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2 BEVEZETÉS: KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÉS A TÉMA INDOKLÁSA 

Digitális bennszülöttként (Prensky, 2001) jómagam, aki már részben az online térben 

szocializálódott és kapcsolatainak számottevő részét is ott építette ki, pozitívan állok az 

információs társadalomhoz, digitális kultúrához és a nap mint nap megjelenő technológiai 

innovációkhoz. A digitális kultúra egyik meghatározó részét képező videojátékokat jelen 

pillanatban is milliók használják. Mindemellett mára már gazdasági jelentősége is oly nagyra 

nőtt, hogy ez az interaktív, audiovizuális, szórakoztató – és kreatívipari termékekre épülő 

ágazat, a videojáték ipar már magasabb bevétellel rendelkezik, mint a zene- és a filmipar 

együttvéve, vagy mint az észak-amerikai sportágak és a filmipar összesítve. 2020-ban az 

IDC (International Data Corporation) szerint a videojátékipar közel 180 milliárd USD 

bevétellel rendelkezett (Witkowski, 2021; Cyens, 2020). A videojátékok világa sokak 

számára a mindennapokat meghatározó tényező, egy attitűdöt, viselkedést, gondolkodást 

formáló szabadidős tevékenység (Rab, 2015). Mi több, a multiplayer (több játékos) játékok1 

jelentős része rendkívül intenzív élményekkel és szociális interakciók lehetőségével, 

végtelen kihívásokkal kecsegtető, sikerekben gazdag második, párhuzamos életet nyújtó 

világ. A videojátékok társadalmi és pszichológiai hatása a mai napig megosztja a 

közvéleményt és a tudományos diskurzust is, és egyre több hazai és nemzetközi kutatás 

bizonyítja a játékok pozitív hatásainak jelentőségét (JátékosLét, 2011-2020; Halbrook, 

2019; Wang, 2018; Fromann, 2017; Rab, 2015). 

A videojátékok társadalmi jelentőségét jól mutatja, hogy nem csak néhány korcsoport 

életében jelenik meg, hanem egyre több generáció tagjait is szórakoztatja. Ezt az AARP 

(American Association of Retired Persons) 2019-es adatai is alátámasztják, hiszen már több 

mint 50,6 millió ötven év feletti gamerről2 számolnak be (Terrell, 2019), valamint hazánkban 

az eNET (Pintér, 2018) kutatása is azt mutatja, hogy 2018-ban a hardcore gamerek 3 közel 

fele 18 és 24 év közötti, valamint 22%-uk 25 éves vagy annál idősebb volt.  

                                                           
1 Dolgozatom során a „játék” szó alatt minden esetben a „videojátékot” értem, ez alól kivételt pusztán a játék fogalmával 

és filozófiai megközelítésével foglalkozó fejezet jelent.  

2 A gamer szó a videojátékos szinonimája. 

3 Teljesítményorientált, maximalista, a játékokat kiemelten fontosnak tartó játékosok. 
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Egyre gyakoribb, hogy a játékosok által szerzett „virtuális társadalmi tőkéjének”, „virtuális 

társadalomban” kiépített kapcsolati hálójának köszönhetően jutott valamilyen előnyhöz a 

valódi világban, az online kapcsolatai alakulták át offline kapcsolatokká, a játékokban 

szerzett tapasztalatai segítették a munkaerőpiacon (Liang, 2016). Vannak olyan játékosok is, 

akik azt állítják, hogy a játékok mentették meg az életüket (Wolf, 2016).  

A felsoroltak közé tartozom én is, aki egyrészt játékokkal is dolgozom, valamint aktív tagja 

vagyok több játékos közösségnek, és az ilyen közösségek való életre gyakorolt hatását 

magam is tapasztaltam, sokat köszönhetek a játékoknak és a játékosoknak. Kutatásommal 

szándékozom visszaadni a közösségnek egy keveset a sok jóból, melyet az évek során onnan 

kaptam. A hitelesség érdekében dolgozatom címét is a játékosok szóhasználatával élve 

alkottam meg, hiszen az ingame (játékon belüli) és az IRL (in real life - a való életben) is 

gyakran használt szavak a játékosok köreiben. Kutatásom fő célja a játékokban kialakuló 

kapcsolatok feltérképezése, valamint a játékosok által tapasztalt pozitív közösségi hatások 

megismerése. A téma aktualitását és jelentőségét jól szemlélteti, hogy ma már 2,8 milliárd 

ember játszik világszerte (Clement, 2021), a számok pedig napról napra nőnek. Emellett 

további fontos tényező, hogy a COVID-19 járványhelyzet miatt a kapcsolatok jelentős része 

is az online térbe szorult.  

Kutatásom során a következő hipotéziseket fogalmaztam meg annak szellemében, hogy a 

videojátékok egyaránt gyarapítják az egyén kulturális, társadalmi és gazdasági tőkéjét 

(Bourdieu, 1998): 

1. A videojátékokban meghúzódó közösségépítő erő és az ezáltal kialakuló ingame 

közösségek markáns hatással vannak a valós életre, a játékbeli „virtuális” 

kapcsolatok átkerülnek a valós, fizikai életbe, és meg is mutatkoznak. 

2. A játékok világában kialakult virtuális térben létrejövő társadalmi tőke 

ugyanolyan társadalmi tőkeként tud funkcionálni, mint a valós, fizikai életben 

létező társadalmakban kiépített, ezáltal bizonyos esetekben gazdasági tőkévé is 

konvertálható. 

3. Korábbi kutatások (Fromann, 2017; Rab, 2015; Damsa, 2014) azt mutatják be, 

hogy a játék optimális környezetet nyújt az érzelmi és kognitív működésre, több 

kompetenciaterület elemeinek alkalmazására épül, ezáltal optimális platformot 

biztosít az egyén számára, hogy a lehető „legjobb önmagává” váljon. 
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Hipotézisem szerint ebben a folyamatban a játékmechanikák mellett a játékos 

közösség is motivációs és támogató tényezőként van jelen. 

4. A játékosok önreflexiója alapján elmondható, hogy a játékok hatására történő 

személyiségfejlődés elősegíti az egyén valós életbeli készségeit is a szociális 

interakciókra, csapatmunkára, problémamegoldásra, így könnyebben és 

magabiztosabban tud helytállni kapcsolataiban és a munka világában, kulturális 

tőkéjét gazdasági tőkévé tudja konvertálni. 
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3 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A játékosok és a játékok világának átlátásához fontos megértenünk a fogalmi környezetet, 

hogy mit jelentenek a hagyományos értelemben vett közösségek, azok hogyan 

funkcionálnak, valamint elengedhetetlen korunk, az információs társadalom és a digitális 

kultúra, annak részét képező gamer-kultúra és lifestyle, valamint a játékosok megismerése, 

annak megértése, hogy mire képes egy játék, mit tud adni a játékosoknak, hogyan működnek 

a játékosközösségek, és mit adnak benne egymásnak a játékosok, valamint fontos a játékok 

körül kialakult struktúrák megismerése is. 

 

3.1 Közösségek 

 

Jól ismert és gyakran hangoztatott tény, hogy az ember társas lény. Az ember társas mivolta 

a közösségek kialakításában, közösségekben történő létezésében mutatkozik meg. Csányi 

(2005) definíciója szerint a közösség az emberi természet számára egy optimális működési 

tér.  

Arapovics (Arapovics és mtsai, 2017) a közösséget alapvető emberi létfeltételnek tartja, 

valamint kiemeli, hogy hatalmas evolúciós újítás az, hogy kifejlődött a közösség jelensége, 

ugyanis ezáltal az emberi evolúcióban nem az egyedek (egyének), hanem a közösségek 

versenye élvez kiemelt szerepet. A közösséget egy sokkezű, sokfejű produktív, számos 

tényezőre figyelni képes kulturális és biológiai konstrukcióként írja le. Talcott Parsons 

(Parsons, 1971) definíciója szerint a közösség a személyek területi elhelyezkedésére és/vagy 

cselekvéseire vonatkozó megjelenése a társadalmi rendszernek. 

Az értékszempontból történő megközelítés szerint az emberek közötti együttműködés 

legmagasabb rendű normája a közösség. Egy olyan összefogás, amely szabadon, önakaratból 

jön létre autonóm személyek között. Az ilyen összefogáshoz az egyén nem beleszületés vagy 

rajta kívül álló véletlen tényezők alapján kerül, hanem önálló döntésének eredményeképp, 

azonban másik értelmezés szerint a közösség az emberi együttélés történelmi formája, 

ezáltal éppen a véletlen történések, a beleszületés végett kerül az egyén a közösségbe, csak 

elenyésző mennyiségű esetben önkéntes választás alapján. A közösségbe történő szabad 

belépést nem csak a társas életre vonatkozó szükséglet befolyásolja, hanem a közös értékek 
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és az egyének közös érdekei. A már létező közösségek, amelyekbe az egyén beleszületik, 

véletlenül belekerül, valamilyen hasonló érdekek, célok, értékek mentén jöttek létre a 

múltban (Báthory és Falus, 1997). 

Hankiss (1987) szerint a közösségek létrejövetelét és azok működését több szempontból is 

indokolhatjuk: 

– biztonságot nyújtanak az egyéneknek, életüknek segíthetnek tartalmat és célt adni, 

valamint a személyiség kibontakozásának is optimális környezetet jelenthetnek 

– a kevésbé hatékony egyéni érdekek hatékonyabb csoportérdekekké képesek formálódni, 

így a közösségi, társadalmi fejlődés folyamatát megalapozza 

– a demokratizált társadalom alapfeltételei 

– a társadalmi kontroll kiépítésében fontos szerepük van. 

Egy általánosabb és régebbi, angol nyelvterületen a mai napig használt definíció szerint 

közösségnek nevezzük az egy helyen élő és/vagy bizonyos tulajdonságokban hasonló 

emberek csoportját, valamint a közös célokkal, attitűdökkel, érdeklődéssel rendelkező 

egyének alkotta csoportokat (Cambridge Dictionary, 2021). 

Napjainkban a technológiai innovációkon keresztül, életünk jelentős részével együtt 

közösségeink is átformálódtak. Az információs társadalom polgárai általánosan több 

közösségbe tartoznak, mint a megelőző korokban élők képesek lehettek tartozni, hiszen a 

globalizálódó világban az internet által feltárt kapukon és az internet által létrehozott 

platformokon számos online közösség alakul ki, melynek tagjaival a világ bármely pontjáról 

bármikor kapcsolatba léphet az egyén, a földrajzi hely és az idő már nem jelent akadályokat. 

A fejlett infokommunikációs eszközök az emberi kommunikáció legváltozatosabb, mégis 

könnyen és gyorsan elérhető formáihoz nyújtanak alkalmas környezetet. Az új lehetőségek 

által teremtett körülmények egy korábban elképzelhetetlen, a valódival párhuzamosan 

létező, virtuális társadalmi közeg kialakulásához vezettek (Szalóki, 2004, 2006). 

Az online közösségeknek egyelőre még kevés elterjedt és elfogadott egységes definíciója 

született, a legegyszerűbb itt is a Cambridge Dictionary (2021) általános megfogalmazása, 

miszerint az online közösség olyan emberek csoportja, akik egy adott szolgáltatást 

használnak, vagy pedig egy adott internetes csoporthoz tartoznak. Preece (2000, 2003) 

megfogalmazta az online közösségek összetevőit is, melyek: 
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• a szociális interakciók közvetítését és összetartozást segítő számítógépes rendszerek 

• egyének, akik interakciókba kerülnek egymással az érdekeik kielégítése vagy pedig 

a közösségben történő szerepvállalás (vezetés, moderálás) végett 

• közös érdek, cél, például azonos érdeklődés vagy információcserére vonatkozó igény 

• alapelvek, melyek közösen elfogadott szabályok, rituálék, közös háttértudás. 

