
Sok játékszerzővel volt szerencsém találkozni itthon és külföldön egyaránt, és magam is gyakorló játékszer-
ző vagyok. Olykor nem csak az alkotókkal van lehetőségem beszélgetni, hanem szerzeményüket is látha-
tom, kipróbálhatom. Nagy örömöt jelent számomra, ha egy játék útját végigkövethetem az ötlettől, tervtől 
egészen a megvalósulásig. Ám nem szabad elmenni a mellett a tény mellett, hogy a sikerhez nem elég egy 
szerző, meg az ötlete; kell még egy jól megkonstruált szabály is hozzá. Na, itt szokott kezdődni a bibi!

Add át az ötletedet a játékosoknak!
A jó szabály olyan, hogy ha elolvassa egy − akár kezdőnek számító − játékos, 
első nekifutásra megérti, és a játékot hiba nélkül tudja művelni. A jó szabályt 
majdnem nehezebb megírni, mint magát a játékot kitalálni, fejleszteni. Nem 
elég a saját gondolatainkra hagyatkozni, ki kell kérni mások véleményét, és 
természetesen a szabályt is tesztelni kell sok emberrel és sokszor. Akkor vé-
geztünk jó munkát, amikor a játékos olvasás közben bólogat, és minden ma-
gától értetődő a szabályban.

A terv
Leszögezem, hogy mindazt, amit itt leírok, saját tapasztalataimból merítet-
tem. Kipróbáltam sokféle megoldást, de nekem a következő stílus vált be. 

A szabály megírásának van egy forgatókönyve (a fejemben), amit érdemesnek tartok követni. Első lépésként 
egy oszlopot alkotok, ami több szintből áll, és a szintek lesznek a szabályom polcai. Ide beírom a címszavakat, 
majd megpróbálom kronológiai sorrendbe rendezni. Ez nem mindig sikerül elsőre, de erről majd később még 
beszélünk. Miután megterveztem a játékom szabályának törzsét, következhet a tartalom megírása.

De mindezek előtt még…
Nagyon fontos, hogy a szerző maga is sok játékot ismerjen, és természetesen a szabályokat is elemezze, ne 
csak olvassa. Stílusok vannak, amiket nem árt ismerni ahhoz, hogy mi magunk is tökéleteset tudjunk írni. A 
legjobban megkonstruált szabályok az Alea, a Queen Games, a Pegasus és a Hans im Glück já-
tékaihoz készültek − már úgy értem, szerintem. Hogy miért? Azért, mert jól vannak szerkesztve, 
logikusak, jók a példák és a színkódolás, egyszerű megtalálni bennük mindent, kiemelések és 
széljegyzetek segítenek az egyszerűbb megértéshez. Amikor első játékom szabályát írtam, 
még én sem tudtam, hogy ez tudomány és művészet ötvözete, de mára már megtanultam.

Csapjunk a lecsóba!
Szóval kezdjük feltölteni a polcainkat tartalommal. Az biztos, hogy játékunknak van címe, 
és meghatározható a játékosok száma, a játékidő és a korosztály-besorolás. Ezek az infók 
kerüljenek a szabály elejére, na meg a szerző neve, mert ez lesz játékaink védjegye, ne 
féljünk hát használni! Minden játék játszódik valahol, szól valamiről vagy valaki-
ről, van filozófiája. A sztori, a bevezető legyen a következő polc tartal-
ma, ez ad egy keretet játékunknak. Például: „1826-ot írunk, Anglia 
minden részén tombol a bicikliőrület, és az emberek nem ér-
tik, miért halad az a valami. Van egy furcsa fickó, aki házá-
nak alagsorában éjjel-nappal bütyköl, és alkalomadtán 
egy fura szekérrel lép elő, aminek az egyik fele hiányzik. 
Vajon hány biciklit tud a fura úr legyártani egy szusz-
ra? És te?” Természetesen ennek semmi értelme, de 
a lényeget megragadta, és felkeltette az érdeklődést 
(engem érdekelne, miről is szól egy ilyen játék). 
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A következő a játék célja, aminek szimbiózisban kell 
élnie a sztorival. Például: „A játékosok célja, hogy mi-
nél több és jobb minőségű kerékpárt állítsanak elő 
műhelyükben az éj leple alatt, amit reggeltől értéke-
síteniük kell a lehető legjobb áron. Kulcsra fel, és kez-
dődjék a szerelés!” (Ha valaki csinál egy ilyen játékot, 
részesedést kérek az ötletért!)

