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BEVEZETÉS 

 

A szerepjáték a pszichológia tudományában elterjedt fogalom. Van azonban egy 

másik jelentése is, mely nem az óvodáskorúak fantáziajátékára vonatkozik, sokkal 

inkább a serdülőkorúakéra. Ez egy szórakozási forma, mely sok fiatal fantáziáját 

bilincseli le, és szerez nekik kellemes órákat. A szerepjáték az utóbbi harminc évben 

jelent meg, és kezdett teret hódítani. Ahogy egyre elterjedtebb lett, úgy kezdődtek 

ellene támadások, szülők, tanárok, papok és néhány pszichológus részéről. Ők 

személyiségromboló hatásokról beszélnek, ugyanúgy vélekednek róla, mint például a 

televízióról. Tudtommal azonban még nem végeztek semmilyen vizsgálatot erre 

vonatkozóan. Mivel magam is szerepjátékos vagyok, így adódott, hogy ezzel a 

problémával foglalkozzam, és próbáljak olyan kutatást végezni, amely fényt deríthet 

arra, hogy a szerepjáték káros vagy inkább hasznos az egyén számára. 

 A témát két kérdéskör ismertetésével lehet megközelíteni. Első a 

személyiségfejlődés. Az ember személyisége leginkább élete első felében alakul, 

aminek nagyon fontos állomása az identitás létrejötte a serdülőkorban. Ez az esemény 

egész életére meghatározóvá válik. A szerepjátékosok nagy része ebben az életkorban 

van, tehát valószínű, hogy a játék valamilyen hatással van a személyiségre. A 

szakdolgozatban elméleti áttekintést nyújtok a személyiségfejlődésről, különös 

tekintettel az érintett korcsoportra. A második hely, ahonnan közelítek, a játék. Először 

bemutatom, hogyan változik a gyermek játéka születésétől iskolás koráig. A 

szakirodalmak általában úgy tartják, a gyerek addigra már van olyan fejlett, hogy nincs 

szüksége a játék által nyújtott funkciógyakorlásra, tanulásra. Ezeket ekkor már 

gondolatban is képes végrehajtani. A játéknak új jelentősége lesz: kielégíti az ember 

szabadság iránti vágyát. A szerepjáték is ezt hivatott szolgálni, de emellett 

véleményem szerint tartalmazza még a kisgyermeki jellemzőket is. Ezen játékfajta 

részletes ismertetését is tartalmazza a dolgozat. Megpróbálom körülírni, kívülállók 

számára is érthetően megfogalmazni, mit jelent a szerepjáték.  
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 A kutatást kérdőíves formában hajtottam végre. A mintám a szerepjátékosok 

egy csoportja. A válaszokat több kérdéskörben vártam. Ezek rákérdeztek a játékos 

előkészületeire, karaktere kialakítására, a játék közbeni és utáni viselkedésére, 

valamint arra, hogy véleménye szerint hogyan befolyásolta életét a szerepjáték. Mint 

látható, a kérdések egy részére csak szubjektív, a válaszadó önjellemzési szintjének 

megfelelő minőségű választ fogok kapni. Igyekszem a kérdéseket pontosan 

meghatározni, leszűkíteni, hisz olyan problémát elemzek, melyre a szerepjátékon kívül 

is rengeteg dolog hatással van. Csak hogy a legnyilvánvalóbbakat említsem: a család, a 

kortárscsoportok, a társadalom, a kultúra. A kutatás helyszíne az Internet. Azon belül 

egy olyan honlap, amelynek neve: Magyar Szerepjátékosok Oldala, címe pedig: 

www.rpg.hu. Az oldalnak több, mint ötezer bejegyzett látogatója van. Az ide helyezett 

kérdőívet közülük töltötte ki körülbelül ötven ember. A kérdőív eredményeit 

statisztikai módszerekkel dolgoztam fel, majd a kapott értékeket értelmeztem.  

 Olyan művet szerettem volna készíteni, amely kutatási eredményekkel 

támasztja alá a szerepjáték hatásait. Szándékom szerint nemcsak azt fogom 

bizonyítani, hogy ez a fajta játék hatással van a személyiségre, hanem azt is, hogy 

pozitív irányba befolyásolja annak fejlődését. Véleményem (és saját tapasztalatom) 

alapján állítom, hogy a szerepjáték segíti a serdülőt önmaga jobb megértésében, 

ismereteit sok területen gazdagítja, miközben szociális kapcsolatok kialakítását és 

fenntartását gyakorolja. Ezek fejlődéséből következik, hogy játékos önbizalma 

növekszik, látótere kiszélesedik.  
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JÁTÉK 
 

Bár a játékot nagyon nehéz definiálni, a következő meghatározást magába 

foglalja fő jellegzetességeit: belső indíttatású, örömet okozó, önmagáért végzett 

tevékenység. Általában nincs célja, haszna mégis akad: tanulni lehet a során, 

testedzésre szolgálhat, a személyiséget fejlesztheti, stb. Számtalan kategóriája, fajtája 

van.  

 

Játék a gyermekkorban 

 

Már a csecsemők is játszanak. Számukra a játék a világ megismerésének 

eszköze. Minden új dolgot kipróbálnak: először csak figyelni képesek, aztán 

megfogják a tárgyakat, majd mikor megtanulnak járni, lehetőségeik kiszélesednek. 

Agyuk fejlődésével egyre jobban meg tudják érteni, mi folyik körülöttük. Gyakorló 

játéknak nevezik tevékenységüket, melynek három összetevőjéről beszélhetünk: az 

ismerkedő játékról, mikor megjelenik valamilyen új inger; a manipulációs játékról, 

mikor változtatásokat eszközölnek a tárgyon; végül az ismétléses játékról, mely az 

előző fajta újabb és újabb megjelenését jelenti, anélkül, hogy újdonságot hozna. [1, 

150. p.] 

Tizennyolc hónapos kor után jelenik meg a fantáziajáték. Ekkor már tud 

beszélni, és lassan képessé válik arra, hogy olyan dolgokra utaljon, amik nincsenek 

jelen. [1, 152. p.] Helyettesíteni tudják a tárgyakat, így lesz a gyufás skatulya autó, és 

igazi kisgyerek a baba. Freud szerint a játék érzelmeket és vágyakat fejez ki. [1, 166. 

p.] Minden, amit a gyerek a valóságban nem tehet meg, kijátszható. Emiatt az 

agresszió gyakran megjelenik a fantáziajátékban. A játék lefolyását sok körülmény 

befolyásolja. Piaget szerint körübelül a nyolcadik életév körül eltűnik a fantáziajáték. 

Persze a képzelet megmarad, csak nem nyilvánul meg tettekben. [1, 170. p.] 

Az utánzás, mint játék egy éves kor körül jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a 

gyerek megismétel cselekvéseket, amiket másoktól látott. Ahogy idősödik, egyre 

bonyolultabb helyzeteket utánoz le. Ez nem pontos másolást jelent. Gyakran kiegészíti 
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a cselekvést, beleviszi a saját gondolatait. Nyolc éves kor körül az utánzás tökéletessé 

válik, így Piaget szerint megszűnik játéknak lenni. Eltűnésének másik oka, hogy 

eddigre a gyerek képessé válik gondolatban lejátszani a dolgokat, vagyis itt sincs 

szükség tettre. [1, 178-188. p.] 

A fantáziajátékra és az utánzásra is jellemző, hogy a kisgyerek kettős 

tudatállapotban van. Beleéli magát az eljátszott helyzetbe, mintha minden más lenne, 

de ennek ellenére különbséget tud tenni a játék és a valóság között. [4, 132. p.] 

A társas játék már pár hónapos korban megjelenik. Sok változáson kell azonban 

végigmennie, míg együttműködő játék lesz belőle. Parten négy szakaszt határozott 

meg. Az első másfél éves korig tart, amikor a szóló, egyedüli játék a jellemző. Két 

éves kor körül paralel játékot játszanak: ugyanazt csinálják, de egymás mellett, nem 

együtt. Óvodás korban jelenik meg az asszociatív játék, mikor már együtt játszanak, de 

nem teljesen ugyanazon koncepció alapján. Nincsenek még szabályok sem. Ezek 

iskolás korban jelennek meg, ekkor beszélhetünk már kooperatív játékról. Főleg a 

fiúkra jellemzők a nagyobb csoportok, a �bandák� létrejötte. A bandán belül csökken 

az eddig jelentős egyének közti versengés, ez inkább más kortárscsoportok felé 

irányul. Legtöbb játékuk fizikai erőn alapuló verseny, főleg sportjátékok. A lányok 

kisebb társaságokat alkotnak, játékukra nem jellemző az erőszak. A szabályok nagyon 

fontosak mindkét nem számára. [1, 200-210. p.] 

 

Játék a felnőttkorban 
 

Pubertáskor környékén csökkenni kezd a játék szerepe az ember életében. 

Komoly követelményeknek kell megfelelnie, koncentrálnia kell feladataira. Ezeknek 

egy részét valószínűleg egyáltalán nem élvezi. Így aztán a játék, mint a mindennapok 

természetes velejárója, a tevékenységek jellemző fajtája eltűnik. Az is hozzájárulhat 

ehhez, hogy egy felnőttől elvárják, hogy legyen komoly, ne játszadozzon, neki 

dolgoznia kell. 

Mindezek ellenére a játék feltűnik a felnőttek életében is. Itt azonban már más 

szerepet tölt be, mint a kisgyermekeknél. Garai László vezette be a specifikusan 
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emberi alapszükséglet fogalmát, ami az ember tárgyi környezet felett gyakorolt 

hatalmának az igényét jelenti. [2, 39. p.] Ezt akkor érheti el, ha szabad. Hernádi Gyula 

így fogalmaz: �A központi, a legfőbb érték a szabadság. A szabadság nem más, mint a 

tér és az idő legyőzése. A külső, a fizikai, a biológiai-pszichikai és a társadalmi tér és 

idő legyőzése. Az ember istenné akar válni. Egyszerre akar minden lenni, mindenütt és 

mindenkor. A szabadság a tér-idő legyőzési folyamathoz való viszonyomat jelenti. Ha 

ez a viszonyom pozitív, tehát a tér-idő legyőzésében eredményt érek el, akkor 

értékbirtoklást élek meg, és jól érzem magam, ha pedig nem, akkor értékhiányt élek át, 

és rosszul érzem magam.� [2, 40. p.] Ez a szabadságszükséglet szimbolikusan is 

kielégülhet, mégpedig a játék útján. A felnőtt megszabadulhat a kötöttségektől egy 

időre. A játéknak nincs erkölcsi felelőssége, célszerűsége, következménye.  

Heller Ágnes azonban figyelmeztet, hogy a játékban megélt szabadság csak 

szubjektív, így nem nyújthat tökéletes kielégülést. Figyelni kell arra is, hogy a játékba 

való menekülés ne legyen megszokás, valamint hogy a valóságra ne vonatkoztassa át a 

játék szabályait. [2, 52. p.] 

Egyes írók a társadalmi szerepek �eljátszását� és a profi sportolók 

tevékenységét is játéknak nevezik. Mások azonban azt hangsúlyozzák, hogy ezekben a 

cselekedetekben már megtalálható a haszonszerzés motivációja, így már nem 

minősülnek annak.  

