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SZEREPJÁTÉK ÉS FANTASY

„A kritika visszavezet az intelligíbilis világba, 
amely a szellem valódi otthona.”

(Lévinas)

A fantasy ellen két kifogást szoktak emelni. Hányatott sorsa e kettô együttes következ-
ménye, noha külön-külön e kifogások már nem lennének elegendôk ahhoz, hogy
számûzzék a fantasyt a komoly vizsgálódások területérôl. A tömegkultúra kategorikus
lekicsinylését megcáfolták: elfogadjuk, hogy ezek a kultúrák, szubkultúrák képesek sa-
ját belsô törvényszerûségeiket követve olyan bonyolult és tagolt mintázatokat kiter-
melni, amelyek finomságukat tekintve versenyeznek a magasmûvészetek alkotásaival.
Másrészt a képzeletvilág termékei – és itt nem csupán mai változataira kell gondolni,
ide kapcsolható a mitológia felhígított kora újkori recepciója is – megbecsült helyet
foglalnak el a nyugati gondolkodáson belül: Propp A MESE MORFOLÓGIÁJÁ-val összessé-
gében új tudományt bocsátott útjára, az ALICE CSODAORSZÁGBAN nélkül lassan már nem
lehet nyelvészeti szakkönyvet elképzelni; a sorban legutolsó HARRY POTTER pedig a vi-
lágsikert követôen azonnal a gyermekpszichológusok zsákmánya lett. Mégis, a kettô
metszete, a puszta képzelet tömegkulturális terméke, a szigorú értelemben vett fantasy
nem tudott a bezártságból kitörni; egyetlen ellenpéldaként csupán az ôsatya, Tolkien
kínálkozik.

Ennek okait valószínûleg a szociológia, valamint a tudománytörténet tárhatná fel.
A fantasy kétségkívül rétegjelenség, jobbára fiatalok (fiúk) között örvend nagy népsze-
rûségnek, az olyan zártabb baráti körökben, amelyek elfogadták az idôtöltésnek ezt a
módját. Az átjárás minimálissá is válhat például egy középiskolai osztályon belül – aki
még nem olvasott fantasyt, vele errôl nincs is mit beszélni. Ezek az emberek késôbb
aztán más idôtöltési formák után néznek – elhajítják játékaikat. A regények stílusát,
szerkezetét illetôen pedig fontos megjegyezni, hogy olyan elvek szerint alakulnak ki,
amelyek kívül esnek a kritika vizsgálódási körén, ezért a kritika csupán a középszerû,
sablonos megoldásokat észleli bennük. Félreértés ne essék, fantasy címen rengeteg
színvonaltalan, unalmas alkotás jelenik meg. A kérdést a kimagasló mûvek nehezítik,
ugyanis megmutatják, hogy ez a regényhalmaz, ez a corpus valahogy mégiscsak iro-
dalomként mûködik: kitermel közepes mûveket, de idônként képes ugyanebbôl az
anyagból remekmûveket elôvarázsolni.

A fantasyirodalom kritikai recepciójának döntô mozzanata éppen ennek a mûkö-
dési törvényszerûségnek a helyes megragadásában rejlik. A nehézséget az jelenti, hogy
ez a bizonyos mûködési elv vagy törvényszerûség nem nyerhetô ki magukból a mûvek-
bôl. (Ha ez így lenne, akkor a hagyományos kritika is elôbb-utóbb célt ért volna.) 
A fantasy esetében pontosan olyan alkotásokkal van dolgunk, amelyek magyarázata a
körülményekben, vagyis a kontextusban található. A fantasyirodalomnak (sárkányok,
elfek, vámpírok, jedik, középkori fekete mágusok, kiborg utcai harcosok huzalozott
reflexekkel stb.) létezik egy állandó kontextusa, amely egész egyszerûen leválasztha-
tatlan róla – a szerepjáték (role-playing game, RPG).

Szerepjáték és fantasy viszonyának, egymásra hatásának kibogozása során legegy-
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szerûbb az események idôrendjét követni. A fonalat Tolkiennél kell felvenni, a GYÛ-
RÛK URA és Középfölde világa nyugodtan tekinthetô valamiféle vegytiszta fantasynak,
ahol a szerzô képzelete még szabadon, azaz a szerepjátéktól függetlenül mûködhetett.1
A következô meghatározó esemény maga a szerepjáték megszületése (Dragon Maga-
zine). Itt érdemes lesz hosszan idôzni a játék meneténél, struktúrájánál, ugyanis a vé-
gigcsinált kaland (dungeon) lesz a magja a késôbbi regényeknek. Ezen a ponton lehet
visszatérni a kortárs fantasyirodalomra (a SÁRKÁNYDÁRDA KRÓNIKÁK-tól napjainkig); és
ekkor válik lemérhetôvé az a hatalmas változás, amit a szerepjáték létrejötte jelentett
a fantasy szerkezetében: az íróknak szinte kivétel nélkül reagálniuk kell arra, hogy a
munkájuk egyfajta virtuális közösségi élményen alapul.