Az online közösségek funkcióikat tekintve hasonlóak, azonban a technológiai háttér, a 

közösségnek otthont nyújtó platform alapján könnyedén megkülönböztethetők. Erre 

egyszerű példák lehetnek a különböző blogok olvasói és szerkesztői, a fórumok felhasználói, 

a chat csoportok és social media csoportok, az adott videojátékot játszó emberek, valamint 

a játékokon belül kialakuló formális és nem formális szerveződések (klánok, céhek, klánok 

és céhek közötti szövetségek, csapatok, klubok, baráti körök). 

A valós közösségekhez hasonlóan, az online közösségek alapértelmezett velejárója a 

társadalmi tőke és a tagokon keresztül a kapcsolati háló kiterjedése. Minél több különböző 

közösség tagja egy egyén, annál szélesebb kapcsolati hálóval, ezáltal jelentősebb kapcsolati 

tőkével rendelkezik, amit szükség esetén mozgósítani is tud, valamint hidat tud képezni a 

különböző közösségek tagjai között kialakuló újabb kapcsolatok során. 

 

3.2 Tőkeelmélet 

 

Bourdieu (1998) a tőkét anyagi formában vagy belsővé tett módon felhalmozott munkaként 

definiálta. Szerinte a hagyományos tőkefogalom csak egy része annak, amit ténylegesen 

tőkének tekinthetünk, és ez a rész az anyagi javakat jelentő gazdasági tőke. Bourdieu innen 

kiindulva három tőke típust különböztet meg, melyek a kulturális, a gazdasági és a 

társadalmi tőke. A kulturális tőkének három formáját fogalmazta meg, melyek az inkorporált 

(belsővé tett, megtanult, elsajátított készségek, kompetenciák, tudás) forma, a tárgyiasult 

(könyvek, napjainkra vetítve pedig online források, adatbázisok) forma és az intézményesült 

forma, mely alatt főleg a bizonyos tudással és jogokkal való rendelkezésre vonatkozó 

titulusokat (pl. dr., PhD) érti. Megfogalmazása szerint a társadalmi tőke az adott időben 

elérhető kölcsönös ismertségekből, vagy elismertség többé-kevésbé intézményesült 

viszonyaiból kialakuló tartós hálózat, amely potenciális erőforrásokat jelent. Az individum 
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birtokában álló társadalmi tőke mérete függ az egyén kapcsolathálójának kiterjedésétől, 

valamint a kapcsolathálójába tartozó személyek erőforrásokkal való ellátottságától. 

Coleman (1998) a társadalmi tőkét más megközelítésből, a funkciója alapján definiálja. A 

társadalmi tőkét különböző olyan entitások csoportjának tartja, melyeknek két közös 

vonásuk van. Mindegyik entitás a társadalmi struktúra valamely aspektusát képezi, és 

mindegyik a struktúrán belül elhelyezkedő szereplők bizonyos tevékenységeit, cselekvéseit 

könnyíti meg. Értelmezésében továbbra is az egyén cselekvéseit megkönnyítő 

vonatkozásban szerepel a társadalmi tőke, habár említi a közjószág jellegét is, ugyanis a 

társadalmi tőke adott típusainak előnyeit nem csak azok tudják hasznosítani, akik 

kialakították, ugyanis szinte lehetetlen kizárni másokat az alkalmazásából. 

Portes (1998, 2000) több művében is feszegeti a társadalmi tőke kérdését. Számos 

szempontból bírálja Coleman és Bourdieu koncepcióját, inkább kiterjesztené azt, de azt 

állítja, hogy a társadalmi tőke fogalma még akkor is tartalmaz feszültséget, hogy ha az 

eredeti, szűk koncepciót nézzük. Ugyanis a társadalmi tőkéből az egyes individumok épp 

úgy profitálhatnak, ahogy a közösségeik is, azonban az egyén céljai és a kollektív célok 

gyakran szemben állhatnak egymással. 

Bourdieu társadalmi tőke fogalmának esetleges hiányosságától és bírálóinak véleményeitől 

elvonatkoztatva, a közgazdaságtan és a szociológia területének máig alapjait jelentik az 

általa lefektetett elméletek, melyek közül különösan a tőkekonverziót fontos még 

megemlítenünk. Bourdieu (1998) a tőkekonverzió jelentőségére nagy hangsúlyt fektet, 

szerinte a tőkefajták a megfelelő körülmények meglétével, adott szituációkban átválthatók 

egymásba, például a társadalmi tőke és a kulturális tőke is gazdasági tőkévé alakítható, akár 

egy állás megszerzésével. 

 

3.3 Bevezetés a játékok világába 

 

A játék a 21. századnak azt fogja jelenteni, amit a munka jelentett közel háromszáz évig az 

ipari társadalom számára: az értékteremtés és a világ megismerésének domináns módja lesz 

(Kane, 2004). Kane kijelentése előtt több mint 60 évvel elhangzott egy másik markáns 

gondolat is, mely Johan Huizinga holland kultúrtörténész tollából ered, miszerint „az emberi 

kultúra a játékban, játékként kezdődik és bontakozik ki” (Huizinga, 1944, 7.), ezzel pedig 
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megalkotta a „homo ludens” (játékos ember) fogalmát (Fromann, 2017). Mikor ambiciózus 

sorait megfogalmazta, még nem is sejthette, hogy a merész kultúrfilozófiai eszmefuttatása 

egy későbbi korban a válságba került társadalmi intézmények potenciális megmentője lehet. 

Huizinga kihangsúlyozta azt is, hogy a játék jelensége már az állatok világában is 

megfigyelhető, az ember semmi újat nem tett ehhez hozzá, de a játék mégis túlnő a biológiai 

és fiziológiai funkciókon, a létfenntartás ösztönén, ugyanis a játék értelmet ad biológiai 

létünknek. Talán Huizinga legfontosabb állítása az volt, hogy „a kultúra a játékból 

keletkezik”, hogy „kezdetben játsszák a kultúrát” (Huizinga, 1944, 55.). Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy az emberi kultúra alaptényezői játékos formában jelennek meg, de a kultúra 

intézményesülése után a játékos elemek már inkább háttérbe szorulnak. A filozófiai és 

kultúrelméleti kérdések feszegetése mellett Huizinga a kultúra játékos elemeit is vizsgálta, 

valamint kidolgozott egy játékteóriát, definiálta a játék fogalmát. „A játék szabad cselekvés 

vagy foglalkozás, amely bizonyos önkéntesen, előre meghatározott időben és térben, 

szabadon választott, de föltétlen kötelező szabályok szerint folyik le; célja önmagában van, 

bizonyos feszültség és öröm érzése, továbbá a közönséges élettől való különbözőség tudata 

kíséri” (Huizinga, 1944, 37.). Definíciójának alátámasztása érdekében a játék több fő 

tulajdonságát is kifejti, fókuszban az alábbiakkal (Huizinga, 1944, 16–21.): 

• 1. Szabad cselekvés. Ez azt jelenti, hogy a játék sosem lehet kötelező jellegű, 

kényszerből fakadó tevékenység, mert az Huizinga szerint könnyen petitio 

principiihez (magyarul körkörös érvelés, amikor a következtetés már benne van az 

alapállításban.) vezethet. A játék szabad, sőt maga a szabadság. 

• 2. Érdeknélküliség. A játékban az örömöt nem a lét- és fajfenntartási, biológiai 

szükségletek kielégítésében, hanem magukban a tevékenységekben találjuk. 

• 3. Térbeli-időbeli zártság és elhatároltság. A játék értelme és tartama önmagában 

van. A játék mindig meghatározott időben és meghatározott térbeli határok között 

játszódik le: így a játéknak van tere, eleje és vége, de az bármikor ismételhető. 

Nemcsak a játék egésze ismételhető, hanem annak belső felépítése is. 

• 4. Játékszabályok által képviselt rend. Minden játéknak megvan a maga szabálya, 

amely feltétel nélkül kötelező, minden játékosra érvényes. A szabályokkal szemben 

szkepticizmusnak helye nincs, hiszen amint átlépik a szabályokat, összedől a 

játékvilág, és vége a játéknak. Aki vét a játékszabály ellen, vagy kivonja magát alóla, 

az játékrontó, ami a legrosszabb kategória, mivel magát a játékot rombolja vele. 
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A Huizinga által megfogalmazott megközelítést figyelembe véve már könnyedén 

eljuthatunk a videojátékhoz, ami ebből a szempontból a kultúra és a játék kapcsolatának az 

információs társadalom világához való alkalmazkodással létrejövő, tehát a digitális 

kultúrában történő manifesztációja, azaz a játék és a kultúra kapcsolata párhuzamos a 

videojáték és a digitális kultúra kapcsolatával. 

 

3.4 A szerepjátékok 

 

A játékok napjainkban legmeghatározóbb formájához, a videojátékokhoz egy újabb lépcsőn, 

a szerepjátékokon keresztül vezet az út. A hagyományos asztali szerepjátékok gyakorlatilag 

egy társasjátékként foghatók fel, ahol a játékosok egy adott fantasy világ kerettörténetéhez, 

szabályrendszeréhez alkalmazkodva létrehozzák saját karakterüket, kiválasztják annak faját, 

kasztját, fontosabb tulajdonságait, amelyek hatással lesznek a játékmenetre. A játékhoz a 

szabályrendszeren kívül pusztán dobókockára, papírra és ceruzára van szükség. Miután a 

játékosok elkészültek saját szerepeik kidolgozásával, kezdetét veheti a kaland, amit a 

játékmester (aki egyszerre mesélő, forgatókönyvíró és bíró) vezet. A kalandok hossza a 

néhány órástól a több alkalmas, akár 7-8 délutánt igénybe vevő időtartamig is terjedhet. A 

kalandok során a játékosok különböző szituációkban találják magukat, ahol karaktereik 

képességeinek megfelelően kell döntéseket hozniuk, a véletlenfaktort pedig a kockadobás 

biztosítja. Meghozott döntéseik és az irányíthatatlan, véletlen történésekre tett reakcióik által 

haladhatnak előre, szerezhetnek új tárgyakat, képességeket, szinteket (Fromann, 2017). 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért játszanak az emberek szerepjátékot, mit tud ez nekik adni? 

Az egyik terület, amelyben a szerepjátékok kifejezetten erősek, az a kompenzációs és 

vágyteljesítő lehetőségek végeláthatatlan tárháza. A szerepjátékokban mindenkinek megvan 

a lehetősége, hogy olyan legyen, amilyen szeretne és amilyen valójában soha nem lehet, a 

játék idejére mégis az általa választott bőrbe bújhat és fiktív kalandokat élhet át. A 

szerepjátékok közösségi ereje is jelentős, valamint a szerepjátékok közösségében egy a való 

életben a társaságát nem találó, például az iskolában kitagadott túlsúlyos tinédzser is a 

közösség középpontja, népszerű és sikeres személy lehet kreativitása és játékos ügyessége 

miatt. Az érzelmi problémákkal küzdő fiatalok is örömre lelnek a szerepjátékban, számukra 

kissé regresszív, a gyermekkori fantázia szabadságát és biztonságát idézi fel a környezet, 
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melyben újra nyitottabbá tudnak válni. A serdülőkori identitáskeresésben is jótékony hatása 

lehet az egyénre, ha különböző szerepekben tudja kipróbálni magát (Juza, 1995). 

Most, hogy a szerepjátékokat megismertük, az online videojátékok felé haladunk tovább. A 

digitális forradalom rohamos úttörésével és az internet, valamint a számítógépek 

elterjedésével csak néhány lépés kellett, hogy a szerepjátékok az online térben is 

megjelenjenek, és létrejöjjenek az MMORPG-k (Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game - masszívan sok játékos online szerepjáték), melynek például első úttörői a 

RuneScape és az EverQuest voltak, majd a mainstream piacra is betörő és mai napig 

piacvezető WoW (World of Warcraft) vette át a stafétát és inspirált több hasonló, máig 

népszerű játékot, többet között a GuildWars2-t, a Black Desert Online-t, a TERA-t és a 

Finaly Fantasy XIV.-et. (1. ábra) 

 

1. ábra: A Black Desert Online játék 

Forrás: Saját kép 

 

3.5 Betekintés a videojátékok világába, avagy mivel játszunk, miért játszunk?  

3.5.1 Mivel játszunk? 

 

A következő fogalom, melynek értelmezését kiemelten szükséges lefektetnünk, az maga a 

videojáték. Nehezen definiálható, több megközelítés is létezik. A videojáték az információs 
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társadalom és a digitális tartalomgyártási- és fogyasztási kultúra körforgásának egyik 

legjelentősebb szórakoztatóipari terméke, melynek gazdasági jelentősége az előállítása és 

fenntartása, fejlesztése során igényelt rendkívül sokszínű szakmai humánerőforrás miatt is 

megkérdőjelezhetetlen. Mint dolgozatom elején említettem, a videojáték ipar bevétele 2020-

ban magasabb volt, mint a globális filmipar és az észak-amerikai sportipar összesített 

bevétele (Witkowski, 2021). Sőt, a videojátékipar bevétele a globális film és a zeneipar 

bevételének összegénél is jelentősebb (Cyens, 2020). A digitális játékok használata egyre 

inkább meghatározó szociális, kulturális és gazdasági szempontból is (Bányai, 2015). 

