
 

 

 
 

Hogyan meséljünk? 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Az itt következő írás a második 
része egy sorozatnak, mely rendszertől 
függetlenül segítene a nagybetűs 
Mesélőknek. Mit hogyan tegyenek, 
miként lehet – szerintünk – felépíteni, 
kidolgozni, levezetni egy játékot. 
Elsősorban persze a kezdő 
mesemondóknak szeretnénk vele 
tanácsokat adni, megosztani velük 
mindazt, amit eddigi szerepjátékosi és 
mesélői pályafutásunk alatt 
megtapasztaltunk. Talán néha még 
azoknak is tudunk majd újat mondani, 
akik legalább olyan régóta foglalkoznak 
a szerepjátékokkal, mint mi.  

Természetesen mindez korántsem 
jelenti, hogy ami itt következik, az 
szentírás! Ha valamivel nem értetek 
egyet, azt hagyjátok ki a saját 
játékaitokból, meglehet sokkal jobb 
megoldásaitok is vannak. A lényeg 
úgysem a különféle módszertani 
megközelítésekben, hanem magában a 
játékban, méghozzá a jó játékban van. 
Ha pedig ezt sikerül összehozni, akkor 
méltó a jutalom, a kellemes szórakozás 
sem maradhat el.  

I. rész – A szereplők 
Miután az előzőekben már – több-

kevesebb – sikerrel körüljártuk a Nem 
Játékos Karaktereket, megvizsgáltuk 
szerepüket és használatukat, itt az ideje, 
hogy górcső alá vegyük a játékok 
legfontosabb szereplőit, azokat, akik 
cselekedeteikkel jelentősen 
befolyásolják a történeteket, akik meg- 

próbálják saját maguk intézni a 
dolgaikat és ezáltal sikerrel megoldani 
a játék során felgyülemlett 
problémáikat. Ily módon ez az írás egy 
kicsit rendhagyó is, lévén nem csupán 
a mesélőkhöz, de a játékosokhoz is 
szól, talán ők is hasznát látják a 
következőknek. Jöjjenek hát: 

2. A játékos karakterek 
Minden játék főszereplői ők, a 

játékosok által kitalált, megformált 
személyek. Őket küldjük harcba, őket 
tesszük szerelmessé, velük azonosulva 
próbálunk nekik és nekünk egyaránt 
megfelelő megoldásokat találni, így 
lesznek ők intrikusok, békeharcosok, 
hittérítők, hősök és árulók, egyszóval 
bármi, amit az adott helyzetben a 
leghelyesebbnek tartunk.  

Lássuk hát szép sorban miként 
születnek, hogyan élnek, milyen 
gondolataik, problémáik lehetnek, s 
miként képesek a mesélők kezelni 
őket.  

Kidolgozás 

Egy-egy rendszer megismerése 
során minden játékos lassan kialakít 
magában egy képet arról a karakterről, 
akit ő szívesen megformálna, akivel 
azonosulni tudna, akinek hajlandó 
felvállalni a problémáit, akit szeret és 
akihez képes ragaszkodni. Éppen ezét 
eleve elhibázott szerintem olyan 
karaktereket életre kelteni, akikkel a 
játékos nem tud azonosulni, akibe nem 



MAGUS                                                                   Hogyan meséljünk? - Rúna 6.1                                            Kalandozok.hu 

2 
 

tudja saját magát belecsempészni, akivel csak azért 
játszik, mert tudja róla, hogy olyan képességekkel, 
képzettségekkel, stb. rendelkezik, amelyek bizonyos 
előnyöket biztosíthatnak számára. A mesélőnek – 
hacsak egy módja van rá – oda kell figyelnie ezekre 
a dolgokra, habár ilyenkor még nincs – nem lehet – 
komoly beleszólása az ügybe. Ha csak lehetséges, 
legyen jelen a karakterek kidolgozásánál, így a 
későbbiekben sok gondot megtakaríthat magának. 
Figyeljen oda, mit gondolnak játékosai a későbbi 
karakterekről, s lépésről lépésre legyen jelen 
megszületésüknél. Én tanácsosnak tartom egy-egy 
JK megalkotásánál azt, hogy először a rendszertől 
tökéletesen függetlenül gondolja ki mindenki, mit is 
szeretne játszani. Itt elsősorban nem kasztokra, 
fajokra, képzettségcsoportokra, klánokra, stb. 
gondolok, hanem bizonyos jellembeli 
tulajdonságokra, gondolkodás- és viselkedésmódra, 
amit a játékos később felvállal, ami meghatározza a 
készülő JK vázát. Pl. az „Én szívesen játszanék 
valami alvilági figurával. Tudod, akit senki nem 
vesz semmibe, de rengeteg embert ismer, tudja, mit 
hol talál meg” vagy „Valami előkelő figurát 
szeretnék, akinek nemigen számít a pénz, van ideje 
golfozni meg helikoptert vezetni. Olyan kis nyegle 
úrifiú.” jellegű mondatok kedvesek lehetnek a 
mesélők szívének. Ilyenkor már ő is beléphet és a 
rendszer adta lehetőségeken belül – vagy azok közös 
egyezménnyel történő áthágásával – formát adhat a 
születendő karakternek. Számokba, képzettségekbe 
foglalják a JK-t, esetleg olyan kiskapukat is 
megnyithat előtte, amelyekre az adott rendszer nem 
ad lehetőséget. Pl. „Ugyan ezt te elvileg nem 
tudhatod, de felőlem nyugodtan használd.” Az ilyen 
jellegű mondatokat a mesélőnek mindig alaposan át 
kell gondolnia, egyrészt mert akkor a többiek is 
hasonló követelésekkel állhatnak elő, másrészt 
komoly problémákat okozhat, ha valaki 
jogosulatlanul kerül előnybe a többiekkel szemben. 
A legtöbb rendszer viszonylagos egyensúlyt biztosít 
a JK-k számára, kár lenne ezeket az azonos 
esélyeket durván felborítani. 

