
 

 

 
 

Életút játék 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Gyilkos ármány, vagy magányos végzet. 
Nincs, mit veszíts, így hivalkodol. 
Szánlak, halandó. 

(Arval d’Incarra) 
 
A szerepjáték igazán nagyvonalú 

és szórakoztató: bár alighanem 
mindenki mást keres benne, egyetlen 
játékost sem hagy elégedetlenül. A 
számos világ, kor és szabályrendszer 
között előbb-utóbb mindenki meglelheti 
a szívéhez legközelebb állót, s 
beletemetkezhet kedve szerint. 

Csakhogy nem elég a 
legtetszetősebb típust kiválasztani – 
rengeteg múlik a stíluson is.  

Játszani sokféleképpen lehet. 
Hogy ki miképpen teszi, úgy vélem, 
teljességgel magánügy; beleszólása 
nemigen lehet senkinek, ilyenképpen 
nekünk sem. Célunk nem is valamiféle 
fölényeskedő kinyilatkoztatás, pusztán a 
számtalan útból szeretnénk a teljesség 
igénye nélkül megvilágítani egyet; azt, 
amelyben mi többnyire járunk. 

Ez pedig az életút-játék. 
Hogy mit is rejt a kifejezés, 

alighanem mindenki tudja, a rend 
kedvéért mégis álljon itt egy rövidke 
meghatározás: olyan játéksorozat, mely 
végigköveti a karakter életét ifjúkorától 
visszavonulásáig, ne adják az istenek, 
haláláig.  

Szerepjátékos körökben 
sajnálatosan elterjedt a divatfik 
ruházkodásához hasonlatos gyakorlat – 
sokan úgy cserélgetik, váltogatják 
karaktereiket, mint az aranyifjak  

legújabb szereléseiket (elnézést 
minden kivételtől!). Nyílt klubokban, 
ideiglenesen összeverődött 
csapatokban (lásd Rúna-tábor) nem is 
igen megy másként, és rendjén 
valónak tekinthető – a magányos 
farkas végre partit talál magának, 
megérdeklődi a KM-től, nagyjából 
milyen tapasztalati szintű karakterre 
lenne szüksége, kasztot választ, lapot 
tölt, aztán hajrá! Ha netán tíz perc, 
másfél óra múltán a karakter 
visszaadná lelkét az isteneknek, hát 
kidob egy újabbat – ha a 
kifürkészhetetlen sors úgy hozza, egy-
egy alkalommal akár hármat-négyet is. 
Nem ritkán előfordul, hogy 
előregyártott lapokkal érkezik, s orvul 
lenyilazott  karakterét még el sem 
feledték, az újabb már ott lapul a 
környező bokrok között.  

Természetesen, lehet játszani így 
is, és ha valakinek ez jelenti a 
szerepjáték örömét, a világ minden 
kincséért se kezdjen másba – hiszen 
nem győzzük elégszer hangsúlyozni, 
játékról van szó, melynek elsődleges 
és legfontosabb célja a szórakozás, 
kedvtelés. Mindössze azt szeretnénk, 
ha egy másik irányzat is utat találna a 
szerepjátékosok felé, és növekedne 
azok tábora, akik effélét játszanak – 
hiszen nyilván máris vannak ilyenek, 
tán nem is elenyésző számban.  

A valódi élet-játékot azoknak 
ajánlom, akik nem csupán a harcokat, 
a vagdalkozást, a Té-Vé-Tp növelését 
tartják lényegesnek, hanem magát a 
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világot is, és lényüknek azt a részét, mely abban a 
közegben létezik. Hiszen, ha belegondolunk egy-egy 
jó játék alkalmával elhagyjuk földünket, 
megszabadulunk minden kolonctól, és belépünk egy 
másik világba, a mesékébe, az álmokéba vagy 
rémálmokéba – ki ahová vágyik. Ám mindenképpen 
oda, ahová csak a lélek, a képzelet repíthet, 
videofilm, számítógépes játék soha.  

