
 

 

 
 

Hogyan működik egy kalandozócsapat? 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Milyen egyszerű is volt valaha 
réges-régen, kezdő szerepjátékos 
korunkban! A KM azzal kezdte a 
történetet: „Ugyanabban a fogadóban 
szálltok meg...” Ma, ha így akarna 
megismertetni bennünket bármely KM a 
többi karakterrel, csúnya meglepetés 
érné. Egy-két különlegesen barátkozó 
kedvű karakter kivételével moduljának 
szereplői valószínűleg még felületes 
barátságot sem kötnének.  

Tételezzük fel, hogy az 
ismerkedés sikerült. Adott a kaland, 
játékhoz fognak a játékosok, azaz élni 
kezdenek a karakterek, és meg kell 
oldaniuk egy vagy több kisebb-nagyobb 
problémát. A modultól és a 
karakterektől függ: mekkora annak a 
valószínűsége, hogy a 
játékosok/karakterek nem mindig 
értenek egyet abban, hogyan is 
cselekedjenek. Hogy célszerű ezeket a 
vitákat megoldani? 

A válsz nehezebb, mint 
gondolnánk (különösen ha valaki 
életjátékot játszik.). 

Alapvetően ugyanis két okból 
játszanak az emberek szerepjátékokat, és 
e két nézetet nagyon nehezen lehet 
összeegyeztetni.  

Vannak játékosok akik – általában 
gondosan kimunkált jellemű – 
karaktereiket a végletekig kijátszák, és 
nem törődnek azzal, hogy a kérdéses 
kaland többi szereplőjét hogyan érinti a 
játékuk. Mások viszont kizárólag a 
kalandra koncentrálnak, a rejtvényre,  

amit megkell oldani. Számukra 
karaktereik csak eszközök, akik nélkül 
a talány megoldásában nem vehetnek 
részt. (Van persze egy harmadik csapat 
is, akik a kincsért és a Tp-ért 
játszanak, nekik nem érdemes 
elolvasniuk a cikket.) 

Milyen lépést tegyen egy 
játékos, hogy elkerülje, vagy megoldja 
a konfliktusokat? Mivel a 
kalandmester alakítja a kalandot, ő 
olyan tényeket tud a karakterekről, 
amelyek a többi játékos előtt nem 
ismertek. Bármely játékosnál jobban 
ismerheti a viták valódi vagy mögöttes 
tartalmát és indítékait. Milyen 
lépéseket tegyen a KM, hogy megoldja 
a csapaton belüli konfliktusokat? 

Ha a karakterek tulajdonságait 
tökéletesen kijátsszuk, létrejöhetnek 
olyan csapatok, akik hajlandóak 
együttműködni, segítik egymást. Nem 
állítom persze, hogy nem élvezetes, ha 
a karakterek egyéniségek, akiknél 
időbe telik, míg megkedvelik egymást, 
hiszen az apróbb konfliktusok nagyon 
szórakoztatóak lehetnek. (Persze csak 
akkor, ha ezek a konfliktusok nem 
vetnek árnyékot a játékosok 
hangulatára.) De a csoporton belüli 
„klikkesedést”, a JK-JK elleni harcot, 
ha lehet, elkerülném. Én azért játszom, 
hogy jól szórakozzunk, jól érezzük 
magunkat, nem azért, hogy 
végigbosszankodjak egy-egy játékot.  

De mi a teendő, ha valaki olyan 
játékossal játszik együtt, aki csak a  
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szerepjátékosi élményért játszik, azért, hogy egy 
másik ember bőrébe bújva gondolkodhasson és 
érezhessen? Az ilyen ember számára a kaland csak 
másodlagos, neki a karakter véleménye és a többi 
karakter cselekedeteire való reakciója a fontos. Mit 
tegyünk, ha elrontja a feladatot? És mit tegyünk, ha 
ráadásul mg gyilkos őrült is? 

És mi a teendő fordított esetben, ha valaki nem 
tudja kijátszani a karakterét, játékának értelmét, mert 
a másik játékos ettől halálosan megsértődne? 