Ez a két rész sokszor nehezen jön össze, mivel rövi-
den kell megfogalmazni mindazt, ami a dobozban 
rejlik, és a lényeges részekre kell összpontosítani. 

A következő legyen a játék elemeinek bemutatása. 
Célszerű, ha ez egy felsorolás, és fontos, hogy min-
dennek legyen könnyen megjegyezhető és beazonosítható neve. Mondjuk a nyersanyagokat szimbolizáló 
kockát nevezzük nevén, és legyen csavar, gépzsír stb. Minél jobban a szerepére utaljon, és a darabszámmal is 
segíthetjük az egyszerűbb beazonosítást. Ami még ennél is fontosabb, illusztrációval is segítsünk megismer-
tetni az alkotóelemeket. Természetesen egy olyan játéknál, ahol 3D-s figurák vannak, egyszerűbb a helyzet, 
mert a villáskulcs az villáskulcs, és nem egy szürke kocka vagy henger. 

Felkészülni…
A játékok nagy többsége (jól van, mindegyik) úgy kezdődik, hogy elő kell készülni a partira. Mivel nem szá-
mítógépen játszunk, ezt magunknak kell megoldanunk. Ezt is le kell írni, és ez legyen a következő pontja 
szabályunknak. Itt kell pontosan elmagyarázni: mit, hova és mennyit, és ki és mit. Következetesen kell írni az 
alkotóelemek neveit, ahogy a bemutatásukkor elneveztük őket, így hívjuk őket végig, a szabály minden szeg-
letében. A játékok elemeit és az előkészületet egy ügyes grafikai megoldással egyszerre is megejthetjük, lásd 
sok Queen Games játékszabályban.

Játék, játék, játék
Na, most jöhet a játék leírása, és egyben a legnehezebb dolgunk a szabályunkkal. Ezt a fejezetet külön szok-
tam kezelni, itt is alkalmazok egy központi gerincet, ami mentén lépésről lépésre leírom, mi a teendő a játék-
kal. Célszerű egy átfogó képpel kezdeni, hogy a játékosok mit is tehetnek saját körükben, és utána részletesen 
is ki lehet fejteni az egyes lépéseket: lehelyeznek, felvesznek, húznak, dobnak, lépnek, tekernek, forgatnak, 
elvesznek, akciókat hajtanak végre. Teljesen mindegy, mi a teendőnk, azt minden körülmények között körbe 
kell rágni alaposan. Például: „A soron következő játékos húz egy lapot a pakliból, majd 2 emberét leveszi a 
tábláról, és 3-mat letesz. Ez után dob a 3 kockával, és annyiszor ugrik, amennyit a kockák értékei összesen 
mutatnak.” Ezt részletesen is le lehet írni, ha bonyolult folyamat a lépésünk. 

Alkalmazni lehet − és szinte kötelező − a játék köz-
beni példa beiktatását is, amiben a játékosok aktu-
ális lépését írjuk le egy játék közbeni szituációban. 
Például: „Kék játékos húz egy lapot, amit kezébe 
vesz, majd leveszi 2 munkását a tábláról, az egyiket a 
piacról, a másikat a rétről, és végrehajtja azok akció-
it. Ez után 3 másik munkását leteszi a medencéhez. 
A dobása után a 3 kocka értékeinek összege 8, ezért 
nyolcat ugrik, majd köre ezzel véget ér.” 

Ha vannak olyan kritériumok, amik fontosak a játék 
menetében, azokat ki kell emelni. Ezt úgy szoktam 
megtenni, hogy írok egy „Fontos” bejegyzést a sza-
bályba. Például: „Fontos! A játékosok ugrás közben 
ügyeljenek arra, hogy mindkét lábuk egyszerre érjen 
a földre, ellenkező esetben veszítenek 2 pontot min-
den elhibázott ugrásért.” A másik impulzusgenerátor 

a „Megjegyzés” kiemelés, amivel megerősítünk bizonyos részeket a fenti részből. Például: „Megjegyzés: A 
játékosok minden esetben 3 kockával dobjanak, nem megengedett kevesebb vagy több kocka használata.” 