Tolkien (1892–1973)
Középfölde Tolkien univerzuma. Eltekintve néhány verstôl és elbeszéléstôl, az elsô je-
lentôsebb mûve, amely ezen a világon játszódott, a HOBBIT volt (1937). Egyrészt terje-
delmi okokból ez még nem hozta meg az áttörést. Másrészt ez nem is állt szándéká-
ban, hiszen Bilbo története az Egygyûrû megtalálásával csupán elôkészítette a GYÛRÛK

URÁ-t (1954–55). A háromkötetes GYÛRÛK URA teremtette meg Középföldét a maga tör-
ténelmével, népeivel, szomorú konfliktusaival. Frodo küldetése során nemcsak a Gyû-
rûhordozó történetét ismerjük meg, hanem megmutatkozik elôttünk a képzeletbeli
univerzum is. A jelentôs világalapító munkát csak Tolkien halála után követte a
SZILMARILOK (1977, Christopher Tolkien szerkesztésében), amely Középfölde keletke-
zését beszéli el – erre csak akkor kerülhetett sor, amikor az univerzum már létezett.

Amikor a GYÛRÛK URA kapcsán fölmerül, hogy ez a mû még minden kötöttségtôl
mentes volt, akkor ezt nem szabad szélsôséges értelemben venni. Természetesen a
GYÛRÛK URA nem az abszolút mû, szabadsága relatív szabadság: Tolkien még megte-
hette, hogy az általa megálmodott világot a saját ötletei szerint rendezze be. Kétség-
bevonhatatlan tény azonban az is, hogy ez a világ magán viseli annak a nyugati tradí-
ciónak a nyomát, amelybôl kinôtt. Maga a szerzô mindvégig fenntartotta, hogy keresz-
tény történetet írt a jó és a rossz harcáról, áldozatokról és áldozathozatalokról, mûvét
egyértelmûen e szöveghagyomány részeként gondolta el – és ebben igazat kell adnunk
neki. Ugyanilyen egyértelmû az északi mondakör jelenléte: a GYÛRÛK URA a törpök,
goblinok, hobbitok (félszerzetek), elfek (tündék) és mágusok világának hatalmas szin-
tézisét jelenti. A mûbe vagy legalábbis értelmezéseibe – a szerzô határozott tiltakozá-
sai ellenére – beszüremkedett az aktuális politikai helyzet is, Sauront Hitlerrel, az
orkokat pedig a kommunista blokkal azonosították.

Miben rejlik akkor Tolkien szabadsága? Abban, hogy elsôként írt Középföldérôl,
Középfölde történelmének fordulópontjáról. Egy adott világról csak egy elsô történe-
tet lehet írni, és ez az elsô (vagy világalapító) történet minden esetben olyan többletet
mondhat magáénak, amelyrôl a késôbbi elbeszélések még csak nem is álmodhatnak.
A világalapító történetben szükségszerûen fel kell tárulniuk az adott univerzum meg-
határozó konfliktusainak, az évezredes ellentéteknek; éppen ezért ebben a történet-
ben nyerik el végleges formájukat, és határozzák meg ettôl kezdve a világot. Ennek be-
mutatására legalkalmasabbnak a világ történelmének fordulópontja tûnik: minden
meglévôre a hanyatlás, a pusztulás árnyéka vetül, és a remény lángját már csak a kivá-
lasztott kevesek táplálják, akiken a jövô áll vagy bukik. Mármost Tolkien regénye is
ilyen történet, nem véletlen, hogy a történelmi idôrendben korábbi SZILMARILOK ké-
sôbb, a szerzô halála után látott napvilágot. A SZILMARILOK Középfölde keletkezését me-
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séli el, a leghûségesebb Tolkien-rajongókon kívül kevesen olvasták végig, egyszerûen
alkalmatlan lett volna arra, hogy világalapító történet legyen belôle. A GYÛRÛK URÁ-
nak éppen abban rejlik a varázsa, hogy a teljesen hétköznapi és jelentéktelen félszer-
zetek minden egyes lépése új fordulatot hoz az univerzum történelmében. Minden tett
hôstett, minden mondat mögött évezredek, népek, sôt egész fajok állnak; a megjele-
nô hatalom egyben világformáló erô.