Sokak szerint a videojáték a digitális kultúra jelentős művészeti formája, a digitális kultúra 

manifesztációja, ami hamarosan domináns szórakoztató médiává is válhat a televízió és a 

mozi népszerűségének csökkenése, illetve az online multimédiaplatformok által nyújtott 

lehetőségek szaporodásának következményeképp (Bányai, 2015). 

Fromann szerint „a sokszereplős online játékok és a virtuális világok szerkezetét és 

működését vizsgálva már nem is játékról, hanem egyre inkább „minitársadalmakról”, 

egyfajta alternatív szubtársadalomról (MMOnline Society) kellene beszélnünk (Fromann, 

2012). Kialakulni látszik egy olyan párhuzamos társadalom, amelyben az offline, valós 

társadalmi tényezők online közösségi térbe történő bevonulásával valós tényezővé válhatnak 

az online gazdaság, kereskedelem, közigazgatás, kultúra, oktatás, foglalkoztatás, kapcsolati 

és társadalmi hálózatok területei.” (Fromann, 2017, 32.). 

Az Indianai Egyetem egyik professzora, Edward Castronova az első közgazdászok egyike 

volt, aki foglalkozni kezdett a játékokat jelentő virtuális világok, különösen az MMORPG 

(később bővebben) műfajba tartozó játékok gazdaságával. Könyvében (Castronova, 2001) a 

modern közgazdaságtan és szociológia fogalmával próbálta leírni az Everquest névre 

hallgató játék világát. Azt állítja, hogy a virtuális világoknak három kiemelt tulajdonsága 

van: 

• 1. Interaktivitás. A számítógépen létező virtuális világba távolról, internetkapcsolat 

segítségével bárki bekapcsolódhat, egyidejűleg sokan érhetik el, valamint egy-egy 

ember cselekményei hatással lehetnek benne mások eredményeire. 

• 2. Fizikai realitás. Egy virtuális felületen keresztül elérhető program a szimulált 

környezet platformja, melybe a belépett felhasználók belső nézetben látják a fizikai 
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környezetet, ami általában a valós természet törvényeinek alapján működik, az 

erőforrások pedig korlátozottak. 

• 3. Folyamatosság. A program folyamatosan fut, függetlenül attól, hogy bárki be van-

e csatlakozva. A program tárolja az emberek és tárgyak helyét, a tárgyak 

tulajdonosait. 

Betsy Book (Book, 2006) a 3D-s virtuális világok szociális terét kutatta, és azt az állítást 

fogalmazta meg, miszerint a virtuális világok sokszínűsége mögött meghúzódó jellemzők 

minden ilyen világban megtalálhatóak. Az általa kiemelt 6 fő jellemző a: 

• 1. Megosztott tér. A virtuális világban egy időben számos felhasználó lehet jelen. 

• 2. Grafikus felhasználói felület. Az említett világ képszerűen van ábrázolva. 

• 3. Jelenidejűség. A felhasználók interakciói valós időben zajlanak. 

• 4. Interaktivitás. A virtuális világban a felhasználóknak lehetőségük van rá, hogy 

megváltoztassák, építsék környezetüket. 

• 5. Folyamatosság. A virtuális világ folytonosan „él”, akkor is, ha a felhasználók 

nincsenek online. 

• 6. Közösség. A virtuális világok támogatják és elősegítik a bennük történő különböző 

közösségek, csoportok kialakulását. 

Számtalan különböző műfaj és alműfaj létezik a videójátékokon belül, melyeknek 

célközönsége és működése jelentősen különbözhet. A tanulmányban a játékos közösségek 

vizsgálata révén kifejezetten a multiplayer (többjátékos) játékokról fogunk beszélni, 

amiknek legnépszerűbb műfajai például az FPS (First Person Shooter - belső nézetű 

lövöldözős), az MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game - nagyon sok 

szereplős online szerepjáték), az RTS (Real-Time Strategy - valós idejű stratégiai játék) és 

a MOBA/ARTS (Multiplayer Online Battle Arena/Action Real-Time Strategy - online 

többjátékos csatamező/valós idejű akció alapú stratégiai játék) (Fromann, 2017). 

A videojáték fogalmának meghatározását jelentősen nehezíti, hogy az említett számos műfaj 

és alműfaj között is rengeteg sajátosság lelhető fel, így egy általános, minden műfaj főbb 

jellemzőjét jól megfogalmazó, ám ezáltal nehezebben megfogható definíció 

megfogalmazása elengedhetetlen. Az egyik megközelítés a videojátékot olyan interaktív 
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struktúrának tartja, mely önálló jelentéssel/történettel rendelkezik, és szükséges, hogy a 

játékosok egy célért dolgozzanak (Costikyan, 2002). Más megközelítés szerint a videójáték 

új audiovizuális digitális médiaműfaj, mely a szórakoztatás eszköze. A szórakoztató funkció 

pilléreit a játék alapjait képező szabályrendszerek és az interaktivitás alkotják, ezek együtt 

segítik a tevékenység melletti elköteleződést, a rekreációs, szórakoztató tevékenységként 

történő felfogást. Tavinor (2009) és McGonigal (2011) a játékokat olyan tulajdonságok 

alapján definiálta, amelyek műfajuktól függetlenül mindegyikre jellemzőek, együttesen a 

játékok esszenciáját adják, erre négy fő tényezőt emel ki: 

• A cél – az összes videójátékban meghatározó tényező az, hogy miért dolgoznak a 

játékosok, mit akarnak elérni. A cél állhat több alcélból (mérföldkövekből, 

melyeknek egy része csak a legjobban teljesítő játékosok számára elérhető), valamint 

több játékon belüli tevékenységi irányzatban is lehetnek célok, melyeket a játékosok 

személyes preferenciáik alapján választhatnak meg. A játékmenetet képező 

feladatokat, azok teljesítésének céltudatosságát a kollektív cél adja. 

• A szabályok – meghatározzák, hogy a virtuális világban, azaz a játékkörnyezetben a 

cél hogyan érhető el. Stratégiai gondolkodásra, problémamegoldásra ösztönöznek, 

elősegítik a kreatív folyamatokat. 

• A visszajelző-rendszer – minden játékban jelen van, folytonos visszajelzést nyújt a 

játékos cselekedeteire, mutatja, hogy hol tart az adott játékos a cél felé vezető úton, 

a teljesítményt jutalmazza, a közösség és a játék szabályai ellen elkövetett tetteket 

pedig bünteti. Jelentős motivációs faktort képez, egyrészt minden egyes 

részfeladatért pozitív visszajelzésekkel szolgál, másrészt pedig követhetővé teszi a 

fejlődés, haladás mértékét a cél felé, így növelheti az elköteleződést. 

• Önkéntes részvétel – a játék egy szórakoztató tevékenység, ebből kifolyólag minden 

felhasználó önkéntesen veszi azt igénybe, önkéntesen lép be a játéktérbe, válik az 

adott játékosközösség tagjává. A virtuális világ (esetünkben játéktér) egy 

biztonságos, számtalan kihívást és izgalmat hordozó környezet, melyben a részvétel, 

a belépés, a kilépés és a jelenlét szabad akaratból történik meg. A részvétel együtt jár 

azzal, hogy a játékosnak tudása van arról a világról, az adott világ szabályait, annak 

működéseit ismeri, kész új ismereteket szerezni, interakcióba lépni más játékosokkal, 

és a játékot bármikor elhagyhatja, valamint bármikor visszatérhet. 
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Egy másik megközelítésben, melyet Rab Árpád (Rab, 2015) is hangsúlyoz, messzebbről kell 

indulnunk, valamint az emberi elme működéséhez való viszonyítással kell a játékokat 

vizsgálnunk. Rab kitér arra és elemzi, hogy James Gee kiemeli az emberi agy működését, 

ami minden fogalomnak, ismeretnek a szimulációját képezi le. Akármire gondolunk, nem 

annak definíciója, hanem a megismerés folyamata által létrejött személyes tapasztalataink, 

valamint a média által belénk kódolt képek és érzetek vetülnek le agyunkban. Ezek a 

szimulációk segítik az életben viselkedésünket. Ebből a megközelítésből az agy 

gyakorlatilag egy szimulációs környezet, melyben lehetőségünk van különböző szituációkat 

lefuttatni, azok alapján éles helyzetekben ösztönösen vagy átgondoltan reagálni. Egy apró 

lépéssel és a fantázia szabadjára engedésével az emberi agy komplex működésétől el is 

juthatunk a játékokig, amik szimulációs környezetek. Ezekben a résztvevők (játékosok) a 

környezetre (játéktér, maga a játék) nincsenek módosítások elvégzésére alkalmas hatással, 

azonban hatással vannak a világ történéseire, hiszen egyedi szituációkban számtalan 

helyszínen végeznek különböző tevékenységeket, melyek a játék világának történéseire és 

más játékosokra is befolyással lehetnek, akárcsak a való életben elvégzett cselekedeteink. A 

tanulással járó folyamatok és a tanulásra való igény kódolva van, ugyanis adott 

tevékenységek csak akkor végezhetők el, ha már megtanultuk az azokhoz szükséges 

képességeket (skilleket). A leírtak alapján elmondható, hogy a játékok két „szabályt” 

fektetnek le és építenek be a játékosok gondolkodásmódjába, melyek hétköznapi életünknek 

is mozgatórugói: 

• Valamit tenni kell azért, hogy elérjünk valami egyebet. 

• A környezeti változókra hatékonyan és gyorsan kell reagálni. 

A játék folyamata, a játékmenetet képező tevékenység nem más, mint szituációkra és 

akciókra nyújtott dinamikus reakciók végtelen sorozata, amely sok esetben egy tanulási 

görbén mérhetően nehezedik a már megszerzett tapasztalataink és az egyre magasabb 

tudásigény alapján. 

