
 

 

 
  

A mesélés szentháromsága 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

reng, hogy miért tetszik az 
embereknek az, amit csinál. Mi lehet 
az oka? De inkább az a fő kérdés, hogy 
mitől válhat egy játék igazi élményé, 
amiről évek múltán is mesélnek. Nincs 
nagyobb elismerés egy mesélő 
számára annál, amikor azt hallgatja 
egy valamikori játékosától, ahogyan 
egy másik szerepjátékosnak meséli 
csillogó szemekkel, mit élt meg abban 
a játékülésben, amit ő vezetett le. Ez 
bármilyen hangzatos oklevélnél, vagy 
fényes kupánál többet ér. 

Tehát a kérdés az, mitől lesz 
nagyszerű egy játék? Erre régóta sokan 
keresik a választ. Több módszer, 
elmélet is született, ami azt próbálja 
megmagyarázni, amitől durran nagyot 
egy játék. Van, aki a kaland 
történetének egyediségére törekszik. 
Legyen grandiózus, rengeteg csavarral, 
óriási meglepetésekkel, hihetetlen 
szörnyekkel, vagy más ellenségekkel. 
Kezdetben én is így hittem, hogy ez 
lehet a megoldás, de amikor láttam 
megbukni hihetetlenül jól felépített, 
kidolgozott modulokat, akkor tudtam, 
hogy ez nem lehet a rejtély kulcsa. 
Valahol máshol kell keresni a 
megoldást. 

Sokszor felkérnek mesélni, én 
pedig örömmel vállalom a feladatot. 
Viszont picit lusta is vagyok. Illetve 
kell az ihlet, ami nem mindig jön 
akkor, amikor kellene, hogy jöjjön. 
Mert az nem olyan. Hangulat kell 
hozzá. Így aztán akaratlanul is a 
spontán mesélés hithű követője lettem.  

Előszó 

Arról, hogyan vegyünk nyakunkba 
a mesélés embert próbáló feladatát, 
számtalan cikk született már. Arra 
kérdésre, hogy most miért vettem én is 
papírt és tollat magam elé ebben a 
témában, szaporítva ezen írások 
számosságát, lényegében egyszerű a 
válasz. Több éves mesélői 
tapasztalatomat szeretném összefoglalni 
írásban is. Így talán más kalandmesterek 
javára, örömére is válhat.A gondolatokat 
magukévá téve jobb, élményekkel teli 
kalandokba tudják elrepíteni 
játékosokat. Sok stílusban lehet mesélni 
és mindennek megvan a maga öröme, 
nagyszerűsége, most azonban essék szó 
arról, ahogy én mesélek. 

Út a felismerésig 

Sok-sok éven át valahogy mindig 
úgy alakult, hogy én kerültem az 
asztalfőre, és játékostársaim kíváncsi 
tekintettel lesték szavaim. Valahogy 
mindig én lettem a mesélő, pedig nem 
tanultam, s nem is értettem hozzá. 
Egyszerűen csak elmeséltem egy 
történetet, és élveztem azt, hogy a 
játékosok által megszemélyesített 
karakterek formálják az eseményeket, 
megtöltik cselekménnyel azt a 
történetvázat, melyet én elképzeltem. Ha 
úgy tetszik, egy filmként láttam a mesét, 
melyben mindannyian játszottunk. 

Aztán egyszer eljön a tudatosság 
ideje. Amikor az ember leül, és eltöp- 
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Többször is sikerült elhitetnem a játékosokkal, 
hogy komolyan készültem a játékra, holott a füzetem 
teljesen üres volt, és még a felvezető elkezdésekor 
sem tudtam mit fogok mesélni. Kicsit gyomrozós ez 
az érzés, mert az emberek ott ülnek, és joggal várják 
el, hogy fergetegesen jót játszanak. Na de ha nincs 
ötlet, nincs modul, NJK kidolgozva... Szóval úgy 
semmi sincs, akkor elég remegő lábakon áll a 
produkció. 

Mégis midig kijött valami szenzációs dolog a 
játékból. A játékosok nagyon élvezték, és sokszor 
olyan mesterien előre megtervezett cselszövéseket, 
fordulatokat, meglepetéseket véltek felfedezni a 
mesélésben, amit én magam nem is terveztem. Sőt, 
én is hasra estem rajtuk, amikor elképesztő 
fordulatok sültek ki a játékból. Olyasmik, amikre 
egy modulíró sohasem gondolhat. 

Azt hiszem, joggal kezdtem el gyanakodni, 
hogy valahol itt lesz a megoldás. Az előre 
megtervezett, szigorúan ütemre levezényelt modulok 
valahogy sose muzsikáltak olyan jól, mint a 
véletlennel formált események sorozata. De mégis, 
hogyan lehet a véletlen lefolyását megérteni, 
összefoglalni? Mert a megoldás ebben rejlik, és ez 
bizony nagyon sok fejtörést okozott. 