Valahogy éppen emiatt folytathatatlanok ezek a történetek. A világuralomra törô
gonoszt egyszer (esetleg kétszer) lehet csak elpusztítani, olyan univerzum nincs, amely
folyamatosan a végsô összeomlás szélén áll. A már meglévô világon a második körben
született elbeszélések szükségszerûen veszítenek sûrûségükbôl, pátoszukból, néha ki-
fejezetten kényszerpályákon mozognak. Ilyenek a hôsök elôéletét elmondó történe-
tek, a regény jelentéktelen mellékszálát felvevô és hosszan boncolgató alkotások. A vi-
lág bizonyos megoldások felé már zárt, még akkor is, ha maga a világalapító történet
szerzôje próbálkozik ezzel. Az univerzum – mivel a nagy könyvet már megírták róla –
elvesztette legfôbb elônyét: formátlanságát és meghatározatlanságát. Végeredmény-
ben ugyanez áll azokra, akik új univerzumot próbálnak teremteni: a lehetôségek kí-
nálta tér fokozatosan szûkül. Bizonyos motívumokat le lehet cserélni; ha mindez kel-
lô szervezettség jegyében történik, akkor mûködhet is: a mágiából erô, pszichikai ké-
pesség vagy technokrata találmány lesz, a világ átalakulhat hatalmas barlangrendszer-
ré, netán kietlen sivataggá. Egzotikus toposzok átemelésével (Afrika, Tibet) a fantasy
akár egészen közel sodródhat a kalandregény mûfajához. Léteznek nagyon eredeti kí-
sérletek, a HARRY POTTER-ben épp egy ilyennek lehetünk tanúi: Rowling a világalapí-
tó fantasy haldokló mûfajába az iskolaregények segítségével lehelt új életet.2

A zseniális ötletek ellenére Tolkien a fantasy számára jól körülhatárolható területet
jelölt ki, és ebbôl kitörés nem nagyon kínálkozott. Mégis, ezen az irodalmon belül egy-
fajta másodvirágzás figyelhetô meg: egyrészt a corpus – jobbára középszerû alkotások-
nak köszönhetôen – robbanásszerû növekedésnek indult, másrészt ezzel párhuzamo-
san megjelentek olyan mûvek, amelyek kifejezetten irodalmi, regénytechnikai megol-
dásokat keresnek az új problémák feloldására. Mindkét jelenség alapvetôen a szerep-
játékok felbukkanásában gyökerezik.

Szerepjátékok
A szerepjáték történelmének kiemelt pillanata a Dragon Magazine megszületése, az el-
sô szám 1976 júniusában látott napvilágot. A folyóiratot útjára bocsátó TSR kiadó a
következô években megjelentette a SZÖRNYEK KÉZIKÖNYVÉ-t (ADVANCED DUNGEONS AND

DRAGONS, MONSTER’S MANUAL, 1977), a JÁTÉKOSOK KÉZIKÖNYVÉ-t (AD&D, Player’s Hand-
book, 1978) és a KALANDMESTEREK ÚTMUTATÓJÁ-t (AD&D, DUNGEON MASTERS GUIDE, 1979).
Bár még rengeteg kiegészítô jelent meg, ez a három könyv alapozta meg a szerepjá-
tékot. Késôbb más kiadók úgy gondolták, hogy új szabályrendszert dolgoznak ki, de
ettôl függetlenül a játék alapstruktúrája változatlan maradt. (Külön szerepjáték író-
dott a STAR WARS univerzumára, elkészült a Középfölde szerepjáték stb.)3