Összességében elmondható, hogy a játékok szórakoztató, biztonságos, rendszeresen 

megújuló és változó, „élő” világok, melyeknek működése a rendszer és a játékos, valamint 

multiplayer játékok esetén a játékosok egymás közötti interakcióin alapul, és ezek optimális 

platformot jelentenek a kognitív működésnek. 
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Nem elhanyagolható az ember társas lényi mivolta, ebből kifolyólag a közösséghez tartozás 

érzete, amelyről már korábban bővebben értekeztünk. A közösséghez tartozás szinte 

elengedhetetlen a boldogsághoz és a kiegyensúlyozott élethez. Az internet használata, a 

játékok túlnyomó többségébe történő belépés együtt jár egy tágabb közösséghez való 

csatlakozással, melyben a játékmenetet elősegítő szociális interakciók során szűkebb 

közösségekhez csatlakozhatnak a játékosok. Az internet és a játékok bárki számára 

kényelmesen elérhető, élő közösségi teret nyitnak. Az online videojátékok számtalan 

lehetőséget kínálnak a szociális interakciók terén, valamint a játékosbázisok méretéből 

kifolyólag az egyén számára leginkább szimpatikus személyek szelektálása is olyan méretű 

merítésből történik meg 1-1 játékon belül, amekkora mennyiségű emberrel nagyszüleink 

egész életük során összesen sem találkoztak. Az információs társadalmat és a digitális 

kultúrát megelőző korokban azzal lehetett szociális kapcsolatot kiépíteni, barátkozni, aki 

földrajzilag közel volt (pl. szomszéd gyermek), vagy akikkel valamilyen intézmény által 

kapcsolatba került az egyén (pl. osztálytársak, szaktársak, kollégák). Ma, az internet és a 

játékok korában egyáltalán nem ritka az, hogy olyan online, „virtuális” kapcsolatok 

születnek, melyek manifesztálódnak a való életben, és hagyományos értelemben vett 

barátságokká válnak. A játékosok megtalálják a számukra szimpatikus egyéneket, velük 

formálnak közösségeket, amelyben napi szinten aktívak a játékokon és a különböző voice 

chat (hangalapú, valósidejű csevegési szolgáltatások, például discord, TeamSpeak 3, Skype) 

szolgáltatásokon belül, majd pedig, ha lehetőségeik is engedik, akkor a valós, fizikai életben 

is szívesen találkoznak (akár országhatárokon keresztül is), pl. együtt mennek szórakozni, 

segítenek egymásnak számítógépet összeszerelni stb. (Rab, 2015). A játékosok egymás 

életének aktívan részét képezik, melyet a JátékosLét 2019-es, nem reprezentatív kutatási 

eredményei is alátámasztani látszanak (JátékosLét, 2019). 

 

3.5.2 Miért játszunk? 

 

A videojátékok működésének megértéséhez Hurnicke (2001) értelmezése vezethet, ugyanis 

a játékkutatást a játéktervezés három fő szempontja alapján közelítette meg, módszerének 

pedig az MDA nevet adta: a betűszó a három említett kategóriát különíti el, melyek a 

Mechanics (mechanika), a Dynamics (dinamika), és az Aesthetics (esztétika). A mechanika 

alatt az adatok és algoritmusok szintjére lebontott játékbeli elemeket értjük, míg a dinamika 
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a mechanika által előidézett viselkedést, a teljes rendszert átölelő kimeneti egységet takarja. 

Az esztétika pedig azon érzelmi dimenziók és megnyilvánulások összessége, amelyet a 

tervező kiváltani kíván a játékosokból. A mechanikai, dinamikai és esztétikai elemek 

megfelelő alkalmazásának összessége alkotja a játékok élvezetes, izgalmas, kényelmes 

világát. 

Arra a kérdésre, hogy miért köt le a játék, miért okoz örömet, miért szórakoztat, a válasz 

néhány eleme a biztonságos környezet, a szabadság, a sikerek, az élmények, önmagunk és 

virtuális avatárunk fejlesztése, a befektetett munka megmutatkozása lehet, egy szóval 

jelentős része a motivációban rejlik. 

Pink (2009) fejlődéstörténeti szempontból elemezte az ember motivációs mechanizmusait. 

A számítógépekhez hasonlította a társadalmakat, és kijelentette, hogy azok is rendelkeznek 

úgymond „operációs rendszerrel”. Az emberiség történelme eddig két korszakra osztható, 

de a közeljövőt számítva egy harmadik is megjelenhet. Motiváció 1.0 névre hallgat az ember 

elsődleges motivációs rendszerét jelentő humán operációs rendszer. Az ember itt csupán 

biológiai lényként van kezelve, melynek drive-jai kizárólag a túlélésről szólnak, a lét és 

fajfenntartáshoz szükséges elemekből állnak. A Motiváció 2.0 egy „társadalmi operációs 

rendszer”, ami a külső környezet büntető és jutalmazó mechanizmusaira épül. Itt az ember 

már az ösztönvilágon túllépve, a jutalmazás keresésén és a büntetés kerülésén keresztül kezd 

élni. A 20. század rutinszerű működésén, a korszak feladatainak megvalósítása során is helyt 

tudott állni ez a rendszer, de világunk megváltozott, ezért „frissítésre” szorul. Ebben a 

korszakban kitermelődött az X típusú magatartás, amit a belső hajtóerők leépülése, 

elgyengülése mellett a környezethez való alkalmazkodás, a jutalmazáshoz és büntetéshez 

kapcsolódó külső vágyak és félelmek jellemzik, nem pedig maga a tevékenység végzése, az 

abból eredő öröm, hanem a potenciális következmények. A Motiváció 3.0 operációs 

rendszer a modern kihívásokra épül, I típusú magatartást igényel, ami ellenkező módon 

működik. A gyermekek, sportolók, művészek világához hasonlóan, itt is magának a 

tevékenységnek, a tevékenység végzésének kell jelentenie az örömöt, nem pedig a 

tevékenység eredményének, következményének. (Fromann, 2017) „Pink azt írja, hogy ez az 

I típusú magatartás (amely arra a belső igényünkre épül, hogy a saját életünket magunk 

irányítsuk, hogy új dolgokat tanuljunk, alkossunk, fejlődjünk, és jobbá tegyük a 

környezetünket) ösztönösen bennünk van, csak eddig a környezet nem engedett teret ennek 

a kibontakozására, megélésére. A Motiváció 3.0 belső motivációs hajtóereje tehát – amely 

nem függ a külső környezettől, illetve a tevékenység eredményességétől – maga a 
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tevékenység végzése közbeni öröm és elégedettség érzése, amely lényegileg különbözik a 

jutalmazó-büntető dichotómiára épülő külső motivációs rendszertől” (Fromann, 2017, 66.). 

Nem mellesleg Pink (2009) azt is hozzáteszi, hogy a jutalmazó-büntető rendszer 

alkalmazását hiba lenne elhagyni, ugyanis rutinszerű, egyszerű, világos céllal rendelkező 

feladatoknál ezek jótékony hatásúak. A külső motivációs hatások inkább az összetett, kreatív 

problémamegoldást igénylő feladatoknál mondhatóak gyengének vagy hátrányos hatásúnak, 

ezeknél az intrinzik (belső) motivációk szerepe a jelentős. 

Fontos megemlíteni a flow-élményt is, ami a játékok egyik alapvető tulajdonsága. A játékok 

játszása közben gyakran előfordul, hogy megváltozik bennünk valami, a világból kiszakadva 

egy különleges, kellemes állapotba kerülünk. A pozitív pszichológia egyik úttörője, 

Csíkszentmihályi Mihály flow-élményként írja le. A flow-élmény egy olyan tudatállapot, 

amelyben az egyén teljesen elmerül az aktuális cselekvésben, teljesen átadja magát annak, 

így szinte megszűnik számára a külvilág. A folyamatban a személy úgy érzi, hogy 

áramlatszerűen kapcsolódnak egymáshoz az események, ő pedig örömteljesen sodródik az 

árral, ugyanis ez az élvezetes folyamat csak minimális erőfeszítéssel jár a részéről 

(Csíkszentmihályi, 1997) Csíkszentmihályi szerint a flow-élmény során az alábbi 

jelenségeket tapasztalhatjuk (Csíkszentmihályi, 2009): 

1. A személy képességeivel összhangban lévő, egyértelmű célok. 

2. A tudat erős fókuszáltsága. 

3. Az öntudatosság tudatos észlelésének megszűnése. 

4. Az időérzékelés torzulása. 

5. Azonnali visszajelzés, visszacsatolás a tevékenység alatt felmerülő jelzésekre. 

6. Egyensúly az egyén képességei és a feladat nehézsége között (a feladat nem túl könnyű, 

de nem is túl nehéz). 

7. A szituáció, illetve a saját teljesítmény feletti kontroll érzése. 

8. A tevékenység belülről jutalmaz, ezért nem megterhelő. 

9. A személy teljesen elmerül abban, amit csinál, minden figyelmét erre összpontosítja, akár 

eksztázisszerű élményben is része lehet. 
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A flow tevékenység minden esetben progresszív, ugyanis az egyénnek egyre több készséggel 

kell rendelkeznie, egyre magasabb komplexitású szintekre jut tevékenysége során, folyton 

fejlődnie kell, mert csak így tud az áramlatban maradni és tovább sodródni. A kitekintés után 

egyértelmű lehet, hogy miért tudnak jól működni a játékok és mi a népszerű gamifikációs 

módszertan ereje. 
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4 A VIDEOJÁTÉKOSOKAT VIZSGÁLÓ KUTATÁSOK 

A következő oldalakon a területet érintő különböző kutatásokat fogom ismertetni, melyekkel 

mélyebbre áshatunk a játékok világában, ezáltal közelebb kerülhetünk a játékok 

megértéséhez, a játékosok megismeréséhez és betekintést nyerhetünk szociális 

kapcsolataikba. 

 

4.1 Milyenek a játékosok? 

 

A játékosokkal és a játékos közösségekkel szemben megfogalmazott negatív előítéletek 

gyengülni látszanak az utóbbi évek folyamán, ugyanis a médiában hangoztatott és a 

közhiedelembe sajnálatos módon beépült negatív sztereotípiák hanyatlani kezdtek. A 

minimális javulás ellenére is gyakran találkozhat egy játékos azzal, hogy elítélik, és a játékos 

szubkultúra nem hiába zárkózott el az idegenektől, a közösség tagjai mindig vonakodva 

szentelnek bizalmat a kutatóknak is, jogosan félnek, hogy újabb támadások érik majd őket. 

Dr. Fromann Richárd, a JátékosLét Kutatóközpont alapítója 10 év munkát szentelt arra, hogy 

a hazai játékosok bizalmát elnyerve minden évben a játékosokat és a játékok pozitív hatásait 

kutassa. Könyvében (Fromann, 2017) kiemeli, hogy a játékkutatás kezdeti idejében 

kizárólag a játékok negatív, patológiás hatásait vizsgálták, különös hangsúllyal a függőségre, 

az agresszióra és az agresszióval szembeni deszenzitiváló hatásra, figyelmi zavarokra 

fókuszálva. Az utóbbi években azonban a játékos közösségek objektív tanulmányozására és 

a játékok pozitív hatásainak vizsgálatára esett a figyelem középpontja. Ma már számos 

kutató hangsúlyozza a játékok kognitív és szociális kompetenciákra gyakorolt jótékony 

hatását, valamint bizonyos esetekben a játékok rehabilitációs alkalmazásának lehetőségeit, 

hasznosságát. Több kutatás is bizonyítja, hogy a játékok javítják a szem-kéz koordinációt, a 

problémamegoldó készséget, a koncentrációt és megfigyelőképességet, a kreativitást, a 

figyelmet, valamint az emlékezetet (Fromann, 2017; Damsa, 2014; Green, 2003; Rab, 2013, 

2015; Dye, 2009). 

A játékosokkal szembeni legjellemzőbb negatív sztereotípiákról, a függőségről és az 

agresszióról Rab Árpád így vélekedik: „Annak ellenére, hogy mennyire érdekli a laikusokat 

és a médiát, megalapozott tudományos kutatás a témakörben nincs sok. Még ez a kevés 

hiteles kutatás sem jut semmiféle konszenzusra, a számítógépes játékok agressziónövelő 
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vagy éppen csökkentő hatására is vannak adatok. Természetesen teljesen más eredmények 

jönnek ki más és más helyzetek vizsgálatakor, túlságosan is sok a lehetőség és a változó. A 

vizsgált játékosok, a körülmények, a módszerek egyedileg alkalmazottak, így összehasonlító 

elemzésekre, vagy mindenki által elfogadható közös axiómák kimondására nincs eddig 

példa. ...Személyes véleményem szerint internetfüggőség, mint társadalmi jelenség 

ugyanúgy létezik, illetve nem létezik, mint az autófüggőség, vagy az energiafüggőség, vagy 

a civilizációs igényszintek iránt való függőség. Egyéni szinten, sokkal, de sokkal kevesebb 

esetben, mint amit annak tartanak, valóban lehet érzelmi és lélektani betegségek forrása vagy 

csatornája. Játékfüggőség azonban igen, létezik, egyre jobban terjedő és egyre nagyobb 

figyelmet követelő jelenség -‐ pontosan a digitális kultúra már oly sokszor hangoztatott 

rohamos terjedése miatt. Az agresszióval kapcsolatosan a szakirodalom vegyes előjelű 

eredményeket közöl, ezeket a legjobban úgy lehet összegezni, hogy a játékok önmagukban 

nem tesznek agresszívabbá, frusztráltabbá vagy nyugodtabbá, viszont fel tudják erősíteni 

azokat a folyamatokat vagy lelkiállapotokat, amik amúgy a játékosokban megvannak. A 

folyamat azonban nem csak egyirányú, és nem passzív.” (Rab, 2015, 61. 124.). A 

sztereotípiákat alátámasztó egyének szélsőséges, elszigetelt esetek, ettől függetlenül ügyelni 

kell a gyermekvédelemre, a megfelelő felvilágosításra. 

