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kezni. Persze mindannyian más és más 
játékot keresünk.  

Az NJK-k esetében is nagyon 
fontos a név. Legyen neki! Még a 
mellékszereplőknek is. Mindenkinek, 
aki színre lép a mesében. Ennek 
hiánya is erősen hangulatromboló 
lehet, és a szerencsétlenkedés 
benyomását kelti… ami nem éppen a 
kalandmester felkészültségére enged 
következtetni. Név híján az NJK nem 
tud bemutatkozni, sem a kalandmester, 
de a játék világán belül a többi NJK 
sem igazán tud rá hivatkozni. Persze 
előfordulhat, hogy valakit nem lehet 
nevén nevezni, vagy a világon belül 
nem tudnak róla, esetleg valamely 
jellemzője alapján fogják emlegetni, 
de nevének akkor is kell, hogy legyen 
- hiszen igen könnyen szükség lehet rá. 
Ráadásul a mellékszereplők, de egyes 
NJK-k sem szerepelnek olyan sokat a 
játékban, hogy elhanyagolhatóvá 
váljon a róluk kialakult képben a 
nevük, ahogy bemutatkoznak, ahogy 
emlegetik őket. Fordítsunk hát 
szükséges mértékű figyelmet erre.  

A név jelentése 

A név képletesen magát a 
karaktert jelenti. Megelőlegezi annak 
hangulatát. Nem véletlen, hogy a 
fantasyban, ahol egy képzeletbeli 
világba csöppenünk és ott akarunk 
élményeket szerezni, nem a 
szokványos, kultúránknak megfelelő 
neveket alkalmazzuk. Az akár csak 
külföldi kultúrák, nyelvek nevei, de a  

Ebben a mesélés-technikai 
cikkemben a nevekkel foglalkozok. 
Egészen pontosan a személyek neveivel, 
vonatkozzon az játékos karakterekre 
vagy NJK-kra. A nevek nagyon 
fontosak - ez indokolta mostani 
témaválasztásomat is, kiegészítve azzal, 
hogy ehhez képest elég sok probléma is 
adódik velük a játék, vagy annak 
előkészülete során. Nem mindenki 
kezeli megfelelő odafigyeléssel 
karakterének, vagy éppen NJK-inak 
neveit, és ez bizony nagy hiba, amin 
viszont könnyen lehet segíteni.  

A név kell 

A nevek alapvetően határoznak 
meg egy személyt, mások számára, de 
identitásához is szükséges - érdekes 
példákat lehet találni a földön a 
névfosztással kapcsolatos kísérletekre, 
eseményekre, de ezt csak igazolásnak 
szánom, nem erről szeretnék írni. 
Fogadjuk el, hogy a név fontos. Az első 
benyomást adja egy karakterről, és 
jelentős érzelmeket köthet hozzá, már az 
első vele való találkozáskor is, a névhez 
kapcsolód jelentéstartalom, előítélet 
pedig meghatározza az alapvető 
hozzáállást.  

Mindenekelőtt nagyon fontos, 
hogy egyáltalán legyen neve egy 
karakternek. Nem ritkaság az, hogy egy 
játékos úgy ül le játszani, annyira nincs 
ötlete, elképzelése a karakteréről, hogy 
még nevet sem választ neki! A játékra 
való felkészületlenség legalja ez, és 
nem, nem jó ötlet a „jó szerepjátékos 
bármit eljátszik, bármikor” elvvel véde- 
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fantasyban az „érthetetlen” nevek már önmagukban 
jelzik, hogy nem a mindennapi élet személyéről van 
szó, már a hangzásukkal egyfajta hangulatot adnak. 
Senki nem hívja Kovács Jánosnak vagy Katinak a 
karakterét, pedig azt a nevet is „értjük”.  

A jó név 

Egy szerepjáték karakter nevének jónak kell 
lenni. A következőkben végigtekintem azokat a 
jellemzőket, amik alapján jónak vagy kevésbé jónak 
minősíthetünk egy karakter nevet.  
Illeszkedés a világba 

A karakter nevének - legyen az JK, vagy NJK 
- illeszkednie kell az adott játékvilágba. Hogy ez mit 
jelent, az játékról-játékra, pontosabban világról-
világra változik. Egy földi jövőben, vagy múltban 
zajló játék esetében tökéletesen megfelelnek az 
ottani kultúrára jellemző nevek. Egy western 
játékban tökéletes név a Joe, vagy a Billy, és azzal 
sincs gond, ha egy 2020-ban, tulajdonképpen egy 
alternatív földi-jövőben játszódó Alien játékban 
Nyikolaj-nak hívják az orosz származású 
tengerészgyalogost. Ugyanezek a nevek mókásan 
hatnának az ADnD-ben, vagy a MAGUS-ban.  