Aztán egyszer hirtelen megértettem. Rájöttem, 
mitől működik a dolog. Hogy miért nem kell 
kidolgozni a modult, és miért lesz ennek ellenére 
olyan veszettül izgalmas az egész, hogy évek után is 
megemlegetik. Ezt a módszert aztán el is neveztem a 
mesélés szentháromságának, mely így szól: 

• SZITUÁCIÓ 
• MOTIVÁCIÓ 
• KOMPLIKÁCIÓ 

Most gondolom a kedves olvasó üres 
tekintettel néz e három szóra. Még is mi ebben a 
nagyszerű?  Nos, önmagában még semmi, de 
induljuk el, és értsük meg minden szó jelentőségét. 
Lássuk meg, hogyan állnak ezek össze, 
megformálva azt, amit én csak a "kaland 
motorjának" hívok. 

A szituáció 

Első a szituáció. Ez lehet egy gondolat, egy 
pár mondatos leírás. Egy-két bekezdés. Lényegében 
az a helyzet, az a momentum, mely kiváltja az 
események sorozatát. Elindítja azt a 
cselekménylavinát, melyben a játékos karakterek 

sodródni fognak. Persze ezt ők majd piszkosul 
fogják élvezni, hiszen a játék pont erről szól. 

Bármennyire meglepő, de a szituáció 
annál jobb, minél egyszerűbb. Ennek oka az, 
hogy minél világosabb, minél kézelfoghatóbb a 
szituáció, annál izgalmasabban bonyolódhat a 
cselekmény. Pár példát mutatok, mert így 
könnyebb lesz megérteni. 

Szituáció lehet például foglyok kimentése 
egy várbörtönből. Felkutatni egy legendás 
ereklyét. Elrabolni egy fontos személyt. 
Helyreállítani a rendet egy városban, ahol a 
lázadás felütötte a fejét. Vagy fordítva: pont, 
hogy káoszt kell teremteni.  

A szituáció egyik fontos kísérője 
háttértörténet. Ez lényegében összefoglalja, 
hogy az adott szituáció hogyan alakult ki. 
Milyen dolgok játszottak közre abban, hogy az 
adott helyzet, melybe majd a karakterek 
belecsöppenek, létrejött. 

Egy ilyen háttértörténetet akár fejben is 
össze lehet rakni. Nem kell túlkomplikálni, 
ugyanis meglepő, de ebben az alaptésztában az 
élesztő maguk a játékosok lesznek. Ők fogják 
beindítani a kaland motorját azzal, hogy 
felveszik a szituáció lógó szálait, hogy aztán 
abból fonják meg saját sorsuk fonalát. 

A motiváció 

Itt meg is érkezünk a második fontos 
alapfogalmunkhoz. A motivációhoz. Ugyanis 
ahhoz, hogy az élesztő, avagy a karakterek 
elkezdjenek "dolgozni", szükség van a 
motivációra. Nagyon fontos, hogy minden 
egyes játékos karakterének jól meghatározható, 
jól átérezhető motivációja legyen arra, amiért a 
keletkezett szituációba hajlandó belekeveredni. 
Ha ez nincs meg, akkor nem indul be a kaland 
motorja. Nyögvenyelős lesz az egész játék, és 
nem lesz ami előre hajtsa a játékosokat a 
szituációban. 

Egy karaktert sokféleképpen lehet 
motiválni. Ám azt, hogy mi a legjobb, mindig 
maga a karakter származása, jelleme, 
szakértelme, életcélja, érdeklődési köre és 
persze az érdekköre határozza meg. Ezekből 
bőven lehet válogatni, és könnyű ráérezni, mi 
az, ami az adott kalandban felpörgeti majd a 
játékos karakterét. Az sem kizárt, hogy ezen 
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eshetőségek közül egyszerre több dolog is 
motivációvá lép elő, ami mégjobban 
felpörgeti a játékot. De túlzásokba ne 
essünk, mert a játék cselekménye túl 
komplikálttá válhat. Az a tipikus „sokat 
akar a szarka, de nem bírja a farka” helyzet 
állhat elő. Ezért legyünk mindig 
körültekintőek, amikor kitaláljuk azt, mely 
motivációval rántjuk be a játékost a 
kalandba. 

