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Vagyis míg nagyon pontosan, 
aprólékosan nyomon kell követni a 
konkrét eseményeket, a feladatok 
megoldásának menetét, addig az 
egyáltalán nem fontos, hogy a 
lényegtelennek tűnő részleteket ki 
meséli el.  

Persze felmerül a kérdés, hogy 
mit bízhatunk a játékosainkra és minek 
a jogát kell fenntartanunk magunknak. 
Erre azt a megoldást javaslom, hogyha 
másképp nem, hát gondolatban, osszuk 
fel a tényeket kategóriákra, és ezeknek 
a kategóriáknak adjunk 
"bizalmassági", "elérhetőségi" 
fokozatokat, ahogyan azt egy linuxos 
fájlrendszer adataival tennénk!  

Szigorúan mesélői 
Ezek azok a tények, amelyek 

közelébe nem engedünk játékost. Ezek 
a kaland titkai, a fontos NJK-k 
háttértörténetei és a világ legfontosabb 
összefüggései. Ezekre azért van 
szükség, mert fontosnak gondolom a 
felfedezés, az újdonság, a titkok 
leleplezésének élményét a 
szerepjátékban: enélkül nem lenne 
meg a fantasztikum élménye.  

Szakértői szint 
Ezek a világnak olyan tényei, 

amelyeket más játékosok is 
ismerhetnek, sőt akár jobban is mint a 
mesélő. Ha az egyik játékos többet 
bújta az egyik kiegészítőt, akkor 
könnyen válaszolhat olyan kérdésekre, 
amik nem jutnak eszébe a mesélőnek.  

Én személy szerint a mai Codex-
partit élveztem eddig a legjobban a pár 
hónappal ezelőtti come-backem óta. 
Ugyan a játékosok is pozitívan 
nyilatkoztak, de az ember mindig a saját 
zsigereiben bízik meg a legjobban. 
Ebben két módszer segített, amit most 
megosztok veletek.  

 
Az egyik a kooperatív mesélés 

volt. Ez azt jelenti, hogy a játékosok 
olyasmik felett hozhatnak döntést, amik 
amúgy mesélői döntéshez volnának 
kötve. Ez a független, narrativista, 
hippie játékok esetében teljesen 
természetes, ahol a történet utolsó 
fordulatát is a játékosok találják ki, de 
egy klasszikus fantasy szerepjátékban 
csak korlátozottan lehet alkalmazni. 
Ennek ellenére működik: próbáljátok ki 
Magusban, D&D-ben, Harc & 
Varázslatban, amiben akarjátok!  

Kezdetnek lássuk, mit is jelent 
maga a kooperativitás! Egy narrativista 
játéknál általában a verseny a narráció 
jogáért szól, vagyis egyáltalán nem 
mindegy, hogy ki meséli el melyik 
részletet, míg az olyasmik, mint a 
feladatmegoldás kimenetele és más 
részletei a világnak és a konkrét 
eseményeknek lényegtelenek. Ennek a 
fordítottja áll fenn a klasszikus 
szimulácionista játékokban: ugyan 
fontosak (lehetnek) a játékosok számára 
a morális, etikai stb. döntések, de ezek 
csak emelik az élvezetét annak, hogy 
egy esemény részesei, egy világ 
szereplői lehetnek.  
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Ilyen például, hogy hogyan néznek ki egyes 
épületek, milyen díszítéseket használnak egy adott 
részén a világnak stb. De ide tartoznak a való világ 
tudományos és történelmi ismeretei is, például hogy 
egy vadászkutya jellemzően kan vagy szuka. 
Valakinek a kérdés pofonegyszerű, egy pesti srácnak 
annál kevésbé. A szakértő játékosok ekkor tanácsadó 
szerepét játsszák de továbbra is a mesélő dönt, igaz, 
a felajánlott lehetőségek ismeretében.  

