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szemlélőként: humoros, tanulságos 
szórakozás volt. 

A tanmesék is ilyen régóta 
fajunk részei, a kommunikáción 
keresztül segítve az ifjabb generáció 
fejlődését és a tudás cseréjét. Lassan itt 
visszakanyarodunk a manapság ismert 
szerepjátékhoz. 

Adva van egy mesélő, egy 
tanulságos történettel, amit 
kifejezetten számunkra alkot meg. 

Használnunk kell legjobb 
tudásunkat, képzelőerőnket és 
logikánkat, ami közben fejlődik és új 
távlatokat nyit, új lehetőségeket és 
elképzeléseket tesz lehetővé. Ezen 
világban való élet eljátszása fokozza 
annak mélységét és maradandóságát.  

Míg az életben elrontunk 
valamit, az véglegesen az életünk egy 
meghatározó részévé válik. A szerep-
játszáson keresztül lehetőségünk van a 
probléma gyökerével szerteágazóbban 
és mélyebben megismerkedni, 
többször nekigyürkőzni, komolyabb 
sérelmek és fájdalmak nélkül. Nem 
korlátoz a félelem, a csalódás, hanem 
átveszi helyét a tudásvágy, dac, 
kalandvágy, hogy képes leszek 
véghezvinni olyat, amiről én úgy 
gondoltam, hogy eddig képtelen 
vagyok. 

Természetesen vannak nézőponti 
eltérések abban, mi is a szerepjátszás, 
erről mindenki másképpen vélekedik. 
Mondjuk egy-két férfi játékosoknak az 
az igazi szerepjáték, ha tizenkét éves 
Lolita kislánynak a bőrébe bújnak  

Mi a szerepjáték? Mi a célja? 
Milyen a jó szerepjáték? Melyik a jobb? 
- ezekről a kérdésekről órákat tudnánk 
beszélgetni mesélőként és játékosként 
egyaránt. Ilyen és hasonló kérdések 
megvitatása, összehasonlítása elég 
gyakori beszélgetési téma ezen 
körökben. 

De valójából miről is beszélünk? 
A szerepjáték, szó szerinti 
értelmezésében, a „szerep eljátszása” 
régóta kultúránk része. Mind gyakorlati 
és tanító értéke nagyra becsült volt 
számunkra, kultúránk fejlődése 
folyamán, maga a szerepjáték és színház 
között is szoros kapcsolat ismerhető föl. 

Az én észrevételem az - és 
barátaim elmondása is megerősít ebben - 
hogy egy gyermek sokkal nyitottabb az 
olyan környezetben, ahol játékosan, 
önmagát adva, beleélheti magát az adott 
szituációba. Ezzel  közvetlen játékokra 
adva lehetőséget, amiben ő maga 
választhat és magára öltheti fantázia 
képeit. Pontosan erről szól: ami még a 
gyermekek számára egyértelmű, de 
nekünk már kevésbé, még máig nagyon 
jó készség, empátia, jellem és logika 
fejlesztő elfoglaltság. 

Térjünk vissza az eredethez. Az 
ősidőkben az ember eljátszotta a 
vadászatot, gyakorolta annak menetét 
addig, míg kellően meg nem győződött a 
sikerének garanciájáról. Ami valljuk be, 
a túlélés egyik legfőbb tényezője volt 
kezdetben, később a szórakoztatás és 
tanítás eszközévé vált. Mint, ahogy egy 
ártatlan gyermek számára, külső  
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sikeresen, míg másoknak az, hogy ők a 
rendíthetetlen „00-vérpistik”. 

Mindenkinek van egyedi stílusa, amit 
tiszteletben illik tartani, elfogadni és részben 
azonosulni. Megmutatva neki, mi milyenek 
vagyunk, hogy egy meghatározó élményt 
hozhassunk létre közösen, minden rossz érzés 
nélkül. 

Az én gondolatom ebben a témában mégis az 
lenne: 

„-A szerepjáték, olyan közösségi tevékenység, 
ahol csak a fantáziám szabhat határt a távlatoknak, 
ellentétben a high-tech vizualitás kereteivel. Olyan 
emberekkel tölthetek időt együtt, akik a barátaimmá 
válhatnak és számíthatok rájuk, játékon belül és akár 
játékon kívül is. Olyan karaktereket alkothatok meg, 
amikre vágyok, vagy épp a kíváncsiságom vezérel.” 

Bennetek mit mozgat meg a szerepjátszás? 
Osszátok meg gondolataitokat velünk. 

Kezdjük el legnagyobb játékunkat 
közösen, a tanmese még csak most kezdődik 
el... 
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