Játéknak tekinthetjük viszont az esztétikai jellegű tevékenységeket, a rejtvények 

és rejtélyek megoldását, a vicceket. Míg nem motiválja külső cél, addig ide tartoznak a 

szerencse- és stratégiai játékok is. Ezek inkább a felnőttekre jellemzőek, mint a 

gyerekekre.  

A szerepjáték magán hordozza mind a felnőtt, mint a gyermeki játék bizonyos 

jellemzőit. Ezzel részletesen a következő fejezetben foglalkozom. 
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A SZEREPJÁTÉK 

 

A szerepjáték története 
 

A szerepjáték gyökereit a huszadik század közepén elterjedő fantasztikus 

művekben (regények, folyóiratokban publikált novellák) kell keresni. A fantázia 

történetek írása azonban még ennél is messzebbre nyúlik vissza. Kezdetben a meséket 

sorolhatnánk ide, melyeket a gyerekek szórakoztatására találtak ki. Később a 

felnőtteknek szánt irodalomba is megjelentek a mese elemei, lásd például Homérosz: 

Odüsszeia és Iliászt. A középkorban a mese elemei gyakran a valóság részeivé váltak: 

az emberek számára léteztek a boszorkányok, vámpírok, varázslók. A tudomány 

fejlődésével ezek eltűntek, visszatértek a mesékbe. A történetek történelmi 

eseményeket, különféle társadalmi problémákat meséltek el: és mind a valóságban 

játszódott. De megjelentek olyan komoly alkotások is, amikben a fantázia elemei újra 

észrevehetőek, például E.T.A. Hoffmann Az arany virágcserépjében (1820), vagy 

Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjében (1830).  

Változás akkor következett be, amikor a kitalált világot már kidolgozták 

(társadalmát, jellegzetességeit), és több történet is ott játszódott. Például a XIX. század 

első felében a Bronte testvérek (Charlotte, Anne, Emily, Branwell), hogy magányos és 

boldogtalan gyermekkorukat jobbá tegyék, megalkották képzelt világukat, szereplőket 

találtak ki és életükről folytatásos történeteket írtak. A huszadik század elején H.P. 

Lovecraft fantasztikus regényeiben a felvilágosult, tudományban hívő ember olyan 

lényekkel kerül szembe, melyek megingatják és őrületbe kergetik racionalitásban bízó 

elméjét. Szörnyű istenek, földönkívülieket imádó szekták, a tudomány újszerű 

alkalmazásai által átváltozott emberek népesítik be világát, mely akár a miénk is 

lehetne. 

A legnagyobb változást azonban az 1954-ben megjelent J.R.R. Tolkien A 

gyűrűk ura című regénye jelentette. [6] Fiatalok és idősek millióit varázsolta el 

fantasztikus világa, népszerűsége az elmúlt ötven évben csak nőtt. Felnőtt emberekkel 
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ismertette meg újra a mese fogalmát, lehetőséget adva a valóságtól való 

elrugaszkodásra. 

A következő nagy lépést amerikai egyetemisták tették meg a hetvenes években. 

A fantasztikus mesékből játékokat hoztak létre, olyan játékot, melyhez csak három 

dolog kellett: egy kitalált világ, annak szabályai és a saját képzeletük. A nyolcvanas 

évekre már egy-egy játékrendszer széles körben elterjedt, és lassan megjelentek a 

különböző szerepjátékcégek által kiadott hivatalos szabálykönyvek. A népszerűség 

növekedett, egyre több fajta világ leírása, kiegészítő anyagok sora jelent meg. A 

szerepjáték üzletté vált, a vásárlók igényeit már a világokban játszódó regények, 

folyóiratok, boltok elégítették ki. A szerepjátékosok számára klubok jöttek létre, 

országos-nemzetközi kapcsolatot alakítottak ki egymással, táborokat, versenyeket 

rendeztek. A kilencvenes években ez a folyamat erősödött, a már felnőtt 

szerepjátékosok sok helyen felkarolták a kezdőket, összefogták tevékenységüket, és ez 

a tendencia ma is folytatódik. 

Magyarországon körülbelül a nyolcvanas évek közepén jelent meg a 

szerepjáték, akkor még idegen nyelvű forrásokból táplálkozva.  Széles körben a 

kilencvenes évek elején kezdett elterjedni, mikor már magyar nyelven is adtak ki 

rendszereket. Az üzlet hazánkban is megjelent, és a piac egyre terjeszkedik. Jelenleg 

már tíz körül van a magyarra fordított vagy magyarok által alkotott rendszerek száma. 

Boltok, levelezős szerepjátékok, rendszeres rendezvények, folyóiratok segítik a 

játékosok népes táborát. 

 

Mi is az a szerepjáték? 
 

 Mint írtam, a szerepjáték egy játékfajta. Általában kettő-öt játékos vesz részt 

egy-egy �játék-délutánon�, de előfordulhat egy, vagy ötnél több is. A résztvevők 

száma hatással van a történetre, egyértelmű, hogy kevés embernek mást és máshogy 

kell mesélni, mint soknak. Minden játékosnak van egy karaktere, akit a képzelt 

világban megszemélyesít. Ez egy többé-kevésbé részletesen kidolgozott alak, akinek 

három fő alkotórésze van: a statisztikái, a környezete és a személyisége. Az előző a 
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fizikai paramétereit jelenti számokkal kifejezve (milyen erős, mihez milyen jól ért, 

stb). A statisztikát szabályok alapján kell elkészíteni. A környezet azt jelöli, ami az 

adott világban körülveszi a karaktert: a lakása, felszerelési tárgyai, kapcsolatai, barátai. 

Mikor a karakter készül, akkor ezeket általában a kezdőpénzből vásárolják meg: a 

rendszer alkotói így szabnak határt a játékosnak. A harmadik összetevőhöz már csak 

javaslatokat tesznek a rendszerek, itt a játékos szabadon választhat. Vannak, akik 

részletesen kidolgozzák az alakított egyén személyiségét, mások csak a legfontosabb 

vonásokat határozzák meg és általában sztereotípiákat használnak (pl.: magányos 

zsaru).  

 A játékban ezenkívül még részt vesz egy játékvezető (játékmester, 

kalandmester, mesélő) is. Összetett feladata van: leírja a helyzeteket, játszik a nem-

játékos-karakterekkel, kitalálja a történetet, dönt a szabályok alkalmazásáról. 

Munkájának első lépése a felkészülés. Megírja a mesét, amibe a karaktereket bele 

fogja helyezni. Szituációkat, konfliktusokat talál ki, végiggondolja ezek 

következményeket. A rendszernek megfelelően létrehozza a helyszíneket és a 

szereplőket, vagyis a nem-játékos-karaktereket (NJK-kat). Ugyanúgy, ahogy a 

játékosok, a mesélő is elkészíti azokat, akiket meg fog személyesíteni. Ez esetenként 

tíz-húsz, de akár ötven-hatvan NJK-t is jelenthet. Persze az alapok kidolgozása 

egyénfüggő, és nem mindig függ tőle a játék élvezhetősége.  

 A játék mindig valamilyen szabályok alapján folyik, melyet egy 

szabálykönyvben foglalnak össze a világ alkotói. Ezek az alkotások általában több 

száz oldalasak, és mindent tartalmaznak, ami a játékhoz szükséges. Egy része a 

világleírás, mely részletesen tájékoztat a helyszín jellegzetességeiről. Megint másik 

része a karakteralkotást szabályzó fejezet. Mindig található a könyvben olyan rész, ami 

a mesélőknek nyújt segítséget. Valamint fontos rész még a játék során alkalmazandó 

szabályok leírása. Megmondja, bizonyos helyzeteket hogyan lehet megoldani. 

Gyakorlatilag ez a rész szól a valós világ szimulálásáról. Ha a karakter valamilyen 

próba előtt áll, akkor a statisztikáiból a megfelelő tulajdonságát használja a 

leküzdésére. Általában akkor kerül sor valamilyen szabály alkalmazására, ha a 
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szituációt nem lehet párbeszéddel megoldani. Egy ilyen eset előfordulásának az esélye 

a játék stílusától erősen függ, de bármikor megeshet, hogy például a játékmester 

felszólítja a játékost, dobjon Észlelés próbát, hogy észreveszi-e, valaki figyeli. De 

ilyen lehet, hogy sikerül-e megjegyeznie valamit vagy ha a karakter valamilyen tudását 

szeretné felhasználni, amit a játékos nem birtokol (pl.: ha ügyvédet alakít). Előfordul, 

hogy a szociális helyzeteket sem játszák ki, hanem egy egyszerű próbával döntik el, 

hogy például a karakter meg tud-e győzni valakit az igazáról. A különböző fizikai 

tevékenységek (futás, autóvezetés, de leginkább a harc) eredményét szinte mindig 

próba (próbák sorozata) határozza meg. A tulajdonság csak azt jelöli, hogy a karakter 

maximum milyen jól képes megoldani a feladatot, de a valós világban sem tudunk 

mindig ugyanúgy végrehajtani egy cselekvést, így még a szerencse is beleszól a 

sikerességbe. Ennek szimulálására kockadobást használnak. Ezután a játékmester által 

meghatározott célszámot figyelembe véve derül ki, hogy sikerült-e végrehajtani a 

feladatot. Például: a karakter át akar ugrani egy vermet. Ehhez az erő tulajdonságát 

kell használnia, ami nála négyes, tehát négy kockával dobhat. Látható, hogy a négy 

kocka miatt nagyobb esélye van sikeresen végrehajtania a feladatot, mintha csak kettes 

lenne a képessége. A célszám ötös. Ez azt jelenti, hogy például ha a rendszer tíz 

nehézségi fokot használ, ahol a kettes a legegyszerűbb feladat (egy méteres gödör), 

míg a tízes a közel lehetetlen (nyolc méteres gödör), akkor az ötös egy közepes 

nehézség (három méteres gödör). A játékosnak ennyit vagy nagyobbat kell dobnia a 

sikerért. Dob egy hatost, két hármast és egy egyest. Ekkor a mesélő közli, hogy a 

karakter átugrotta a vermet. Az egy siker azt mutatja, hogy éppen csak sikerült az 

ugrás, így a játékmester megjegyezheti, hogy: �Földet érésnél kicsit megcsúszol, 

kezeddel a levegőbe markolászva próbálod egyensúlyod visszaszerezni az alattad ásító 

szakadék felett, és végül sikerül. � Természetesen a különféle rendszereknek más-más 

a szabályzata. 

 Ha minden előkészület megtörtént, akkor a résztvevők összegyűlnek. Ez vagy 

valamelyikük otthonában, vagy valamilyen klubhelyiségben történik. Általában egy 

asztalt ülnek körbe. Mindenki előtt ott van a karaktere leírása és dobókockák. A 
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játékmester előtt a szabálykönyv és a jegyzetei, mely alapján mesél. A játék 

gyakorlatilag a mesélő monológjaiból, párbeszédekből és kockadobásokból áll. 

