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játékosok, illetve karaktereik 
cselekedeteit nem feltétlenül láthatja 
előre.  

Na most:  ha kialakul olyan 
probléma, amelyik mesélői 
eszközökkel nem biztos hogy 'tisztán' 
lekezelhető - ilyen lehet pld a felvetett 
'realitás ütközik a közös szórakozás 
elvárásával' - akkor nagyon fontos, 
hogy a parti MINDEN TAGJA keresse 
a megoldást, hogy a legkisebb 
mértékben sérüljön csak a szórakozás, 
és a világ realitása is. (A fontossági 
sorrend a parti elvárásaitól, és a 
szituációtól is függ...) 

Mongi: 
„a játékvezető tudjon 

improvizálni illetve úgy visszavezetni 
történetet, hogy mindenki boldog 
legyen és úgy érezze, hogy azért tesz 
valamit mert ő és a karaktere így 
gondolja és nem a mesélő akarja azt.” 

 
Hm, na ja... de ez nem mindig 

lehetséges. Kimászni nehezebb a 
csávából mint belekerülni... 

 
„nagyon fontos, hogy ne 

ragaszkodjunk az előre kitervelt 
dologhoz, hanem tudjunk rugalmasan 
reagálni a történésekre és ez csak úgy 
lehetséges ha nagyon aprólékosan 
dolgozzuk ki a játékmenetet.” 

 
Hm, az aprólékos kidolgozás 

szerintem pont hogy az improvizálás 
ellen szól, de mindegy... 
 

Üdv! 
 
Csill 
„amikor a karakterek élethű 

kijátszása miatt valamelyik játékos 
kimarad a játékból, az sokkal rosszabb 
Az ilyen konfliktusok megoldásához 
szerintem nem elég elválasztani a 
játékot a válós élettől.” 

 
Mongi 
„a mesélőn van a sor, hogy oldja 

a konfliktust. Úgy érzem, itt kezdődik a 
mesélő feladata…”  

 
Hm, induljunk a kályha sarkától. 
Mi a játék célja? 
Szórakozás  - közös szórakozás, 

egy, a mesélő által 'karbantartott' közös 
álomban. 

A realitás nagyon fontos: „egy 
illogikus és nem koherens világban nem 
igazan lehet szerepjátszani” (brutalis). 

Ugyanakkor: a játék során 
kialakulnak, illetve kialakulhatnak olyan 
helyzetek, amikor két elvárás: a realitás 
iránti és közös szórakozást igénylő - 
ütközik egymással. 

Ez probléma. Hogyan lehet 
megoldani és kinek a dolga megoldani? 

Sokszor meg lehet oldani az ilyen 
helyzeteket - sőt meg lehet előzni az 
ilyen helyzetek kialakulását - mesélői 
eszközökkel. És némi előre látással. 

De nem mindig. Egyrészt, mert a 
mesélő feje se káptalan, ő se számolhat 
mindig mindennel... másrészt mert a  
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Mongi: 
„ti hogyan improvizáltok vagy hogyan oldotok 

meg veszélyes konfliktus helyzeteket ha lehet persze 
példákkal illusztrálva.” 

 
Improvizálás?  
Fel szoktam készülni a kalandra amit mesélek 

- és jó esetben nem felejtem otthon azt a tenyérnyi 
papírt, amit a lényeges NJK-k es helyek nevei 
vannak 

A felkészülés valójában azt jelenti, hogy: 

1. Ismerem a világot...  

Azt a világot, amit én mesélek, és ami 
bizonyosan nem esik egybe teljesen és tökéletesen a 
'hivatalos' kiadványokban közölt változattal.  

2. Ismerem a kalandot 

Az NJK-kat, illetve minden fontosabb 
szereplőt, személyiségüket, motivációikat... tudom 
mit s miért tesznek.  (Lényeges és nehezen fejben 
tartható dolog, hogy ki mit is tud  pontosan, 
márpedig ez alapján kell cselekednie...) Talán létezik 
valamiféle eseményvázlat - esetleg eseményvázlat-
mátrix,  időrendi táblázat stb. is. 

3. Ismerem a karaktereket... 

Szóval ha mindebből felkészült az ember... a 
szabályokat szándékosan nem emlegettem - 
szerepjátékot egészen jól lehet játszani szabályok 
nélkül is, és szomorú lennék, ha ugyanazt a helyzetet 
nem lennék képes 3-4 szabályrendszerben is 
értelmezni, lemesélni... akár párhuzamosan, 
különböző rendszerekben generált karaktereknek 
is... akkor lehet kezdeni az improvizálást. 

Hisz a mesélés jó részt improvizálás! - meg 
egy „alagútkalandban” is van döntési szabadsága a 
karakternek, amire reagálni kell, és ha minden 
lehetséges döntést előreláttál, akkor az már nem 
mesélés, hanem lapozgatós könyv... 

Ott tartottunk, hogy a karakter cselekszik 
valamit... valamit, amire nem számítottam, amit nem 
vártam. Ez gond lenne? Miért lenne ez gond? 
Megnézem, hogy a világ... azaz a környezete (a 
végtelen tér azon véges része, amellyel valóban 

kapcsolatban áll..., illetve a világ azon 
alrendszerei, melyekre hat a cselekvése, és 
melyek reagálhatnak rá) miképp reagálhat a 
karakter cselekedetére. 

 
Néha ez a reakció adott, 'ez van és nem 

lehet más', míg máskor több lehetséges reakció 
is elképzelhető.  

A környezet reakciójának eldöntésekor, 
kiválasztásakor mit veszek figyelembe? 

Egyrészt az adott dolog valószínűségét... 
másrészt a dramaturgiát: azt, hogy mi illene a 
kalandba - persze a valószerűség 
LÁTSZATÁNAK felrúgása nélkül.  

Belezuhan a karakter a szakadékba. 
Meghal... biztosan meghal, nem? Nem. Ha 
dramaturgiailag nem ez a legjobb, életben 
maradhat. Lehet egy kóbor faág, arra járó 
légelementál, amit valami jóakarója(?) küldött 
hogy vigyázzon rá... esetleg nem is akar neki 
jót, csak élve akar szólni vele stb... valaki, aki 
előre látta ezt a pillanatot, és nem akarta hogy 
így végezze...  

Olvastam egyszer egy sor jó poént, hogy 
miképp maradhat életben a karakter, mikor az 
az ellenségük, aki több kalandon át vadászott 
rá, végre a kezébe kaparintotta. (Shadowrun 
Companion, ha valaki hozzá tud jutni... 
érdemes.) 

• Az ellenség tulajdonkeppen nem is őt 
akarta - tévedés történt. 

• Csak sportból vadászott rá. 
• Tulajdonképpen csak beszélni akart 

vele. 
• Tegnap visszavonták a kitűzött 

fejpénzt. Talán váltságdíj szoba jöhet. 
• Nem a karakter kellett neki - hanem 

valami, amit a karakter birtokolt. 
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