Mi a szerepjáték? Maga az alapötlet összességében nagyon egyszerû: a hétköznapi
olvasó, aki valójában passzív befogadója a történetnek, itt elôléphet aktív szereplôvé.
Bizonyos szempontból a Dosztojevszkij-regény olvasója is aktív; az Író halála óta az Ol-
vasó a mû értelmének egyedüli letéteményesévé vált. A Dosztojevszkij-regényben a
szerzô intenciója felvázol egy olyan keretet, amelybôl nem lehet kilépni: a sztárec
letérdeplését sokféleképpen lehet interpretálni, de magát e tényt nem veszi figyelem-
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be, már nem a Karamazovokkal foglalkozik. Bizonyos alapsémáknak és szabályoknak
az író marad a mestere; ugyanúgy, ahogy haladhat valaki akár rézsútosan a bástyával
a sakktáblán, de akkor nem a sakk nevû játékot játssza. A regényhez képest a befoga-
dó azzal gyarapszik a szerepjátékban, hogy hozzáfér magához a cselekmény magjához
is: ô lesz a fôszereplô. A történetét a szerepjátékban saját kalandjaként éli meg. Leg-
egyszerûbb elképzelni Indiana Jonest, amint éppen egy labirintusban kószál valami-
féle ereklye után: a kalandregényben az olvasható, hogy Indi a keresztezôdésben jobb-
ra fordult, és beleesett egy veremcsapdába. A szerepjátékban a játékos eldöntheti, hogy
jobbra vagy balra fordul, keres-e csapdát, zuhanás közben hogyan próbálja tompítani
a leérkezést stb. Minden szerepjátékban szükség van valakire, aki úgymond a regény
vagy legalábbis az író helyére lép, ôt nevezik mesélônek, esetleg kalandmesternek. A
mesélô vázolja fel folyamatosan azt a virtuális világot, ahol a játék folyik: ô határozza
meg, hogy néz ki a labirintus, milyen ellenfelek, szörnyek találhatók benne, mennyi
idô telt el stb. A játékosok (esetleg játékos) a kérdéses helyzetekben döntenek (merre
menjenek tovább, mit mondjanak, támadjanak-e), a mesélô pedig a választásnak meg-
felelôen továbbszövi a történetet.

Elvileg elképzelhetô lett volna, hogy a szerepjátékok fejlôdése ezen a ponton meg-
áll. A továbblépést az indokolta, hogy a fentebb vázolt szerkezetben a játék egyfajta
mindenható kalandmesterrel üzemel, aki valamennyire következetesen, de azért még-
iscsak saját kénye-kedve szerint dönt az események alakulásáról. Nem kap teret a sze-
rencse, a véletlen; és nem fejlôdnek a játékosok sem. Már a legelsô szerepjátékok is
ezeket a problémákat próbálták orvosolni. Egyrészt a képzeletbeli világnak vannak bi-
zonyos meghatározottságai: van történelme, térbeli kiterjedése, ismertek a fajok, ame-
lyek benépesítik. A mesélô fantáziája ezen a kereten belül mûködik, így a túlságosan
nagy ugrások, váltások elképzelhetetlenek (a kikötôi lebujban nem fog megjelenni a
rettegett pokoldémon). Másrészt szabályozni kellett a játékosok képességeit, szüksé-
gessé vált valamiféle virtuális személyiségek megkonstruálása, így születtek meg a ka-
rakterek (kalandozók). Minden játékosnak van karakterlapja, amelyen a választott
„foglalkozása” (harcos, varázsló) mellett fel van tüntetve, hogy mekkora az ereje,
ügyessége stb. Ezekbôl különbözô táblázatok segítségével kiszámítható, hogyan har-
col, milyen varázslatokra képes, mennyi életpontja van. Ahogy egyre tapasztaltabbá
válik, a karakternek ezek az értékei növekedhetnek, tehát hatalmasabb lesz. A szabály-
rendszernek köszönhetôen nem a mesélôn múlik, hogy valaki fel bírja-e emelni a ki-
járatot elzáró követ, hanem kockadobás keretében erôpróba dönt majd errôl. Ugyan-
így kockadobások hosszú sora szabályozza a harc menetét, ahol a kalandozók virtuá-
lis élete a tét.