Egyáltalán, meg kell-e oldani az ilyen 
konfliktusokat? Vagy hiába barátok a játékosok, ne 
játszanak együtt, ha ilyen problémák merülhetnek 
fel? 

Persze, a játékosok/karakterek közötti 
konfliktusok kikerülhetők úgy is, hogy megfelelő 
csapatot állítunk össze: azaz mindenki ugyanazt a 
megbízót, célt, szervezetet képviseli. Ekkor már csak 
azon kell aggódni, ha a jellembeli különbségek 
kijátszása okozza a konfliktusokat... hiszen az 
egyenrangú, egy célért küzdő karakterek között is 
lehetnek viták. Hogy csak egyet említsünk az 
egyszerű konfliktusok közül: hogyan osszák el a 
karakterek a zsákmányt? 

Az, hogy meg akarjuk-e oldani az ilyen 
összeütközéseket vagy sem, függ attól is, hogy mit 
tartunk a játék céljának. Ha szerinted a cél az, hogy 
összeüljön egy csoport, és közösen elmenjenek 
kalandozni, akkor nagyon fontos, hogy az a csoport 
minél nagyobb egyetértésben tudjon közösen 
dolgozni.  

Ha viszont valaki szerint a játék célja egy 
csoport létrejötte, akik egymással kapcsolatba 
kerülnek, beszélgetnek, szeretet-gyűlölet alakul ki 
közöttük, és talán egy kalandot is megoldanak 
közösen, akkor a JK-JK konfliktus nem megoldandó 
probléma, hanem akár élvezetes esemény is lehet.  

De nagyon nehéz hosszan élvezetes 
kalandokat játszani, ha a csapat egy részét 
szórakoztatja, amikor mindenki együtt próbálja 
megoldani a problémákat, senki nem titkol el 
egyetlen olyan tényt sem a másik elől, ami a 
megoldáshoz vezethet, azaz csapatjátékot játszanak, 
és mindenki a tőle telhető legjobban közreműködik a 
modul megoldásában, mások viszont azt élvezik, 
hogy karakterül önálló egyéniség, saját érdekekkel 
és célokkal, és ezek a célok és érdekek a parti 
érdekeitől akár különbözhetnek is. Ilyenkor bőven 
akadhatnak gondok, amelyeket meg kell oldani.  

Hol az a határ, amikor az individuális 
karakterek olyannyira a játék rovására mennek, 
hogy tönkretehetik azt? És hogyan lehet, meg 
lehet-e oldani ezt a problémákat? Egyáltalán, 
előre láthatók-e ezek a problémák? Felelőssé 
tehető-e a KM a játék kudarcáért? 

Sajnos, attól tartok, nincsenek általános 
szabályok, amelyekkel egy csapásra 
megoldhatók a nehézségek. Természetesen 
létezik egy nagyon egyszerű és rövid válasz: 
keresd a középutat! Akinek azonban volt már 
gondja a többi játékossal vagy a KM-mel a 
fentiek miatt, az tudja, hogy a vitákat nem lehet 
ilyen egyszerűen elrendezni.  

Persze törekedjünk ara, hogy a kérdés ne 
„vagy-vagy” választási lehetőségként merüljön 
föl. Igen, játsszák ki a játékosok a 
karaktereiket, de legyenek tisztában azzal, hogy 
egy csapat tagjai, ne felejtsék el, hogy egy adott 
világban játszanak, egy adott kalandot. Egy 
olyan játékos, aki nincs figyelemmel a 
karaktere jellemére, vagy akár ki sem dolgozza 
azt, hamarosan unni fogja a többieket, de 
ugyanilyen bosszantó lehet az a játékos is, aki 
nem törődik a többiekkel és a kalanddal, csak 
karaktere rögeszméjével.  

Igen, egyik véglet sem a megfelelő 
megoldás. Felvetődik azonban számos kérdés: 
mikor kössenek kompromisszumot a játékosok 
a karakterükkel? Mekkora a felelőssége a KM-
nek a segítségével létrehozott csapat békés 
együttműködéséért? 