Mindeközben a játékosok kilépnek testükből és eggyé válnak alteregójukkal. Akár 

hősökké, akár bűnözőkké válnak, mindenképpen valaki más lesznek, akinek a bőrében 

új dolgokat tapasztalnak meg, kevesebb kötöttséggel élhetnek. Ők maguk járnak a 

játékmester által leírt tájon, úgy beszélnek a mesélő által megszemélyesített 

karakterekkel, mintha ők maguk találkoztak volna velük. Természetesen eközben 

figyelembe veszik karakterük lehetőségeit, személyiségének megfelelően reagálnak. A 

játékmester aszerint alakítja a történetet, ahogyan a játékosok cselekednek. A 

karakterek előtt kell, hogy legyen egy cél, amit el akarnak érni. Ez lehet valamiféle 

megbízatás (�szabadítsd ki a királylányt�), de akár maguktól is nekiállhatnak 

valaminek (�nyitok egy kocsmát�). Cselekedeteik ez irányba mutatnak. Hogy 

sikeresek lesznek-e, az leginkább rajtuk áll. Egy történet több héten át is tarthat, és ha 

vége, akkor egy új kezdődik, mely gyakran az előzőre épül. A karakterek közben 

fejlődnek, mind képességeikben, mind személyiségvonásokban, ahogy a játékos egyre 

több helyzetben kipróbálja és megismeri.  

Mint látható, ez egy nagyon összetett játékforma. Magán hordozza különböző 

gyermeki játékok sajátosságait, csak abban különbözik, hogy itt minden verbálisan 

történik, kockadobásokon kívül más cselekvés nem nagyon zajlik. A játék során a 

résztvevők új dolgokkal ismerkednek meg, melyeket aztán megpróbálhatnak 

megváltoztatni, manipulálni. Hogy fantáziajátékról van szó, az nem vitás. Ahogy a 

kisgyerekekre, úgy a játékosokra is jellemző a kettős tudatállapot. Természetes, hogy 

társas játék, hisz csoportban játszák.  Bonyolult szabályrendszere teszi szabályjátékká. 

Legfőbb motiváció talán a kikapcsolódás. A valóságtól való megszabadulás egy 

időre. A játékos következményektől mentesen tevékenykedhet kedve szerint egy 

alternatív világban. Hogy valóságosabbnak tűnjön, ott is vannak korlátok. Emellett a 

játék intellektuális kihívás is. Gyakran találhatóak meg benne különféle rejtvények, 

rejtélyek. Stratégiai játéknak is felfogható, hisz a játékosnak erőforrásainak 

megfelelően kell cselekednie, kihasználnia képességeit.   
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Mint írtam, a játékos bárhol, bármikor, bárki lehet a játékon belül. Álljon itt pár 

példa arra, mivé is válhat. 

 

Példa játékrendszerekre 
 

Vampire, the Masquerade: A történetek a jelenben játszódnak. Majdnem minden 

olyan, mint a mi valóságunkban. De sokkal sötétebb. Korrupció sző be mindent. A 

bűnözés az egekben. A környezetszennyezés tragikus méretű. A társadalmi 

különbségek óriásiak. A háttérben pedig vámpírok állnak. Akik közé a karakterek is 

tartoznak. Többek és kevesebbek az embernél, és ugyanolyan sokfélék. A játék nem 

arról szól, hogy minél több ember vérét szívják ki. Céljaik hasonlóak, mint az 

embereké, de különleges korlátaik és képességeik torzítják útjukat.  

 

Cyberpunk 2020: 2020-ra megváltozott a világ. A technika fejlődése hihetetlen 

dolgokat művelt az emberrel. Egyesek az agyukat kapcsolják a számítógépre, mások 

fegyvereket építenek a testükbe. A kizsákmányolt földön multinacionális cégek 

harcolnak szó szerint egymással a minél nagyobb profit érdekében. Az emberek egyik 

része a cégek �rabszolgája�, másik része nyomorban tengeti életét. A karakterek is az 

utóbbi csoportba tartoznak, megélhetésükért, túlélésükért kell küzdeniük, 

reménykedve, hogy valahogy jobbra fordul a sorsuk.  

 

Advanced Dungeons&Dragons: Ez egy klasszikus fantasy szerepjáték. Leginkább a 

középkort idézi világa: a kitalált földeken királyok uralkodnak, hűbéri rendszer van 

alkalmazásban, nemesek, lovagok, tolvajok, erdőjárók és parasztok népesítik be. A 

háttér többi részét a mesékből merítették: a mágia itt valóság, a panteonban több isten 

is ül, akik varázslatos képességekkel ruházzák fel papjaikat. Az embertől különböző 

fajok is megjelennek: tündék, törpék, félszerzetek. Az ellenfelek is nagyrészt a 

mesékből lépnek ki: óriások, orkok, sárkányok ellen lehet küzdeni, és hőssé válni.  
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SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 

 

 A szerepjáték leginkább a serdülőkre jellemző játékforma. Ebben a korban 

alakul ki az ember identitása, személyisége nagy átalakuláson megy keresztül. A játék 

során a fiatal különböző szerepeket játszik el, különféle szituációkba kerül, értelmi és 

érzelmi hatások érik. Ezek nyomot hagyhatnak a személyiségen. Emiatt meg kell 

vizsgálnunk, hogyan változik meg az ember a serdülőkorba érve. 

 A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek olyan dinamikus 

szerveződése, amely az egyén jellegzetes viselkedéseit, érzéseit, gondolatmintáit hozza 

létre. [3, 39. p.] Tehát minden embernél más és más. Ez megkülönbözteti minden 

egyéb élőlénytől, és a többi embertől is. A személyiség egésze kapcsolatban van a 

külvilággal, így mindenki szembesül vele. A személyiség az élet során változik. 

 

A születéstől a kisiskoláskorig 
 

 A személyiségfejlődés a világra jövetel után azonnal megindul. Látható, hogy 

az egyének már ekkor különböznek egymástól: az egyes csecsemők aktivitása, sírásuk 

mennyisége, stb. eltér. A kezdetben genetikailag meghatározott összetevőkre (fizikum, 

temperamentum, intelligencia) környezet is hatást kezd kifejteni. Öt hónapos kora után 

már utánozni képes, akaratlagosan mozog, sokféle érzelmet fejez ki. Kifejlődik az 

emlékezete, felismeri a környezetében lévő dolgokat. Képes átérezni mások 

lelkiállapotát is. Egyéves kor körül kezd el járni, ami fontos lépés a függetlenedés, az 

egyénné válás útján. Ezek azonban még csak szenzo-motoros tevékenységek, nem 

tudatosak. Ekkor még csak benyomásokra reagál. [3, 125-127. p.] 

 Másfél éves kor körül jelenik meg az úgynevezett testi én. Ez a különböző 

szerveink, testrészeink által keltett állandó érzékletek, valamint a világban megélt 

frusztrációk következtében keletkezik, melyek jelzik számunkra, hogy létezünk. 

Allport szerint: �A testi érzés egész életünk folyamán a saját magunkról alkotott 

tudatunk horgonypontja marad.� Kialakulásának feltétele, hogy az agykéreg elérje azt 

a fejlettséget, hogy tapasztalatokat legyen képes elraktározni. [3, 128. p.] 
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 Fontos itt beszélni a tanulásról, mint a személyiségfejlődés leglényegesebb 

feltételéről. A csecsemőkorra leginkább a kvázi-mechanikus szemlélet illik, amely 

szerint a tanulás inger-válasz rendszerben működik: összetevői a feltételes reflex, 

megerősítés, gyakoriság, elsőbbség, újdonság, stb. Később a kognitív tanulás lesz 

jellemző, amely magába foglal már tudatos mérlegelést, megértést, szándékot és én-

vonatkozást is. [3, 122-123. p.] 

 A kisgyerek kétéves kora körül tanul meg beszélni. Képessé válik a 

környezetében lévő dolgok megnevezésére, és így önmagához viszonyítani őket. 

Értelmet kap a saját neve is: újabb dolog különíti el a világtól. Minden egyéb dolog is, 

ami megkülönbözteti a környezetétől, erősíti az én-tudatát. Bár még sok mindennek 

nincs tudatában (érzelmei, érzetei), fokozatosan kialakul a folytonos én-azonosság 

érzése. Két és fél évesen már saját mentális állapotairól is beszél. Képes megérteni a 

szabályokat, de nem feltétlenül tartja be őket. Fejlődő önértékelésének jele, hogy 

állandó ellenkezéssel védi azt. [3, 130-134. p.] 

 Hároméves kortól már sok információt tud tárolni emlékezetében, ami segíti a 

világ gyorsabb, részletesebb megismerését. Egyenlőre még nem képes műveleti szintű 

reprezentációkra, a dolgokhoz érzelmi alapon közelít. A valóság és a fikció nem vált 

még szét. Óvodás korban igaznak és kötelezőnek gondolja, amit a felnőttek mondanak 

neki. Gondolkodása egocentrikus: mindent a saját szemszögéből figyel, nem képes 

más vonatkoztatási rendszerben gondolkodni. Kialakul a versengés képessége, megérti 

a tulajdon fogalmát. Nagyon fontos a nemi identitás létrejötte, képessé válik az 

emberek nemek szerinti csoportosítására. Saját és mások mentális modelljeit 

reprezentálni és manipulálni tudja. [3, 137-138. p.] 

 Hatéves kortól nagy változások következnek be: a gyermek testi fejlődése 

felgyorsul, gondolkodásmódja megváltozik. Ügyesebbé válik, képes műveleteket 

végezni, problémamegoldó gondolkodás jellemzi. Kialakul a tudatos és szándékos 

figyelem. Ítéleteit önállóan is meg tudja hozni, felismeri, hogy van véletlen is.

 Iskolába kerül, és ott társas kapcsolatokat alakít ki. Tagja lesz valamilyen 

csoportnak, mely sok előnnyel jár számára: támaszt, biztonságot, megfelelő társaságot 
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nyújt, valamint jó terep az én érvényesítésére. Nyolc éves kor körül már pszichológiai 

sajátságokkal jellemzi az embereket, meg tudja magyarázni viselkedésüket. 

Megjelenhet az altruizmus, de ezt társadalmi, kulturális körülmények befolyásolják. A 

segítségnyújtáskor a másik szempontját, vagy erkölcsi okokat vesz figyelembe.  

 Rájön, hogy különbözően kell viselkednie különböző helyzetekben (például 

máshogy szüleivel, mint barátaival). Ez tovább erősíti énjét. Még mindig fontos a 

felnőttek véleménye, a szabályokat betartja. Viszont már másként viszonyul a 

felnőttekhez, mint a kortársakhoz: előzőek felé lojalitást érez, míg utóbbiakkal a 

kölcsönösséget keresi. Erkölcsi érzékkel kezd bírni, tiszteli a törvényeket, de több 

szabályrendszert is elfogad (szülő-banda), valamint maga is alkot szabályokat. Rájön, 

hogy racionális képességei vannak, a gondolkodásról is gondolkozni kezd. [3, 138-

140. p.] 

 

A serdülőkor sajátosságai 
 

 A serdülőkor körülbelül tizenkettőtől huszonegy éves korig tart, de pontos 

kezdete és vége egyénfüggő. Az elejét a testi változások megjelenése jelöli: 

testmagasság- és testsúlyváltozás, a testfelépítés átalakulása, valamint a külső és a 

belső nemi szervek fejlődésének megindulása. [4, 176-177. p.] 

Tizenöt éves kor körül a központi idegrendszer fejlődése befejeződik. A gyerek 

képessé válhat a formális műveleti gondolkodásra, képessé arra, hogy 

elvonatkoztasson a konkrét dolgoktól, gondolatokat és ítéleteket alkosson és 

kombináljon, elméleteinek helyességét ellenőrizni tudja, de ez egyénenként változó. 

