellent - azaz befektet némi mana-pontot, 
- hasonló célponttal csinált már ilyet... - és dobni se 
nagyon kell (legfeljebb sebzést) hát ez megint csak 
nem valami nagy 'vasziszdasz', ugyanaz a kategória 

mint amikor a harcos 'non-roll-action' lehentel 
valamit. 

Ha ötletes alkalmazás kell a sikerhez, az 
már valami. Banara - hatás nélkül. Asszem így 
született a  nyál- és takonymágia. A parti meg 
azt hitte szegény kráni varázslóról, hogy egy 
igen alultápolt BM (...ezt a sztorit csak 
hallottam, de az biztos hogy Nyúl volt a 
mesélő...)  

Találkozás ismeretlen mágikus 
alkalmazással vagy jelenséggel. (Megint csak: 
csak ha ki van játszva.)  És is Tp-t érő 
tapasztalat a javából... 

 
Levert sebpontok és más a karakteren 

megesett atrocitások... Hát igen, ez egyrészt 
„élmény” és tapasztalat - másrészt jól jelzi a 
szituációk keménységét. 

 
 

 
1997.11.19.  
Szerző: Sics 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
A cikk eredeti, mókás címe ellenére több 

házi gyűjteményben is előfordult „Tp osztás” 
címmel. 
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