Azzal, azt hiszem, mindenki egyetért, 
hogy a KM feladata biztosítani a játék 
kezdetén: ne merülhessenek fel teljességgel 
megoldhatatlan konfliktusok a karakterek 
között, akiknek elvileg együtt kellene 
kalandozniuk. Közhely, hogy ne engedjünk egy 
rend/élet jellemű lovagot egy káosz/halál 
jellemű gorviki fejvadásszal együtt játszani, 
hacsak nincs valamilyen nagyon-nagyon alapos 
indokunk rá. Ellenkező esetben biztosan 
számíthatunk rá, hogy hamarosan kellemetlen 
eseményekre kerül sor a csapaton belül. 
Életjátékban a hosszú és kellemes játékokra 
semmiképpen nem garancia a fenti párosítás. 
Az élet – és a játékosok lelkülete – azonban a 
legritkább esetben állítja ilyen könnyű döntés 
elé a KM-et. Hogyan oldja meg, megoldja-e 
egyáltalán a KM a feszültséget a kaotikus, 
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felelőtlen Arel pap és az embervadász 
között, aki minden helyzetben a maximális 
védelmet akarja nyújtani a népnek, 
amelynek a védelmére rendeltetett? A 
kalandot mindketten meg akarják oldani, de 
olyannyira ellentétes módon, hogy a játék 
hosszadalmas vitákba fullad(hat). 

Mi a könnyű tanács? Váljon ketté a 
csapat, és a KM meséljen külön (túl 
időigényes) vagy valamilyen játékos álljon 
be új karakterrel? Ez utóbbi bölcs tanács 
lehet – amíg nem a saját karakterünkről van 
szó. Hisz miért én állnék ki? 

Némi konfliktus persze valóban 
élvezetesebbé teszi a játékot, hiszen a 
karaktereknek mérlegelniük kell, a 
személyes célokat szembe kell állítaniuk a 
csapatcélokkal, azaz kénytelenek 
gondolkodni is a karakterek fejével. Egy-
egy kisebb konfliktus gyakran gazdagabbá 
teheti a karakter személyiségét.  

Készséggel elismerem persze, hogy 
léteznek más vélemények is.  Vannak, akik szerint a szerepjáté                                       
jelleme, személyisége és az adott helyzetről 
alkotott véleménye szerint cselekszik. 
Éppen ezért, ha bármilyen ellentét merül fel 
egy csapaton belül, azt aszerint kell 
megoldani, ahogyan az adott karakter 
személyiségével bíró ember az adott 
helyzetben megoldaná. És ha a karakterek 
nem tudják békésen megoldani a helyzetet, 
el kell fogadni azt a döntést, illetve ennek a 
következményeit, még akkor is, ha az a 
csapat felbomlásához vezet. 

Bár minden tiszteletem azoké, akik a 
fenti nézeteket vallják, hiszen ízig-vérig 
szerepjátékosok, mégis belátható: így 
huzamosabb ideig nem lehet játszani! 

Elméletileg, ha felmerül egy 
probléma, amit a karakter meg kíván oldani, 
akkor a karakternek találnia kell (és az 
életben talál is) valamiféle 
kompromisszumot, ami lehetővé teszi 
számára, hogy rendezze a csapaton belüli 
konfliktusokat. Az megint más kérdés, hogy 
mi történjen akkor, ha a karakter – 
személyiségéből fakadóan – soha nem is 
kívánja a megoldást, vagy a békés 
megoldást. Erre már magam is azt mondom, 

hogy ilyen karakterrel ne játszunk, illetve ne 
hagyjunk másokat játszani. 