Képes előre és a lehetőségeken gondolkodni. Megérti, hogy véleménye szubjektív, 

nem abszolút igazság és így vitatható. Önmeghatározása sokkal részletesebb és több 

dimenziójú lesz, mint régebben. Az emlékezet tovább fejlődik, a gyerek új emlékezeti 

stratégiákat sajátít el. [4, 180. p.] 

A testi, szexuális érés újra önmaga felé fordítja a fiatalt. Eddig a 

kortárscsoportok, a család nagyban meghatározta én-azonosságát, de most változások 

miatt újra felmerül a kérdés: �ki vagyok én?� Gondolkodni kezd önmagáról, melyet 
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gyakran labilitás, önbizalomhiány jellemez. Próbáknak veti magát alá, versenyez 

másokkal. Önmaga egyre jobb megértése eltávolítja a környezettől, jobban meg akarja 

élni elkülönülését, függetlenebb szeretne lenni. Ez konfliktusokhoz vezet. A gyerek 

egy új társadalmi státusz, a �felnőtt� rang eléréséért küzd. Az idősebbek gondolatait, 

eredményeit elveti, de a követendő példát is ott keresi. Problémát okoz számára, hogy 

nemcsak egy új ént kell kialakítania, hanem többet, mivel különböző helyzetekben 

másképpen kell viselkednie. [3, 140-143. p.] 

A serdülő minden lázadása és problémája ellenére aktív kapcsolatban van a 

környezetével. Megtanul jobb ítéleteket hozni másokról, mások ítéleteiről (ekkor 

figyelembe kell vennie társadalmi-kulturális kategóriákat is), valamint neki is szüksége 

van rá, hogy minősítsék, értékeljék. Ez segíti az identitását alakítani, helyesen 

érzékelni önmagát. 

Erikson szerint a serdülő újra átéli a négy korábbi fejlődési szakasz krízisét: a 

bizalomét, az autonómiáét, a kezdeményezését és a teljesítményét. [5, 652. p.] 

A bizalom azt jelenti, hogy olyan személyekre van szüksége, akikben hihet, 

akiknek bizonyíthat. Ezek egy részét a kortárs csoportok között találja meg.  Ők 

segítenek elszakadni a családtól, támaszt és társaságot nyújtanak, olyan közegben lehet 

a gyerek, amit jól ismer. A serdülő barátai a pubertás korai szakaszában rendszerint 

vele megegyező neműek. Az érzelmi támogatás, megértés, elkötelezettség, intimitás 

jellemzi ezeket a kapcsolatokat. Később az ellenkező nem körében kezd olyan társat 

keresni, aki elfogadja és szeretni tudja. A gyerek általában valamilyen nagyobb 

kortárscsoportba is beletartozik, mely nagy befolyással van rá. A serdülő rendszerint 

valamilyen ideológiát is magáévá tesz identitása kialakítása során. Hogy ez az 

ideológia milyen irányultságú, arra a környezet nagy hatással van (társadalom, 

kortárscsoport). Az elv, amit követ, segítséget nyújt neki eligazodni a tökéletlen 

világban. Néha szélsőséges utakra vetődik. 

Az autonómia önállósodást jelent, vagyis saját életéről ő maga akar dönteni, és 

általában elutasítja a szülők álláspontjait. 
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A serdülő álmokat sző, elképzeli, milyen lesz felnőttként. Ezek irányában 

lépéseket is tesz, nem törődve a felnőttek esetleges helytelenítésével. Bár céljai nem 

feltétlenül megvalósíthatóak, a kezdeményezés képessége erősíti identitását. 

A teljesítmény azt jelenti, hogy a gyereknek felelősséget kell vállalni a céljaiért 

és munkája minőségéért.  

A szexuális identitás kialakulása is igen fontos. Bár az óvodáskorban már 

feldolgozta ezt a kérdést az egyén, a változások miatt újra előtérbe kerül. Felmerülnek 

olyan kérdések, mint szex, házasság, szülőnek lenni. A példák, amiket követhetnek, 

változatosak, mivel huszadik században eltűnt a kemény, dolgozó férfi-gyenge, 

gyermeknevelő nő sztereotípia. A női egyenjogúság, a szexuális forradalom új 

szerepeket hozott magával, melyekből a serdülőnek nem feltétlenül könnyű 

választania. Az ellenkező nem felé fordulás problémákat hoz magával: újfajta 

kapcsolatot kell kialakítania a serdülőnek. [4, 192-193. p.] 

A családról való érzelmi leválás (az érzelmi biztonság feladása) az egyik 

legfontosabb lépés, és így az egyik legkritikusabb is. Az embernek érzelmileg 

függetlenednie kell a családtól, a szülőktől, hogy aztán önállóan tudjon dönteni. Ha 

nincs mögötte ez az óvó réteg, akkor felelősséget kell vállalnia tetteiért. A leválást 

elősegítheti az értelmi fejlődése, az erős identitás, a helyzetek önálló értékelésének 

képessége, a kortárscsoportok. A leválás szélsőséges esetei a túl szorosan kötő család 

és a túl korai leválás. Első esetben a gyerekből önállótlan felnőtt lesz, aki nem képes 

kortárskapcsolatokat kialakítani. Második esetben szeretethiányos lesz a felnőtt, amit 

nagy valószínűséggel valamilyen függőséggel fog kompenzálni, valamint viselkedése 

nem fog megfelelni a korának. [5, 658-659. p.] 

Az erkölcsi fejlődésnél Kohlberg modellje irányadó. Ő három fő részre bontotta 

a fejlődést: prekonvencionális, konvencionális és posztkonvencionális szintre. Ezek 

mindegyike két szakaszra van osztva. A serdülők döntő része a hármasba vagy 

négyesbe tartozik. Az előbbit Kohlberg a jógyerek-orientáció szakaszának nevezi: a 

gyerek jó akar lenni, alkalmazkodik a szabályokhoz mások jóindulatának elnyerése, és 

helytelenítésének elkerülése végett, akkor is, ha nincs jelen az erkölcsöt képviselő 
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személy. Az utóbbi a tekintély-orientáció szakasza: a törvényeket és társas szabályokat 

betartása annak érdekében, hogy elkerülje a tekintély helytelenítését, valamint az abból 

eredő bűntudatot, hogy nem teljesítette a kötelességét. [5, 643-644. p.] 

Az identitásra sok körülmény van hatással: kultúra, társadalom, szociális 

helyzet, a család, kortársak, a személy neme. Ezek meghatározzák az önbecsülést, a 

gondolkodásmódot, a lehetőségeket és befolyásolják, hogy a serdülő milyen 

szerepeket próbál ki. 

A családban gyakran probléma a gyermek testi és szellemi növekedése, 

közelítése a szülőkhöz. Optimális esetben az eddigi alá-fölérendelt, tekintélyelvű 

kapcsolat barátivá válik. Azonban főleg a korai serdülőkorban sokszor konfliktusok 

alakulnak ki, általában az azonos nemű szülővel. A csonka családokban a problémák 

súlyosabbak szoktak lenni. [4, 203-205. p.] 

A serdülőkor sok problémát eredményez. Sokuk természetes velejárója a 

dolognak, és a gyerek meg tud vele birkózni. A függetlenedési vágy miatt, ahogy 

csökken a szülői kontroll, gyakran szeg meg szabályokat. Ez néha veszélyeket hordoz 

magában. [4, 210-211. p.] 
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A KUTATÁSI MÓDSZER BEMUTATÁSA 

 

A kutatás körülményei 
 

A kutatás végrehajtásához kérdőíves módszert alkalmaztam. Erre azért volt 

szükség, mert véleményem szerint legközvetlenebbül maguktól a szerepjátékosoktól 

kaphatok információt a játék körülményeiről és hatásairól. Sajnos reprezentatív 

felmérést nem készíthettem, mert nem ismert a játékosok száma, a nemek és az életkor 

szerinti megoszlásuk. Erre vonatkozóan tudtommal sem hazánkban, sem külföldön 

nem készült semmilyen felmérés. 

A kutatásban a tizenkettőtől huszonhárom évesig terjedő korosztályt kérdeztem 

meg. Erre azért volt szükség, mert a személyiség alakulása ebben az időszakban 

jelentős, én pedig pont az erre gyakorolt hatást szerettem volna elemezni. A tizenkét 

évesek éppen elkezdik a serdülőkort, amikor is az identitásuk elkezd kifejlődni, az 

ennél fiatalabbaknál ez még nem történik meg. A huszonhárom évnél idősebbek már 

teljesebb személyiséggel rendelkeznek, ami már nem változik nagy mértékben (vannak 

negyven éves játékosok is). 

A kutatás helyszíne az Internet volt. A kérdőívet a Magyar Szerepjátékosok 

Oldala nevű honlapra (www.rpg.hu) helyeztem fel, az ezt látogatók töltötték ki. Ebből 

következik, hogy csak olyanokhoz jutott el, akik hozzáférnek a hálózathoz, és 

látogatják is ezt az oldalt. Elmondhatjuk azonban, hogy a magyar fiatalok nagy része 

hozzáfér a nethez (főleg iskolában, de egyre többen otthon is rendelkeznek 

kapcsolattal), valamint, hogy a magyar szerepjátékosok érdeklődnek a hobbijuk után, 

és ismerik ezt a honlapot. Ezt támasztja alá a körülbelül 5500 regisztrált tag, valamint 

hogy ez a szám naponta hússzal növekszik. [7] A kérdőív kitöltése természetesen 

önkéntes volt, és ezt bárki, aki az oldalra vetődött, megtehette. Ezek alapján 

mondhatom, hogy a mintagyűjtés véletlenszerű volt. 
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A kérdőív felépítése 
 

A kérdőív huszonnégy kérdést tartalmazott. Egy kérdésre több választ is lehetett 

adni. A kérdések nyolc kérdéskör köré csoportosultak. Ezek közül néhány összefügg, 

ugyanazt a dolgot más-más oldalról közelíti meg, hogy teljesebb képet alkothassak 

róla.  

Az első kérdéskör általános adatokra kérdez rá. A kiértékelésnél figyelembe 

kell venni a válaszadók megoszlását nemek, korosztályok és esetleg végzettség szerint 

is. 

A második kérdéskör már a szerepjátékra vonatkozó általános információkat 

szeretné megtudni. Ilyen, hogy mennyi ideje játszik az egyén (ebből megállapíthatjuk 

azt is, hány évesen kezdte), milyen sűrűn és miért. 

A harmadik kérdéskör még mindig általánosnak tekinthető, de már 

összefüggésben van későbbi válaszokkal, és a játék hatásaival. Itt arra kérdeztem rá, 

kikkel játszik, hány fős csoportban és milyen a nemek megoszlása. 

Ezután arról érdeklődtem, hogy a játékos hogyan alakítja ki karakterének 

jellemét. Fontos szerintem, hogy milyen személyiséget próbál eljátszani, mennyire 

részletesen dolgozza ki jellemzőit. Az is lényeges, hogy ezzel egy-egy karakterrel 

mennyi időn át szeret játszani. 

A kedvelt játékstílus, a probléma megoldási mechanizmusok és a játékban való 

részvétel aktivitása mind jellemzi a játékost, így ezekre is rákérdeztem. 

A következő kérdéskör a karakterek által alkotott csoportra vonatkozott. Arra, 

hogyan működnek együtt, a megkérdezett karaktere mennyire szól bele a közös 

ügyekbe, és hogy egyátalán mi tartja egyben a csapatot. 