A lustasághoz és a testmozgás, a szociális élet elhanyagolásához, a játékokon kívüli élet 

ignorálásához kapcsolódó sztereotípiákat a JátékosLét kutatások is cáfolják. A „Milyen 

SZABADIDŐS tevékenységeket végzel?” kérdésre 2019-ben 9633 kitöltőtől az alábbi 

válaszok érkeztek, melyek jól mutatják a játékosok videojátékon kívüli szabadidős 

tevékenységeit, ahol a társas élet és a sport is jól megmutatkozik. A diagramok abszolút 

értékeket mutatnak, a válaszadók több opciót is megjelölhettek. Összességében a sportok 

érték el a legmagasabb számot (15513), de ehhez hozzá tartozik, hogy a sporttevékenységek 

külön bontásban jelentek meg, így az ilyen tevékenységet végzők több különböző sportot is 

megjelölhettek. A sporttevékenységek eloszlását a következő ábra mutatja. (2. ábra) 
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2. ábra: Sportolás (JátékosLét, 2019) 

Forrás: Saját szerkesztés a JátékosLét 2019-es kutatása alapján 

 

A sporttevékenységen kívül az alábbi tíz terület mutatkozott dominánsnak a szabadidő 

eltöltésében. (3. ábra)  

 

 

3. ábra: Szabadidős tevékenységek (JátékosLét, 2019) 
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Forrás: Saját szerkesztés a JátékosLét 2019-es kutatása alapján 

 

Az IRL szociális interakciók mértéke hitelesen, objektíven nehezen mérhető, de 

elképzelhető, hogy alacsonyabb egy játékosnál, mint a nem játékosoknál (ez azonban lehet 

a földrajzi távolságok és egyéb körülmények miatt csak online tartható kapcsolatok 

következtében, melyeknek így számos esetben a játékok adnak platformot), de 

összességében ha az online térben végzett szociális interakciókat hozzáadjuk a valós életben 

történő interakciók számához, az eredmény hasonló, de bizonyos játéktípusok (például az 

MMORPG játékok) esetében a játékmenet működése miatt alapértelmezetten magasabbra 

jöhet ki, mint egy átlag, nem játékos embernél (Rab, 2015). 

Összességében nem lehet sztereotípiákat mondani a játékosokról, ugyanis ezek 

megfogalmazása olyan lenne, mint ha a kerékpárosokról vagy az autósokról állítanánk 

hasonlókat. Vannak állítások, amiket ki lehet jelenteni és egy-egy alcsoportra igazak 

lehetnek, de az emberek, a körülmények, a változók sokszínűsége miatt a tágabb 

csoportoknak csupán egy közös vonásuk van:a kerékpárosok kerékpároznak, az autósok 

autót vezetnek, a játékosok játszanak. 

A játékosok típusait több szempontból is megközelíthetjük és vizsgálhatjuk. A 

multiplayer/singleplayer játék preferencia tanulmányunk esetében nem releváns. A 

játékosok típusait Rab Árpád (Rab, 2015) doktori értekezésében, kutatásai alapján a fantasy 

világokban játszódó játékok terminológiai környezetéhez igazodva, kreatív és beszédes 

megnevezésekkel illette, illetve kategorizálta: 

• Kalandozó: ez a játékos típus főként három dologra fókuszál, melyek a kóborlás a 

virtuális világban, mások számára ismeretlen területek, rejtett dolgok (easter egg), 

npc-k (nem játékos karakterek) felfedezése és megismerése, illetve más játékosok 

megismerése. Ők a játék világába belefeledkezők, a játékot önmagáért élvező, 

kíváncsi játékosok. 

• Gladiátor: az ebbe a típusba tartozó játékosok számára fontos, hogy legyőzzenek 

másokat, versengjenek másokkal, illetve, hogy megismerjenek másokat. A játékban 

alapvető kihívást, versengést látnak és keresnek, olyan „harcosok”, akik mások 

figyelméért is küzdenek. 

• Bárd: ez a játékos típus gyakran beszélget online, gyakran merül hosszas, mély 

beszélgetésekbe az online ismerőseivel, ezek mellett számos kapcsolatot teremt, 
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melyek manifesztálódnak a játékon kívüli, valós életében is, ugyanis virtuális 

terekben megismert társai gyakran ajánlják fel neki segítségüket játékon kívüli 

problémákban. A Bárd típusba tartozó egyének kiváló kapcsolatteremtők, 

kapcsolataikat pedig jól menedzselik, hasznosítják. A játék során főleg a másokkal 

való viszonyukra fókuszálnak, kapcsolataik által egyszerre szórakoztatnak másokat 

és vannak szórakoztatva mások által. A Bárdok jeleskednek a 

problémamegoldásban is. 

• Mágus: olyan játékosok, akik gyakran játszanak pihenésképp, szeretnek 

szerepjátékozni is a karakterükkel, ez egy igazi játékkedvelő típus. Szórakozásból 

hagyják, hogy elvarázsolja őket a játék világa, idomulnak hozzá, játékos módon 

váltogatják identitásukat, felszabadultak a játéktérben. 

• Kósza: az ilyen játékosoknál már elmosódóan, de megjelenik az eszképizmus, 

ugyanis náluk a játék a figyelem elterelésének eszközeként is funkcionál, számukra 

az unalmas hétköznapi életből való kiszabadulás (NEM FELTÉTLEN 

PROBLÉMÁK ELŐL VALÓ ELMENEKÜLÉS!), a virtuális világ egy olyan tér, 

ahol nem a megunt, ismert szabályok uralkodnak. 

Fromann (2017) a 2011 és 2015 közötti, több mint 30 000 kitöltéssel rendelkező kutatásai 

során kapott eredmények és mintázatok alapján markánsan kirajzolódni látott egy 7 

kategóriából álló önértékelő játékmotiváció-tipológiát, mely alapján megalkotta az F-

modellt. (4. ábra) Megközelítésében jól megfigyelhetők a Pink (2009) által definiált 

motívumok is. Az F-modell motivációs csoportjai a következők: 

F-MODELL 

Önértékelő játékmotiváció tipológia 

(Fromann, 2016) 

I Emberközpontú 

1 VERSENGŐ 
1 Vezető 

VALAKIVEL 
2 Harcos 

2 KÖZÖSSÉGI 
3 Csapatjátékos 

4 Társkereső 

II Világközpontú 
 

3 
FELFEDEZŐ 

5 Fantáziáló 

KIPRÓBÁLNI 6 Gyűjtögető 

7 Problémamegoldó 

 

4. ábra: A validált F-modell – konfirmatív faktoranalízis után (2016) 

Forrás: Fromann, 2017 
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Az F-modellben a játékosok énképük alapján két fő dimenzióra különíthetők el, amik az 

emberközpontúság és a világközpontúság. Ezeken belül három motivációs csoport 

különböztethető meg, a teljesítők (teljesítés), a társaságiak (kapcsolat) és a felfedezők 

(virtualitás). Ezek a fő kategóriák hét motivációs alkomponensre oszthatók. 

Az első két halmaz az emberközpontúak és a világközpontúak. Az emberközpontúak 

számára a fontos, fő motívumok a más játékosokkal történő interakciók, a kommunikáció, a 

versengés, a harc. Az ide tartozó játékosok szociális orientációjuk alapján két további 

kategóriára oszthatók, melyek a szociális-kooperatív és a harcos-kompetitív. A 

világközpontúak számára a virtualitás a fő, az alternatív világokban történő kalandozás, azok 

felfedezése. Számukra nem fontos a teljesítmény, a versengés, sem pedig más játékosokkal 

történő kapcsolattartás. 

A hét alkategória jellemzői a következők: 

1. Vezető - versengő típus, fontos számukra a hírnév, a presztízs, ismertek és elismertek 

akarnak lenni a játékokon belül, törekednek rá, hogy meghatározó legyen a 

véleményük. 

2. Harcos - versengő típus, fontos számukra a rivalizálás, a teljesítmény alapon 

másokon felülkerekedés, mások legyőzése, mindig arra törekednek, hogy a 

legjobbak legyenek. 

3. Csapatjátékos - közösségi típus, a másokkal való kapcsolattartás, a kapcsolatok 

ápolása és a csapatmunka, a közösséghez tartozás érzése fontos számukra.  

4. Társkereső - közösségi típus, számukra főként azért vonzó egy játék, mert lehet 

benne ismerkedni, rövid/hosszú távú társkapcsolatokat kialakítani. 

5. Fantáziáló - felfedező típus, a fő céljuk a fantáziavilágokban való elmerülés, azok 

felfedezése, a külvilágtól való elszakadás egy új ismeretlen világ bejárásával. 

6. Gyűjtögető - felfedező típus, ahogy neve is mutatja, az ide tartozó játékosok fő célja 

a minél több érdekes és értékes tárgy, valamint pont megszerzése, azok gyűjtése. A 

teljesítés és az eredményesség náluk is kiemelt szerepet játszik, de nem szociális 

kontextusban manifesztálódik, hanem a birtoklás igényének kielégítésével. 

7. Problémamegoldó - felfedező típus, mindenben a kihívást látják és keresik, szeretik 

a logikai-stratégiai gondolkodást igénylő feladatokat, folyamatosan tesztelik 

magukat. 
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Jól megfigyelhető, hogy a különböző játékos típusok jelentős részének fontosak a játékok 

közösségi aspektusai, az ingame szociális interakciók. 

 

4.2 Korábbi kutatások a játékosok egyéni fejlődése és szociális kapcsolatai terén, a 

saját minta kiválasztásának megalapozása 

 

Rab 2012-ben kérdőíves adatfelvétellel, valamint interjúkkal is vizsgálta a játékos 

közösségeket. Az alábbi grafikonon a 147 válaszadó (89,7% férfi, 10,3% nő) kor szerinti 

eloszlása látható. (5. ábra) 

 

 

5. ábra: Rab Árpád 2012-es gyűjtése, minta kor szerinti eloszlása (147 válaszadó) 

Forrás: Rab, 2015 

 

A JátékosLét Kutatóközpont 2019-es, 9633 kitöltéssel (83,9% férfi, 16,1% nő) rendelkező 

kutatásában az átlag életkor Rab kutatásához hasonlóan 25,9 év volt (JátékosLét, 2019). 

A válaszadók családi körülményei az alábbi eloszlást mutatták: (6. ábra) 
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6. ábra: Rab Árpád 2012-es gyűjtése, családi körülmények (147 elem)  

Forrás: Rab, 2015 

 

A JátékosLét kitöltőinek családi állapot szerinti eloszlása pedig a következő ábrán látható. 

(7. ábra) Rab kutatásához hasonlóan itt is a szűk családdal, szülőkkel való együttélés mutatja 

a legmagasabb értéket, második helyen pedig a párjukkal együtt élő játékosok vannak 

többségben. Harmadik helyen mindkét esetben az egyedül élés áll, habár Rabnál megjelent 

a lakótársak opció is, amely ugyanakkora arányt mutat. 