Súlyos tévedés egyébként azt hinni, hogy 
antiszociális karakterekkel nem lehet játszani, vagy 
nem lehet csapatjátékot játszani. Lehet – ha az adott 
kalandban való részvétele megfelelően indokolt. 
Ilyenkor azonban nehezebb a helyzete a KM-nek és 
a többi játékosnak is. És igenis, valamilyen 
megoldást magának a játékosnak is kell találnia, 
hogy ne haragudjon meg rá a többi játékos akkor 
sem, ha már nem az első kalandot rontja el, vagy 
nem először követ el valami álnokságot másnak a 
karaktere ellen. Az emberek sértődősek, ezért 
valamiféleképpen közvetíteni kell feléjük, hogy nem 
őket akarjuk bántani. Be kell vallanom, velem 
szemben már egy kedves-cinkos mosoly is működik. 

Nagyon kell vigyázni arra, hogy a 
konfliktusokat a játék keretein belül tartsuk. Ha a 
játékosok élvezik a JK-JK konfliktusokat, vagy 
egyáltalán, ha azok bármilyen okból kialakulnak, 
mindenkinek egyforma a felelőssége abban, hogy a 
vitákat ne vigyék személyes síkra, csak a karakterek 
vesszenek össze, a játékosok ne! Ebből a 
szempontból a rutinos antiszociális karakterek 
előnyben vannak, ők ugyanis – remélhetőleg – már 
megtanulták kezelni a problémát, megvan erre a 
megfelelő technikájuk. Aki azonban először 
szembesül azzal a kellemetlen ténnyel, hogy a másik 
karakter ártalmára van az övének, az kénytelen 
gyorsan megtanulni, hogyan reagáljon erre sértődés, 
sértegetés és veszekedés nélkül.  

Bármilyen típusú játékosok játszanak is, a 
csapaton belüli konfliktus akkor válik igazán nagy 
gonddá – olyan gonddá, amin játékon belüli 
módszerek nem segítenek -, ha az érthető pillanatnyi 
rosszkedven túl elrontja bármely résztvevő örömét a 
játékban és a kalandban. Ha ez megtörténik, sajnos 
külső, való világbeli megoldásra van szükség, és ez 
a megoldás akár azt is jelentheti, hogy valaki kiáll a 
játékból. A magam részéről ebben az egyetlen 
esetben tudom elfogadni az ilyen drasztikus 
megoldást, máskülönben nem. Hacsak nem 
egyértelműen összeférhetetlen játékosokról  vagy 
karakterekről van szó, igazságtalan lenne, ha egy 
játékos járna rosszul azért, mert a társaság nem tesz 
meg mindent a probléma megoldása érdekében – 
kivéve, ha, mint mondtam, az ilyen karakter/játékos 
elveszi a többiek kedvét a játéktól.  

A KM-mel szemben még nagyobb a játékosok 
felelőssége, mint egymás iránt, hiszen a KM-nek 
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nem csak az estéjét, hanem esetleg hónapokig tartó 
munkáját teszi tönkre egy játékos. Bár az is igaz, a 
KM-nek komolyabb eszköztára van a renitens 
karakter megfegyelmezésére, mint egy másik 
karakternek. Sokszor azonban szinte lehetetlen 
eldönteni, hogy a KM gyengesége, vagy az esetleg 
vele szemben álló több kezelhetetlen 
karakter/játékos túlereje a felelős azért, hogy a 
kaland nem sikerül. 

Elvi éllel annyit mindenesetre leszögezhetünk, 
hogy hiba, ha a KM mesterséges korlátokat vagy 
tilalmat állít a karakter elé bármilyen helyzetben. A 
KM nem mondhatja – a jó KM nem is mondja -, 
hogy „a karaktered ilyet nem tesz.” Lehet 
beszélgetni a karakterről, lehet vitatkozni, lehet, 
hogy a KM többet tud az adott helyzetről, a karakter 
múltjáról (vallásáról, a társadalmi szokásokról, a 
karakter által elfogadott törvényekről), és ezekre 
felhívja a figyelmét, de felelőssége ott véget ér, hogy 
figyelmezteti a karaktert. Az, hogy a karakter mit 
tesz az információval, már az ő dolga és felelőssége. 
Ha jó játékos, akor egy bizonyos határon túl amúgy 
sem megy, múltját és elveit nem tagadja meg, hiszen 
karaktere személyiségének belső logikája fontos a 
számára.  