Az alapkoncepciót így a szabályok 
segítségével szépen föl lehet öltöztetni, meg kell 
találni a játéktechnikai megfelelőit azoknak az 
elképzeléseknek, melyekkel a játékosok a 
karakteralkotás kezdetén előrukkoltak.  

Amint kerekedik a karakter, egyre újabb 
dolgokra kell igencsak odafigyelni. Én irtózom 
azoktól, akik „nekem ez a fegyver kell, mert ez üti a 

legnagyobbat” jellegű mondatokkal igyekeznek 
súlyt szerezni karakterüknek, s tökéletesen 
figyelmen kívül hagyják azokat a dolgokat, 
melyek valóban szerepjátékká teszik ezt a 
szórakozási formát. A különféle rendszerek 
több-kevesebb figyelmet szentelnek a kész 
karakterek jellemvonásainak. Pedig ezek azok a 
mozgatórugók, viselkedési normák, melyek 
később döntően kell befolyásolják a karakterek 
cselekedeteit. Végső soron ezek szülik a hősi 
önfeláldozásokat, a gyáva meneküléseket, a 
sunyi cseleket. Ha egy karakter ilyen – 
esetenként pszichológiai tanulmánynak is beillő 
– jellemrajz nélkül indul a játékban, akkor 
előfordulhat, hogy sorozatosan összetűzésbe 
kerül önmagával, cselekedetei logikátlanok 
lesznek, s gyakran csakis azt nézi, miként 
menekülhetne meg ép bőrrel, miként húzhatja a 
legtöbb hasznot az adott szituációból, anélkül, 
hogy a jellemvonásai, a gondolkodásmódja ezt 
irányozná neki elő.  

A mesélő maga is sokat segíthet 
játékosainak, ha azok tanácstalanok a 
jellemvonásokat illetően. Rövid listát adhat 
nekik, melyen különböző dolgokat, olykor 
elvont fogalmakat sorol fel. Pl.: pénz, becsület, 
család, halál, művészetek, technika, stb. Ezek 
alapján a játékosok elgondolkodhatnak azon, az 
ő karakterüknek mindez mit jelent, hogyan 
viszonyulnak hozzá, milyen érzelmeket vált ki 
belőlük. Ravasz mesélők az ilyen 
kérdéssorokba becsempészhetik a készülő játék 
néhány elemét is, ezáltal már előre tervezhetnek 
bizonyos szituációkat, tudván tudva, hogy a JK-
k miként fognak reagálni, pontosabban, hogy 
miként kellene, hogy reagáljanak.  

Ha sikerül eldönteni, hogy az illető JK 
milyen játéktechnikai értékekkel bír, milyen 
jellemvonások birtokosa, még azért jócskán 
akad rajta csiszolgatni való. Bizonyára már 
eddig is előjöttek olyan tulajdonságai, melyekre 
még nem kerítettünk sort, de már jócskán 
belejátszottak a kialakulásába. Pl. 
gyerekkorában leesett egy fáról, ezért biceg és 
tériszonyos. Van ugyanis egy kiemelt 
fontosságú része minden karakter 
kidolgozásának, amely rendkívüli módon 
befolyásolja a JK-kat, ezért nagy vonalakban 
célszerű már ismerni, amikor a jellemvonások 
kidolgozásába belekezdünk. Ez az: 
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Előtörténet 

A játékos karakterek életének a 
játékot megelőző eseményeit általában a 
játékosok szokták megtervezni és 
összeállítani oly módon, hogy az 
összhangban legyen magával a karakterrel, 
hogy megmagyarázza viselkedésüket, a 
náluk lévő „felszerelést”, esetenként pedig a 
karakter külalakját is.  

Ugyanakkor – főleg, ha életút-játékról 
van szó – a mesélő is komolyan 
beavatkozhat az előtörténetekbe. Ilyenkor 
nagyon hangulatos és kívánatos lehet, ha a 
játékos néhány szóban felvázolja a 
mesélőnek, hogy szerinte hol, milyen 
körülmények között született, milyen 
konfliktusokba keveredett, mi vezetett 
odáig, hogy az lett belőle, aki. Ezután a 
mesélő magába mélyed és személyre szóló 
játékot eszel ki a JK-knak, ahol is – akár 
több ülésen keresztül – sorra veszi vele a 
történteket, megtartva az események fonalát 
úgy, ahogy azt a játékostól hallotta, ám ha 
lehet, még inkább személyre szabja, s olyan 
csavarokat is alkalmazhat, melyek 
rávilágítanak bizonyos tárgyainak, 
érzelmeinek az eredetére. Úgy kell 
alakítania a dolgokat, hogy azok többé-
kevésbé megfeleljenek a játékos által 
elmondottaknak, mégis tartogasson 
meglepetéseket, kihívásokat. Néha az is 
elegendő, hogy a játékos csupán annyit 
áruljon el, hogy honnan érkezett és – 
szerinte – meddig jutott el. A fennmaradó 
időt a mesélő saját maga kitalálta 
történetekkel tölti meg, melyek során a JK 
megszerezheti féltve óvott tárgyait, 
leszámolhat ellenségeivel. Az ilyen 
játékülések nagy előnye, hogy a mesélő 
szabadon mászkálhat az időben, a két 
fontos, meghatározó esemény közötti 
történéseket egyszerűen átugorhatja, ily 
módon akár több év „üresjáratot” is 
megkerülhet, míg ismét olyan eseményhez 
ér, ami a karakter szempontjából fontos 
lehet. Aki ilyen mesét vezet, tudatosítania 
kell a játékosban, hogy ez nem egy 
egyszerű játék, ahol tudom, hogy „úgyis 
túlélem”, hanem afféle alkalmassági próba, 

amelyben a karakter bizonyítja, hogy méltó a „nagy” 
játékra is.  