A játék ezekbôl az elemekbôl épül fel. A kalandmester kiválasztja a képzeletbeli vi-
lág egyik szegletét, kigondolja a fô konfliktust, amely mentén a kaland szervezôdni
fog. Az ellenfeleket úgy alkotja meg, hogy a hatalmuk ne nôjön túl nagyon a játékoso-
kén, de ne is legyen jóval kisebb náluk. Az élvezetes játék érdekében fontos az is, hogy
a kalandozók körülbelül ugyanazon a szinten mozogjanak, különben egyesek statisz-
taszerepre lesznek kárhoztatva. A kalandhoz elég akár egyetlen játékos is, de a csapat
differenciáltsága érdekesebbé teszi a játékot, nem is beszélve az egyes játékosok közöt-
ti konfliktusok lehetôségérôl. Maga a kaland tehát nem pusztán a mesélô alkotta vá-
zon alapul, hanem a játék során bomlik ki: oda-vissza párbeszéd zajlik játékos és ka-
landmester, kalandozó és kalandozó között. Akkor igazán jó a történet, ha képes olyan
szituációkat létrehozni, amelyek a maguk bonyolultságával komoly próba elé állítják
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a karaktereket. Mármost adott esetben ilyen lehet a falut fosztogató rablóbanda fel-
számolása: ez a sablonos konfliktus kezdô játékosok számára többórányi tömény izgal-
mat tartogat. Elkoptatott toposzok új élettel telítôdnek, a karakterek fejlôdésével pe-
dig tetteik egyre jobban kihatnak a háttérül szolgáló univerzumra: idôvel már nem
holmi rablóvezér fejét akarják, hanem a világot fenyegetô gonosz istenség megteste-
sülése ellen indulnak harcba.

A különösen jól sikerült kalandok vázát akár meg is lehet jelentetni úgynevezett ka-
landmodul-gyûjteményekben. Megtalálhatók ezekben az ellenfelek részletes leírásai,
helyszínrajzok és a lépésrôl lépésre levezetett konfliktus. Ezek a modulok végered-
ményben olyan cselekménymagoknak tekinthetôk, amelyekre nyugodtan lehetne re-
gényt építeni. Itt érhetô tetten az ok, amely a fantasyirodalom gyökeres megváltozá-
sához vezetett: a játék a maga szabályrendszerével és mûködésével a résztvevôket kö-
zel hozta az adott univerzumhoz. Olyan történetek, amelyek korábban silánynak mi-
nôsültek volna, hihetetlen többlethez jutottak azáltal, hogy a „mi” univerzumunkhoz
kapcsolódnak; ezekre a szerepjátékos olvasók abszolút bennfentesként, a „velünk is
történhetett volna” patetikus pozíciójából tekintenek. Pontosan a világalapító regé-
nyek nagy problémája oldódott meg: az univerzumot nem lehet ugyan még egyszer
újrateremteni, de ezer és ezer szeglete vár felfedezésre, és kínál izgalmas kalandokat.
A szerepjátékok során nap mint nap ez történik, tálcán hozzák az olyan történeteket,
amelyek a mûvek alapjaiul szolgálhatnak.

Fantasy
A fantasyirodalom nagy kérdése az volt, hogy hajlandó-e élni ezzel a lehetôséggel. A
döntés pozitív hozadékát nem szükséges hosszan részletezni: a nyitás a szerepjátékos
történetek felé állandó színvonalú, rendszeres utánpótlást biztosít a kiadóknak, felszí-
nen tartja az adott világot a szerepjátékos köztudatban; így nem kell a piac elvesztésé-
tôl tartani, sôt lehet terjeszkedni. Mármost ugyanilyen egyértelmû volt, hogy minden-
nek eredményeképpen erôsen felhígított, sablonos alkotások áradata lepi majd el a
piacot, sokszor erôsen próbára téve az olvasók türelmét.

Az elsô szerepjátékot útjára bocsátó TSR kiadó pontosan ezt a forgatókönyvet kö-
vette. Az elsô nagy szerepjátékos-fantasy regényük, a SÁRKÁNYDÁRDA KRÓNIKÁK4 1984 no-
vemberében jelent meg; annak ellenére, hogy részben kalandmodulokon alapul, ez
még igazi világalapító mû volt. A Krynn világán játszódó történet a Sötétség Királynô-
jének visszatérte körül forog, és bár sok mindent átvesz Tolkientôl (elég például Frodo
és Tasslehoff vállalására gondolnunk a fajok konfliktusa során), összességében erede-
ti világot hoz létre. A Tanis vezette kalandozócsapat bûvkörébe vonta az olvasóit, nagy
lökést adott a szerepjátéknak is. A trilógia kerek, egész történetet alkot, folytatásra iga-
zából semmi szükség nem volt. Mégis megszületett újabb három kötet5 szûkített sze-
replôgárdával, egy elég kétséges kozmikus konfliktus keretében (a varázsló az alvilági
létsíkon párbajra hívja a Sötétség Királynôjét). Majd ezt követôen kinevelték az elsô
kötetek hôseinek gyermekeit, akik húsz-harminc évvel késôbb magának az ôskáosz-
nak az eljövetelével néznek szembe olyasfajta mitológia keretében, amelyet talán még
a görögök is megirigyeltek volna – mindezt pusztán azért, hogy még egy könyvet6 le-
hessen írni. Ezzel párhuzamosan elôástak korai kalandokat, a hôsök elôtörténetét, va-
lamint Krynn történelmének bizonyos fordulópontjait (elf testvérháborúk). Ennek el-
lenére a Sárkánydárda világa nem tudott megújulni.