 

 

7. ábra: JátékosLét Kutatás 2019, családi körülmények 

Forrás: JátékosLét, 2019 
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A JátékosLét 2019-es adatfelvételében a kitöltők iskolai végzettsége, valamint a kitöltés 

időpontjában adott tanulmányi helyzete is megjelenik, melyeket következő grafikonok 

mutatják. (8-9. ábra) 

 

 

8. ábra: JátékosLét Kutatás 2019, legmagasabb iskolai végzettség 

Forrás: JátékosLét, 2019 

 

 

9. ábra: JátékosLét Kutatás 2019, jelenlegi tanulmányok 

Forrás: JátékosLét, 2019 

 

A legmagasabb értékek a gimnáziumi érettségi, a szakközépiskolai érettségi és a felsőfokú 

BA diploma esetében jelentek meg. 
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Rab kíváncsi volt rá, hogy saját bevallásuk alapján a játékosok tapasztaltak-e bármilyen 

érzékelhető készségfejlődést a játékok és a játékokban történő interakciók hatására. A 

válaszadók jelentős része a nyelvtudás fejlődését jelölte meg, de rendkívül magas értékeket 

mutat a reflexek fejlődése, a döntéshozási készség és az emberekkel való kapcsolattartás 

készsége is. A grafikonon abszolút értékek szerepelnek, ugyanis több válaszlehetőséget is 

megjelölhettek a játékosok. (10. ábra) 

 

 

10. ábra: Rab Árpád 2012-es gyűjtése, a játék készségfejlesztő hatása 

Forrás: Rab, 2015 

 

A JátékosLét 2019-es kutatásában a kitöltők megjelölhették, hogy saját tapasztalataik 

alapján milyen területen fejlődtek és milyen területeken pedig nem. Az alábbi táblázatban 

láthatóak a pontos számok (11. ábra), míg a következő grafikonon szemléltetve balról jobbra 

haladva megfigyelhetjük, hogy melyek a legdominánsabb területek, és melyek azok, 

amelyek szinte már elhanyagolhatónak mondhatók (12. ábra). A játékkutatás területén 

várható módon esetünkben itt is az idegen nyelv tanulása áll az első helyen (77,3%), a 

második és harmadik pedig a logika, a stratégiai érzék fejlődése (69,9%), illetve a reflexek 

fejlődése (64,6%). Az utolsó három terület, melyeket a legkevesebben jelöltek meg az 

empátia, a tolerancia (17,2%), az emberismeret (23,3%) és az önismeret (25,5%). 
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FEJLESZTETT TERÜLET 
Igen Nem 

IDEGEN NYELV tanulása 77,3 22,7 

LOGIKA, taktika, STRATÉGIAI érzék 69,9 30,1 

REFLEX, reakció(idő) javulása 64,6 35,4 

CSAPATMUNKA, együttműködés, kooperáció 
58,6 41,4 

PROBLÉMA-megoldó képesség 55,2 44,8 

Szem-kéz KOORDINÁCIÓ, TÉRLÁTÁS 54,2 45,8 

TÜRELEM, stressztűrés 53,9 46,1 

KOMMUNIKÁCIÓ: pl. önkifejezés, szókincs, beszéd 50,1 49,9 

FANTÁZIA, képzelőerő 46,1 53,9 

KONCENTRÁCIÓ, figyelem, összpontosítás 45,6 54,4 

HELYZET-felismerés, bonyolult helyzetek átlátása 43,9 56,1 

MEGFIGYELŐ, ELEMZŐ képesség 43,6 56,4 

Gyors, határozott DÖNTÉSEK nehéz helyzetekben 
43,1 56,9 

KITARTÁS, akaraterő, 42,8 57,2 

KREATIVITÁS, ötletesség 41,5 58,5 

PRECIZITÁS, pontosság 32,5 67,4 

MEMÓRIA javulása 26 74 

ÖNISMERET 25,5 74,5 

EMBERISMERET 23,3 76,7 

EMPÁTIA, tolerancia 17,2 82,8 

 

11. ábra: JátékosLét Kutatás 2019. egyéni fejlődések eloszlása. 9633 kitöltő 

Forrás: JátékosLét, 2019 
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12. ábra: A JátékosLét 2019-es adatai a játékosok fejlődésére vonatkozóan. 9633 kitöltő 

Forrás: Saját szerkesztés a JátékosLét 2019-es adatai alapján 

 

2019-ben a JátékosLét kérdőívét kitöltő (kifejezetten multiplayer játékokkal játszó) 1360 fő 

a „Hány olyan BARÁTOD van, akiben megbízol, és akivel szívesen megosztod a 

legbensőbb gondolataidat?” kérdésre adott válaszainak alapján elmondható, hogy a 

játékosok túlnyomó része rendelkezik ilyen kapcsolatokkal. Szám szerint a legmagasabb 

arányok a 2 ilyen baráttal való rendelkezés (24,1%), a 3 ilyen baráttal való rendelkezés 

(22,8%) és a 4 ilyen baráttal való rendelkezés (15,3%). (13. ábra) 
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13. ábra: A JátékosLét 2019-es eredményei, kifejezetten multiplayer játékosokra szűrve (Offline, IRL 

barátok) 

Forrás: Saját szerkesztés a JátékosLét 2019-es adatai alapján 

 

A „Hány olyan "ONLINE BARÁTOD" van, akiben megbízol, akivel szívesen 

megosztod legbensőbb gondolataidat, de közben személyesen még nem találkoztál 

vele?” kérdésre érkezett válaszok alapján a kitöltő játékosok közel fele rendelkezik ilyen 

barátokkal. A legmagasabb értékek az 1 ilyen barát (17,7%), a 2 barát (14,9%), a 3 barát 

5,8% és az 5-7 barát (5,8%). (14. ábra) 
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14. ábra: A JátékosLét 2019-es eredményei, kifejezetten multiplayer játékosokra szűrve (Online 

barátok) 

Forrás: Saját szerkesztés a JátékosLét 2019-es adatai alapján 

 

A „Hány olyan személyes BARÁTOD van, akit először az INTERNETEN ISMERTÉL 

meg (előtte a való életben sohasem találkoztatok), de most már személyesen is ismeritek 

egymást?” kérdésre érkezett válaszok alapján a játékosok több, mint 70%-a rendelkezik 

ilyen kapcsolatokkal. A legmagasabb értékek az 1 ilyen barát (18,8%), a 2 barát (15%), az 

5-7 barát (9,6%), és a 3 barát (9,2%). Érdekesség, hogy a kitöltő játékosok 19%-ának jött 

már létre párkapcsolata is játékokból. (15. ábra) 
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15. ábra: A JátékosLét 2019-es eredményei, kifejezetten multiplayer játékosokra szűrve (Online 

megismert offline barátok) 

Forrás: Saját szerkesztés a JátékosLét 2019-es adatai alapján 

 

Az adatokból arra a következtetésre jutottam, hogy a játékosok kizárólag online ápolt 

barátságainak száma azért alacsony, az online megismert, offline térbe átkerülő barátságok 

aránya pedig azért kifejezetten magas, mert valószínűleg amennyiben lehetőségük van rá, a 

játékosok törekednek arra, hogy az online kapcsolatokból offline, irl kapcsolatok jöjjenek 

létre. 

Rab adatfelvétele továbbá kimutatta, hogy a játékosok kapcsolatait nem érintette negatívan 

a játék, 75,3%-uk hívta is offline, IRL barátait a játékba, míg a válaszadók 77,4%-a új 

barátokat szerzett a játék segítségével (Rab, 2015). Egy külföldi kutatásban Amanda Lenhart 

(Lenhart, 2015) arról számolt be, hogy a tinédzserek fele szerzett már online barátokat, és 

ebből 36%-uk esetében ez videojátékok játszása közben történt. A Virgin Media 2020-as 

kutatása pedig bebizonyította. amit a „gamerek már rég tudnak”, hogy az online barátságok 

is igazi barátságok, épp olyan értékesek az emberek számára, mint a való életbeli, fizikai 

barátságok, sőt, vannak esetek, hogy még értékesebbek is. A megkérdezett játékosok 75%-

a azt mondta, hogy igazi, valós barátnak tartja azokat az online barátait is, akikkel még nem 

találkozott. A válaszadóknak átlagosan 4 „valódi” és 8 online barátja volt (Murray, 2020).  
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A hazai tendencia azt mutatja, hogy a játékosok jelentős része rendelkezik olyan 

kapcsolatokkal, melyek játékokban alakultak ki, majd pedig a valós, fizikai életben is 

megjelentek, társadalmi tőkéjük részévé váltak. 
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5 KUTATÁSOM CÉLJA ÉS MÓDSZERTANA  

A kutatás az ELTE PPK Kutatásetikai Bizottságának 2020/517. számú kutatásetikai 

engedélyével rendelkezik. 

 

5.1 Kutatási célok, a vizsgálat hipotézisei 

 

Mint azt dolgozatom elején is említettem, kutatásom célja a játékosok által tapasztalt, a 

játékoknak és a játékos közösségnek tulajdonított pozitív hatások bemutatása, melynek 

vizsgálata kapcsán egy nagyobb, átfogóbb hipotézist, és négy ez alá tartozó, ezt részletesen 

kifejtő hipotézist fogalmaztam meg. 

A videojátékok egyaránt gyarapítják az egyén kulturális, társadalmi és gazdasági tőkéjét, 

aminek alapján – és ennek szellemében – a következő hipotéziseket vizsgálom meg: 

1. A videojátékokban meghúzódó közösségépítő erő és az ezáltal kialakuló ingame 

közösségek markáns hatással vannak a valós életre, a játékbeli „virtuális” 

kapcsolatok átkerülnek a valós, fizikai életbe, és meg is mutatkoznak. 

2. A játékok világában kialakult virtuális micro-társadalmakban létrejövő társadalmi 

tőke ugyanolyan társadalmi tőkeként tud funkcionálni, mint a valós, fizikai életben 

létező társadalmakban kiépített. 

3. Korábbi kutatásokból (Fromann, 2017; Rab, 2015) tudjuk, hogy a játék optimális 

környezetet nyújt az érzelmi és kognitív működésre, több kompetenciaterület 

elemeinek alkalmazására épül, ezáltal optimális platformot biztosít az egyén 

számára, hogy a lehető „legjobb önmagává” váljon. Úgy gondolom, hogy ebben a 

folyamatban a játékmechanikák mellett a játékos közösség is motivációs és támogató 

tényezőként van jelen. 

 

4. A játékosok önreflexiója alapján elmondható, hogy a játékok hatására történő 

személyiségfejlődés elősegíti az egyén valós életbeli készségeit is a szociális 

interakciókra, csapatmunkára, problémamegoldásra, így könnyebben és 

magabiztosabban tud helytállni kapcsolataiban és a munka világában, kulturális 

tőkéjét gazdasági tőkévé tudja konvertálni. 
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5.2 A vizsgálat körülményei 

 

Az alanyok önként jelentkeztek vizsgálatomra 2021. februárjában, a különböző 

szűkebb/tágabb, általam is ismert gamer közösségekből (főleg Legue of Legends (LoL), 

VALORANT és WoW alapú közösségek), ahol online csoportokban, fórumokon 

megemlítettem kutatásom, valamint azt, hogy vállalkozó szellemű egyéneket keresnék, akik 

az interjúkérdéseim alapján egy nagyjából 30 perces, baráti hangulatú beszélgetésben 

szívesen részt vennének, válaszaikkal segítve munkámat. Az előre megfogalmazott 

demográfiai feltételeimnek (a minta bemutatásánál bővebben) megfelelő első 10 jelentkezőt 

választottam ki, velük készítettem interjút, amelyekben arra törekedtem, hogy 

feltérképezzem a valós életben manifesztálódó kapcsolatokat, azok milyenségét, 

jelentőségét, valamint hogy megvizsgáljam, hogy interjúalanyaim érzékelik-e a korábban 

már bizonyított, a játékkutatás terén általános igazságoknak vett téziseket, valamint milyen 

hatásokat tulajdonítanak ezeknek a jelenségeknek. Az interjúkat a Discord nevű voice chat 

felületen végeztük el. 