Ily módon az előtörténet nem csupán egy 
fiktív váz lesz, amire a karaktert jól-rosszul 
felhordták, hanem komoly támasz, s esetenként 
hivatkozási alap is a mesélő kezében. Az ilyen 
ülések remek alkalmat szolgáltatnak a mesélőnek 
arra, hogy élettel teljenek meg a JK ellenfelei, hogy 
valós érzelmek dúljanak benne, hogy igazi élményei, 
barátai, ellenfelei, élete legyen már akkor is, mielőtt 
egyetlen játékostársával találkozott volna.  

Ugyanakkor utalásokat, jeleket rejthet el 
ezekben az előtörténet-játékokban, melyek az adott 
eseményekre nincsenek kihatással, a későbbiekben 
azonban (a valós játékban) komoly szerepet 
kaphatnak, s általuk akár az egész eddigi történet új 
fordulatot vehet. Az „Emlékszel annak idején arra a 
plakátra, ami alatt összeverve hevertél? Na, ez 
ugyanaz a fickó, aki ott illuzionistaként hirdette saját 
magát.” típusú mondatok kellemesen 
megborzongathatják a játékosokat.  

Az így elrejtett információk felbukkanása 
felettébb kívánatos, ugyanakkor egyes JK-k számára 
olyan tudásanyagot jelenthet, mely rajtuk kívül 
egyetlen társuknak sincs meg.  

Az ilyen módon lejátszott előtörténet arra is 
lehetőséget nyújt, hogy a mesélő saját maga 
komponálja meg az adott JK belépőjét, bekerülését a 
mesébe. Nemcsak a társaknak, de az adott 
játékosnak is komoly meglepetéseket okozhat ezzel.  

Mire idáig eljutottunk, már nagyjából sikerült 
meghatározni a JK pontos mibenlétét, 
hovatartozását, sikerült összeállítani azoknak a 
tárgyaknak a listáját, amelyekhez kötődik, s 
amelyeknek csupán hasznát látja. Nincs más hátra, 
mint pontosan meghatározni a külalakját, jellemző 
mozdulatait, s megtalálni azt a nyelvezetet, mely 
jellemző rá. Ha igazán jól dolgoztunk, akkor mind a 
mesélő, mind a játékos jó közelítéssel tudni fogja, 
egy adott szituációban a JK miként fog viselkedni, 
esetleg mg a szavakat is, amelyekkel a felbukkanó 
problémákra, helyzetekre reagál.  

Összemesélés 

A mesélők gyakorta esnek abba a hibába, hogy 
a játékülés elején megelégednek a JK-k 
felbukkanásával, azután rájuk bízzák, miként 
melegednek össze. Éppen ezért nem árt, ha már a 
történet kitalálásánál odafigyel arra, ki milyen 
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karakterrel érkezik a mesébe, ki felel meg a történet 
szabta követelményeknek. Ha komoly ellentétek 
vannak a cselekmény és a szereplők között, esetleg a 
mesében olyan elemek is vannak, melyeket az adott 
csapat képtelen megoldani, - pl. egyikőjük sem ért a 
számítógépekhez, holott ez elengedhetetlen lenne – 
akkor jobban teszi, ha átgondolja a terveit, esetleg 
előáll egy jól kitalált NJK-val.  

Akkor is felül kell bírálnia előzetesen 
kialakított elképzeléseit, ha akad(nak) olyan 
karakter(ek), aki(k) az adott körülmények között, az 
adott rendszerben nem igazán használható(ak). Ez 
persze plusz feladatokat róhat rá, de mindig úgy kell 
bonyolítania a történéseket, hogy mindenki 
megtalálhassa a későbbiekben a számításait.  

Komolyan megkönnyíti a JK-k 
összeboronálását, ha azok az előtörténetükből már 
ismerik egymást, esetleg rokoni, baráti kapcsolat áll 
fenn közöttük. Ezt persze már az előtörténetben 
tisztázni kell, ilyenkor nem csupán egy-egy 
játékosnak kell külön mesélni, de afféle 
„kiscsoportos foglalkozások” keretein belül már meg 
lehet kezdeni a játékosok későbbi 
összerendezgetését. 

Célszerű a karakterek ismeretében előre 
felállítani egyfajta kapcsolatrendszert, amely a 
későbbiekben meghatározhatja egymáshoz való 
viszonyukat; különféle szituációkat kitalálni, 
amelyből a mesélő előre lemérheti, hogy miként 
viszonyulnak majd egymáshoz, s a későbbiekben, a 
mese során ez alapján lehet majd korrigálni. 

