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beszélt, mint ahogy azt egy koldus 
lány tette a piacon, amikor a 
karakterek éppen újravásárolták a 
frissen ellopott tárgyaikat. Tegyük fel, 
hogy a jövőben ezen javítani 
szeretnénk, és el szeretnénk kerülni 
ezeket a hibákat...  

A megoldás egyszerű, „csupán” 
minden NJK-t színvonalas színési 
játékkal kell életre keltenünk. 

Egyszerű? Természetesen nem. 
Egy modul során előforduló 10-15 
egyedi nevesített NJK színészi 
színvonalú kijátszása, még a 
legtapasztaltabb mesélők számára is 
kihívást jelenthet. 

Szóval, akkor mit tehetünk? Kell 
egy módszer, amivel kordában tartható 
idejű felkészülés mellett, mégis 
emlékezetessé tehetjük a történet - KM 
által előadott - szereplőit. Ehhez a 
viselkedésmódok kijátszását, illetve 
azok hangsúlyosságát hívhatjuk 
segítségül. Ha a játék során különös 
figyelmet fordítunk az ilyen 
megkülönböztető jelek 
nyomatékosítására, akkor NJK-ink is 
sokkal élőbbek, és ezáltal 
emlékezetesebbek lesznek a játékos 
csapat számára. Szerintem, ha 
kipróbálunk pár javaslatot ebből a 
cikkből, akkor csökken annak az 
esélye, hogy a jövőben 
elbizonytalanítjuk a játékosainkat, 
hogy vajon a fogadós, vagy éppen a 
lócsiszár fiú szólt épp hozzájuk a 
sarokban leselkedő orvgyilkos miatt. 
 

NJK-k viselkedésmódjának 
fontossága 

Az alábbi írás elsősorban 
kalandmestereknek készült, de segíthet a 
játékosoknak, a karaktereik 
kijátszásának színesítésében is. Johnn 
Four említette, hogy épp James 
Introcaso-nak segít egy cikk1 
elkészítésében a nem játékos karakterek 
viselkedésformáival kapcsolatban. 
Szóval meg is kérdeztem őket mit 
szólnának, ha az övék alapján írnék 
egyet magyarul. Ez ellen természetesen 
semmi kifogásuk nem volt. Az eredeti 
cikk terjengős formájából a lényeget 
kiemelve és saját gondolataimmal 
feldúsítva, szeretném összefoglalni 
nektek. 

A modulírók sokszor nagyon sok 
időt fektetnek abba, hogy kidolgozzák 
és érdekessé tegyék történetük egy-egy 
NJK-ját, ám a KM számára a részletes 
háttérinformáció átadására a 
kalandmodul során sokszor nincs 
lehetőség. Így fellép az a gyakori hiba, 
hogy az amúgy lényegesebb szerepre 
szánt NJK, valódi értékét elveszíti és 
sokszor már a modulon belül a feledés 
homályába merül.  Mindnyájan 
találkoztunk már - vagy mesénkbe 
szőttük - azt a koldust, városőrt és 
királyt, akiket csak a magasságuk, vagy 
a hajszínük említése különböztetett meg. 
Mindnyájan eljátszottuk már azt az úri 
hölgyet, aki ugyanabban a stílusban  
 
1 https://roleplayingtips.com/rptn/rpt693-
roleplay-npc-mannerisms 
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Mik is azok a viselkedésformák? 
A viselkedésformák olyan személyes 

tulajdonságok, amelyek megkülönböztetnek két 
személyt. Ezen tulajdonságoknak kifejezhetőnek kell 
lenniük, mind szóban, mind vizuálisan. Példának 
okáért egyes NJK-nál a „heves vérmérsékletű” nem 
igazán viselkedésforma. Főleg nem, ha nem járul 
hozzá megtapasztalható cselekedet. Ezzel szemben, 
ha egy nagyothalló, öreg, trágyaszagú füvesember 
mindig belemászik valakinek az arcába, amikor épp 
hozzá szól (aki most kicsit hátrébb húzta a fejét az 
már rá is érzett, hogy itt miről van szó), az egy jól 
felismerhető és elkülöníthető viselkedésforma, azaz 
egy egyedi megkülönböztető vonása az adott 
szereplőnek. 

Már több tábori modulban próbáltunk olyan 
karakterneveket alkotni, amelyek bizonyos NJK-kat 
emlékezetesebbé tesznek valamely külső jegy 
alapján. (Pl. egyszerűbb Félszemű Aryosra a 
városőrre emlékezni a modul elejéről, mint egy 
semmitmondó mezei rövidkardos városőrre.) Ez egy 
jó irány, ám ilyen megkülönböztetés hozzárendelése 
minden NJK-hoz kissé erőltetett. A név és hozzá 
csatolt színesítő elem egy jó megkülönböztető jegy, 
de ha KM-i pályafutásunkban a következő szintre 
szeretnénk lépni, akkor a viselkedésformák 
kijátszását is be kell vennünk kalandmesteri 
tárházunkba. 

A viselkedésjegyek kijátszása egyaránt 
szórakozás és kihívás a KM számára is.  