 

5.3 A vizsgálati minta  

 

A dolgozatom során korábban ismertetett kutatások bemutatása, a minták megismerése 

elengedhetetlen volt, ugyanis saját, kvalitatív kutatásom szempontjából fontosnak tartottam, 

hogy az interjúalanyok Rab és a JátékosLét kutatásához hasonló demográfiai csoportokból 

kerüljenek ki, valamint olyan gamer közösségek tagjai legyenek, akik számára meghatározó 

a videojáték a mindennapi életben. Igyekeztem a jelentkezők közül az első 10 olyan egyént 

kiválasztani, akikkel a mintám átlag életkora 25 év körül lehet, valamint a nemi eloszlás 

tekintetében 2 nő 8 férfi vagy 3 nő 7 férfi arányú legyen, ezzel leképezve az említett 

kutatásokban látható eloszlást. Végül alanyaim átlag életkora 24,4 év lett, a nemek aránya 

pedig 7-3 a férfiak javára.  

Fontos megemlíteni, hogy az alanyok a népszerű játékok terén átfogó tudással rendelkeztek, 

ismerik és magabiztosan használják a játékok sajátos nyelvezetét és szókészletét, ismerik 

azok mechanikai működését. Az interjúalanyokat demográfiai adataik és az önbevalláson 
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alapuló játszási szokásaik alapján úgynevezett „névjegyekkel” láttam el, melyek a 

következők: 

Alany 1: férfi, 23 éves, friss diplomás, jelenleg nem dolgozik, szüleivel él, semi-hardcore 

gamernek tartja magát 

Alany 2: férfi, 21 éves, egyetemi hallgató, jelenleg nem dolgozik, barátokkal él, semi-

hardcore gamer, de a múltban versenyzett is, hardcore-nak tartotta magát 

Alany 3: férfi, 28 éves, több egyetemi végzettséggel is rendelkezik, dolgozik, barátokkal él, 

semi-hardcore gamernek tartja magát 

Alany 4: nő, 28 éves, félbehagyta az egyetemi tanulmányait, dolgozik, barátokkal él, semi-

hardcore gamernek tartja magát 

Alany 5: férfi, 23 éves, egyetemi hallgató, jelenleg nem dolgozik, szüleivel él, semi-

hardcore gamernek tartja magát 

Alany 6: nő, 26 éves, egyetemi végzettséggel rendelkezik, dolgozik, egyedül él, alkalmi 

hobbi játékos 

Alany 7: nő, 22 éves, érettségivel rendelkezik, de tervez majd egyetemre menni, dolgozik, 

a párjával él, semi-hardcore gamernek tartja magát 

Alany 8: férfi, 25 éves, szakmával rendelkezik, dolgozik, párjával él, alkalmi hobbijátékos 

Alany 9: férfi, 24 éves, egyetemi hallgató, dolgozik, szüleivel él, hardcore volt, de már 

„kiöregedett”, inkább semi-hardcore gamer már 

Alany 10: férfi, 24 éves, egyetemi hallgató, dolgozik, párjával él, semi-hardcore gamernek 

tartja magát 

A játszási szokások választható kategóriái a következők voltak: 

- Alkalmi hobbi játékos - viszonylag fontosnak tartja a játékokat, de kevés időt tölt velük, 

nem űzi őket komolyan 

- Casual gamer - meghatározó, fontos számára a játszás, relatíve sok időt tölt vele, de nem 

űzi magas szinten a játékokat 

- Semi-hardcore gamer - kiemelten fontos számára a játszás, sok időt tölt játékokkal, fontos 

számára a teljesítmény is, igyekszik az átlaghoz képest magas szinten űzni a játékokat 
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- Hardcore gamer - kiemelten fontos számára a játszás, sok időt tölt játékokkal, azokat 

pedig magas szinten űzi, akár versenyez is 

 

5.4 A vizsgálati módszer  

 

A választott módszerem a kvalitatív kutatási módszerek közül került ki, választásom az 

interjúra esett. Dolgozatom során már többször hivatkoztam a témát érintő kutatásokra, azok 

mindegyike kvantitatív, kérdőíves vizsgálat volt. Fontosnak tartottam, hogy az érintett 

témákat az interjúalanyaimmal mélyebben, személyesebben is meg tudjam vizsgálni, így 

saját tapasztalataikról, élményeikről nyitottabban, őszintébben, szinte már egy baráti 

beszélgetés hangulatához hasonló körülmények között tudjanak beszámolni. Az interjúk 

során előnyömre szolgált, hogy jómagam is tagja vagyok több játékos közösségnek is, több 

játékkal játszottam magasabb szinten az elmúlt 10 év során, valamint a legnépszerűbb 

játékok világát, működését és a játékok sajátos nyelvezetét máig ismerem, így hitelesnek 

bizonyultam a vizsgált témakörben, ez segítette a kommunikációt, alanyaimnak nem volt 

szükségük magyarázkodásra játékspecifikus kifejezések említésénél. Azonban tisztában 

vagyok vele, hogy ez egyben hátrányt is jelent, a közös tudás, a „sorsközösséghez való 

tartozás” az eredmények torzítását, felületességét is okozhatja. Ennek elkerülése végett 

tudatosan törekedtem arra, hogy kutatóként objektíven, elfogulatlanul és részrehajlás nélkül 

vegyek részt a vizsgálatban.  

Az interjúk során kapott válaszokat és a JátékosLét (2019), valamint Rab Árpád (2015) 

korábban bemutatott kérdőíves kutatásában megjelenő arányokat megkíséreltem 

összehasonlítani, persze az arányok pontos összehasonlítása nem releváns a különböző 

kutatási módszertanok sajátosságai révén, ezért az összehasonlítással a célom pusztán az 

volt, hogy megfigyeljem, hogy a nagy mintán történő kérdőíves kutatásban megjelenő 

domináns elemek szintén dominánsnak mutatkoznak-e egy kis mintán történő, interjús 

kutatás keretein belül, ahol a módszertan hibalehetőségei végett fennáll az információvesztés 

és az adatok torzulásának lehetősége. Több válasz esetében is előfordult, hogy az 

interjúalany által nem említett kompetenciák, készségek fejlődésére is lehetett volna 

következtetni, de a kvalitatív kutatási módszertan hátrányait figyelembe véve, illetve az 

adatok torzításának elkerülése érdekében ezeket a következtetéseket nem tettem meg, nem 

kezeltem őket állításokként. 
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Az interjú első felében az általános, kompetencia és készség fókuszú egyéni fejlődést 

vizsgáló kérdéseket tettem fel, míg az interjú második fele célozta meg a játékok szociális 

aspektusainak vizsgálatát. Amennyiben az interjúalanyok röviden, egyértelműen 

válaszoltak, úgy a példáknál a teljes választ jelenítettem meg, ha pedig bővebben meséltek, 

akkor a tanulmány szempontjából releváns, a kérdésre ténylegesen válaszokat jelentő 

mondatokat idéztem be. 
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6 KUTATÁSOM EREDMÉNYEI 

6.1 Egyéni fejlődés, kompetenciák, készségek 

 

Az elsőként vizsgált területtel a kompetenciák és készségek terén történő egyéni fejlődés, 

jótékony hatások első érzékelhető megmutatkozását, az alanyok által is realizált fejlődést 

kívántam feltérképezni, azokat összemérni korábbi kutatások eredményeivel, valamint 

felderíteni az esetleges negatív aspektusokat is. 

 

6.1.1 Az 1. kérdés, a játékosok által önmagukon tapasztalt pozitív hatások 

összefoglalása 

 

Az első kérdésben az alanyokat arról kérdeztem, hogy tapasztaltak-e a kompetenciáik, 

készségeik területét érintő fejlődéseket önmagukon, fejlődött-e kulturális tőkéjük a játékok 

hatására. Az egyik leginkább kihangsúlyozott fejlődési terület a nyelvtudás fejlődése volt, 

ez a játékokhoz fűződő kutatásokban rendszeresen visszatérő, domináns elem. Három alany 

kivételével mindenki kiemelte, többen különös hangsúlyt fektettek rá, Alany 2. és Alany 7. 

például úgy gondolták, hogy szinte teljes angol tudásukat a játékoknak köszönhetik, Alany 

3. pedig elsőként említette az angol szókincse játékoknak köszönhető jelentős növekedését. 

Ez az arány tökéletesen leképezi a 12. ábrán szemléltetett, a JátékosLét kutatási 

eredményeiben megfigyelhető arányokat, valamint minimálisan alacsonyabb a 10. ábrán 

szemléltetett, Rab Árpád kutatásában kijött értékeknél. A videojátékok „anyanyelve” az 

angol, és az ember alapvető működése alapján, ha valami érdekli az egyént, valamit 

önszántából, élvezetből művel/végez, akkor hajlamos könnyebben megtanulni a menet 

közben megszerzett információkat. Az összekapcsolódó logikát, taktikát, stratégiai érzéket 

interjúalanyaim közül csupán 5-en említették, a JátékosLét kutatásában az arány 69,9%. A 

JátékosLét kutatásában megjelenő következő domináns terület a reflexek és a reakcióidő 

fejlődése, ami 64,6%-ot ért el, Rab kutatásában ez 43% volt, míg nálam csupán Alany 1. és 

Alany 8. említette meg. Néhány alany válaszaiból lehetséges lenne a következtetés arra 

vonatkozóan, hogy ők is fejlődtek ezen a területen, de a kvalitatív kutatási módszer egyik 

jelentős hátrányához, a potenciális és releváns válaszlehetőségek elfelejtéséhez és az ebből 

eredő torzuláshoz való tudományos hűség keretében így nem tekintem válaszaikat, a 
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válaszaikban megbúvó következtetési lehetőségeket ide tartozó visszaigazolásnak. Különös, 

hogy a „kézügyesség” és a „finommotoros készségek” fejlődését csupán ketten említették, a 

saját, kutatásokban használt fogalmi környezetben ezeket a játékosok által kevésbé ismert 

szem-kéz koordináció fogalom alá is el tudnám helyezni. A JátékosLét kutatásában a 

játékosok nagyjából fele megjelölte a szem-kéz koordináció fejlődését. A különbségek ez 

esetben betudhatók a kvalitatív módszerben történő adatvesztésnek, valamint annak, hogy 

interjúim során első sorban az alanyok által realizált, ténylegesen az eszükbe jutó területeket 

említették meg. A szem-kéz koordináció fejlődését számos kutatás is igazolja, alapvető 

fejlődés, mely magából a játékok működéséből ered, de a hétköznapokban a hatása nem 

olyan látványos (Fromann, 2017). Három alanyom is említette a düh és stresszkezelést, ami 

a JátékosLét által vizsgált területek között nem jelenik meg, így nagyobb mintán történő 

adatfelvételhez sajnos nem áll módomban hasonlítani az arányokat, de mindenképp egy 

fontos és pozitív területnek mondható, Alany 1. kihangsúlyozta, hogy a játékok izolált 

világában ki tudja adni a felgyülemlett stresszt, ezért kiegyensúlyozottabb az élete. Alany 2. 

is arról számolt be, hogy a játékok hatására tudta megtanulni megfelelően kezelni az 

érzelmeit, mert a rossz csapattársak habár nagyon dühítők, de miattuk már nem tud annyira 

mérges lenni, nem kell agresszív viselkedéssel levezetnie dühét, inkább csak picit feszültté 

válik, ami utána el is múlik. A döntéshozás területe Rab kutatásában 51%-ot ért el, a 

JátékosLét kutatásában pedig 43,1%-ot. Interjúim során csak két alany fektetett erre a 

területre hangsúlyt. Három alanyom említette a megfigyelőkészség fejlődését is, mely 

szintén minimálisan alacsonyabb arány, mint a JátékosLét kutatásában megjelenő 43,6%. 

Rab (2015) kérdőíves kutatása mellett interjúkat is készített, ahol a számítógépes készségek, 

a reakcióidő, a csapatmunka készség, monotonitástűrés, megfigyelési készség és a 

koncentráció hangzott el leginkább interjúalanyai szájából. Az egyik legérdekesebb terület 

Alany 9. által említett vezetői kompetenciák fejlődése. Ez betudható annak, hogy mint 

említette, hardcore játékos volt, versenyzett is, shotcaller (irányító, utasításokat mondó, 

körülményeket megfigyelő és azokra reagáló személy) feladatokat látott el a csapatokban, 

ahol játszott, valamint raidleaderként (MMORPG játékokban a nagy méretű, 10-20-25-30-

40 fős csapatok vezetője, aki a csapat stratégiai koordinálását végzi a számítógép által 

vezérelt, nehezen legyőzhető főellenségek elleni harcban) is tevékenykedett, ezáltal saját 

teljesítménye mellett csapata koordinálására is figyelnie kellett, a helyzetek és szituációk 

alapos felmérését követően megfelelően kellett lereagálnia azokat, valamint a stratégiai 

döntéseket a lehető legrövidebb idő alatt, érthetően kellett kommunikálnia csapata felé. (16. 