A mesét úgy kell megtervezni, majd később 
levezetni is, hogy abban mindegyik JK érintett 
legyen, egyik se lógjon ki a sorból, ne tehessék fel 
az ilyenkor szokásos „Hát én meg mit keresek itt? 
Miért menjek veletek pont oda?” típusú kérdéseket. 
A mesélőnek meg kell találnia azokat a kapcsolódási 
pontokat, melyek alapján mindenkit bevonhat a 
történetbe. Minden JK-nak érdekeltnek kell lennie 
abban, hogy már a történet felütésénél tovább 
akarjon lépni, akár azért, mert neki az úgy jobb, akár 
azért, mert valamilyen kötöttség erre kényszeríti. 
Érzelmek – „a barátom az, és bajban van”; hatalom 
– „neki esküdtem hűséget, nem vonhatom ki magam 
ez alól”;  vágyak – „ha ezt megteszem neki, talán 
közelebb juthatok hozzá”, stb. Ez megkönnyíti az 
összemesélést is, a játékvezetőnek nem a történet 
során kell azzal foglalkozni, hogy kit mivel 
motiválhasson.  

A mesék indítását valami hatásos 
jelenettel kell kezdeni, amit alkalomadtán 
hosszabb, hangulatkeltő részekkel lehet 
megalapozni. Érdemes elgondolkodni a nyitó 
szituáción, egyenként bedobni a játékosokat a 
sodrásba, és ügyelni arra, hogy lassan mind 
együvé kerüljenek. Sokkal élénkebbé, 
hitelesebbé tehető a játék akkor, ha a JK-k nem 
egyszerre kerülnek a képbe, pl. mind 
kocsmában ül, vagy telefonhívásra vár, hanem 
szépen lassan kapja el őket a mese. Ha van rá 
idő és elégséges türelem, akár „titokban”, nem 
a többiek előtt kerülhet be mindenki a 
történetbe. Az ilyen egyesével történő 
bemesélés rendkívül hangulatos és stílusos 
lehet, habár tény, hogy meglehetősen időrabló 
dolog.  

Míg a játék legelején a mesélő jól teszi, 
ha jegyzeteket készít a JK-król. Itt felírhatja 
magának a külalakjukat, jellemzőiket, s ha 
ezeket újra és újra előveszi, sokkal 
plasztikusabbá, hitelesebbé teheti egymás és 
maga számára a karaktereket. Ha időről-időre 
megemlít bizonyos jellemző dolgokat, pl. „Tiur 
hosszú haját bogozgatva figyel benneteket.” 
vagy „Ismét előveszi a kardját, s 
megcsodálhatjátok fekete zekés társatok 
sárkánnyal díszes kardmarkolatát.” akkor 
nemcsak közelibbé, könnyebben 
elképzelhetőbbé válnak ezzel az adott figurák, 
de a többi játékosban is jobban rögzül kivel 
állnak szemben, esetleg emlékeznek majd olyan 
részletekre is, amelyek később hasznukra 
válnak. Így születnek pl. a „Figyelj, a múltkor 
még volt nálad egy kendő” vagy az „Add csak 
ide azt a csavarhúzót, amivel a minap a körmöd 
piszkálgattad!” jellegű mondatok.  

Konfliktusok 

Több probléma is felmerülhet egy-egy 
játék során, s ha a mesélő nem is tud mindre 
felkészülni, ezek jó részét megelőzheti, ha jól 
csinálja meg a történetét. Háromféle konfliktus 
bukkanhat elő a játékok alkalmával. Az első 
csoportba azok tartozhatnak, amelyben a JK-k 
valami módon magával a mesével 
„különböznek össze”, a másodikba az egymás 
közötti ellentéteiket sorolhatjuk, a harmadikba 
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pedig azokat, melyeket maga a játék vet fel, 
amelyek megoldásával a mese előrébb 
léphet.  

Az első csoport rendkívül tág, 
beletartozik a rossz mesélőtől kezdve a 
helytelenül megválasztott NJK-kon át az 
eltérő szabályértelmezésekig – noha mindig 
a mesélőnek van igaza – szinte minden.  

Kiemelkedően fontos azonban arra 
ügyelni, hogy a JK-k ne unatkozhassanak. 
A mesélőnek kutya kötelessége, hogy 
mindenkinek személyre szabott kihívást 
találjon az adott játék során. Ha valaki pl. 
az elektronikus zárak guruja, akkor – még 
ha az eredeti tervek között nem szerepelt is 
– célszerű néhány olyan helyzetet teremteni 
(vagy a meglévőket átalakítani), hogy az ő 
tudása is érvényesülhessen. A mesélő nem 
kivételezhet, mindenkinek meg kell adja az 
esélyt a bizonyításra. Minden egyes JK-ra 
gondolnia kell, nem ritkán az ő személyes 
érzelmeire, vágyaira apellálva kell 
mozgatnia mindenkit. Ha látja, hogy 
játékosai szenvednek, unatkoznak, akkor 
bizonyos lehet benne, hogy valamit csúnyán 
elbaltázott.  

Az ilyen jellegű problémákat komoly 
előkészületekkel általában ki lehet 
küszöbölni. A gond sokkal súlyosabb lehet, 
ha a JK-k egymással nem tudják megértetni 
magukat.  