Az életút történet nem puszta társasjáték – 
egyfajta állapot. (Ha akad olyan elvetemült 
pszichológus, aki olvassa a lapunkat, az most 
diadalmasan felkiált: Hohó, hát ez kész 
tudathasadás! Nos, elvileg éppen lehetne az is, de 
aki komolyan így véli, az semmit sem ért.) 

Amikor játszani kezdünk, átlépünk egy kapun 
– csakhogy, aki a másik oldalon megérkezik, már 
(többnyire) nem azonos önnön valónkkal. Mégis, 
legkedvesebb karaktereink jobbára valós lényünk 
lenyomatai, másik világbeli megfelelői, napfényes 
vagy árnyékos oldalunk felerősített képviselői odaát. 
Olyan alakok, akikkel általában szívesen 
azonosulnánk, ha valamiképp módunkban állna. 
Különösen igaz ez az „egykarakteres” játékosokra, 
de az élettörténetet játszók legnagyobb részére is.  

Vannak persze olyanok, akik tökéletes 
átéléssel képesek bármiféle karakter bőrébe bújni, és 
éppen azt élvezik: a rengeteg, minduntalan 
cserélhető személyiségeket, a „színészi” játék 
izgalmát. Ha valóban jól csinálják,  magukén túl 
mind a KM, mind a társak igazi örömére és 
szórakoztatására szolgálhatnak. 

Az élettörténet szépsége ezzel szemben 
(jóllehet, itt is pontosan olyan fontos a következetes 
szerepjátszás) az állandóság, a világ életteliségében, 
„valódiságában” rejlik. Ha hosszú ideig játszol 
egyazon karakterrel, ha egy testben lakik veled, ha 
párhuzamosan létezik melletted – és egy jó KM a 
környező világot is szakértelemmel festi és irányítja 
-, a játék sokkal nagyobb élményt jelenthet, mint a 
szokásos „epizódkalandok”.  

S hogy mindez miért jó? Hadd ne 
magyarázzam. Ez a cikk nektek szól, akik pontosan 
tudjátok, mekkora kincs az a másik birodalom, s 
nem azoknak, akik valamiféle félbolond 
holdkórosoknak tartanak minket. Számukra csak 
annyit: vajon van értelme úgy olvasni egy igazán jó 
könyvet, hogy az ember nem feledkezik bele, nem 
merül el a világában?  

Miként minden szerepjáték minden típusánál, 
jelen esetünkben is rengeteg múlik a 

kalandmesteren. Hiszen az, hogy valaki életút-
játékot kíván játszani, önmagában még 
korántsem biztosíték a sikerre. Mire kell hát 
figyelni az élettörténetek mesélése során?  

Mint már említettem, az életút 
legnagyobb ajándéka a világ hitelessége – a 
kapun túli létsík nem csupán „játszótér” lesz, 
hanem egy idő után a másik otthonod. Ebből 
pedig egyértelműen következik, mi is a KM 
legfontosabb (és legnehezebb) feladata: ezt az 
otthont kell megformálnia.  

Ahhoz, hogy sikerrel járjon, mindenképp 
ki kell választani a egy területet, egy szűkebb 
környéket a hatalmas világban, melyet 
elsősorban is a saját otthonává formáz. Ha 
rápillantotok Ynev térképére, számos fehér 
foltot találtok, bármelyiken bátran 
megalkothatjátok saját „mikrovilágotokat”, 
természetesen lehetőleg úgy, hogy illeszkedjék 
a nagy egészbe. Országot városállamot, várost, 
völgyet, szigetet vagy hegyet – ami szívetekhez 
és kapacitásotokhoz leginkább közel áll. Ám, 
ha valaki nem kíván nulláról indulni, 
választhatja bármelyik leírt területet is, 
Pyarrontól Erigowig. Gyűjtsön össze róla 
minden adatot, ami eddig megjelent, 
érdeklődjön, ha kell, a többit pedig egészítse ki 
kedve szerint – hiszen ahány szerepjátékos 
mesél Ynev világában, annyiféle Ynev létezik 
párhuzamos síkként.  