Egyéni játékosi 
Ez az egyik JK-nak a személyes ügye, de ami 

nem következik automatikusan a karakteréből. Az 
még abszolút a játékos dolga, hogy miként öltözik a 
karaktere (bár a mesélő ezt is megvétózhatja), de 
hogy az előtörténetében szereplő NJK-k milyen 
kapcsolatokkal rendelkeznek, az elméletileg mesélői 
döntés lenne. Viszont semmi akadálya annak, hogy a 
játékos is beleszóljon, sőt az információ halmaz 
gerincét határozza meg. Én ezesetben az „Igen, 
de…” módszert használtam, mely esetben a játékos 
tényét minden alkalommal el kell fogadni, de azt a 
mesélő a saját szája íze szerint módosíthatja, ezzel 
különösen elcseszett és finoman árnyalt helyzetek 
hozhatók létre. (Ha belegondoltok, akkor ez a végső 
állapot felezéses módszerrel keresi meg.)  

Parti-ügy 
Ez a kalandra vonatkozó „lényegtelen” 

információk halmaza. Ilyenek a támogató NJK-k, 
harcosok, hasonlók jellegének kérdése. Egy-egy 
vörös felsős biztonsági őr a Star Trekben az első 
jelenetben meghal, ugyanakkor a játékosok jogosan 
kérhetnek róla leírást. Adjuk vissza a labdát, jelezve, 
hogy ő mellékszereplő! Ezzel még nem rontottunk el 
semmit, hiszen kezdetben hiába mellékszereplő, a 
sorozatokkal és filmekkel ellentétben a statisztákból 
fél pillanat alatt főgonosz vagy főhős válhat, lévén 
ugyanolyan jó „színész” játssza, mint a legfontosabb 
szereplőket.  

 
A másik tanácsom egész egyszerű, de érdekes 

elméleti ténynek a következménye: A tipp eléggé 
evidens, de mégiscsak fontos. Korábbi cikkemben 
szó volt róla, hogyan kell kezelni az NJK-kat: arról 
is, hogy mi a szerepük a kalandban (a kaland 
funkcióinak hordozói), meg arról is, hogy milyen 
bejegyzéseket érdemes tenni az NJK-k neve alá a 
mesélői jegyzetben. Kibővítem ezt az elméletet: a 
megadott tulajdonságok nem NJK-kra vonatkoznak, 

hanem mindenféle hordozókra. Funkció 
hordozója lehet egy helyszín, egy akármilyen 
esemény, az időjárás változása, minden, amit a 
mesélő megemlít a játékosnak. Nem szabad 
ugyanis elfelejteni kalandíráskor sem, hogy a 
szerepjáték nem más, mint a játékosok és a 
mesélő párbeszéde. A mesélő információkat 
küld a játékosok felé, amit azalapján igazgat, 
hogy a játékosok mit jeleznek vissza. A JK-k 
megléte erősen megkönnyíti a mesélő dolgát, 
lévén korlátozott a játékosok visszajelzési 
lehetősége, a karakterük által strukturálva van 
minden információ, amit a mesélő felé 
küldenek.  

Innen kezdve a hordozókat nem a 
világbeli szerepük alapján kell felosztani, 
hanem a játékosokra való hatásuk alapján. 
Durván kétféle hordozó van: az egyik amelyik 
megalapoz egyfajta általános jelleget, a másik 
pedig ami valamilyen kontrasztot nyújt ehhez, 
ezzel hatást váltva ki a játékosokból. Előbbi a 
világleírást kell megerősítse, utóbbi pedig a 
sztorit viszi előre. Ezért például egy, a világot 
kevéssé ismerő parti esetében nagyon alaposan 
kell ügyelni arra, hogy az informatív 
hordozókból minél több legyen, és a 
hatásvadász hordozók is belül essenek a 
világleírás keretein. Ez eléggé megnehezíti a 
mesélő helyzetét, de könnyebbséget jelent, 
hogy a hatásvadász hordozóknak ekkor sem 
kell mind egytől-egyig a világhoz igazodniuk. 
Ennek oka pofonegyszerű, és gyakran 
megfeledkeznek róla: a játékosok nagyon 
könnyen elfelejtikazt, hogy egyes események 
hogyan történtek meg konkrétan, csak a 
kalandnak a nagyvonalú történetvezetése marad 
meg. Erről Borges hosszabb esszét írt a Don 
Quijote kapcsán, itt nem ismételném meg az 
egészet: a lényeg az, hogy azidővel a stílus 
jelentőségét veszti és csak a nagy fordulatok, a 
történetvezetés marad meg. Ez annál is inkább 
a szerepjátékban, ami nem írott, hanem élő 
tevékenység.  
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