Ha ez egy bizonyos játékstílusból 
adódik – valaki mindig törtet, minden 
problémát maga akar megoldani, 
folyamatosan leszólja a többieket, stb., 
akkor viszonylag könnyebb a helyzet. Az 
illetőt gyorsan rá lehet döbbenteni arra, 
hogy nem tökéletes, hogy egyhamar bajba 
kerülhet, s elmélázhat azon, mire menne a 
JK-k nélkül. (Csapdába esik, ahonnan csak 
a többiek hozhatják ki, mégsem 
mindenható, és társai komoly segítségére 
van szükség ahhoz, hogy a saját gondjait 
megoldhassa, stb.) Ha mindez hatástalan, 
addigra a többiek általában már valamilyen 
módon maguk között elrendezik a dolgot. 
(A legtöbbször lemészárolják az illetőt, ami 
azért nem szép dolog.) Ha ilyen 
javíthatatlan alakokkal kerül szembe a 
mesélő, megteheti, hogy nem hajlandó az 

illetőnek mesélni, mert tudván tudja, hogy az 
nemcsak az ő, de a többiek szórakozását is 
tönkretenné. Jobb ezt az elején tisztázni, még az is 
lehet, hogy megjavul.  

A fentieknek megfelelően érdemes az 
egyensúlyt fenntartani a csapaton belül. Nem árt, ha 
a játékosoknak van egy vezetője, akit a többiek is 
elismernek, aki a mese keretein belül – a mesélő 
helyett is akár – dönthet a kényes szituációkban. A 
jó mesemondók persze nem hagyják ki az ilyen 
ziccereket, s komoly próbatételek elé állítják az 
ilyen vezetőket, hogy azok valóban bizonyíthassák 
alkalmasságukat.  

A mesélőnek ugyanakkor mindenkire oda kell 
figyelnie. Éreztetnie kell játékosaival, hogy minden 
cselekedetüknek súlya van, hogy nem tehetnek 
következmények nélkül szinte semmit. Ha ezzel 
tisztában vannak, az is egy jó módja annak, hogy a 
kialakult egyensúlyt fenntarthassuk.  

Szintén ezt a célt szolgálja a különféle 
jutalmazások és büntetések rendszere. Ugyan ez 
konkrétan sehol nem kerül elő, de a játék lényegéhez 
tartozik, s szerintem mindenki érti miről is van szó. 
Ha a játékosok sikerrel végeznek el egy küldetést, 
oldanak meg egy problémát, akkor egyfajta 
jutalomban részesülnek (pénzt kapnak, elismerik az 
igazukat, életben maradnak, stb.), míg akkor, ha 
valamilyen hibát követnek el, kénytelenek meginni a 
levét (nem sikerül fényt deríteniük az igazságra, 
méltánytalanságok érik őket, elvesztik becsületüket, 
stb.). Az ilyen jellegű „ajándékokat” nem lehet előre 
meghatározni, minden esetben a mesélőre van bízva, 
hogy az adott szituáció és rendszer keretein belül 
mivel lepi meg a karaktereket. Bárhogy legyen is, ez 
a rendszer kitűnő eszköz a mesélő kezében arra, 
hogy kézben tartsa játékosait, hogy fenntartsa ezáltal 
a játék egyensúlyát, hogy megoldhassa a 
konfliktusokat, s hogy ítéletet mondjon a JK-k 
cselekedeteiről.  

Ily módon az akadékoskodó játékos karakterét 
csapdába csalhatják, a remek megoldással 
előrukkoló JK rendkívül fontos információk 
birtokába juthat, stb.  

Ha maguk a karakterek kerülnek összetűzésbe, 
az is könnyen a játék rovására mehet. Előfordulhat, 
hogy az eredetileg eltervezett dolgokat egészen 
összekuszálják, sőt még magát a játékot is 
felboríthatják. Az ilyen civódó JK-k 
megrendszabályozása is a mesélő feladata, hacsak a 
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többi JK – vagy a választott vezető – nem tudja 
elsimítani a nézetkülönbségeket.  

Meg lehet azt is tenni, hogy a csapat két vagy 
több részre válik, s a mesélő a továbbiakban külön-
külön foglalkozik velük. Ez is tiszta megoldás, ám 
sokkal időigényesebb. Ideig-óráig azonban a 
leginkább széthúzó csapatot is egyben lehet tartani, 
ha folyamatosan olyan veszélynek vannak kitéve, 
melyek legyűrése csakis együttes munkával 
lehetséges. Ilyenkor a mesélőnek érdemes velük 
éreztetni hogy ha hibáznak elvesznek, s a már 
említett jutalom-büntetés rendszerével egy darabig 
még sikeresen együtt tudja tartani őket. Ha jól 
kavarja a lapokat, a JK-k esetleg olyan dolgokat is 
észrevehetnek tárasaikban, melyek eddig elkerülték 
a figyelmüket, holott azok az ő szemükben is 
értéknek számítanak. Az így kikényszerített 
együttműködések hosszabb távon akár még a 
társaság összekovácsolódását is eredményezhetik. 

Akadhat olyan játék is, amikor a mesélőnek 
nem kell törődnie a JK-k között fellépő 
konfliktusokkal. Persze az ilyen jellegű 
játékülésekre akkor lehet sort keríteni, ha ezzel 
minden játékos tisztában van. Tudatni kell velük, 
hogy könnyen rajtaveszthetnek, ha nem figyelnek. 
Ezek a játékok általában rövidek, gyilkosak, és már 
a túlélést is sikerként lehet elkönyvelni. Ilyen 
ülésekre ne a kedvenc karaktereinket vigyük. Ezek a 
játékok jó lehetőséget biztosítanak a mesélőnek 
ahhoz, hogy ő maga hozzon létre konfliktusokat a 
JK-k között. Így az, amit egyébként a parti egyben 
tartása végett nem, vagy csak nagyon óvatosan 
javaslok, itt éppen a játék fő motívumává válhat.  

