
 

 

 
  

Idővel hogyan, mivé növik ki 
magukat a kedvenc kezdő partik? 
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semmi konkrétat. 

(2) 

A másik út viszont a „játszva 
tanítás” lenne… semmi különös nem 
kellene hozzá, csak két-három év… 

Olyan modulokat tervezni, olyan 
regényeket készíteni, ahol a 
kalandozók már mint a világ része 
jelennek meg… nem mint hack&slash 
kultúremberek. Csak ehhez el kellene 
felejteni végre az ostoba, lineáris 
kalandvezetést… ez csak az eredeti 
partinál működik, ott volt előtörténete 
annak, hogyan jutottak el a szigetre, 
volt indoka annak, hogy miért estek 
neki a varázsló tornyának… De csak 
annyit közölni, hogy van ez a sziget, él 
itt ez a varázsló, és ez itt TÉRKÉP az 
egészhez…  

Egyszerűbben szólva: minden 
„gyári”, „hivatalos” vagy épp 
„verseny” modul annyira általános 
próbál lenni, hogy pont a karakter 
egyéniségére, a világban meglévő 
helyére tojik nagy ívből. 

[---(még akkor is, ha úgymond 
`karakterekre épül a modul`: az esetek 
túlnyomó részében ezek a karakterek 
csak arra kellenek, hogy egyszerűbb 
`jóslásokat` lehessen tenni a parti 
választásaira. És, hogy a táp kordában 
legyen tartva - ami esztelenség, mert 
csak tolvajokat játszva is lesz, aki 
képes lesz tápolni... még ha nem is 
olyan nagyságrendben.  

Idővel hogyan, mivé növik ki 
magukat a kedvenc kezdő partik? 
Kezdetben mindjárt kétfelől is meg lehet 
közelíteni a dolgot. 

(1) 

Írhatok sok-sok karakternyi 
szöveget arról, hogy hogyan kellene 
alakítani a `kalandozók` pályafutását – 
és persze a játékstílusok sokfélesége 
miatt legalább érintőlegesen számba 
kellene venni a nem-kalandozó JK-kat 
is. Más kérdés, hogy azoknak, akik nem 
akarnak oldalakat olvasni arról, hogy 
hogyan kellene játszani, nem fogok 
tudni újat mondani – a kamaszkor nagy 
hátránya a dac, és hát `…hogy jön egy 
névtelen Rúnás gyerkőc ahhoz, hogy 
megmondja nekem, hogyan kellene 
játszanom?…` Másoknak, a 
tapasztaltabbaknak meg már 
spanyolviasz lenne a szavaim nagy 
része. 

(tapasztalat kérdése ez, vagy 
fejlődésé? Bár, utóbbi azért eléggé 
pejoratív, ha kontextusban használják… 
bármily pontatlan is a tapasztalat. 
Vérpistát is lehet évekig mesélni, 
letagadhatatlanul tapasztalt 
mesélő/játékos lesz. Csak valami alsóbb 
szinten.) 

Persze, _jól_ megírva, kellően 
pofátlan stílusban rá lehet venni arra 
embereket, hogy boldogan olvassák, és 
bólogassanak is közben… Sőt, ha nem 
megy ki a fejemből, meg is próbálkozok 
majd effélével (Sics ért a bolha fülbe 
ültetéséhez, de egyelőre nem ígérek  
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Ez az ő játékstílusa, nem a szervező dolga 
elítélni - ellenkezőleg, kezelnie kellene. Csak ha a 
hozott mesélő-anyagból ugye ezt nem lehet. Vagy 
fel sem éri ésszel. 

És ez csak annyit csörget le nagyon hosszú 
ideig az emberekben, hogy tessék, ilyen a 
szerepjáték. Ami hazugság: de ezt veszi alapul, és 
később, mikor már rég túlléphetett volna ezen, akkor 
is ilyen alapokon készíti a következő modulját. Mert 
ezt szokta meg, ebben nőtt fel. Mindaddig, amíg egy 
csapatnak mesél, persze ezek a modulok válhatnak 
egyre egyedibbé – de amint kiesik a csapat, vagy 
másikban is nekiáll (netán a csapat maga igényli az 
újabb kezdést), akkor a régi beidegződéseket 
használja fel, mert lám, előzőleg is milyen frankó 
magasságokig eljutott vele! 

Kell ahhoz valami nagy-nagy felnőtté válás, 
hogy legyen önismeretünk felülbírálni ezt. Csak 
akkor már nem lesz a régi az a gyermeki öröm, ami 
a játékélményt kísérte. 

 
Azt kellene megtanítani az embereknek, hogy 

meséljenek világot. Illetve, világ részét. És ez 
tényleg nem lenne nehéz – csak nem igazán lehet 

úgy megindokolni, hogy kezdőknek is eladható, 
stb… Emiatt ketté kellene választani a 
kiadványokat – kezdőknek, haladóknak… Ami 
eléggé leszívja a várható profitot. Szvsz ezt a 
M.A.G.U.S. még megengedhetné magának – de 
nagyon úgy néz ki, Csanád semmit sem fog 
kockáztatni egy jó ideig. 

Pedig kell külön kezdőknek és 
haladóbbaknak kalandot tervezni… 
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