A TSR kiadó még éppen idôben új univerzumok után nézett, ezek közül a legsike-
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resebb talán az ELFELEDETT BIRODALMAK (FORGOTTEN REALMS)7 volt. Nyitó trilógiája, a JE-
GES SZELEK VÖLGYE (ICEWIND DALE TRILOGY, 1988–90) teljesen kalandmodulokon alapuló
közepes történet, a siker nem ennek a három könyvnek volt köszönhetô. Késôbb je-
lent meg a fôszereplô, Drizzt elôtörténete (DARK ELF TRILOGY, 1990–91), amely fel tud-
ta mutatni a világalapító munkák erényeit: a történet a Mélysötétben, egy hatalmas
föld alatti barlangrendszerben játszódik. Drizzt a sötét elfek gonosz, önzô társadalmá-
nak tagja, de amikor ráébred társai, rokonai elvetemültségére, szakít addigi életével, és
kimenekül a felszínre. A fordulatokban gazdag történetet a sötét elfek egymás között
folyó hatalmi harcai fûszerezik. A JEGES SZELEK VÖLGYÉ-tôl kezdve ennek vége: új szerep-
lôk kerültek be a történetbe, és az élvezetes fantasyregény átalakult száraz, mondvacsi-
nált konfliktusokban bôvelkedô kalandkrónikává. A következô tizenegy kötetben a hô-
sök bejárják a kontinenst, kiirtanak mindenkit, aki ellenük fordul – a legérdekesebb,
ami megeshet velük, az, hogy ki talált új varázsfegyvert, és ki veszítette el a régit.

A SÖTÉT ELF TRILÓGIA esetében egyértelmûen felszínre kerülnek azok a problémák,
amelyek minden szerepjátékos fantasyregényben ott vannak. Arról van szó, hogy ezek
a mûvek nagyon kényes egyensúlyon alapulnak: egyrészt rá vannak utalva a szerepjá-
ték, a kaland nyújtotta háttérre, másrészt éppen ezt a hátteret kell valahogy letagad-
niuk vagy legalábbis az inspirációs forrás keretei között megtartaniuk. Ha a szerepjá-
tékos jelleg túlságosan eluralkodik a könyvön, akkor az elveszti varázsát – kiütközik
rajta a mesterkéltség. A KRISTÁLYSZILÁNK-ban például Drizzt és Wulfgar egy óriás ellen
harcolt, aki eléggé megszorongatta ôket. Végsô elkeseredésében Wulfgar hozzávágta
a harci kalapácsát. Az óriás kinevette, de „nem tudta, hogy a kalapács beleverte Drizzt egyik
tôrét a szívébe”.8 Tipikusan szerepjátékos megoldás, az ellenfelet a játékosok nem képe-
sek elpusztítani: segít a mesélô, aki beleszövi a történetbe ezt a kis véletlent. Mármost
a regényben ez nevetséges deus ex machina benyomását kelti, nincs megalapozva a
konfliktusnak ez a feloldása.

A mindenáron való ragaszkodás a játékhoz, ami a regény alapjául szolgál, teljesen
érdektelenné is teheti a történetet. A ZLONE ÖRÖKÖSEI-ben a szerzô nyolc oldalt áldoz
egy erdei rajtaütés leírására, ahol sorra végigveszi az összes szereplô mozdulatait: „Olze
a szokásos röpke varázslattal bemérte a tûzfal miatt nem látható harcosokat. Négyen jöttek rá.
Az elsô még ki sem tudott lépni a tûzfüggönybôl, amikor az ütést kapta. [...] A következô katona
pedig belebotlott az elôtte megtorpanó társába. ...[Olze] Jobbra ütött, a jobb oldali harcosra, nem
védve magát balról. A bal oldali nem érhette el, de már jött is elôre.”9 Itt nem irodalomról van
szó, ez a szakasz mérhetetlen dokumentarista hûséggel kísérli meg rögzíteni a kaland
történéseit. Szinte látni lehet a játékosokat, amint bejelentik, hogy mit akarnak tenni,
kire támadnak a lehetséges ellenfelek közül. Mintha nem a képzelet világában len-
nénk, hanem egy teadélután leírását olvasnánk.