Egészen tapasztalt mesélők ezt a módszert 
nyugodtan átvihetik hosszabb játékaikba is. Ha 
megtanulják szabályozni, kordában tartani 
játékosaikat anélkül, hogy a játék, a szórakozás 
rovására menjen, nyugodtan vigyék szélsőséges 
érzelmi konfliktusokba a JK-kat, akár olyanokba is, 
amely folyamatos ellentétekhez vezet. Az ilyen 
szituációkra komponált játékok csakis tapasztalt 
játékosoknak valók, akikről a mesélő feltételezi, 
hogy nem származik komoly bajuk a való életben a 
játék során szerzett élményeikből. Minden egyéb 
játékossal, ismeretlenekkel, tapasztalatlanokkal 
TILOS ilyen játékokba belemenni! 

Mivel a játék a konfliktushelyzetek 
megoldására épül – akár egy királykisasszonyt kell 
megmenteni, akár abban kell dönteni, hogy mit 
tegyünk szeretett apánkkal, amiért megölte anyánkat 

-, minden játékot úgy kell megszerkeszteni, 
hogy a mesélő legalább egy biztos, és minden 
körülmények között működő megoldást 
kitaláljon. Ezek a megoldások akkor igazán 
sikeresek, ha azonnal újabb és újabb 
konfliktusokhoz, problémákhoz vezetnek. Nem 
árt, ha a már említett jutalmazás-büntetés 
rendszert oly módon alkalmazzák a mesélők a 
játék során, hogy az alapján a JK-k kulcsokat 
kaphassanak a megoldásokhoz. (Az öreg 
varázslótól egy régi térképet kapnak hálából, 
amiért segítséget nyújtottak; miután a csapat kis 
híján odavész egy általuk eddig helyesnek 
tartott útvonalon, rájönnek, hogy zsákutca, stb.) 

Ha a mesélő látja, hogy a JK-k még csak 
közelében sem járnak az adott megoldásnak, 
alkalmanként – ha megérdemlik – különféle 
segítséget nyújthat nekik. Ez tulajdonképpen 
bármi lehet, elhagyott tárgyak, NJK-k, stb., a 
lényeg, hogy a JK-k közelebb kerülhessenek 
általa a konfliktus feloldásához. Nem feltétlenül 
kell elpusztulniuk egy verem mélyén csak azért, 
mert valamiről megfeledkeztek. Persze ez is 
növelheti bizonyos szempontból az adott 
mesélő nimbuszát, én mégis inkább úgy vélem, 
hogy sokkal inkább fogják szeretni azt a 
játékmestert, aki nem a JK-k elpusztításában, 
hanem izgalmas helyzetek kiötlésében és 
feloldásában jeleskedik. 

A játékos karakterek mozgatása 

Elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor 
szemrevételezhetjük, melyek azok a helyzetek, 
amikor a mesélőnek kell irányítania játékosai 
karaktereit. Mikor cselekedhet helyettük, s ezt 
hogyan teheti meg.  

A legegyszerűbb és legtöbbször 
alkalmazott módszer az, amikor a JK-k 
érzelmeit, cselekedeteit színezi ki a mesélő oly 
módon, hogy azokat az adott karakter és a 
többiek előtt is nyilvánvalóvá, fontossá teszi. 
Nem komoly beavatkozásra kell ilyenkor 
gondolni, csupán az adott figura szájába ad 
olyan szavakat, megtesz helyette bizonyos 
cselekedeteket, melyeket maga a játékos nem 
mond ki, ám a mesélő úgy ítéli meg, hogy azok 
valamilyen szempontból helyénvalók, és az 
adott helyzethez illenek, teljesebbé teszik azt. 
Legtöbbször a JK-k reakcióira épülnek ezek a 
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kiegészítések. Az ilyen merően 
dramaturgiai okokból előhozott szavakra, 
hangokra lehetnek példák a következők: 
„Nagyon meglepődöm.” – „Tim döbbenten 
húzza fel szemöldökét, köpni-nyelni nem 
tud, csak valami zavaros morgásféle tör elő 
belőle.”; „Hát, haragszom rá.” – Elerr 
dühödten a térdére csap, az arcán látszik, 
hogy mindjárt nekiugrik a nőnek.”, stb.  

Ha ilyen esetben a játékos tiltakozik, 
mondván, hogy ő ilyesmit bizony nem 
csinálna, a mesélő jobban teszi, ha 
visszakozik.  

Ha a mesélő úgy érzi, hogy a 
leírásának, közlésének nem volt meg a kellő 
hatása, nyugodtan elmondhatja, hogy az 
szerinte milyen érzéseket kelt az adott 
karakterben. Pl. „Ilyesmivel még soha nem 
találkoztál, egyszerűen el sem tudod 
képzelni, hogy létezhet ilyen aljasság.”; „Ha 
eddig meg is voltál ijedve (kevésbé 
közvetlenül – Ha eddig Mike meg is volt 
ijedve, stb...), most valósággal rettegsz. 
Érzed, hogy ha ez így megy tovább, el 
fogod veszíteni a józan eszedet.”. 