Miután megvan a megfelelő terület, 
bizony kemény munka következik – be kell 
népesíteni, ki kell dolgozni, ha nem is az utolsó 
apró részletig (sőt, ez inkább kerülendő, 
kiskapukat hagyni mindig érdemes), de igen 
alaposan. Ha városról van szó, hasznos dolog a 
térkép – legalább a főbb utakkal és épületekkel. 
(Felhívom a figyelmet egyes hangulatos, 
középkori eredetű földi városkák térképeire!) A 
településeknek történelme van, környezete, 
lakói, szokásai, ünnepei, stb. – ezeket bizony 
célszerű előre többé-kevésbé kidolgozni. Ha 
már elkészült a hely váza, következnek a 
személyek. Nem csupán a legfőbb vezetőséget 
kell név, kor, külső és személyiség szerint 
megalkotni, hanem néhány egyszerűbb, de 
nevezetesebb alakot is – papok, kocsmárosok, 
nagykalmárok, hírneves művészek- bajnokok- 
kurtizánok- javasemberek; ki-ki ízlése szerint. 
Ne feledjük, ezek nem egyetlen kalandban 
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szereplő, kardélre hányható NJK-k, hanem 
a karakterekhez hasonló lakók! 

Egyszóval, ha igen vázlatosat is, de 
alkotni kell egy élő, reálisnak ható 
környezetet. (Segítséget nyújthat, ha a 
választott területedre emlékeztető földi hely 
leírását – útikönyv, történelmi írás, stb. – 
veszed alapul.) Hangsúlyozom, a munka 
igen kemény, heteket, egy-két hónapot 
könnyedén igénybe vehet, s ami igazán 
érdekessé teszi, lényegében soha nem 
fejeződik be. Tulajdonképpen egyfajta 
alapozás; érdemes jól megcsinálni, mert 
hosszú évekre készül, s minden 
játékalkalom gyarapítja, színesíti a 
„felépítményt”.  

Amikor körvonalazódott a 
„mikrovilág”, jöhetnek a játékosok. Ezzel 
pedig máris elérkeztünk egy újabb 
nehézséghez, nevezetesen a KM és a parti 
egymásra találásának kérdéséhez. Az életút-
játék sikerének ugyanis lényeges pontja a 
mesélő és a játékosok, valamint a játékosok 
egymás közötti harmóniája. Olyan 
társaságnak kell tehát összejönnie, ahol a 
KM ezt nyújtja, amit a csapat tagjai várnak 
tőle, a játékosok pedig olyképpen játszanak, 
hogy mesélőjük szívesen mesél nekik; 
emellett pedig hasznos, ha a karakterek is 
becsülik, (netán) kedvelik egymást. Azt 
hiszem, sokan próbálták már, így tehát 
tudják: alkalmasint nem könnyű ezt mind 
összehozni. Viszont igazán megéri a 
fáradtságot.  

Optimális esetet feltételezve, készen 
áll a helyszínünk, és fél tucat jóbarátunk 
rágja a fülünket meséért – nosza. 

- A Famanó fogadóban ültök együtt 
egy asztal körül. Régóta ismeritek egymást, 
jóbarátok vagytok.  

Nem. Nem ismerik egymást régóta, és 
nem jóbarátok. Mitöbb, nem is ülnek a 
famanóban, nemhogy együtt, de még 
egyedül sem – hacsak nem teleportálnak a 
játékasztaltól egyenesen oda.  

Egy új karakter lelkének azonnali 
halála kétféle lehet: egyrészt, ha mindjárt 
magas osztállyal indul, másrészt, ha 
egyszerűen „belepottyan” valamiféle 
közegbe, valahonnan a fellegek közül. 