A játék menete a legfontosabb része játékunknak, ezért azt jól érthetően és alaposan kell megírni, követni kell 
a játék menetét a leírásban, nem szabad csapongani és eltérni a valóságtól. Én azt szoktam csinálni, hogy vé-
giggondolom a körömet, és lépésről lépésre leírom az eseményeket − na nem úgy, mint egy regényt, hanem 
úgy, hogy az követhető legyen.
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Itt a vége!
Egyszer mindennek vége lesz, így játékunknak is, és ezt meg is kell említeni a szabályban. Írjuk le, mi a vég 
kiváltója vagy kiváltói. Például: „A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékos akkorát ugrik, hogy beveri a 
plafonba a fejét.” Itt meg kell említeni, hogy a kör még lemegy, vagy a játék azonnal véget ér. Előfordulhat, 
hogy a kör még lemegy, és kezdetét veszi egy utolsó kör. Ennek szabályát is pontosan le kell fektetni.

Pont, pont, vesszőcske
A pontozás az az eleme játékainknak, ami legalább annyira fontos, mint a játék menete. Tulajdonképpen ezért 
folyik a küzdelem, de azért vannak kivételek is. Ebben a fejezetben kell megemlíteni azokat a tényezőket és 
elemeket, amikért pontokat kaphatunk. A játék menete közben szerezhető pontok számítását és felszámolá-
sát a „Játékmenet” részben kell megemlíteni, annál a résznél, ahol a pont szerezhető! A pontozás, ha bonyo-
lult, akkor érdemes példával és természetesen illusztrációval elmagyarázni. Ha előfordulhat a pontozás során 
döntetlen, akkor kisegítő szabályt kell alkotni arra, hogy a döntetlent elért játékosok közül ki a győztes, vagy 
meg kell adni, hogy ilyenkor többen osztoznak a győzelmen.

Melléklet
Amennyiben játékunk több száz vagy akár ezer alkatrészből áll, amiket még szöveg és/vagy ikonok is ékesí-
tenek, azokat itt kell részletesen leírni. Az ikonokat itt lehet bemutatni, és ha az alkatrészre nem fér fel egy 
kisregény, ami az elem használatához kell, akkor itt bő lére lehet ereszteni a leírást.

A szabály végéről ne hagyjuk le a köszönetet, amiben megemlítünk mindenkit, aki közreműködött, segített, 
tesztelt vagy csak rápillantott játékunkra. Az ő véleményük, még ha néha fáj is, nagyon értékes. 

Mint azt a cikk elején jeleztem, a sorrendet nem mindig sikerül jól belőni. Ennek több oka is lehet, de a legál-
talánosabb az, amikor az elemek részletes bemutatását a játék menete elé kell tenni. Ez olyankor fordulhat 
elő, amikor a bemutatás nélkül nem lehetne megérteni a játék menetét. Ritkán találkozni ilyen leírással, de 
nem véletlenül íródik így egynéhány szabálykönyv. Velem is előfordult már, hogy a szabály megírása után át 
kellett rendeznem a sorrendet. Fel kell ismerni azt, hogy mit hová kell tenni ahhoz, hogy minél egyértelműbb 
legyen irományunk.

Nem csak a sárga köves út van
Ugye nem kell megint kihangsúlyoznom, hogy ez egy módja a szabályírásnak, ezen kívül lehet sok más rend-
szert alkalmazni, próbálkozni, kísérletezni. Egy biztos: akármilyen a szabályunk struktúrája, ezek a pontok 
elengedhetetlen kellékei lesznek. Sok szabály tanulmányozása során jutottam ehhez a módszerhez, melyben 
próbáltam ötvözni minden jó elemet, amit más szabályokban olvastam. Ami nagyon fontos: ne higgyük el 
magunknak, hogy a szabályunk úgy jó, ahogy elkészítettük. Mindig kérjük ki mások véleményét, és ha okosat 
mondanak, azt fogadjuk el. Teszteljük a szabályt is egy olyan csapattal, akik még nem látták játékunkat, de 
most ne mi mondjuk el a szabályokat, hanem nyomjuk a kezükbe azt, és fejtsék meg maguk. Mi külső szem-
lélőként egy hang nélkül kövessük a folyamatot és a reakciókat. Jegyzeteljünk, és a végén a szabállyal együtt 
elemezzük játékunkat a tesztelőkkel.

A legfontosabb kritériuma egy jó szabálynak az, hogy legyen egyszerű és lényegre törő a fogalmazás, igyekez-
zünk mindent pontosan meghatározni és bemutatni. Egy jól megírt szabály fél siker játékunkhoz.

Jó játékot!

drcsaba
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