Szintén látványos és hatásos lehet a 
mesélő részéről, ha részleteibe menően leír 
olyan dolgokat, amelyek a játék során 
természetesnek tűnnek, de a JK-k nem 
fektetnek különösebb hangsúlyt a dologra. 
(Érdemes a fentiekben már említett, apró 
részleteket is belekombinálni a dologba!) 
Pl. „Horsarin felemeli a jobbját, miközben 
bal keze továbbra is görcsösen markolássza 
a távcsövet. Apró, kékes szikrák 
gyülekeznek a széttárt ujjai köré, sercegnek 
a fogai között, rövid barna haja ezer irányba 
mered. Azután egy kurta vakkantás 
kíséretében az ajtóban álló rettenetre üvölti 
a mágiát...” vagy „Halk reccsenést hallotok, 
- Susie-ban alighanem eltörött valami. 
Köhögve hátratántorodik, rálép a ruhája 
szélére és nekivágódik a falnak. Valami 
talán még motyog is, de azt már nem 
értitek, az árnyék felétek fordul, és 
összeszorul a szívetek is.”  

A mesélő akkor is cselekedhet a 
karakterek helyett, ha telességgel 
nyilvánvaló annak kimenetele, amit 
elterveztek. Ilyenkor – az NJK-k esetében 

már volt szó erről – nyugodtan elmesélhet biztos 
kimenetelű összecsapásokat, utakat, sétákat, stb. 
Elmondhatja, mit tesznek az idő alatt, ezzel is több 
időt hagyva a tényleges szereplésnek, a fontosabb 
problémáknak. Ügyelnie kell azonban arra, hogy 
ezek a leírások ne legyenek unalmasak, túlzottan 
részletezőek vagy időrablók.  

Ki is fordíthatja ezeket a helyzeteket oly 
módon, hogy a játékosok számára tesz izgalmassá 
bizonyos szituációkat, amelyekről ő biztosan tudja, 
hogy a karaktereknek nem eshet bajuk. A JK-k így 
komolyan megizzadhatnak, míg átkelnek egy sebes 
folyón, felmásznak egy meredek épületre, 
elmenekülnek néhány kutya elől, stb. A nagyobb 
hatás végett akár még kockával is dobálózhat, hogy 
hitelesebb legyen a dolog. Gonosz módszer, de a 
turpisság nem fog kiderülni, és ők is örülni fognak, 
hogy élve megúsztak egy ilyen veszélyes szituációt.  

Vannak olyan izgalmas helyzetek is, amikor a 
mesélő elfelejtkezhet a véletlenről, s talán még a 
kockadobásokat sem kell figyelembe vennie. Például 
olyan esetekben, amikor a JK-k alaposan kitervelnek 
valamit, ami a mesélő terveibe is beleillik, ám 
komoly esély van rá, hogy egy buta kockán az egész 
meghiúsul. Nem a rendkívül fontos dobásokra 
gondolok természetesen ilyenkor, hanem az 
olyanokra, amelyek még az esélyt is elveszik a 
karakterektől, hogy egyáltalán megkísérelhessék 
végrehajtani a tervüket.  

Ne akkor hozakodjunk elő a véletlennel, 
amikor a csapat egyik tagja még egy tetőn oson, és 
egy „kötelező” próbáját el tudja rontani. Adjuk meg 
a lehetőséget, hogy ők hibázzanak, s azután már 
folyhat élesben a játék.  

Ha ezt a módszert alkalmazzuk, ne engedjük, 
hogy játékosaink – akár tudatában vannak jó 
szándékunknak, akár nem – abban bízzanak, hogy 
„Ha ilyen jól kiterveltük, úgysem hagyja elrontani.”. 
Csakis az egészen apró hibalehetőségek felett 
hunyjunk szemet, az igazi kihívás maradjon 
változatlan! 

Számtalanszor akadhat arra példa, hogy a 
játékosoknak valamiféle próbadobást akarnak tenni, 
vagy más módon – rendszertől függően – kell 
kockáztatniuk. Ilyenkor gyakran megesik, hogy 
amennyiben a mesélő elárulja, hogy milyen jellegű 
megmérettetésről lenne szó, azonnal leleplezné 
magát és „álnok” terveit. Az ilyen esetekben is a 
játékmesternek kell cselekedni a JK-k helyett. Jól 
teszi, ha előre feljegyzi magának az egyes 
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karakterek különféle értékeit, azután ő maga próbál 
helyettük szerencsét, s a végén csupán elmeséli, 
hogy mi történt. Valamivel humánusabb megoldás, 
ha mégis a játékosra bízza saját sorsának alakulását, 
de nem mondja pontosan, milyen eredményre is 
lenne az illetőnek szüksége. Az illető próba után, a 
JK különféle értékeinek megfelelően azután már 
folyhat is tovább a játék.  

Szintén a mesélőnek kell mozgatnia a JK-kat 
abban az esetben, ha valami okból kikerülnek az 
őket irányító játékos keze alól. Jó pár módszer, 
lehetőség akad erre is – démonok szállják meg, 
farkasember az illető, de nem tud róla (és nem ez az 
egész játék alapja), varázslattal befolyásolják, stb. 
Ilyenkor a mesélő figyelmen kívül hagyhatja a JK 
jellemét, gondolkodásmódját, s mindenben aszerint 
irányíthatja, ahogy azt a kiváltó ok megkívánja. Arra 
azonban vigyázzon, hogy többé-kevésbé épen 
szolgáltassa vissza játékosának, ne ölje meg úgy, 
hogy nem a gazdája játszik vele. Ez alól az egyetlen 
kivétel az lehet, ha a karakter éppen az őt mozgató 
játékos hibájából került ilyen kényszerű helyzetbe.  

A játékos karakterek halála 

Szomorú részhez érkeztünk. Gyakorta 
előfordul ugyanis, hogy egy játék során valami 
okból egy karakter életét veszti. Ennek módjáról 
fölösleges lenne hosszan értekezni, inkább azt 
nézzük meg, hogyan kezelje a mesélő ezt a 
problémát. Én magam nem tartozom a gyilkos 
mesélők közé, s a tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
nincs is feltétlenül szükség a mészárlásokra.  