Ezután a játékra való felkészülésre kérdeztem rá. A játékos utánanéz-e a 

játékhoz, és a karakter megszemélyesítéséhez szükséges információknak, mennyire 

tervezi meg, amit el akar érni a játékban. 

Végül az utolsó három kérdés arra kereste a választ, hogy a játékos szerint 

mennyire volt hasznos a szerepjáték. Mivel objektív válaszokat szerettem volna, így 
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arra kérdeztem rá, próbálta-e a játékos a játék során szerzett információkat, 

tapasztalatokat felhasználni az életben. Érdekes kérdés az is, hogy a játékos 

viselkedett-e úgy a valóságban, ahogy valamelyik karaktere tenné. 

 

A kutatás nehézségei  
 

 A szerepjáték nem egy egzakt tudomány, amit pontosan leírt szabályok 

irányítanak. Azt pedig végképp nem lehet szabályozni, hogy a játékosok hogyan 

játszanak. Ez egy szórakozás, amit mindenki úgy űz, ahogy akar. Ennek megfelelően 

nincs két egyforma társaság és játék. A teljesség igénye nélkül felsorolok pár változót, 

amitől a játék milyensége (esetenként a minősége) függ: résztvevő játékosoktól és a 

mesélőtől (stílusuk, attitűdjeik, ismereteik), a játék fantáziavilágától, a mese stílusától, 

a megszemélyesített karakterektől, a beleéléstől, a hangulattól.  

 Nem véletlen, hogy bizonyos kérdésekre nem kaphattam konkrét választ (főleg 

az utolsó három). A felsorolt változók befolyásolták a válaszadókat, mindannyiuk 

számára kicsit más a játék, és így más a kihatása az életükre is.  

 

A kiértékelés 
 

 A kérdőívre ötvenhat válasz érkezett. Ennyi véleményem szerint elég a 

hipotézisem igazolására, amely szerint a szerepjáték hasznos a játékos számára, 

ismereteit önmagáról, a világról és a benne zajló folyamatokról bővíti, valamint társas 

kapcsolatait is fejleszti.  

 A válaszadók döntő része férfi, csupán három lány szerepel köztük. A kor 

szerinti megoszlás is kissé szélsőséges: mindössze a válaszadók egyharmada 

tizenkilenc éven aluli. Ők mindannyian középiskolába járnak. A többiek nyolcvanhat 

százaléka egyetemista vagy főiskolás, ketten szereztek már diplomát, hárman pedig 

érettségit. A válaszadók között nincs tizennégy éven aluli. Ennek két oka lehet: 

egyrészt általános iskolákban nem valószínű, hogy Internetezni tudnak a gyerekek, 

másrészt a szerepjátékosok aránya nem túl nagy ebben a korcsoportban.  
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 A következő kérdésre válaszolva (�Mennyi ideje játszol?�) derült ki, hogy a 

játékosok 46,4 százaléka középiskolában kezdte a játékot. A válaszadók 48,2 

százaléka viszont már általános iskolában megpróbálkozott vele. Ez két ok miatt lehet 

fontos. A gyerekek valószínűleg idősebbek társaságában, vezényletével, velük sok időt 

eltöltve játszanak, és ebben az életkorban egyrészt fontos a példaképkeresés, aminek 

megfelelő mintául szolgálhatnak a nagyobbak, másrészt tanulhatnak tőlük, 

tapasztalatokat vehetnek át. Ez lehet a játék kapcsán, de azon kívül, hétköznapi 

helyzetekben is segíthetnek nekik, hiszen a játékosok általában barátok. A másik ok, 

ami lényeges lehet, hogy a játék ráirányítja a gyerek figyelmét arra, hogy valamilyen 

szereppel kell azonosulnia. Nem véletlen, hogy a legtöbb fiatal magánál idősebb 

alakokat személyesít meg, hisz az identitását keresi.  

 Az is érdekes, hogy a válaszadók 91 százaléka tizenhét éves kora előtt kezdett 

el játszani. Körülbelül ekkorra tehető, hogy a serdülőben kialakul a formális műveleti 

gondolkodás. Képessé válik elvonatkoztatni a konkrét dolgoktól, elméleti szinten tud 

gondolkodni. Felmerül a kérdés, hogy ezek feltételei a szerepjátéknak, vagy pedig 

fordítva, a szerepjáték segíti ezeknek kialakulását, fejlődését. Az tény, hogy a játék 

során számos gondolati műveletet kell elvégezni: feladatokat megoldani, döntéseket 

hozni, fenntartani a fantázia képeit, kommunikálni, észben tartani adatokat, stb. 

Lehetséges az összefüggés, de a kérdőívemben nem találtam erre választ. Véleményem 

szerint kiegészíti egymást a két folyamat. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy az 

ember nem azért játszik, hogy a szürkeállományát fejlessze.  

   

A játék kezdetének megoszlása korcsoportok szerint 
Hány éve játszik: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  0-1 éve:                                         1     (1,8%)    1         

  2-3 éve:                                         6   (10,7%)   1 1  1 2    1  

  4-5 éve:                                       14      (25%)    1 3 2 2 2 1 1  2 

  6-7 éve:                                       18   (32,1%)    1  1 2 2 4 6 1 1 

  8-9 éve:                                       13   (23,2%)        1 1 1 8 2 

  10-11 éve:                                     4     (7,2%)          1 2 1 
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Mindössze a válaszadók 8,9 százaléka jelezte, hogy hetente egynél többször 

játszik. A többieknek egyharmada hetente, 23,3 százaléka kéthetente, 19,6 százaléka 

havonta egyszer, a maradék ritkábban tud időt szakítani hobbijára. Mint látható a játék 

nem foglalja le a résztvevők sok idejét, azonban az előbbi bekezdések alapján el lehet 

mondani, hogy nagyon intenzív lehet a játékkal töltött idő.  

Lényeges kérdés, hogy ki miért játszik. A válaszadók 71,4 százaléka mondta 

azt, hogy a szórakozás miatt foglalkozik a szerepjátékkal. Ez azt jelenti, hogy a játék 

élvezete a leglényegesebb szempont számukra. Ha visszaemlékszünk Garai László 

specifikusan emberi alapszükséglet fogalmára, akkor láthatjuk, hogy a játékosok ezen 

eredmény alapján a szabadságot keresik a játékban. Ezt könnyen beláthatjuk, ha arra 

gondolunk, hogy a serdülőknek mennyi problémájuk, kötöttségük, be nem teljesült 

vágyuk van. A játék ideiglenesen segít elszakadni a valóságtól. Ha Heller Ágnesre 

gondolunk, akkor tudjuk, hogy ez nem tökéletes megoldás, és szerintem ezzel a 

játékosok is tisztában vannak. Ha hozzávesszük, hogy havonta nem sok időt töltenek 

szerepjátékkal, akkor láthatjuk, hogy nem kell aggódni amiatt, hogy �elvesznek a 

fantázia birodalmában.� Természetesen az élet minden területén akadnak olyanok, 

akik nem képesek megbirkózni a valóság követelményeivel. Mindazonáltal egy ember 

válaszolta csak azt, hogy kényszert érez arra, hogy játszon.  

Még mindig a játékra fordított időnél maradva, belegondolhatunk abba is, hogy 

amíg a fiatal a játékkal próbálja feledtetni a gondokat, addig más serdülő talán a 

drogokban találja meg azt. Persze ez nem jelenti azt, hogy a szerepjátékosok között 

nincsenek alkoholt, vagy esetleg kábítószert fogyasztók, de a játék távol tarthatja őket 

tőlük.  

A válaszadók 37,5 százaléka a jó társaságot is az okok között említi. A társaság 

nagyrészt barátokat jelöl. Erre a kérdésre később fogok még visszatérni.  

Tizenhat százalék említi, hogy tanul a játékból. Ezt leginkább a legidősebb 

korosztály hangoztatta. Közel négy százalék kiemeli, hogy a játékban olyan lehet, 

amilyen lenni akar, míg 14,3 százalékot az vonz, hogy akármit kipróbálhat. Sokan 
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(16,1%) válaszolták azt, hogy mindezek számítanak számukra. Ha ezzel kiegészítjük a 

�jó szórakozás� választ adókat, akkor 87,5 százalékot kapunk. A �társaság miatt� 

lehetőséget bejelölők így 53,6 százalékot tesznek ki.  

A következő kérdéscsoport a játékosok csoportjára vonatkozott. A �Kikkel 

szoktál játszani?� kérdésre a válaszadók 53,6 százaléka válaszolta, hogy mindig 

barátokkal. Negyvenegy százalék a �barátokkal és ismerősökkel� lehetőséget jelölte 

meg. A következő kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy legtöbben (62,5%) négy-öt  

fős csoportban játszanak, ennél kevesebben (kettő-három) 19,6 illetve többen (hat-hét)  

23,2 százalék. A csapatok közel két-harmadában nincs lány. Az esetek 28,6 

százalékában körülbelül egy lány található a bandában.  

Mint látható a játékosokat baráti légkör veszi körül. Ez igen fontos ebben az 

életkorban. Erik Erikson írt a bizalom kérdésének újabb megjelenéséről a 

serdülőkorban. Ez először az azonos nemű kortársakkal való szoros kapcsolatot jelenti. 

Mint látható, ez a férfi szerepjátékosokra érvényesül. Csak női csapatról még nem 

hallottam. Nem tudni, miért vonz kevesebb lányt a szerepjáték, mint fiút. Tény, hogy a 

fiúk inkább verődnek nagyobb csoportokba, �bandákba�, mint a lányok.  

A barátság sok előnnyel jár az egyén számára. Biztonságot, támogatást, 

megértést, elismerést nyújt. Fontos, hogy az ember tartozzon valahova, és hogy ezt a 

családon kívül is megtalálja. A barátok között nyíltan lehet beszélni, hisz valószínűleg 

ugyanazok a problémák terhelik őket. Fontosak viszont a csoportnormák is: közös 

szabályok, szokások, viselkedési módok, amikhez az egyénnek tartania kell magát, 

különben elveszíti tagságát. Ez a kényszerítő erő lehet pozitív és negatív is: például 

egy konstruktív gondolkodású csoportban nem tűrik a destruktív egyéneket, de ez 

fordítva is igaz. 

Esetünkben a barátok, ismerősök szerepjátékot játszanak. Ez kellemes együtt 

töltött idő, közös eredményük, így erősíti a barátságot. Mivel a játékosoknak gyakran 

kell megmagyarázniuk karaktereik tetteinek indítékát (mely karakterek általában 

hordozzák a játékos személyiségjegyeit), így jobban megismerik önmagukat és 

egymást is. A játék jó alkalom a nyíltságra, a bizonyításra. A játékosok szerepeket 
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gyakorolnak, és nem csak azt látják, mennyire lehet jó számukra, hanem azt is, hogy a 

többiek hogyan viszonyulnak hozzá (meg kell jegyezni azonban, hogy a játékban 

másfajta szerepek lehetnek előnyösek, mint a valóságban). A társak valószínűleg arra 

is hatással vannak, hogy az egyén ne ragadjon le a fantázia birodalmában. 