Vannak, akik szerint a kalandmestert nem 
terheli semmilyen felelősség abban, hogyan 
működik együtt, vagy egyáltalán együttműködik-e a 
kalandozó társaság. A csapatdinamika a 
személyiségek ütközésének az eredménye, és a 
játékosoknak karakterük jelemből fakadóan kell ezt 
kialakítaniuk, az adódó helyzeteket megoldaniuk. Ha 
a KM ebben befolyásolja a játékost, voltaképpen 
elveszi tőle a szerepjátszás örömét. A KM feladata 
csak az lehet, hogy a környező világot ábrázolja, 
annak történéseit kifejezésre juttassa a karakterek 
számára. És ebben legyen következetes. Ha a 
csapatnak együtt kell dolgozni, de erre jellembeli 
okokból tagjai nem hajlandóak, akkor valljanak 
kudarcot, bukjanak el, egy idő után csak 
megtanulják, hogy vagy lemondanak a 
sikerélményről, vagy másként alakítják a 
karaktereiket. Éppen elég munkába telik a KM-nek 
kidolgozni a környezetet, nem várható el tőle, hogy 
a karakterek helyett gondolkozzon! 

Nos, a leírt módon gondolkodó KM inkább 
előre határozza meg, hogy milyen karakterekkel 
álljanak be a játékosai, még akkor is jobban járnak 
mindannyian.  

Vannak kalandmesterek, akik azt 
mondják: én csak a világot irányítom, az, hogy 
a játékosok mit tesznek, az ő dolguk – még 
akkor is, ha a KM állította be az egymással 
ellentétes csoportokhoz tartozó játékosokat a 
csapatba. A játékosok feladata, hogy 
amennyiben konfliktusokat generálnak egymás 
között, oldják is meg azokat. 

Más KM-ek ezzel szemben határozottan 
kijelentik, hogy nem nyitnak vitát, és nincsenek 
tekintettel a karakterek (vagy játékosok) 
személyiségére. 

Én a magam részéről a csapat 
összetartásának a feladatát a KM-re bíznám. 
Ennek természetesen feltétele, hogy 
amennyiben a játék csapatszellemet kíván meg, 
akkor a játékosok ne indítsanak olyan 
karaktereket, akik csak extrém körülmények 
között hajlandóak másokkal együttműködni. Ha 
ennek a követelménynek eleget tettek, és mégis 
konfliktusok alakulnak ki, a KM feladata olyan 
körülményeket teremteni, amelyek 
következtében a karakterek jó eséllyel 
összebarátkoznak, és megtanulják kölcsönösen 
tisztelni egymást. Megfelelő körülmények alatt 
persze nem arra gondolok, hogy teszem azt a 
csapatra omlik a bánya, és csak együtt 
juthatnak ki.  Ha rákényszeríted a játékosokat, 
hogy egy adott helyzetben együtt dolgozzanak, 
még nem kovácsoltad őket csapattá, ha 
egyébként olyan jellembeli ellentétek állnak fel 
közöttük, amelyek ezt megakadályozzák. Olyan 
helyzetet kell teremteni, ahol a karakteren 
egymás értékeit (nemcsak képességeit) 
megismerhetik, és ezáltal megkedvelhetik 
egymást. Ez természetesen csak akkor 
működik, ha a játékosokban megvan a hajlam: 
ha szerepjátszásuk már a játék rovására menne, 
kigondolják, hogy miért dönthetne másként is a 
karakterük. Gyakran ugyanis többféle cselekvés 
vagy reakció közül választhat a játékos. Sok 
függhet a karakter pillanatnyi hangulatától is, és 
jól tudjuk, a mindennapi életben is gyakran 
jelentéktelen apóságok segíthetnek egy döntés 
meghozatalában. Célszerű tehát a verziók közül 
azt választani, ami a karakter jellemébe belefér, 
és a legkevesebb súlyos következménnyel jár a 
csapatra nézve. Ha nincs ilyen megoldás, ha 
tudja a játékos, hogy ostobaságot készül 
elkövetni a karaktere, de a személyiségéből 
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kifolyólag más semmiképpen nem 
képzelhető el, akkor viszont a karaktert 
teheti tönkre, ha megalkuszik a modul 
érdekében. Ha a KM szerint a karakter nem 
a kasztjának, múltjának, elveinek 
megfelelően cselekedett, legyen része 
megvetés. Ha nem, akkor akár tönkretette a 
modult, akár nem, a karakter nem 
büntethető. A KM törekedjen elsősorban 
arra, hogy maguk az események 
változtassanak a karakter jellemén, és csak 
ha ez kudarcba fullad, akkor üljön le a 
játékossal beszélgetni.  