Vegyük a fáradtságot, és minden egyes karakterrel 
üljünk le játszani kettesben, legalább két-három 
alkalommal, de az sem baj, ha netán többre is 
sikerül.  

Ne felejtsük el, a legritkább esetben születik 
valaki „első tapasztalati szintű tolvajnak” – 
valamiképpen azzá lesz. Beszéljük hát meg az adott 
játékossal, miféle elképzelései vannak a karakterről, 
azután alkossunk neki előtörténetet. Talán 
nevetségesen hangzik, de szót kell ejteni a 
gyermekkorról, ha csak röviden, egy-egy 
momentumot kiragadva is, hiszen pontosan tudjuk, 
milyen meghatározó lehet ez az időszak. A család 
(vagy éppen a hiánya), a kapcsolatok, a 
viszonylatok, testvérek és nagybácsik, barátok és 
rosszakarók, első szerelmek, első pofonok, és ki 
tudja még, mi minden – gondoljunk csak saját 
életünkre. Soha ne feledjük el: az életút-játék 
karaktere létezik abban a másik világban, pontosan 
ugyanúgy, mint mi ebben! Óriási élményt jelenthet, 
ha egy karakternek kapcsolatai vannak, s nem 
csupán barátságos vagy ellenséges NJK-k 
ődöngenek körülötte (netán csak az Elátkozott Vidék 
vagy más roppant népszerű hely káoszhörcsögei). 
Éppen ezért fontos az előtörténetet valóban 
lejátszani, s nem csupán felolvasni a játékosnak.  

Szereplőnk tehát cseperedik (meglehetősen 
sebesen, hiszen túl sok időt valóban nem kell 
fecsérelni a gyermekévekre), sorsa alakul, erre-arra 
fordul, mígnem azután többé-kevésbé egyenes irányt 
vesz, és valahol, valamiféle körülmények között 
tanul – első tapasztalati szintű karakterré lesz.  

Figyelem! Mindezek ugyan elsősorban azt a 
célt szolgálják, hogy a karakterednek szilárd helye 
legyen a világban, ugyanakkor mérhetetlenül sok, 
később kihasználható lehetőséget rejtenek 
magukban. A figyelmes KM már ekkor elhelyezhet 
olyan momentumokat, személyeket, eseményeket, 
csapdákat, amiket utóbb (valós időben akár hónapok 
múltjával) hasznosíthat. Roppant hatásos tud lenni. 
Eközben természetesen szem előtt kell tartanunk, 
hogy miről szól a fő kaland, amit az egész partinak 
kívánunk mesélni, hiszen minden egyes karaktert 
ebbe az irányba kell terelnünk. Így már nem okozhat 
gondot a csapat összehozása sem, érdemes azonban 
ezt is több részletben megoldani, pl. két-két, 
valamiképpen már egymásba botlott játékosnak 
mesélni, s csak azután a teljes partinak.  

A fő kaland természetesen a „mikrovilágon” 
belül bonyolódjék – ha jól alkottad meg, igen sok 
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lehetőséget rejt magában, ám jól ismert, biztos 
hátteréből később bármilyen messze 
elkeveredhetnek kalandozóid. Egy-egy tágabban 
értelmezett kaland vagy feladat valós időben 
hónapokig, akár egy évig is eltarthat.  

Ami nagyon fontos: éljen a karakterek körül a 
világ (példánknál maradva, a város). Legyenek 
személyes ismerőseik, barátaik, ellenségeik, 
ismerjék a jelentősebb épületeket, tudják, merre 
kanyarodnak az utcák, hol főzik a legjobb sört, hol a 
legolcsóbb a sült csirke, kihez kell menni 
információért, kit lehet lefizetni, kit kell megpofozni 
érte – hosszú oldalakon át sorolhatnám. Csak 
ismételni tudom önmagam: mindenki gondoljon 
saját életére, a saját városára, kapcsolataira.  