Idősebb serdülőkorban előtérbe kerül az ellenkező nemű társ iránti vágy. A 

szerepjátékos közösségen belül ezt nem könnyű megtalálni (fiú-lány arány miatt), de 

az előfordul, hogy valaki a párját bevonja a játékba. A játékon belül ritkán adódik 

lehetőség a szerelem eljátszására. Egyik ok, mert nincs rá nagyon igény, a másik 

pedig, hogy a játékmesternek valószínűleg nőt kell alakítania férfi létére.  

A játékosok karakterei is általában csapatot alkotnak, így próbálják megoldani a 

felmerülő helyzeteket. Legtöbb esetben (78,6%) az egyének javaslatokat tesznek a 

megoldásra, nem a saját akaratukat akarják érvényesíteni (7,1%), nem ellenkeznek 

(3,6%), és nem egyszerűen a többiekre hagyja a megoldást (5,4%). Majdnem kilenc 

százalék válaszolta, hogy a karakterétől függ, hogyan próbálkozik. Ehhez a 

kérdéskörhöz tartozott az a kérdés is, hogy �Hogyan működik a csapat?� A válaszadók 

két-harmada mondta azt, hogy a csapattagok együttműködnek, és köztük egyenlőség 

van. A többi lehetőség (például hogy van vezető) mind tíz százalék alatti eredményt 

hozott. A karakterektől való függés 10,7 százalékot kapott. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy a legtöbb játékos a kompromisszumos megoldások helyességében 

hisz, az együttműködést többre tartja, és eredményesebbnek gondolja, mint a 

vélemények változatlanságát. Érdekes megfigyelni, hogy a karaktereket csupán az 

esetek 37,5 százalékában fűzi össze barátság, míg 33,9 százaléknál az érdek. Közel 

kilenc százalék válaszolta azt, hogy kezdetben az érdek, majd a tagok barátokká 

válnak. Vannak olyan csapatok, melyeket csak az tart össze, hogy a játékosaik barátok 

(8,9%). Sokan (14,3%) mondták, hogy a mesétől, illetve a mesélőtől függ az 

összetartás. Ez azért van így, mert bár a játékosok kedvelik egymást, ezt nem 

feltétlenül áll a karaktereikre.  

A következő kérdéskör a játszott karakterekről kérdezett. Először is arról, hogy 

milyen típusú játékot kedvel a játékos. A válaszadók három-negyede az életút játékot 



 27

jelölte meg. Ez azt jelenti, hogy leginkább egy karaktert szeret megformálni több 

történeten és hosszú időn át, fejlesztve, egyre inkább életszerűvé téve. Így könnyebb 

azonosulni vele, sokkal árnyaltabb lesz a személyisége, nagyobb élvezet vele játszani. 

Közel harminc százalék azt szereti, ha csak pár történeten át játszik ugyanazzal a 

karakterrel. Így kisebb kötődés alakul ki a karakter irányába, és többféle alakot is 

megszemélyesíthet a játékos. Senki nem válaszolta azt, hogy minden alkalommal mást 

és mást szeretne alakítani.  

A következő kérdésre (�Milyen karaktert szoktál játszani?�) elég vegyes 

válaszok érkeztek.  

 

Mint látható a válaszadók majdnem fele ki szeretne próbálni minél többféle 

jellemet. Ez jellemző a serdülőkre. A játék keretein belül viszonylag nagyobb 

biztonsággal és következmények nélkül tehetik ezt meg. Látható, hogy sokan kedvelik 

a negatív tulajdonságok kipróbálását is. Nem hiszem, hogy ez elítélendő dolog. Ha 

sikerül is azonosulni a karakterével, akkor is különbséget tud tenni a képzelet és a 

valóság között. Két dolgot kell még itt megemlíteni: egyrészt, hogy a játék világában 

nem feltétlenül a valóságos szerepek a megfelelőek, a helyzetek is mások, 

másodsorban, hogy itt is figyelembe kell venni a csoport szabályzó erejét.  

A játékosok nagy része sok időt tölt a karaktere kidolgozásával, hogy jobban ki 

tudja játszani. Vannak, akik valamilyen külső forrásokat is segítségül hívnak, bár 

legtöbben (57,1%) a tapasztalataikra támaszkodnak. Nehéz olyan jellemet alakítani, 
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mely teljesen eltér a valóságostól (valaki meg sem próbálja, ők fordítanak kevesebb 

időt a kidolgozásra), így saját személyiségvonásait is kipróbálja és valamennyire 

alakítja, mikor egy-egy szituációba kerül.  

A válaszadók 53,6 százaléka azokat a kalandokat szereti, amikben főleg 

feladványok, valamiféle nyomozás szerepel. Ez jellemző a felnőttek játékára. A csak 

harc (14,3%) vagy csak hatalomszerzés (17,9%) kevesekre jellemző, viszont 21,4 

százalék szerint mindezeknek kell szerepelnie egy jó játékban.  

A probléma megoldási stratégiáknál három nagyobb súlyú válasz volt. A 

válaszadók 17,9 százaléka általában fenyegetéssel, megvesztegetéssel, ha nincs más 

mód, erőszakkal oldja meg a szituációt. Nagyobb rész (44,6%) rábeszéléssel 

próbálkozik először, de ha nincs más lehetőség, akkor ők is erőszakot alkalmaznak. 

Sokan válaszolták (35,7%), hogy a karakterüktől függ, mit cselekednek, de ők is csak 

legvégső esetben agresszívak. Tény, hogy a játékban ezt megtehetik, a játék 

természetéből adódóan ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. 

Szerintem inkább az a lényeges, hogy mindössze 3,6 százalék állította, hogy elkerüli a 

problémás helyzeteket, és csupán egy fő, hogy meghátrál ilyen esetben. Ez azt jelenti, 

hogy a játékosok szembenéznek a kihívásokkal, megpróbálkoznak venni minden 

akadályt. Életszerű szituációk esetén ez hatással lehet a valóságbeli 

kezdeményezőképességére is, ami Erikson szerint fontos kérdés ebben a korban. 

Ehhez hozzávehetjük még, hogy a játékosok több, mint kilencven százaléka aktívnak 

és konstruktívnak tartja magát. Körülbelül tíz százalék tartja magát a játékban 

destruktívnak. Mindkettő csoport jellemzője, hogy cselekvőek, ami fontos tulajdonság 

mind a játékban, mind az életben. Néhány válaszadó (5,4%) mondta csak, hogy 

passzív a játék során.  

A játékra való felkészülésre is rákérdeztem. A játék világához kapcsolódó 

ismereteknek a játékosok 91,1 százaléka utána néz. Ez leginkább a világ felépítését, 

földrajzát, történelmét, kultúráit, vallásait, stb. jelenti. Ez a világ bármilyen lehet, 

középkori, jelenkori, a messzi jövőben elhelyezkedő. Lehetséges, hogy a valós világra 
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vonatkozó ismeretekre is szert tesz közben a játékos (például egy történelmi játék 

esetén).  

A karaktere megszemélyesítéséhez szükséges mindenféle tudásnak a 

válaszadók 57,1 százaléka néz utána. A személyiség megformálásához 12,5 százalék, 

míg a karakter elméleti tudásának 17,9 százalék keres ismereteket valamilyen 

forrásban. Ilyen ismeret lehet például, ha valaki bankárt játszik és valamilyen szinten 

megismerkedik a pénzügyi eljárásokkal, vagy ha űrhajóst alakítva a csillagászatot 

tanulmányozza. Mivel a szerepjátékot évekig űzik, és közben sok karaktert 

megformálnak a játékosok, így ismereteik is bővülnek, bár valószínűleg mindent csak 

alapszinten sajátítanak el. Ez elsődlegesen arra szolgál, hogy hitelesebb legyen a 

figura.  

Az utolsó három kérdés a játék hatásaira vonatkozott. Először is arra, hogy a 

játékos viselkedett-e már úgy a valóságban, ahogy egy kitalált karaktere tette volna. 

Bár legtöbben (76,8%) azt válaszolta, hogy nem, figyelmet kell szentelnünk azoknak, 

akik szerint volt olyan eset, hogy alkalmazta és hasznos volt (21,4%). A kutatás 

nehézségeinél említett okok miatt ebből nem lehet következtetést levonni.  

Ezután a játékban szerzett tapasztalatok alkalmazhatóságára kérdeztem rá. Itt 

probléma megoldási stratégiákra, tárgyalási gyakorlatra, stb. kell gondolni. A 

válaszadók közel negyvenhárom százalék azt válaszolta, hogy nagyrészt sikeresen 

alkalmazni tudta őket a valós életben is, míg 57,1 százalék nem is próbálta. Ennek 

ismét csak a különböző játékkörülmények lehetnek az okai.  

Az utolsó kérdés (�Próbáltad már a játékban szerzett elméleti tudást a 

valóságban alkalmazni?�) sajnos félreérthető. A játék maga nem egy tanulási folyamat, 

menete során szerezhető elméleti ismeret csekély. Én a játék kapcsán elsajátított 

tudásra szerettem volna rákérdezni (bankár illetve űrhajós karakter esete). Nem 

tudhatom, hogy melyik válaszadó melyik lehetőségre gondolt, így ebből értékelhető 

válasz nem született.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A szerepjáték Magyarországon az utóbbi tizenöt évben kezdett teret hódítani. 

Mivel bonyolult és kívülállóknak érthetetlen játékfajta, így sok a kérdés körülötte. 

Szakdolgozatomban arra kerestem a választ, hogy a szerepjáték milyen hatással van a 

játékos személyiségére. Ez a kérdés személyesen is érintett, mivel magam is 

szerepjátékos vagyok. Hipotézisem szerint azt az eredményt vártam, hogy ez a fajta 

játék pozitívan befolyásolja a személyiségfejlődést, az ismereteket bővíti és társas 

kapcsolatait fejleszti.  

Először is átnéztem a szakirodalmat, melyben a játék és a személyiségfejlődés 

volt a legfontosabb támpont a feladat megoldásához. Ezekre vonatkozóan bőséges 

információforrások álltak rendelkezésemre, de a szerepjátékkal és hatásaival 

kapcsolatban nem alapozhattam nagy háttérre. 

A kutatás elvégzéséhez kérdőívet készítettem, mely különböző oldalakról 

közelítette meg a felvetett problémát. Mivel a serdülőkorban a legintenzívebb a 

személyiség alakulása, így a tizenkettőtől huszonhárom éves korcsoportot vizsgáltam. 

A kérdőívet végül az Interneten keresztül sikerült eljuttatnom a válaszadókhoz, akik 

valamennyien szerepjátékot játszanak. Végül ötvenöt válasz érkezett hozzám, melyek 

alapján a kiértékelést elkészítettem.  

A kérdőív eredményének vizsgálatakor érdekes felfedezést tettem. A formális 

gondolkodás kialakulása és a szerepjátékkal való foglalkozás kezdete körübelül egy 

életkorra tehető. Mivel nem ezzel foglalkozott, így összefüggést a kérdőívvel nem 

találhattam, de talán érdemes lenne megvizsgálni ezt a lehetőséget.  

Amiben a szerepjáték hasznára van a játékosnak, az a baráti társaság 

fenntartása, alakítása, fejlesztése. Eriksonnál olvashattuk, mennyire fontos a barátság 

ebben a korban, és mekkora segítségére vannak a barátok a serdülőnek problémái 

feldolgozásában, megoldásában. A társak támogatják, megértik, elfogadják, elismerik. 