Lényeges, hogy a karaktert (és 
lényegében a játékost) mindig olyan 
motivációval hozzuk a kalandba, ami az 
adott szituációban a karakter számára fontos 
lehet. Így például ne próbáljunk meg egy 
vagyonos karaktert pénzzel motiválni, mert 
bizonyára nagyon hidegen fogja hagyni a 
dolog. De mondjuk vagyonának 
elvesztésének a lehetősége már eléggé 
elgondolkoztathatja. Legjobb megoldás 
általában az, ha a karakter meglátja 
életcélját, vagy az ahhoz vezető utat a 
szituációban. Persze előfordul, hogy nem 
minden karakter rendelkezik életcéllal. Ott 
támaszkodjuk a karakter érdekkörére. 
Bizonyára van valami szervezet, hatalom, 
melyhez kötődik, kapcsolódik. Így érdekei 
már ezen keresztül inspirálhatják a 
kalandban való részvételre. De az sem 
kizárt, hogy pusztán a karakter jelleme lesz 
a behúzó erő, mert egyszerűen nem 
hagyhatja szenvedni a szituáció alanyát, 
alanyait. És hopp, már  ő maga is részese a 
szituációnak! 

A legfontosabb, hogy a motiváció 
sose azlegyen, hogy „mert csak” vagy mert 
„te kalandozó vagy és hát végtére is 
kalandoznod KELL”. Amibe benne van a 
„kell”, az már muszáj, és a muszáj nem 
öröm. Szintén eléggé melléfogás olyan 
helyzettel motiválni a karaktereket, mely 
végletes, és súlyos hátrányt jelent. Például 
„elvesztettétek minden vagyonotokat”, 
„börtönbe vagytok zárva, és holnap 
felakasztanak mindenkit”, „rád szereltek 
egy bombát, és ha holnap délig nem jutsz 
ki, meghalsz”. Ezek kényszerűségek, 
amiket nem maga a karakter vállalt. A 
játékos számára rossz szájízt adhat, és ezzel 
kezdeni a egy játékot nem öröm. A hangulat 

az egész játékra rányomhatja (és tapasztatom szerint 
rá is nyomja) a bélyegét. 

A komplikáció 

Na de lépjünk tovább! Van szituációnk. A 
játékosok a karaktereiken keresztül roppant mód 
motiválva lettek, hogy fejest ugorjanak a történetbe, 
ám ettől még semmi sem lesz izgalmas, sem pedig 
emlékezetes. Valami még hiányzik a levesből! Igen, 
ez a komplikáció! 

A komplikáció nem más, mint a kaland 
motorjának a gázpedálja. A komplikációk hozzák a 
bonyodalmat, a nehézségeket, az izgalmakat, a 
kihívásokat. Ezek pörgetik fel a játékosokat, a 
karaktereket. A gázt pedig nem más adagolja, mint 
maga a mesélő. És innen válik ez a dolog nagyon 
fontossá, és felelősségteljessé. A mesélő egyik 
legfontosabb feladata, hogy a kaland motorját jól 
járassa a gázadásokkal, avagy a komplikációk 
adagolásával. 

Úgy kell ezt elképzelni, mint egy 
pilótaképzésen a szimulált repülést. Itt a szituáció az, 
hogy el kell vezetni a gépet Budapestről New 
Yorkig. A motiváció a repülés iránti elkötelezettség, 
a pilótahivatás. Elvégre ezért vezetnek a pilóták. 
Plusz jól jön a kereset is. Ha minden rendben lenne, 
akkor ez a szimuláció (kaland) egy rém unalmas 9 
órás repülés lenne. De jönnek a komplikációk! A 
szimuláció vezetője bedobja, hogy az Atlanti óceán 
felett a 2-es motor kigyulladt. Máris van izgalom! 
Pilóták (a karakterek) akcióba kerülnek. 
Bekapcsolják az oltást, csökkentik a tolóerőt a 3-as 
és 4-es motoron. Igyekeznek úrrá lenni a helyzeten. 
Aztán mire mindenki megnyugodna, egyszer csak 
elmegy a nyomás az egyes hidraulika rendszerből. 
Újabb izgalom, kapkodás, akció! 

Tehát, lényegében a komplikációk azok, 
melyek pörgetik a kaland motorját. Ezzel hozzuk 
újra, meg újra helyzetbe a játékosokat, a 
karaktereket, akik motivációjuktól hajtva igyekeznek 
ezeken felülkerekedni, hogy végül megoldják magát 
a szituációt is. 

A komplikációk adagolásában fontos, hogy 
érezzük, mikor készek a játékosok feldolgozni egy 
újabb „sorscsapást”. Nem zúdíthatunk mindent 
egyszerre a nyakukba, mert a problémák súlya alatt 
összeroppanhatnak, és sorsukat kilátástalannak 
találva feladhatják a küzdelmet. Ez leginkább úgy 
jelentkezik, hogy roppant rosszkedvűek lesznek. 
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Pedig pont ezt szeretnénk elkerülni. A ló másik 
oldala, amikor alul adagoljuk a komplikációt. 
Minden simán megy, semmi izgalom. 
Dögunalommá válik a játék. Lepörög a kaland 
motorja, legrosszabb esetben befullad. 