Mint kalandmesterek, sokszor érezhetjük úgy, 
hogy a játékosaink szórakozását biztosítjuk, viszont 
a saját magunk szórakoztatására nem igazán jut 
időnk a játék alatt. Úgy vélem, hogy a 
személyiségjegyek kijátszása sokszor kellően vicces 
lehet, hogy e problémán enyhítsük, és jól 
szórakozzunk a játékosokkal együtt, még önnön 
színészi alakításunkon is. Persze néha valóban nehéz 
ízig-vérig átélni és hitelesen előadni egy-egy NJK 
szerepét, és annak egyedi viselkedésmódját. Viszont 
ha teljesítményünkkel egy kicsit mégis közelebb 
kerülünk magához az NJK-hoz, abból feltehetőleg az 
egész játékos csapat profitál majd. Ne feledjük, hogy 
sok viselkedésjegyet majdnem olyan szórakoztató 
eljátszani, mint nézni, hogy valaki, miképp adja azt 
elő. 

Álljon itt egy példa lista pár viselkedésjegyre 
amiből csemegézhetünk… 

Példa lista fizikai jegyekre 

1. folyamatosan kihúzott háttal áll; 
2. folyamatosan görbe háttal áll, nincs 

tartása; 
3. gyakran rángatja a vállat miközben 

beszél; 
4. turkál az orrában; 
5. vakarja a fejét; 
6. gyakran köszörüli a torkát; 
7. többet pislog az átlagosnál; 
8. pislogás nélkül néz, mielőtt beszél; 
9. sosem néz beszéd közben a másik 

szemébe; 
10. beszéd közben mindig közel hajol a 

másik arcához; 
11. törögeti az ujjait; 
12. piszkálja a fülét; 
13. fésüli a haját az ujjaival; 
14. minden mondata előtt mély levegőt 

vesz; 
15. vakarja a mellkasát miközben beszél; 
16. zihálva lélegzik; 
17. izgágán ül; 
18. grimaszolgat beszéd közben; 
19. szellentget; 
20. folyamatosan mosolyog. 

 

Példa lista verbális jegyekre: 

1. érces hangon beszél; 
2. mély hangon beszél; 
3. magas hangon beszél; 
4. lágy hangon beszél; 
5. suttogva beszél; 
6. pöszén beszél; 
7. ugyanazt a kifejezést használja újra és 

újra (pl. kvázi); 
8. minden mondatot kérdéssel fejez be (pl. 

érted?); 
9. olyan szavakat is használ amiknek nincs 

értelme (pl. antaciátus); 
10. akcentussal beszél; 
11. elismétli amit mondtak neki mielőtt 

mondja a saját mondandóját; 
12. senkit sem hív a saját nevén; 
13. mindenkit ugyanúgy hív (pl. 

aranyoskám); 
14. túl sok hangutánzó szót használ; 
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15. tőmondatokban beszél; 
16. terjengősen beszél; 
17. folyamatosan ő-zik; 
18. dramatikusan beszél; 
19. minden szót külön tagolva mond; 
20. rossz szórendet használ. 

 
Ezen kívül természetesen sok más 

való életből vett példa alkalmazható. Csak 
nézzünk körül ismeretségi körünkben és 
jegyezzünk fel párat. 

Fontos, hogy az adott NJK 
áttanulmányozása után gyakoroljuk egy 
kicsit a hozzárendelt viselkedésjegyet 
(megjegyzés, mind a verbális, mind a 
fizikai jegyek gyakorlása mókás KM-ként!). 
Tökéletesen elég, ha csak 1-2 mondatot 
elgyakorlunk az adott NJK-val. Ez már 
elegendő ahhoz, hogy amikor színre kerül a 
játék során, akkor magabiztosabban 
játsszuk el. Ha nem jut eszünkbe éppen 
semmi egyedi mondandó, amivel 
gyakorolnánk, akkor csak üssünk fel egy 
M.A.G.U.S. regényt, és az első szemünk elé 
kerülő beszélgetést próbáljuk a 
viselkedésjegynek megfelelően felolvasni.  

Úgy gondolom rövid időráfordítással 
is komoly különbséget tudunk majd a játék 
során elérni, amit jó eséllyel mindenki 

élvezni fog a történet alatt. Fontosnak tartom, hogy 
ha elhatároztuk, hogy felruházzuk az NJK-t egy 
viselkedésformával, úgy az NJK szerepeltetése során 
végig fenntartsuk azt. A kijátszásnak nem kell 
tökéletesnek lennie, viszont a cél, hogy szerephűek 
maradjunk a NJK megnyilvánulásai során. 

Várom mindazok tapasztalatait, akik e néhány 
gondolat hatására már kipróbálták a 
viselkedésjegyek hangsúlyos kijátszását. Ha már 
valaki eddig is tudatosan alkalmazta ezeket, akkor 
várnám a megerősítését, vagy cáfolatát az általam 
leírtaknak, azok alapján, hogy milyen 
visszajelzéseket kapott. 

Jó mesélést! 
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