A közös tevékenységek erősítik a kapcsolatot. Emellett a csoport még bizonyos 

mértékig szabályozza is a fiatal életét, megóvja, ha kell. Közben szükségszerűen 
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kompromisszumkészséget, együttműködést tanul a játékos, mely tulajdonságok a 

játékban is megjelennek és értékként jelentkeznek.  

A kezdeményezőkészséget is fejleszti és támogatja a szerepjáték. A játékosnak 

aktívan részt kell vennie a szórakozásban, ha élvezni szeretné. Mint kérdőív 

eredményei mutatják, a legtöbb fiatal így is tesz. Valószínűleg a társak is ezt várják el 

és támogatják egymást ebben.  

A szerepjáték sokféle ismeret megszerzését segíti elő. Elsősorban magáról a 

játékosról nyújt információt önmagának. Újabb és újabb szerepeket próbál ki, 

melyekkel problémákat old meg, és így látja eredményességüket. Közben 

elkerülhetetlen, hogy saját tulajdonságait ne vigye bele a karaktereibe, ezért ezek 

hatékonyságát is megismerheti. Miközben játszanak, társaik tulajdonságairól is 

összetettebb képet kapnak, ami tovább mélyíti kapcsolatukat.  

A játék során rengeteg konfliktust élhetnek meg a karakterek, melyekre 

megoldást kell találniuk. Ilyenkor vagy a meglévő módszereiket alkalmazzák, vagy 

újakat találnak ki, esetleg a társaiktól tanulnak el valamit. Bár a problémák 

valószínűleg nem hétköznapiak, mégis lehet köztük olyan, mely a valóságban is 

megjelenhet. Ekkor a játékosnak már van stratégiája a megoldásra.  

Ezenkívül különféle elméleti ismeretekkel is gazdagodhatnak a játék során. A 

játék élvezhetőségét javítja, ha a játékosoknak részletes információik vannak 

mindenről, ami a játékkal vagy a karakterükkel kapcsolatban van. Ez motiválhatja őket 

olyan tudás megszerzésére is, amit amúgy nem is próbálnának elsajátítani. Ezek egy 

részét biztosan tudják majd a valós életben is alkalmazni.  

Mivel a szerepjáték nagyon összetett dolog, milyensége sok változótól függ, így 

a vizsgálat egyes részei (ahol nem voltak egyértelmű eredmények) bizonytalanok, 

további vizsgálatra, pontosításra szorulnak. Ebből következően hatásai különböző 

intenzitásúak lehetnek minden egyes játékos társaságnál. Az egyént negatívan 

befolyásoló tényezőt azonban nem találtam. Tény, hogy a játék űzők legtöbbje 

szórakozásként gondol rá, és úgy is áll hozzá. És a kellemes kikapcsolódás már 

magában is pozitív dolog.  
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Szerző:   Vizeli Gábor 

Intézmény neve:  Pécsi Tudományegyetem 

    Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar 

    Mérnöktanár szak, nappali tagozat 

A dolgozat címe:  A szerepjáték hatásai a személyiségre 

Konzulens:   Dorsics Orsolya, egyetemi tanársegéd 

 

 A szerepjáték hazánkban is egyre elterjedtebb szórakozási forma a fiatalok 

körében. A játék lényege a verbális történetalkotás, ahol mindenki egy szereplőt 

formáz meg. Számos jellegzetessége vitára ad okot a káros illetve hasznos hatásairól. 

 Konkrétan a szerepjátékkal foglalkozó olyan szakirodalomról nem tudok, amely 

tudományos módszerekkel elemezte volna pszichológiai és szociális vonatkozásait. 

Így a játékpszichológia és a személyiséglélektan oldaláról közelítettem meg a 

problémát. 

 A kutatást kérdőíves módszerrel hajtottam végre, szerepjátékosokat kérve meg a 

válaszadásra. Az összegyűjtött válaszok alapján vontam le következtetéseimet.  

 A szerepjáték alapvetően egy szórakozási forma, mely kellemes perceket okoz a 

játékosoknak. Emellett azonban megfelelő körülmények között olyan tapasztalatokat is 

közvetít, mely a valós életben is az ember hasznára lehetnek. A játékot baráti 

közösségben folytatják, így az egyén társas kapcsolatait is erősíti, fejleszti.   

 

 

 

 

 
2002. május 7. ��������� 

 Vizeli Gábor                     
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Kedves Szerepjátékos Társam! 
 

Nevem Vizeli Gábor. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai 

Karára járok mérnök tanár szakra. Szakdolgozatom témája: a szerepjáték hatása a 

személyiségfejlődésre. A dolgozat elkészítéséhez kutatást végzek.  

Ehhez szeretném a hozzájárulásodat kérni. Sokat segítenél, ha az alábbi kérdőívet 

kitöltenéd, és eljuttatnád az email címemre: snake_rash@hotmail.com. 

A kérdőív kitöltése nem vesz igénybe sok időt. Az alapvető adatokon túl arra 

próbálok választ találni, hogyan viselkedsz szerepjáték előtt, közben és után. Mivel 

kiemelten a fiatalabb szerepjátékosokat vizsgálom, ezért kérlek, akkor töltsd ki a 

kérdőívet, ha életkorod 12 és 23 év közé esik.  
 

Kérdőív a szerepjátékról 12-23 éveseknek 
 

Adatok 

 

1. Nemed: 

Férfi: 

Nő: 

2. Korod: 

3. Végzettséged: 

Általános iskola: 

Középiskolában tanulok: 

Érettségi: 

Egyetemen, főiskolán tanulok: 

Diploma: 

 

Játék 

4. Mennyi ideje játszol? 
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5. Milyen gyakran játszol? 

Naponta: 

Hetente többször: 

Hetente:  

Havonta kétszer: 

Havonta: 

Ritkábban: 

 

6. Leginkább miért játszol?  

Jó szórakozás: 

A társaság miatt: 

Tanulok belőle: 

Olyan lehetek, amilyen lenni akarok: 

Akármit kipróbálhatok: 

Egyéb: ��������� 

 

Társaság 

 

7. Kikkel szoktál játszani? 

Mindig barátokkal: 

Barátokkal és ismerősökkel: 

Ismerősökkel: 

Rokonokkal: 

Egyéb: ���������� 

 

8. Hány fős csoportot alkottok? 

Kettő-három: 

Négy-öt: 

Hat-hét: 

Több: 
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9. Milyen a fiú/lány arány: 

Csak fiúk: 

A játékosok 20-25%-a lány: 

A játékosok 35-50%-a lány: 

A játékosok 65-75%-a lány: 

Csak lányok: 

 

Karakter 

 

10. Melyiket kedveled inkább? 

Életút-játék: 

Pár történeten át ugyanaz a karakter: 

Minden történetben új karakter: 

 

11. Milyen karaktert szoktál játszani? 

Mindig ugyanazt, olyat, amilyen lenni szeretnék: 

Mindig olyat, amilyen lenni szeretnék, de ez gyakran változik: 

Általában olyat, amilyen lenni szeretnék: 

Szeretek minél többféle karaktert megszemélyesíteni: 

Olyat is játszom, akinek vannak olyan tulajdonságai is, amit elítélek: 

Mindegy mit játszok: 

Egyéb: ������������ 

 

12. Mennyi időt fordítasz a karakter jellemének kidolgozására? 

Napokat, tudományos forrásokat is felhasználva: 

Órákat, tudományos forrásokat is felhasználva: 

Órákat, tapasztalataim alapján alakítom ki: 

Pár percet, csak egy-két fő jellemzőt választok ki: 

Nem foglalkozom vele: 

Egyéb: ����������� 
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Játékstílus 

 

13. Melyik típusú játékot kedveled a leginkább? 

Főleg harc legyen: 

Feladványok, nyomozás: 

Intrika, hatalom szerzése: 

Egyéb: ����������� 

 

14. Hogyan oldod meg a problémákat a játékban? 

Erőszakkal: 

Fenyegetéssel, megvesztegetéssel, végül ha kell, erőszakkal: 

Fenyegetéssel, megvesztegetéssel, de erőszak nélkül: 

Szép szóval, legvégső esetben erőszakkal: 

Szép szóval, erőszak nélkül: 

Meghátrálok: 

Elkerülöm a problémás helyzeteket: 

Egyéb: ����������� 

 

15. Mennyire vagy aktív? 

Aktív vagyok és konstruktív: 

Aktív vagyok és destruktív: 

Passzív vagyok: 

 

Társas játék 

 

16. Hogyan dolgozol együtt a csapattal? 

Mindig a saját akaratom akarom érvényesíteni: 

Javaslatokat teszek: 

Ellenkezek: 

A többiekre hagyom a dolgok megvitatását, megoldását: 

Egyéb: ����������� 
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17. Hogyan működik a csapat? 

Én vagyok a vezető, az van, amit mondok: 

Nem én vagyok a vezető, és azt teszem, amit mond: 

Egyenlőség van, és együttműködünk: 

Mindenki úgy oldja meg az adott dolgot, ahogy akarja: 

Külön utakon jártunk, nincsenek közös gondjaink: 

Egyéb: ����������� 

18. Mi tartja össze a karakterek csapatát: 

Általában az érdek: 

Kényszer: 

Barátság: 

Csak az, hogy a valóságban jóban vagyunk egymással: 

Egyéb: ����������� 

 

Felkészülés  

 

19. Utána szoktál nézni a játék világához kapcsolódó ismereteknek (történelem, vallás, stb.)? 

Igen: 

Nem: 

 

20. Utána szoktál nézni a karakter megszemélyesítéséhez szükséges ismereteknek? 

Igen: 

Csak annak, ami a személyiségének megformálásához kell: 

Csak annak, ami a tudásának megjelenítéséhez kell: 

Nem: 

 

21. Hogy kezdesz neki a játéknak? 

Előre meghatározom a karakterem hosszú- és rövidtávú terveit: 

Előre meghatározom a rövidtávú terveket: 

Nagyjából tudom, mikor mit akarok tenni: 

Nem tervezek, majd játék közben kialakul:  

Egyéb: ����������� 
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Hatások 

 

22. Próbáltál már a valóságban úgy viselkedni, mint ahogy valamelyik karaktered tenné: 

Igen, hasznos volt: 

Igen, nem érte meg: 

Nem: 

 

 

23. Próbáltad már a játékban szerzett tapasztalatokat a valóságban alkalmazni? 

Igen, nagyrészt sikeresen: 

Igen, nagyrészt sikertelenül: 

Nem: 

 

24. Próbáltad már a játékban szerzett elméleti tudást a valóságban alkalmazni? 

Igen, sikeresen: 

Igen, sikertelenül: 

Nem: 

 

 

 Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárultál a szakdolgozatom 
elkészítéséhez. Reményeim szerint a kész munka felkerül az Rpg.hu oldalra, így Te is 
elolvashatod majd.  
  