Látható, hogy itt ügyesen kell egyensúlyozni a 
mesélőnek. Folyton figyelni kell a játékosok 
élénkségét aktivitását. Ha lanyhul a dolog, be kell 
dobni egy új komplikációt. Ha már nagyon 
pörögnek, akkor hagyni kell őket vergődni a part 
felé, és csak akkor bedobni új komplikációt, ha már 
megvetették a lábukat.  

Fontos az is, hogy a komplikáció súlyát, 
mértékét, nagyságát jól mérjük ki. Ismernünk kell a 
játékosaink képességét, és az ő karaktereik 
lehetőségét. Nem művészet olyan komplikációt 
bedobni, ami minden karaktert eltipor, lemos a 
pályáról. De túl könnyű sem lehet, hiszen akkor 
odavész a küzdelem élménye a sikerért. A 
mesélőnek ugyanakkor játszani kell ezekkel a finom 
gázadásokkal, mivel ezzel fogja meghatározni a 
kaland történetének az ívét. A drámaiságát.  

Ehhez tudnunk kell első körben azt, hogy 
mennyi időt szántunk a játékra. Egy nap, vagy több 
napon át tart-e a kaland, az a szituáció, amibe a 
játékosokat és az ő karaktereiket belerántottuk. 
Ugyanis a játék akkor lesz igazán emlékezetes, ha a 
szituáció szépen lassan kezd el bonyolódni a 
komplikációk hatására, majd ahogy közeledünk a 
szituáció megoldásához, egyre jobban felpörögnek 
az események, jobban felpörög a kaland motorja. 
Több, vagy nagyobb súlyú komplikációk lépnek fel, 
melyek végül elvezetnek a katarzishoz, azaz a 
legnagyobb komplikáció megoldásához, mely 
egyúttal magának a szituációnak a megoldását is 
jelenti, avagy kaland végét. Tehát tudni kell 
időzíteni. 

Amikor a játékosok és az ő karaktereik sikerrel 
kiverekedik magukat a fő komplikációból, akkor 
születik meg a sikerélmény! S ez minden játék 
lényege! 

Végszó 

Badarság azt gondolni, hogy egy játékülés 
csakis arról szólhat, hogy a mesélő genyózik a 
játékosokkal. Láttam erre sok példát, és ismerek 

olyan mesélőket, akik azt hiszik, hogy ez a 
lényege mindennek. Sajnos ők nagyot 
tévednek. 

Gondoljunk csak bele! Nekünk tetszene 
egy olyan film, ami tele van csupa 
kellemetlenséggel, és ráadásul minden értelem 
nélkül egyszer csak vége szakad azzal, hogy 
minden főhős meghal? Biztos, hogy nem. Nos, 
a játék is erről szól! Arról a briliáns 
egyensúlyozásról, amit a mesélő végrehajt, 
azzal, hogy a játékosokat felülteti a 
komplikációk hullámvasútjára. Arról, ahogyan 
kilátástalan helyzetbe hozza őket úgy, hogy 
mindvégig tisztában van azzal, hogy a 
karakterek képesek lesznek túlélni a bajt. A 
túlélés, és az, amit ezért ők tesznek, ahogyan 
kiverekedik magukat a komplikációból, az 
maga lesz a sikerélmény. A játékosokat a 
hullámvasút élménye fogja szórakoztatni. A 
mesélőt, pedig a hullámvasút üzemeltetése. De 
erre csak akkor kerülhet sor, ha mindenki célba 
ért. Azaz sikerül megoldani a kalandot, a 
szituációt. 

Nem tagadhatom, volt olyan mesélésem, 
ahol bizony kiestek a hullámvasútból a 
játékosaim. Azonban a szándék sosem a 
játékosok szívatása volt. Egy kritikus sebzés 
bármikor becsúszhat. Olyankor a kocka dönt. 
De egy jó mesélőnél a játékosok eleve másképp 
fogják fel a dolgot. Egy szituációban, a 
motivációtól hajtva, elbukni egy 
komplikációban nem szégyen, nem dicstelen 
dolog. Arra is volt már példa, hogy egy 
játékosom épp azt mesélte csillogó szemekkel, 
hogy milyen hihetetlen körülmények között 
veszett oda a karaktere egy játékban. Hiszen a 
végeredmény végül is ugyanaz volt: a játék 
élménye. 
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