Egy fantasy világba nem olyan könnyű nevet 
illeszteni, tekintve, hogy nem, vagy csak 
korlátozottan ismerjük azt. Felejtsük el az olyan 
igénytelen poén szintű butaságokat, hogy a jó 
fantasy névhez csak csukott szemmel rá kell 
tenyerelni a billentyűzetre, vagy össze kell keverni a 
kedvenc sörmárkánk betűit, stb.  

Minden világ kidolgozottsága más, de a hozzá 
kapcsolódó szabálykönyvek, regények általában 
jócskán tartalmaznak neveket. Ezekből is lehet 
válogatni - bizonyos fenntartásokkal. A MAGUS-
hoz több olyan gyűjtés is készült, ahol az 
irodalmában szereplő neveket gyűjtötték össze, férfi-
női, illetve kultúrkörök szerint bontásokban. A 
MAGUS-ban továbbá félelmetes mennyiségű, a 
világában előforduló kultúrákra jellemző „idegen 
szó” létezik, amelyekből bizonyos hangzásbeli, 
betűalkalmazási törvényszerűségek, stílusbeli 
szabályok megfigyelhetők, és így némelyiket 
alkalmazva hangzásában megfelelő név alkotható.  

 
 
 
 
 

Használhatóság 
Semmi értelme az olyan fantasy névnek, 

amit senki nem tud kiejteni, megjegyezni. A 
képzeletbeli világok karaktereinek neveinek 
sem kell úgy kinézni, hogy „kdxmkekrlédotp”. 
A név bár hangozzon misztikusan idegenül, 
hogy hozzájáruljon a jó fantasy hangulat 
megteremtéséhez, mégse legyen kiejthetetlen, 
élvezhetetlen. Kiváló pozitív példa a 
Mentálcsavar modulok visszatérő démona, 
Xirothgabbargularthuseix, ami bár első 
ránézésre borzasztó, mégis, ritmusos, kiejthető 
és megtanulható név. Hogy démoni-e... ahhoz 
sem férhet kétség.  
Jelentéstartalom 

Nem minden esetben, de akad világ ahol 
egyes neveknek jelentést kell, hogy 
hordozzanak, illetve bizonyos tisztségekhez, 
származáshoz stb. nevek, név elemek kötődnek. 
Elképzelhető, hogy valahol a papok neve „Y”-
nal kell, hogy kezdődjön. Akkor a pap játékos, 
vagy NJK neve is ilyen legyen. A MAGUS-ban 
ilyen a nemesi származásúak nemesi előneve, 
ami ráadásul kultúránként, vidékenként, de még 
rangonként is eltérő lehet. Ha a játékos nemest 
hoz, akkor legyen a neve is olyan, amilyennek 
kell. Ha adott egy dwoon lovag, akkor a 
nevében ne a gorviki bárói előtag szerepeljen - 
hacsak erre nincs valami történeti indoka. 
Persze egy rossz névvel is lehet játszani, de 
nagyban rontja a karakter, NJK hitelességét.  

Ugyanide tartozik a világban szereplő 
nevek halmaza. Minden világnak vannak 
meghatározó, híres nevei. Általában ezeket is 
lehet mintának venni, a MAGUS-ban is 
felsorolják őket kiegészítők. De el kell 
gondolkodni, hogy vajon a karakter 
származhat-e a shadoni királyi családból? 
Nem? Akkor ne legyen ugyanaz családneve! 
Ugyanígy, ne csodálkozzunk azon, ha a 
játékosoknak nincs kedvük Yllinorban egy 
O'shan családnevű NJK-val megverekedni…  
Képzettársítás 

Ritkán felmerülő lehetőség, annál 
gyakoribb, mint probléma, és itt 
összekapcsolódik a világhűséggel. Bizonyos 
nevek eleve hordoznak valami olyan jelentést, 
amire a legtöbben gondolunk, amikor 
meghalljuk őket. Ilyen a világok meghatározó, 
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híres karakterei. Ezek a nevek védettek 
kellene, hogy legyenek. Ne jöjjön a játékos 
karakter Darth Vader-rel, vagy Tier Nan 
Gorduinnal, mert belőlük csak egy van, és 
bizony nem arról szól a játék, hogy őket 
megszemélyesítsék. Ugyanígy nem jók a 
más világokból, filmekből, netán a földi 
történelemből vett nevek, főleg, ha még 
mást is jelentenek számunkra, mint ami a 
karakter. Nem utolsósorban az ilyen nevek 
igen hangulatrombolóak, már a karakter 
vagy NJK első megnyilvánulásakor 
elveszik a komolyságát. Ne hívják a 
MAGUS karaktert Bismark-nak, se Son-
Go-Ku-nak. Az is összezavaró, ha mondjuk 
az éppen aktuális Trónok harca egyik álnok 
szereplőjének nevét adja a játékos a pont 
ellentétes értékeket hordozó karakterének - 
mindenki másra fog gondolni, és nem 
utolsósorban ki is zökken az „ynevi” 
hangulatból. Szerintem egyik játékos sem 
örülne neki, ha az NJK-k sorban a tegnapi 
tévésorozat szereplőinek neveit viselnék.  