ábra) 
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16. ábra: Raid a World of Warcraft játékban 

Forrás: Saját kép 

Különösen kiemelném Alany 7. által említett emberismereti képességeket, melyekről ő úgy 

nyilatkozott, hogy a sztori alapú játékokban figyelte meg a különböző karakterek sztereotíp 

viselkedési mintázatait, sztereotipizálható személyiségtípusait, a különböző történesekre és 

kommunikációs stílusra való reakcióit, és ezek alapján a való életben is könnyebben tudja 

felmérni a vele interakcióba kerülő embereket, jobban kezeli őket. Külön érdekes lehet még 

a rendkívül specifikus, Alany 3. által említett minták tanulására, minták logikai megértésére 

és alkalmazására vonatkozó képesség. A játékok mechanikáiból kifolyólag gyakran 

megjelennek úgy nevezett „meták”, melyek akár „jógyakorlatokként” kezelhetők. A meták 

magukban foglalják az adott időben legoptimálisabb játszható karaktereket, az azokból 

történő csapatösszeállítást, azok fejlődését, építését, felszerelését, a különböző mechanikák 

megoldását, apró trükköket, más karakterek képességeire történő válaszokat és sok mást. 

Tökéletes példa lehet erre az alany által említett LoL, ugyanis a népszerű e-sport 

játékmenetét 2 5 főből álló csapat valós idejű összecsapása jelenti, ahol a játékosok 5 

különböző szerepkörre jelenleg 155, egyenként minimum 5, akár 20 egyedi képességgel 

rendelkező karakterből választhatnak, és a mérkőzés során azokat fejlesztik, valamint az 

ellenfél különböző képességekkel rendelkező elemekből álló bázisát ostromolják, miközben 

egyéb jelentős, a győzelmet elősegítő bónuszok megszerzéséért is küzdenek. A győzelemhez 

elengedhetetlen a kommunikáció, a csapatmunka, a játékban található bónuszok és 
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bónuszokat adó tárgyak, valamint a pálya ismerete, az összes karakter képességeinek és azok 

működésének ismerete, a kiváló reflexek és reakcióképesség, valamint a gyors döntéshozás 

és stratégiai gondolkodás (Wikipedia, 2021). (17. ábra) 

 

17. ábra: A League of Legends játék 

Forrás: Saját kép 

A szociális és kommunikációs készségek fejlődésének említése elenyésző volt ennél a 

kérdésnél, de megjelent.  

Összességében elmondható, hogy megtörtént a kulturális tőke gyarapodása, a játékosok 

számos különböző pozitív hatásról számoltak be, melyekben több ismétlődés is 

megfigyelhető. A mintához viszonyított arány alacsonyabb a vártnál, azonban a JátékosLét 

kutatásában látható területek itt is megjelentek. Megkíséreltem elemezni, hogy a magukat 

hardcore játékosnak tartó és ezáltal több időt játszó, a játékokra jobban fókuszáló alanyok 

több vagy jelentősebb fejlődésről számoltak-e be, mint a semi-hardcore vagy alkalmi hobbi 

játékos társaik, de erre utaló mintákat nem sikerült megfigyelnem, erre utaló 

következtetéseket nem tudtam levonni. 

Néhány idézet interjúalanyaim válaszaiból: 

„Tapasztalta-e Ön, hogy valamiben jobban teljesít, valamilyen készségei, kompetenciái 

fejlődtek a játékokban szerzett tapasztalatoknak hála? Ha igen, mesélne róla?” 
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Alany 1: „Talán a kéz mozgását, ilyen finom motoros készséget tudnám mondani, volt régen 

zongorista osztálytársunk, és mikor tanultunk gépírást, akkor mi, akik játszottunk, az ő 

szintjén voltunk.” „A gyors döntéshozásom és ezzel a reakcióidőm is fejlődött, meg jó 

fejszámoló lettem, a Hearthstone-ban a különböző paklikat ismerni kell ugye, így tudtam, 

hogy milyen lap megjátszása után mi maradt bent, mi mennyit sebez, mennyi élete maradhat, 

ezekkel tudtam stratégiázni.” „A dühkezelés talán. Nem tudom, hogy mondjam. Ilyen izolált 

helyen le tudtam adni, így kiegyensúlyozottabb lettem.” 

Alany 2: „Az angol az nagyon. Szinte csak innen tanultam. Meg a stratégiai dolgok, 

gondolkozás, logikai képességek, azok sokat fejlődnek. Talán a dühkezelésben segített még, 

megtanultam jól kezelni, nem is vagyok mérges olyankor, inkább csak feszült. Főleg a rossz 

csapattársak miatt. Nem írok be semmit, nem kiabálok, csak magamban szidom őket, azt 

azért megérdemlik, nem?” „Amúgy sok másban is fejlődtem, ugye én DnD-ben játékmester 

vagyok, sokat inspirálódtam játékokból, szóval kreativitás például. Meg a csapatmunka is.” 

Alany 3: „Nyelvtudás, az biztos. Nagyon sok szót játékokból tanultam.” „Talán még a 

minták tanulását mondanám, meg a mintákhoz való alkalmazkodást, ezek használatát, 

megfigyelését. Vannak a játékokban a meták, hogy mikor mi a jó, például LoL-ban mit 

buildelsz mi ellen, és milyen sorrendben, vagy a jungle mobokat milyen sorrendben szeded, 

meg a minionok lasthitelése is minta, hogy hány turret lövést engedsz be, mielőtt ráütsz, 

hasonlók. Ezek a meták pedig változnak, és érteni kell a logikát az alkalmazkodáshoz.” 

„Még a stratégiai gondolkodást, folyamattervezést, rendszertervezést mondanám, azok a 

mindennapi életben sokat segítenek, főleg a projekteknél.” 

Alany 7: „Angoltudás. Csak a játékokból tanultam mindent. Az iskola az… hát ilyen 

gyakorlás volt csak, tudod. A kézügyességem is biztos sokat fejlődött. A kritikai 

gondolkodás, meg a stratégiai, gyors döntéshozás, ami van még szerintem. Ó, és a 

lakberendezés a Sims miatt. Még az emberismeret jutott az eszembe! Főleg a sztori alapú 

játékokban a különböző karakterek személyiségeiből, döntésekre adott reakcióikból 

sztereotipikusan tudom így élőben is hova tenni az embereket, könnyebben ki tudom ismerni 

őket, hogy ki mire hogyan reagálna.” 

Alany 9: „A döntéshozó képességet mondanám, a vezetői kompetenciákat és a 

kommunikációs készség fejlődését, én főleg shotcaller voltam mindig, meg vezettem 

raideket is.” 
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Alany 10: „Stratégiai gondolkodás és tervezés, mikor valamit át kell nagyon gondolni, és 

szociális készségek. Ezt a kettőt mondanám.” 

 

6.1.2 A 2. kérdés, a játékosok által önmagukon tapasztalt negatív hatások 

összefoglalása  

 

Mint említettem, fontosnak tartottam a negatív irányú változások feltérképezését is. 

Megfigyelhető volt, hogy egy alanyom sem tudott magabiztosan, egyértelmű igenlő választ 

adni, négy alany pedig egyértelmű „nem” választ adott. Alany 1. egy kifejezetten érdekes 

jelenségről számolt be, mely a repetitív, monoton játékok során kialakuló, az információk és 

a rengeteg beérkező impulzus megfelelő szelektálását és csak a lényeges információk 

feldolgozását, az azokra történő reakciók elősegítését megalapozó „mindset”. 

Negatívumként említette, hogy a játszási tevékenység befejeztével időigényes míg visszaáll 

az agya az információk alapértelmezett feldolgozási ritmusába, ezért a rövidtávú memóriája 

egy ideig gyenge, a figyelmét nem keltik fel az apró ingerek, az agya a játékmenetben történő 

viselkedéséhez hasonlóan szelektálja a feldolgozandó információkat. Ez a jelenség egy saját 

kutatást és tanulmányt megérdemelne, a játékpszichológia terén bizonyára érdekes 

felfedezésekhez vezetne. Alany 2. a figyelem lehetséges gyengülését említette meg, mely a 

játékok túlzott mértékű ingergazdagságából ered, ugyanis az ezekhez való alkalmazkodás 

után a flow-élményt nem nyújtó, ingerszegény tevékenységekre nehezebben tud odafigyelni. 

Megemlítette továbbá azt is, hogy ha egy ideig „megvonja” szervezetétől a játékok 

izgalmában rejlő adrenalin löketet, akkor hosszabb kihagyás után, ha újra játszani kezd, 

akkor a szervezete hevesen reagál Hozzá hasonlóan Alany 10. is a gyengébb 

koncentrációról, az unalmas, ingerszegény dolgokra való odafigyelési nehézségről számolt 

be. Alany 3. esetében az időmenedzsmenttel kapcsolatos problémák lehetősége merült fel. 

Alany 6. egy általánosabb, nem kifejezetten a játékokhoz kapcsolódó, saját belátása szerint 

is a modern életvitel sajátosságaiból eredő problémára hívta fel a figyelmem, mely az állandó 

multitasking (egyszerre több feladattal való foglalkozás, több tevékenység végzése) miatt a 

dolgokban való elmélyülés hiányához vezet. Alany 9. arról számolt be, hogy a sikertelen, 

rossz mérkőzések után demotiválttá válik egyéb dolgokban is, a kudarc kihat a hangulatára. 

Összességében, ha csak interjúalanyaim válaszai alapján vonunk le következtetéseket, akkor 

a videojátékok negatív hatásai elenyészőek a pozitív hatásokhoz képest, valamint nem is 
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minden hatás mondható önmagában negatívnak. A koncentráció és figyelem hiányában 

minden esetben az ingerszegénység és az ebből eredő unalmasság került fókuszba, mely nem 

feltétlen egy okozott gond, hanem egy probléma, amelyre a játékok felhívják a figyelmet és 

megoldást képesek nyújtani. Doktori értekezésében Rab (2015) a gamifikációról 

(játékosítás) beszélve felhívja rá a figyelmet, hogy az oktatási rendszer és a módszerek 

elavultak. Az információs társadalom világa a játékok nélkül is jóval ingergazdagabb, mint 

a letűnt korokhoz igazított és azok idejében kialakított oktatási rendszer és annak eszközei. 

Rab úgy vélekedik erről, hogy az oktatás is egy játék, viszont egy kifejezetten rossz játék, 

hiszen unalmas, nem látni benne tisztán a végső nyereségeket, nem kiegyensúlyozott, és a 

játékok (tananyagok), valamint a játékosok (tanulók) nem mindig találnak egymásra. Ennek 

a problémának a megoldása Rab és Fromann (2017) szerint a gamifikáció módszertani 

eszköztárának az oktatásban történő alkalmazásával történhetne meg. Ezzel növelni lehetne 

az önkéntesség és az interakciók mértékét, az extrinzik és intrinzik motivációk erejét, a 

személyreszabottságot, a kiegyensúlyozottságot, a flow-élményt. Ezek azok a területek, 

melyekben Rab szerint a játékok kifejezetten erősek, és nem csak a digitális kor videojátékait 

értjük a játékok alatt ebben az esetben. Ennek az állításnak hitelességét a játékos tanulás 

pedagógiai módszertanának sikere és remek alkalmazhatósága is alátámasztja (Fromann, 

2017; Rab, 2015; Dombi, 2015). 

A következő idézeteket emelem ki ebben a témakörben: 

„Tapasztalta-e Ön, hogy valamiben rosszabbul teljesít, bizonyos kompetenciái, készségei 

romlottak, gyengébbek lettek a játékok miatt? Ha igen, mesélne róla? