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De ezek olyan hibák, amiket ki lehet 
javítani. A második legfontosabb 
követelmény egy mesélővel szemben, 
hogy mindig fejlessze magát, figyelje 
meg, hogy milyen hibákat követett el 
játék közben, és a következő 
alkalommal javítsa ki azt. Különféle 
mesélők vannak: van, aki színészkedni 
szeret, van, aki a leírásokban jó, mások 
a szabályokat és a kockadobálásokat 
kedvelik. Az a lényeg, hogy vállald föl 
azt, amiben jó vagy, persze úgy, hogy 
ne legyen kellemetlen vagy unalmas a 
játékosoknak. Szórakoztasd őket azzal, 
amiben jó vagy, és közben csöndesen 
fejleszd tovább a gyengébb oldaladat. 

Nagyon fontos, hogy ha 
eldöntöttél valamit, azt vidd is véghez 
úgy, ahogy elképzelted. Egyébként 
nem fog átjönni a játék hangulata. Ha 
horrort mesélsz, (pl. Kultot), ne 
szégyelld a legvéresebb jeleneteket se, 
hiszen a játékosok valószínűleg azért 
jöttek, hogy borzongjanak. Fantasyben 
nem baj, ha rögtön első alkalommal 
bedobod a leghangulatosabb helyeket, 
vagy csatákat, hiszen ez adja a játék 
lényegét. Csak úgy viheted végig azt, 
amit eldöntöttél, ha határozott céljaid 
vannak, és ezek alaposan átgondoltak. 
Az nem jó megoldás, ha azt mondod, 
hogy egyelőre kidolgozok egy 
kalandot, aztán majd meglátjuk, mert 
lehet, hogy később már nem támadnak 
jó ötleteid és szürkévé válik a játék. 
(Saját megfigyelésem szerint a legjobb 
ötletek akkor jönnek, ha nincs 
alkalmam játszani.)  

A mesélőkről 

A mesélő feladata a játékosok 
szórakoztatása. Ezt sajnos hajlamosak 
vagyunk elfelejteni, és nem figyelünk 
arra, hogy a gyönyörű, szépirodalomba 
illő leírásaink csak minket érdekelnek, 
vagy hogy a többi játékos nem kíváncsi 
a mágus varázslatainak hatóidejére. 
Alapvető követelmény egy mesélőtől, 
hogy amíg a játék tart, a játékosok egy 
percig sem unatkozhatnak. Nem azért 
áldoznak föl heti hat órát az életükből, 
hogy végig arra várjanak, hogy történjen 
valami. Ha valakivel külön meg kell 
beszélni valamit, intézd el nagyon 
röviden, vagy mondd meg neki, hogy 
jöjjön legközelebb egy órával hamarabb. 
És mivel te sem untatod a játékosokat, 
ők sem untathatnak téged, azaz a 
játékosok közötti megbeszéléseket 
nyugodt lélekkel korlátozhatod például 
20 percre. 

Számomra ez a szerepjáték első 
alaptézise. Persze mindaz, amit itt 
leírok, az a saját szubjektív 
véleményem, ha valakinek vitatkozni 
támadna kedve, akkor írjon. Ha valaki 
úgy gondolja, hogy közhelyek, amiket 
leírok, akkor gondolja végig, hogy 
hányat tart be, és hányat nem a mesélés 
mindenki által közismert szabályaiból. 
Mindenki tudja, hogy a mesélőnek kell 
gondoskodnia a hangulatról, a fordulatos 
eseményekről, mégis gyakran előfordul, 
hogy a csapat fele unatkozik, amíg a 
másik fele csatában vesz részt.  
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Gondold végig, hogy milyen stílusú játékot 
akarsz mesélni, ez mennyire illik majd a stílusodhoz, 
és a többieknek is tetszeni fog-e. Ha minden 
stimmel, akkor jóval nagyobb az esélyed egy 
emlékezetes kalandra, mintha csak úgy belecsapsz 
valamibe. 
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