Hasonlóan negatív hatású lehet, 
amikor valaki minden karakterének 
ugyanazt a nevet adja. A korábbi játékok 
alatt megszokott vidám kis tolvaj nevén 
egyszer csak beköszön egy komoly 
varázsló. Nehéz félretenni a korábbi 
benyomásokat, kialakult szokásokat, mert a 
neve azonossága miatt néha még a régi 
dolgok ugranak majd be.  
Színesség 

Nem kell minden karakter és NJK 
nevét agyon színezni, de bizony több olyan 
elem, lehetőség van, amivel egy-egy név 
emlékezetessé, egyedivé vagy éppen 
érdekessé tehető. A világbeli különböző 
jelentéseket hordozó adalékok - ilyen 
például a nemesi előnév - remek példák. De 
lehet egy karakternek több álneve is, lehet 
akár közismert beceneve, lehet állandó 
jelzője, amin egyébként mindenki emlegeti.  
Poénkodás 

Bár mindenki más stílusú játékot 
szeret, a túlzott poénkodás számomra 
nagyon elronthatja azt. Borzasztó illúzió 
romboló, amikor a MAGUS lovagot Alfred 
con Dicio-nak hívják. De találkoztam már 

írásképükben nem hasonlító, de ocsmány szavaknak 
ejtendő karakternévvel, vagy éppen angol szavakból 
összerakott, a karakterre utaló tulajdonságot 
tartalmazó névvel is. Noha ez utóbbi kevéssé 
poénos, ellenben ugyanúgy illúzióromboló, én azt 
javaslom, tartózkodjunk tőle.   

Válassz nevet 

Már utaltam a nevek kiválasztásának 
lehetőségeire. Nem mindenki van otthon annyira egy 
világban, hogy fejből alkosson bele illeszkedő, jó 
nevet. Általában azonban senki nincsen segítség 
nélkül: ha más nem is, a kalandmestere segíteni fog. 
Mármint, kéne neki, persze láttunk már olyan 
kalandmestert, akit egészen a játékig nem érdekelt, 
ki mivel játszik majd… de ez a cikk most nem róluk 
szól.  

A játékok világát bemutató irodalomból 
kölcsönözhető név, esetleg a bátrabbak számára 
azok átalakíthatók, vagy egyenesen azok jellemzője 
alapján újak, mégis hasonlóak kreálhatók. A 
MAGUS-ban ugyanezt segíti a különböző idegen 
szavak (jó segítség lehet egy-egy kultúra 
szókészletének áttanulmányozásában Ynev 
szószedete), sőt, a Kalandozok.hu-n már egyenesen 
névgenerátort is találunk, ahol a megfelelő 
kultúrkört kiválasztva annak jellemző nevei alapján 
valóban név generálása történik.  

A játékosnak könnyebb dolga van, mivel neki 
csak a karakter megalkotásakor kell kitalálnia a 
nevét, majd azt használni. (illik megtanulni is, elég 
illúzióromboló, amikor valaki azt sem tudja, hogyan 
hívják a saját karakterét). A kalandmesterek dolga itt 
nehezebb, mivel neki jóval több nevet kell 
felvonultatnia. Persze egy kis készüléssel azok is 
könnyen megoldhatják a feladatot, akik nem tudnak 
olyan jól neveket generálni. A kalandmodulok, és 
kalandvázlatok általában tartalmazzák a neveket - 
azért nem csupán kalandötletek - így az előforduló 
NJK-k és mellékszereplők többségének lesz neve. 
Persze a rögtönzés a mesélés elválaszthatatlan része. 
Egy listával, amely több nevet tartalmaz a szükséges 
kívánalmakkal (pl. kultúrkörhöz illeszkedés) meg is 
oldható a probléma, csak választani kell közülük.  
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Remélem, hasznosnak találjátok majd ezt a kis 
értekezést, és a jövőben nem találkoztok majd olyan 
játékossal, akinek a kaland feléig sincs neve (persze 
sok egyebe sem…), és olyan párbeszéd sem hangzik 
majd el, hogy: 

- Tudod, a kocsmáros mondta.  
- Melyik? Voltunk már öt helyen…  
- Hát, a… (ja, nem csak nevük, megjegyezhető 

jellemzőik sem voltak, hiszen mindegyik „átlagos 
kocsmárosnak” nézett ki). 
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