Szeressék meg a világukat, legyen az 
otthonuk. Apró horgonyok százai kössék őket hozzá, 
miként minden valós embert; létezzenek a keretei 
között, s ne csupán csellengjenek valami kiagyalt 
kaland vérnősző szörnyeit gyakva. 

Ha minden úgy sikerül, ahogy eltervezted, 
játékosaid számára fontossá válik közvetlen 
környezetük, s annak lakói – nem csak szeretni 
fogják, de félteni, óvni is. Ügyeit sajátjuknak 
tekintik majd: nem kell őket holmi titokzatos 
megbízókkal és beígért javakkal kalandba kergetni, 
szívesen mennek maguktól is; mozgatórugójuk 
többé már nem csupán önnön vagyonuk gyarapítása 
lesz, hanem a meggyőződés. Lehetnek közöttük 
olyanok, akik a város szülöttei, de olyanok is, akik 
messze földről vetődtek oda, a származás ebből a 
szempontból mellékes. Kaphatnak helyet a helyi 
szervezetekben, haladhatnak előre a ranglétrán, 
magasabb szinten már saját embereiket irányíthatják 
– tartozhatnak valahová, célokat tűzhetnek maguk 
elé, valós személyiségként létezhetnek. S minél 
régebben játszik a játékos, egyre bonyolultabbá válik 
a minta az adott karakter életének szövetén; 
hónapok, évek játékai alatt valóságos falikárpitok 
születhetnek a foghíjas szúnyogháló helyett.  

Ha letesz egy könyvet szobája asztalára, az a 
legközelebbi játék során is ott lesz, ha pofon üt egy 
nemesifjút, az hónapokkal később is gyűlölni fogja, 
ha megállja a helyét egy szervezeten belül, tagjaira 
egész életében számíthat; s ha komolyan hibázik, 
annak árnya soha nem hagyja el.  

Ezek a karakterek, akik már-már valódi 
élettörténettel rendelkeznek, alkalmasint sokkal 
többet jelenthetnek a világ egyik sarkából a másikba 
(többnyire logikátlanul) futkosó alakoknál, akik 

egymás után pottyannak a semmiben lógó 
kalandokba, s fekete köpenybe burkolózó, 
titokzatos megbízók tucatjainak szerzik meg a 
legalább annyira titokzatos ereklyék vagy 
mágikus limlomok tucatjait. (Tp, kincs, 
varázscumó, gyerünk tovább! Vagy ahogy a 
halhatatlanná lett mondás szól: kinyit-megöl-
treasure-next.)  

Az élettörténet során bizony előfordul, 
hogy két megoldandó feladat között némi idő 
telik el, a karaktereknek azonban ilyenkor is 
élnie kell – akármilyen meglepő is, megfelelő 
környezetben ez az időszak is szórakoztatóan 
lejátszható. Tagadom, hogy a szerepjáték 
állandó és nélkülözhetetlen eleme lenne a térdig 
érő vér, a gusztustalanabbnál gusztustalanabb 
szörnyek, a pszichopata varázstudók és más 
egyéb förmedvények. Nem (!) ez a szerepjáték 
lényege, még ha számtalan momentum utal is 
erre (sajnos). 

Az én „birodalmamban” a karakterek az 
uralkodó különleges emberei – amolyan FBI-
elit. Történetükről regények készülhetnek, 
olyan színessé lett az életük, a környezetük. 
Ezer dolog érdekli, köti őket; az éppen 
aktuálisan futó kalandon kívül – vagy azok 
között -, utánpótlást nevelnek, csapják a szelet 
vagy udvaroltatnak maguknak, tudásukat 
fejlesztik, gyakorlópályákon izzadnak vagy 
könyvtárakat bújnak, a fő kalandtól teljesen 
független rejtélyek után kajtatnak, ápolják 
kapcsolataikat, netán csak ülnek a teaházban és 
jól érzik magukat. (Nemrégiben csaknem két 
órán át tartott – és mindenkit elszórakoztatott! – 
egy efféle „felesleges” esemény, amikor is egy 
heves természetű JK féltékenységi rohamában 
kisé berúgott, és elbarikádozta magát a város 
előkelőbb éttermében. Igazi élmény olt 
kicsalogatni.)  