A KM a világ ura és teremtője, 
egyedül ő kontrollálja annak felépítését és 
működését, a karakterek kialakulását. A 
reális játékhoz ragaszkodó KM, aki jó 
karaktereknek akar mesélni háttérrel, 
előtörténettel, óhatatlanul kisebb vagy 
nagyobb problémákat teremt a maga 
számára. Építse hát be a megoldási 
lehetőségeket is. Az elején mindenképen 
neki kell megindokolnia, miért dolgozik 
együtt a társaság, ha már maguktól nem 
barátkoznak össze a karakterek. Nem 
mondhatja azt, hogy egyszerre érkeznek 
meg a fogadóba, hiszen nehezen ismerkedő 
karaktereknek ennyi kevés.  

Ha a parti felállításakor a 
kalandmester felismeri a lehetséges 
konfliktusforrásokat, gondolja végig a 
helyzetet, a játékvezetési technikát, a 
történetet, és cselekedjen azoknak 
megfelelően. Ha megoldhatatlannak látja a 
feladatot, állítsa be másik karakterrel a 
játékost. Ha nem, akkor találja ki, hogyan 
oldódhat meg egy adott helyzet, mennyiben 
számíthat a többi játékosra. Ha úgy tűnik, 
két karakter nem fér meg egy csapatban, 
akkor vagy kiszáll az egyikük (csak végső 
megoldásként tartom elfogadhatónak), vagy 
megkeresik a megoldást. Jómagam hívtam 
már ki másik – általam elviselhetetlennek 
tartott – karaktert párbajra, bár nem akartam 
megölni, csak csúnyán megleckéztetni. 
Szerencsére a KM kidolgozott egy 
hosszadalmas versenyfélét-párbajfélét amin 
a karakterek is jól szórakoztak, és 
pillanatokon belül egymás segítségére 

szorultak. A párbaj végére, ha nem is barátok, de 
társak lettünk. 

Ha az egyik karakter lenézi a másikat, és nem 
kíván vele együttműködni, találjon ki a KM egy 
olyan helyzetet, ahol rádöbben a másik értékeire. Ha 
nem ismeri eléggé a karaktereket, üljön le velük 
beszélgetni! A világ a KM-é, találjon olyan 
megoldást, ami nem tesz rajta erőszakot, belefér a 
környezetbe, de segít a játékosoknak. Ha nem 
működik, még mindig rábeszélheti a karaktereket, 
hogy mekkora bajba kerülnek, ha nem állnak 
egymás oldalára. Először csak finoman utaljon rá, de 
ha nem működik, jöhet a balta, a világvége. Ha nem 
ostobák a karakterek, rájönnek, hogy együtt 
könnyebb. És biztonságosabb.  