Egyfajta változata ennek, amikor a szerzô saját karakterének a kalandjait beszéli el.
Ilyenkor a szeretett hôs minden egyes megnyilvánulása irodalmi értékkel bír. Legyen
arról szó, hogy fürdik, alszik vagy éppen zabot vesz a lovának, semmi sem maradhat
ki. A SÖTÉT ZARÁNDOK-ban például olvasható, hogyan tréfálkozik Aurin al Maremmel
egyik katonája, és az ô frappáns reakciója is: „– Aurin, visszafelé figyelj, hova teszed a lá-
bad! Ha lehet, ne a zsákodban cipeld! – Bal karomra csavartam a kötelet, jobbommal tôrt húz-
tam, gondosan céloztam, és elhajítottam a keskeny pengéjû fegyvert.”10 Talán nem kell rész-
letezni, hogy ez a közjáték nem viszi elôrébb a történetet. Több tucat hasonló társával
azonban pontosan informálja az olvasót a fôhôs összes érdektelen lépésérôl.

Zavaró, ha a regényen határozottan érzôdnek olyan konfliktusok, amelyek nem a
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karakterek, hanem az ôket mozgató játékosok között húzódnak. A történet veszít a ko-
herenciájából, hiszen az összeütközés idegen a fantasy világától. Ilyen problémát fi-
gyelhetünk meg az ÉSZAK LÁNGJAI-ban, amely egyike a M.A.G.U.S. univerzumára író-
dott legjobb regényeknek. A TIER NAN GORDUIN ciklus második kötete a zászlóháború-
ba nyújt betekintést; Gorduin, a bárd fontos küldetést teljesít a Vörös haduraknak. A
Rosanna nevû harcoslány nagy segítségére lesz. Elsô találkozásukról két szövegválto-
zat létezik. Miután Gorduin vázolta a rájuk váró veszedelmeket:

„A lányt percekre elnémította az iszonyat és a felháborodás. Nem így képzelte.
– Hát én? – suttogta végül rekedten. – Mit tegyek én?
A bárd a szemébe nézett. – Próbáld tartani a lépést – ajánlotta.”11

Nem indokolt ez a lekicsinylés és kioktatás, Rosanna tapasztalt karakter. A regény
alapjául szolgáló játék nem ismeretes, így nem kívánom boncolgatni, hogy a kaland-
ban részt vevô játékosok esetleges hierarchiája mennyiben felelôs ezért a gonosz fél-
mondatért. Mindenesetre a második kiadásban kísérletet tettek az egyenetlenség el-
simítására: 

„A földmélyi járatok, üregek és zúgók gondolatára Rosanna megborzongott.
– Remek – suttogta rekedten. – Megtudhatnám, milyen szerep vár rám?
A bárd mélyen a szemébe nézett.
– Ha úgy adódik, megküzdesz Sinil Dialaiddal – mondta. – Megküzdesz vele és megölöd, mi-

elôtt valamennyiünkkel végez.”12

Látható, hogy az átalakított párbeszéd már a regény cselekményéhez kapcsolódik.
A bárd határozott dominanciája megmarad, de a mondat elvesztette személyeskedô
élét.