Az életút tehát folyamatos vonal, nem 
csupán kalandfilm sorozat. Meglehet, 
írásommal kisé sokat markoltam és keveset 
fogtam – a helyszűke jelentette korlátokat 
azonban nem hághattam át. Egyetlen dologról 
szeretnék még szólni a sok (kényszerűségből) 
kimaradó rovására, ez pedig a karakter halála.  

Ha a választott karakter igazán közel áll a 
játékos szívéhez, ha már évek óta játszik vele, 
gonddal szövi története selymét, bizony, sokkal 
körültekintőbben óvja, mint egy 
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„epizódkaraktert”. Az élettörténet valós 
időben hosszú évekre nyúlhat – ebből 
sejthető, hogy ezek a karakterek viszonylag 
lassan lépnek szintet, elért eredményeiket 
nem kapják ingyen. (Ennek megfelelőbben 
általában jóval „normálisabban” is 
viselkednek, minden KM őszinte örömére.) 
A Tsz-eket sokkal célszerűbb valódi 
tapasztalatok alapján számolni (tehát azt 
vizsgálva, mennyit „épült”, mennyivel lett 
több az adott karakter a játék bonyodalmai 
soron), semmint kismillió véreb, kóbor eb 
és koldus – vagy akár városőr – 
lemészárlásával gyűjtögetett Tp 
segítségével. Fejlődni, magasabb szintre 
lépni még a fantasy-világokban sem 
könnyű! Így, ha reálisan gondolkodunk, egy 
valós idejű év alatt 2-4 Tsz-nél többet 
nemigen léphetnek a karakterek! 

Nem csalás, nem ámítás: az 
ősidőkben indított, mára csaknem félistenné 
lett karaktereket leszámítva (lásd Chei, 
Sonor, stb., ők viszont már nem „aktívak”), 
bizony 7.-8. osztályúnál erősebb karakter 
nemigen van a társaságunkban, pedig több 
éve játszunk velük. (A teljes igazsághoz 
persze az is hozzátartozik, hogy olykor mi 
is szívesen indítunk „epizódszereplőket”, 
hiszen a változatosság valóban 
gyönyörködtet.) 

Egy életút-szereplő halála komolyan 
megviselheti a játékost, a mesélőnek tehát 
alaposan mérlegelnie kell, hol van az a 

határ, amelyen túl már nem engedi megmenteni a 
halálos veszedelembe keveredett karaktert. 
Ugyanakkor az sem volna helyes, hogy a játékosok 
bizonyosak lehetnének benne: bármit tesznek is, 
második énjüket nem fenyegeti veszély, a KM 
semmiképpen nem pusztítja el őket.  

Általános érvényű szabály nincs, minden KM-
nek ki kell alakítania a saját egyensúlyát. 
Irányvonalként csak annyit: fontos karakter soha ne 
halljon bele „ostoba” dolgokba (leesik a tetőről, 00-
val agyonüti egy felháborodott hentes, agyonharapja 
fél tucat harci eb, stb. ), ám ha a KM minden 
figyelmeztetése ellenére oktalanul a veszélybe 
rohan, vagy halála különösen hősi, másoknak 
hasznos lehet, bizony számoljon a lehetőségével.  

Valahogy úgy érzem most magam, mint aki a 
tengert egy pohár sós víz képében igyekszik 
bemutatni.  

Aki azonban a pohár alapján mégis kíváncsi 
lett az óceánra, annak javaslom, vesse bele magát 
bátran a hullámok közé.  
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