Ha csak lehet, a mesélő ne öldösse le a JK-kat, 
mert ennél rosszabbat nem is tehetne velük, ez pedig 
minden esetben rossz szájízt hagy maga után. 
Jómagam csakis abban az esetben tudom elfogadni 
egyes JK-k halálát, ha azok valamit végérvénnyel és 
visszavonhatatlanul elrontottak. Ha saját hibájukból 
kerülnek ilyen helyzetbe – amikor már úgymond 
menthetetlenek – csakis akkor tartom 
elfogadhatónak a játékosok efféle büntetését. Ez 
esetleg még arra is jó lehet, hogy ballépésükből, 
katasztrofális döntésükből okulva a következőkben 
másként cselekedjenek. 

Ha egy karakter nem saját hibájából kerül 
menthetetlen helyzetbe, hanem akár a körülmények 
szerencsétlen összejátszásából, akár saját 
tudatlanságából, akkor a mesélőnek – szerintem – 
kell még adnia az illetőnek egy esélyt. Esetleg 

kiróhat rá valami szigorú büntetést, de egy 
kedvenc figura elpusztítása bűn lenne.  

Megint más a helyzet, ha az illető 
karakter vállalja a halált. Az ilyen hősies 
önfeláldozások az esetek nagy többségében 
akkor lehetnek példaértékűek – akár a többi 
karakter számára is – ha nem azért öngyilkos 
jellegűek, mert a játékos ki akar szállni a 
játékból. Ha mégis ilyesmi történne, akkor a 
mesélőnek komolyan el kell gondolkodnia, mit 
is tett rosszul.  

Szintén baj van akkor, ha a JK-k egymást 
gyilkolják. Hogy jogosan avagy jogtalanul, azt 
mindig a mesélőnek kell eldöntenie. A legtöbb 
esetben bizony ő is sáros lehet a dologban, 
hiszen már a játék legelején ismernie kell a 
szereplőket annyira, hogy előre láthasson egy 
ilyen szomorú fejleményt. Ekkor csak magát 
hibáztathatja, amiért idáig hagyta fajulni a 
dolgokat, s nem tett meg már mindent a 
legelején ennek elkerülésére. Ha azonban az 
indulatok a játék során fajulnak el, akkor is 
küzdenie kell ennek elkerüléséért. Felmentést 
csakis akkor kaphat, ha maga a történet 
indokolja és teszi logikussá az ilyen lépéseket.  

Az esetek java részében a játékosok nem 
a karaktert, hanem az őt megszemélyesítő 
figurát, annak cselekedeteit tartják 
elviselhetetlennek, s ezért folyamodnak ilyen 
megoldásokhoz. A mesélőnek ilyenkor is illik 
közbeavatkoznia és mihamarabb tisztázni a 
dolgokat. Ha a konfliktust csak úgy tudja 
feloldani, hogy valamelyik játékosától 
megszabadul, akkor bizony társai és önmaga 
szórakozásának érdekében ezt a döntést is meg 
kell hoznia. Mindenképpen beszéljék meg, 
tisztázzák ilyenkor is a dolgokat. A „Ne 
haragudj, de neked nem mesélek, mert 
tönkreteszed a többiek játékát...” kezdetű 
egyenes beszéd valószínűleg megteszi a 
hatását.  

Klubokban szokott előfordulni, hogy 
egyes halott JK-k elő-előbukkannak más 
játékban is, mivel gazdájuk egyszerűen nem tud 
megszabadulni tőlük, s addig magyarázza a 
dolgokat, míg a maga igazát ki nem hozza az 
eseményekből. Az esetek nagy többségében 
ezek azok a játékosok, akik valamivel 
kiprovokálják karakterük halálát. A mesélőnek 
ugyanakkor meg kell bizonyosodnia felőle, 
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hogy valóban méltánytalanság történt-e az 
adott karakterrel, vagy tényleg olyan 
elviselhetetlen a gazdája játékstílusa. Ennek 
fényében hozzon döntést: beengedi-e a 
csapatba az illetőt vagy sem. 

Akadnak persze olyan játékülések is, 
melyek éppen rövidségük, vagy a történet 
kegyetlensége révén könnyen a JK-k 
halálához vezetnek. Úgy illik, hogy ezt a 
mesélő minden esetben közölje 
játékosaival, s később ne érhesse 
szemrehányás ennek elmulasztása miatt. Az 
ilyen játékokon csakis azok vegyenek részt, 
akik hajlandóak ezeket a szabályokat 
elfogadni, s tisztában vannak vele, hogy 
komolyan vásárra viszik karakterük bőrét.  

Egyes játékrendszerek lehetővé 
teszik, hogy a karakterek haláluk után – 
akár JK-ként, akar NJK-ként – ismét 
felbukkanjanak, vagy más formában 
létezzenek. Az ilyen figurákkal minden 

esetben vigyázni kell, hiszen nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy már meghaltak, és nagy 
valószínűséggel már soha nem lehetnek azok, akik 
egykoron voltak. A magam részéről legszívesebben 
csak NJK-ként látná őket viszont. 

Célszerűbb a karaktereknek másféle 
halhatatlanságot választani: küzdjenek becsülettel, 
vívjanak ki hírnevet maguknak, öregedjenek meg, s 
idővel már csak a tanácsaikkal segítsék az újszülött 
játékos karaktereket.  
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