 További kellemes szerepjátékot! 
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II. Melléklet 
A kérdőívre adott válaszok összesítve 
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Személyek száma: 56 (100%) 

 

Adatok 

25. Nemed: 

Férfi:  53 (94,6%) 

Nő:  3 (5,4%) 

 

26. Korod: 

12:  0 (0%) 

13:  0 (0%) 

14:  1 (1,8%) 

15:  4 (7,1%) 

16:  3 (5,4%) 

17:  4 (7,1%) 

18:  6 (10,7%) 

19:  5 (8,9%) 

20:  6 (10,7%) 

21:  9 (16%) 

22:  12 (21,6%) 

23:  6 (10,7%) 

 

27. Végzettséged: 

Általános iskola:   0 (0%) 

Középiskolában tanulok:  19 (33,9%) 

Érettségi:    3 (5,4%) 

Egyetemen, főiskolán tanulok: 32 (57,1%) 

Diploma:    2 (3,6%) 
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Játék 

28. Mennyi ideje játszol? 
 
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

0-1 éve: 1 (1,8%)    1         

2-3 éve: 6 (10,7%)   1 1  1 2    1  

4-5 éve: 14 (25%)    1 3 2 2 2 1 1  2 

6-7 éve: 18 (32,1%)    1  1 2 2 4 6 1 1 

8-9 éve:  13 (23,2%)        1 1 1 8 2 

10-11 éve: 4 (7,2%)          1 2 1 

29. Milyen gyakran játszol? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Naponta: 0 (0%)             

Hetente többször: 5 (8,9%)    1  1   1 1 1  

Hetente: 19 (33,9%)    1   3 3 3 4 5  

Havonta kétszer: 13 (23,3%)    2 1 1 2  2 1 4  

Havonta: 11 (19,6%)   1  1 1 1   2 3 2 

Ritkábban: 9 (16,1%)     1 1  2  1  4 

 

30. Leginkább miért játszol?  

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Jó szórakozás: 40 (71,4%)    4 1 2 4 5 4 7 9 4 

A társaság miatt: 21 (37,5%)    2 1 1 3  1 3 6 4 

Tanulok belőle: 9 (16,1%)    2     1  3 3 

Olyan lehetek, amilyen lenni akarok: 2 

(3,6%) 

    1      1  

Akármit kipróbálhatok: 8 (14,3%)       3 1 1  2 1 

Egyéb: nevelő jelleg: 1 (1,8%) 

Mindez: 9 (16,1%) 

Lazítás: 2 (3,6%) 

Kényszer: 1 (1,8%)  

   

1 

 

 

  

1 

 

1 

 

2 

  

 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

2 
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Társaság 

31. Kikkel szoktál játszani? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Mindig barátokkal: 30 (53,6%)   1 3 2 2 3 3 3 4 7 2 

Barátokkal és ismerősökkel: 23 

(41,1%) 

   1 1 2 3 2 2 3 5 4 

Ismerősökkel: 2 (3,6%)         1 1   

Rokonokkal: 4 (7,1%)    1 1     1 1  

Egyéb: gyerekekkel 1 (1,8%)           1  

 

32. Hány fős csoportot alkottok? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Kettő-három: 11 (19,6%)      1  1 1 4 3 1 

Négy-öt: 35 (62,5%)   1 2 3 4 4 3 3 3 8 4 

Hat-hét: 13 (23,2%)    2   2 1 2 2 3 1 

Több: 1 (1,8%)           1  

 

33. Milyen a fiú/lány arány: 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Csak fiúk: 35 (62,5%)   1 2 2 4 2 5 4 6 7 2 

A játékosok 20-25%-a lány: 16 (28,6%)    2 1  3  2 2 4 2 

A játékosok 35-50%-a lány: 4 (7,1%)       1    1 2 

A játékosok 65-75%-a lány: 1 (1,8%)          1   

Csak lányok: 0 (0%)             
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Karakter 

34. Melyiket kedveled inkább? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Életút-játék: 42 (75%)   1 3 3 3 4 4 6 6 7 5 

Pár történeten át ugyanaz a karakter: 16 

(28,6%) 

  1 1  1 2 1  4 5 1 

Minden történetben új karakter: 0 (0%)             

 

35. Milyen karaktert szoktál játszani? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Mindig ugyanazt, olyat, amilyen lenni 

szeretnék: 6 (10,7%) 

   1 2  1 1 1    

Mindig olyat, amilyen lenni szeretnék, 

de ez gyakran változik: 8 (14,3%) 

   1 1 3  2 1    

Általában olyat, amilyen lenni 

szeretnék: 9 (16,1%) 

  1    1  2 2 3 1 

Szeretek minél többféle karaktert 

megszemélyesíteni: 26 (46,2%) 

  1 2  3 3 1 1 6 6 3 

Olyat is játszom, akinek vannak olyan 

tulajdonságai is, amit elítélek: 19 

(33,9%) 

  1  1 2 3 1 2 1 4 4 

Mindegy mit játszok: 2 (3,6%)           2  

Egyéb:������������             
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36. Mennyi időt fordítasz a karakter jellemének kidolgozására? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Napokat, tudományos forrásokat is 

felhasználva: 13 (23,2%) 

    1 1  3 1 3 4  

Órákat, tudományos forrásokat is 

felhasználva: 4 (7,1%) 

      1   1 2  

Órákat, tapasztalataim alapján alakítom 

ki: 32 (57,1%) 

  1 4 1 2 5 1 3 4 6 5 

Pár percet, csak egy-két fő jellemzőt 

választok ki: 10 (17,9%) 

     1  1 2 2 3 1 

Nem foglalkozom vele: 1 (1,8%)      1        

Egyéb: �����������             

 

Játékstílus 

37. Melyik típusú játékot kedveled a leginkább? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Főleg harc legyen: 8 (14,3%)    1  1 1 2 1  1 1  

Feladványok, nyomozás: 30 (53,6%)    3 3 4 3 4 1 2 5 5 

Intrika, hatalom szerzése: 10 (17,9%)     1  1   2 2 3 1 

Egyéb: mindegy (karakterfüggő) 4 

(7,1%) 

Minden : 12 (21,4%) 

Rendszerfüggő: 1 (1,8%) 

Hétköznapok is: 1 (1,8%) 

   1   2 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

1 

1 

 

4 

 

 

 

 

1 
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38. Hogyan oldod meg a problémákat a játékban? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Erőszakkal: 0 (0%)             

Fenyegetéssel, megvesztegetéssel, végül 

ha kell, erőszakkal: 10 (17,9%) 

  1   1 1 1 1  4 1 

Fenyegetéssel, megvesztegetéssel, de 

erőszak nélkül: 1 (1,8%) 

           1 

Szép szóval, legvégső esetben 

erőszakkal: 25 (44,6%) 

    3 3 2 3 1 3 7 3 

Szép szóval, erőszak nélkül: 3 (5,4%)    2       1  

Elkerülöm a problémás helyzeteket: 2 

(3,6%) 

  1         1 

Meghátrálok: 1 (1,8%)            1 

Egyéb: karakterfüggő (ritkán erőszak): 

20 (35,7%) 

Ravaszság, csel: 5 (8,9%) 

Intrikával: 1 (1,8%) 

Problémafüggő: 1 (1,8%) 

   2   4 1 

 

1 

3 

 

1 

1 

5 

 

1 

5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

39. Mennyire vagy aktív? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Aktív vagyok és konstruktív: 51 

(91,1%)  

  1 4 3 2 6 4 5 9 11 6 

Aktív vagyok és destruktív: 6 (10,7%)     1 2 1  1  1  

Passzív vagyok: 3 (5,4%)        1 1  1  
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Társas játék 

40. Hogyan dolgozol együtt a csapattal? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Mindig a saját akaratom akarom 

érvényesíteni: 4 (7,1%) 

        2 1 1  

Javaslatokat teszek: 44 (78,6%)    1 4 2 4 4 5 3 6 10 5 

Ellenkezek: 2 (3,6%)         1   1 

A többiekre hagyom a dolgok 

megvitatását, megoldását: 3 (5,4%) 

   1     1  1  

Egyéb: karakterfüggő: 5 (8,9%)     1  2   2 1  

 

41. Hogyan működik a csapat? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Én vagyok a vezető, az van, amit 

mondok: 3 (5,4%) 

       1 1  1  

Nem én vagyok a vezető, és azt teszem, 

amit mond: 2 (3,6%) 

       1   1  

Egyenlőség van, és együttműködünk: 

38 (67,9%) 

  1 2 2 3 2 4 5 5 8 6 

Mindenki úgy oldja meg  az adott 

dolgot, ahogy akarja: 5 (8,9%) 

  1   1    2  1 

Külön utakon jártunk, nincsenek közös 

gondjaink: 0 (0%) 

            

Egyéb: ha nincs kompromisszum, én 

döntök: 2 (7,1%) 

Karakterfüggő: 6 (10,7%) 

Az erősebbek döntenek: 1 (1,8%) 

Helyzetfüggő: 2 (3,6%) 

    

 

2 

 

 

1 

 1 

 

2 

 

1 

  1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 
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42. Mi tartja össze a karakterek csapatát: 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Általában az érdek: 19 (33,9%)   1 3 1 2 2  2 1 5 2 

Kényszer: 2 (3,6%)          1  1 

Barátság: 21 (37,5%)   1 2 1 3 1 3 1 2 4 3 

Csak az, hogy a valóságban jóban 

vagyunk egymással: 5 (8,9%) 

    1   1  2 1 1 

Egyéb: mindez: 2 (3,6%) 

Először érdek, majd barátok lesznek: 5 

(8,9%) 

Mese(mesélő)függő: 8 (14,3%) 

     

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

2 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

Felkészülés  

43. Utána szoktál nézni a játék világához kapcsolódó ismereteknek (történelem, vallás, stb.)? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Igen:  51 (91,1%)   1 4 3 3 6 5 5 8 10 6 

Nem: 5 (8,9%)      1   1 1 2  

 

44. Utána szoktál nézni a karakter megszemélyesítéséhez szükséges ismereteknek? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Igen: 32 (57,1%)    4  3 4 2 4 7 6 2 

Csak annak, ami a személyiségének 

megformálásához kell: 7 (12,5%) 

  1  1  1  1  2 1 

Csak annak, ami a tudásának 

megjelenítéséhez kell: 10 (17,9%) 

     1 1 1 1 1 1 4 

Nem: 7 (12,5%)     2   2  1 3  
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45. Hogy kezdesz neki a játéknak? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Előre meghatározom a karakterem 

hosszú- és rövidtávú terveit: 16 (28,6%)

  1   1 3 3 2 2 4  

Előre meghatározom a rövidtávú 

terveket: 6 (10,7%) 

   1  1 1  2  1  

Nagyjából tudom, mikor mit akarok 

tenni: 24 (42,9%) 

   3 2 1 3 1 2 2 6 4 

Nem tervezek, majd játék közben 

kialakul: 11 (19,6%)  

    1 1  1  5 1 2 

Egyéb: �����������             

 

Hatások 

46. Próbáltál már a valóságban úgy viselkedni, mint ahogy valamelyik karaktered tenné: 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Igen, hasznos volt: 12 (21,4%)   1  2 2 2 2  1 2  

Igen, nem érte meg: 1 (1,8%)           1  

Nem: 43 (76,8%)    4 1 2 4 3 6 8 9 6 

 

47. Próbáltad már a játékban szerzett tapasztalatokat a valóságban alkalmazni? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Igen, nagyrészt sikeresen: 24 (42,9%)   1 2 3 3 1 1 2 2 5 4 

Igen, nagyrészt sikertelenül: 0 (0%)             

Nem: 32 (57,1%)    2  1 5 4 6 7 7 2 

 

48. Próbáltad már a játékban szerzett elméleti tudást a valóságban alkalmazni? 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Igen, sikeresen: 28 (50%)    3 2 3 1 4 4 1 6 4 

Igen, sikertelenül: 0 (0%)             

Nem: 28 (50%)   1 1 1 1 5 1 2 8 6 2 
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