Természetesen kellô tudatossággal a szerepjáték térnyerése elkerülhetô. Egyrészt
fontos, hogy a szerzô mellôzze a sablonos megoldásokat; legyen szó fegyverrôl, varázs-
latról, csatáról vagy akár kalandozóról, kivétel nélkül egyedivé kell tenni ôket. Ha fel-
sejlik a kapcsolat az adott szerepjáték szabálykönyvének vonatkozó fejezetével, akkor
a történet kizökken a fantasy számára oly elengedhetetlen illúzióból. Másrészt a mû
bizonyos technikai részleteivel kapcsolatos megoldások is meghatározóvá válhatnak.
A fôhôs szemszögébôl, egyes szám elsô személyben megírt történetek meglehetôsen
kockázatosak, könnyen narcisztikussá válnak; mûködôképesebbnek tûnik az, ha csak
néha-néha jut ilyen egyértelmûen szóhoz a karakter. Független elbeszélô esetén ellen-
kezô oldalra billenhet ki az inga: az aprólékos kalandmester mesélôi kedve ráteleped-
het a mûre, és miközben elmerül a karakterek, tárgyak és helyszínek cizellált leírásá-
ban, voltaképpen minden feszültséget kiöl belôle, nem is szólva arról, hogy eseten-
ként képtelen lemondani jólértesültségérôl. Legbiztatóbbnak talán azok a kísérletek
tekinthetôk, ahol magának az elbeszélônek a státusa is lebegtetve van. Korai fantasy-
regényében Glen Cook ezzel a megoldással él: A FEKETE SEREG-ben13 a történésekrôl 
a kompánia krónikása tudósít bennünket, akirôl azonban kiderül, hogy szépít, fer-
dít, hazudik. Így az események sûrûjében tartózkodó Vészmadárból nem lesz sem hôs,
sem mesélô – viszont termékeny beszédmóddal ajándékozza meg a mûvet: „Ti, akik
utánam jöttök, és tovább firkáljátok ezeket az Évkönyveket, tisztában vagytok vele, hogy sehol
sem írom le a teljes igazságot a Fekete Seregrôl. [...] Holló mindig röhög, ha a feljegyzéseimet
olvassa. »Mézes cukorkának« csúfolja ôket, és azzal fenyegetôzik, hogy egyszer elszedi tôlem az
Évkönyveket, és úgy írja meg az eseményeket, ahogyan ô látta ôket.”14 Raoul Renier is ha-
sonlóval próbálkozik a POKOL-ban, bár itt a krónikás már nem jelenik meg a regény-
ben. Talán éppen ezért a büyük története olyasfajta lényegre törô nemtörôdömséggel
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mondatik el, amely magasan kiemeli a közepes alkotások sorából: „A legenda ezen a
ponton szerteágazik, és sok-sok szálon fut tovább, lehetetlennel határos feladatot vállalna a kró-
nikás, ha megkísérelné mind nyomon követni ôket.”15

*
A szerepjáték és a fantasyirodalom összefonódása ténynek tekinthetô; és nehezen el-
képzelhetô, hogy a fantasyirodalom döntô többsége valaha is képes lesz újra függet-
leníteni magát. Ez nem feltétlenül rossz, hiszen ezeknél a mûveknél is az írói megfor-
málás mondja ki a döntô szót. A problémákkal lassan szembesülô alkotók minden bi-
zonnyal találnak majd megoldásokat a zavaró „szerepjátékos jelleg” csökkentésére,
megszüntetésére. Mindazonáltal a virtuális valóság elérkezte elôtt (amikor már szinte
megszokásból és az idegenség legcsekélyebb érzése nélkül lépnek be az emberek a vo-
naton vagy otthon, netán a kávézókban valamiféle stimulusokban gazdag, interaktív
világba), ez a modell fontos tanulsággal szolgál. Eltekintve a virtuális technológia ama
szeleteitôl, amelyek kifejezetten a primer vágyak és ösztönök kielégítését célozzák
meg, a fantasy és a szerepjáték botladozó elôfutárnak tekinthetô. Ha a virtuális való-
ság lemond a túlságosan direkt hatások alkalmazásáról, és az embereket valamiféle
gyors élmény helyett idôtöltésre akarja rávenni, akkor a szerepjátékéhoz hasonló prob-
lémákkal szembesül: valahogy fel kell építenie a cselekmény (kaland) vázát, és a ben-
ne való részvételt társas élménnyé kell alakítania. A szerepjáték és a fantasy két évtize-
de ezekkel a kérdésekkel küszködik: próbálkozásaik, félmegoldásaik átkerültek a szá-
mítógépes játékokra, valamint az interaktív internetes honlapokra, és jelen pillanatban
a legpiacképesebb elgondolást jelentik bármiféle képzeletvilág mûködtetésére.

Jegyzetek
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Horváth Elemér

LEVÉL EGY TÁVOLI BARÁTNAK

írod északnyugaton leesett a hó
s a nagytavaknál nyugodtak az emberek
a vadludak serege régen elrepült
a meleg délre egyedül vagyunk

a körülményeket tekintve rendben vagy
s a legnagyobb veszélyek ellenére írsz
ahogyan megszoktuk egy élet folyamán
nekem is világos hogy öregek vagyunk

itt a komoly keleti partokon
a tenger ôszi magánya nagyobb
a tajték hangosabb a homokon

este egy pohár bor mellett válaszolok
az élet enigmáiról s ha tavasszal találkozunk
majd kibogozzuk a tündér részleteket

MADÁRTÁVLAT

elvétve azért vannak még hirek
amik nem jók mégis üdítenek
afrikában kitör egy tûzhányó
kínában kiönt egy öreg folyó
s az emberek mentik életüket
ahelyett hogy egymást mészárolnák
ma afganisztán holnap magyarország