Milyen trükköket használhatunk a csapaton 
belül és külső forrásból, hogy arra késztessük a 
társaságot, dolgozzanak együtt? Milyen 
körülmények közt kell bevinni a játékba ezeket a 
trükköket, megoldásokat és NJK-kat, hogy azok az 
időnként felmerülő problémákat megoldják? Igen, az 
NJK-k is segíthetnek egy konfliktus feloldásában. 
Kialakulhat olyan probléma vagy konfliktus, amit a 
karakterek bölcsesség vagy idő hiányában nem 
tudnak megoldani. Ha a KM segíteni akar, rajta 
múlik, mit tesz. Dönthet úgy is, hogy a probléma 
megoldatlanul hagyása nem megy a játék kárára, sőt, 
szórakoztatóbb lesz tőle. Ha segíteni akar, 
legegyszerűbb megoldás valamely NJK szájával 
szólni a játékosokhoz, persze csak akkor, ha az az 
NJK jellemébe belefér. A tétlenségnél még az is 
jobb, ha behoz egy új NJK-t, aki segíthet. Mások 
szerint NJK-t csupán azért soha ne teremtsünk, hogy 
megoldjon egy problémát, mert ez legalább olyan 
rossz, mintha egy modult egy NJK oldana meg. Ha 
nincs az NJK-nak jó oka, hogy segítse a csapat 
együttműködését, akkor maradjon ki a vitából. 
Magam is elfogadom, hogy az NJK-knak 
személyiségüknek és érdekeiknek megfelelően kell 
cselekedniük. Vannak békéltető NJK-k, és vannak, 
akik egymás ellen uszítják a csapatot. Ha az NJK 
jellemébe belefér, akkor azonban igenis lépjen 
közbe! 

Tény, hogy végső soron a karaktereken múlik, 
megoldják-e a „karakterdinamikus” problémákat egy 
adott helyzetben, vagy sem. A KM-nek azonban 
kötelessége ehhez a segítséget, pontosabban szólva a 
lehetőséget megadni. Persze ha a játékos azt mondja, 
hogy a karaktere nem működik együtt a többiekkel, 
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bármi történjen is, akkor fejbe lehet kólintani – a 
játékost is, nemcsak a karaktert.  

Semmi gond nincs, ha a játékos rájön, hogy a 
karaktere nem illik bele a társaságba, és leteszi, majd 
beáll egy másikkal. A KM részéről azonban csak 
akkor elfogadható a karakter kiállítása, ha ő maga 
minden megpróbált, de a karakter a kaland világát 
veszélyezteti, vagy ha nem tud neki mesélni. Ha jó 
karakter, miért kellene letenni? Ennek elkerülése 
végett megéri gondolkodni a játékosnak is: mi az a 
kompromisszum, ami belefér a karakterbe? A 
kompromisszumkeresés szükségességére misztikus 
magyarázattal is szolgálhatok: bár a karakter nem 
tudja, a játékos igen, hogy ha leteszi a karaktert, az 
valahol a karakter halálát jelenti, ha csak 
ideiglenesen is. Megéri? 

Van, aki szerint igen. Van, aki szerint soha ne 
alkudjon meg a játékos, csak akkor, ha a karaktere 
maga is megalkudna. A karakter elleni bűn, ha a 
játék érdekében a játékos úgy dönt, hogy a karaktere 
logikája ellen cselekszik.  

Függetlenül attól, hogy ki milyen módszert tart 
üdvösnek a csapat összetartására, előfordulhat, hogy 
kudarcba fullad a játék.. Dobja el a KM a modult, 
vagy keressen egy másik partit? A játékosok 

feltehetően azért kezdtek bel a játékba, mert 
mindannyian játszani szerettek volna – együtt. 
Ha a szerepjáték rendszeresen azzal az 
eredménnyel jár, hogy nem működik a játék, 
akkor hagyják abba? Ha a játékosok leülnek 
megbeszélni a problémákat, és nem találnak 
megoldást, attól tartok, hogy a válasz igenlő 
lehet.  

Ha pedig a karakterek közötti ellentéteket 
a játékosok elkezdik egymás ellen is megélni, 
azonnal hagyják abba a játékot! Ez csak játék, 
nem éri meg összeveszni rajta. 

Utóirat: Aki akarja, dobhat intelligencia 
próbát, vajon miért erről a témáról mondtam el 
a véleményem... Tessék? Hogy nálunk ilyen 
problémák merülnének fel? Ugyan... 
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