
Külföldön sincs túl nagy irodalma a társasjáték-tervezésnek, de azért néhány ilyen témájú könyv elérhe-
tő angol nyelven, és az interneten is fellelhető pár ezzel foglalkozó videó. „So You Wanna Be a Game 
Designer?” címmel Ben Rosset társasjáték-tervező tartott előadást az Amerikai Egyetemen (American 
University, Washington, USA) 2014. április 23-án, amelyben megosztotta, hogy tapasztalatai alapján ho-
gyan lehet eljutni egy társasjátékötlettől a kivitelezésen és tesztelésen át a megjelenéséig. Úgy gondoltuk, 
az ebben elhangzottak segítséget nyújthatnak a kezdő tervezőknek, főleg azoknak, akik részt kívánnak 
venni a JEM magazin 24. számában meghirdetett társasjáték-tervezői pályázaton. Természetesen ez a cikk-
sorozat csak kivonata az egyórás előadásnak, ami megtekinthető ezen a linken.

Ben Rosset
Ben Rosset 2007-2008 óta tervez társasjátékokat. Eddig meg-
jelent játékai: Mars Needs Mechanics, Brew Crafters, Brew 
Crafters: The Travel Card Game. Between Two Cities játékának 
Kickstarter-kampánya nemrég fejeződött be sikerrel. Bevallása 
szerint a játéktervezés addiktív, és ha az ember rákap az ízére, 
mindig ezen fog járni az esze, és mindenről új játékötlet jut az 
eszébe.

Tervezz saját magadnak!
Az első, és talán legfontosabb szabály, hogy saját magad számá-
ra kell társasjátékot tervezned. Olyan játékkal foglalkozz, aminek 
élvezed a tervezését, amihez élvezettel ülsz le, hogy dolgozz raj-
ta. Így könnyebben fogod fogadni a tesztelőktől és kiadóktól ér-
kező negatív kritikákat is. 

Témaalapú vagy mechanikaalapú játéktervezés
A játékfejlesztésnek két fő módja van: először a játék témája van meg, és ehhez csatolunk mechanizmust; 
vagy a játék mechanikája az első, és erre húzunk rá egy tematikát. Utóbbi esetben gyakrabban előfordul, hogy 
a téma és a mechanika nem kapcsolódik szorosan egymáshoz.

Vannak sikeres játéktervezők, például Reiner Knizia 
vagy Stefan Feld, akik a mechanikaalapú játékterve-
zést preferálják. Ennek ellenére kezdő tervezőknek 
ajánlott a témaalapú játéktervezés, mert egy alap-
téma jobban behatárolja a játék kereteit, és emiatt 
jobban lehet ezekre fókuszálni. 

A témaalapú tervezés eredményeként a játékosok 
jobban meg fogják érteni a mechanikát, mert az szo-
rosabban kötődik a témához, így azt jobban tudják 
kötni a valós világhoz, és jobban el tudják képzelni, 
hogy mit tennének, ha a játékban létrejövő helyzet-
be kerülnének. Így a játékosok érzelmileg is tudnak 
kötődni a játékhoz, és egy nem túl izgalmas téma (pl. 
növénytermesztés, állattartás) is meg tud mozgatni 
érzelmeket.
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Társasjáték-tervező akarsz lenni?
 1. rész - Hogyan kezdj hozzá?

http://jemmagazin.hu/th_gallery/jem24-2015-marcius/
https://www.youtube.com/watch?v=4Qly3p0bqY4


Könnyítsd meg a munkádat!
Kezdő tervezők számára néha nehéz elképzelni, hogyan is folyik a játéktervezés. Talán le kell ülni egy üres lap 
elé, és a semmiből kell felépíteni egy teljes rendszert? Íme néhány jó tanács a kezdetekhez:

Ne félj kölcsönözni más játékokból! Ha tetszik egy érdekes elem vagy mechanizmus, ami szerinted a te játé-
kodban is működne, nyugodtan építsd azt be.

Első lépésként meg lehet próbálni meglévő, kiadott játékokat módosítani. Ezekhez házi szabályok írásával, új 
komponensek hozzáadásával ki lehet próbálni magadat és a tervezés, tesztelés folyamatát. 

Hozz létre magadnak mesterséges korlátokat, hogy az adott játékodba mit raksz bele és mit nem. Legtöbben 
úgy gondolják, hogy az ilyen döntések a kreativitás kárára válnak, de valójában segítik a fejlesztés menetét, 
mert a kizárt elemekkel már eleve nem kell foglalkoznod.

Ha valami nem megy, ne erőltesd. Ha egy játék fejlesztése során megakadtál valahol, akkor azt jobb félretenni 
legalább egy kis időre. Könnyen előfordulhat, hogy hetek, hónapok múlva teljesen spontán ugrik be a men-
tőötlet, miközben teljesen mással foglalkozol.

Keress (vagy hozz össze) egy tesztcsapatot!
A játékod jobb lesz, ha megmutatod azt másoknak, és véleményeket kapsz tőlük. Egyetlen jó játék sem készült 
el úgy, hogy az széles körben ne lett volna tesztelve. Egy kreatív tervezőcsapat, amelyben megoszthatjátok 
ötleteiteket, nagy segítséget tud nyújtani minden tervezőnek. A legideálisabb, ha rendszeresen összegyűltök, 
és bizonyos időt csak arra fordítotok, hogy egymás prototípusait teszteljétek.

Lehetőség van online is ilyen csoportokhoz tartozni. Néhány ilyen közösség:

 » Facebook
 » Card & Board Game Designers Guild
 » Card/Board Game Designers Flavor Guild
 » STARTUP Board & Card Game Designers
 » Tabletop Game Publisher’s Guild
 » Kickstarter Board Games

 » Board Game Design Forum (www.bgdf.com)

A cikksorozat további részeiben a fejlesztéshez, teszteléshez adunk javaslatokat, és tanácsokkal látunk el, 
hogy sikeresebb legyél a kiadóknál.

Eraman
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Játék - elmélet Társasjáték-tervező akarsz lenni?

www.bgdf.com

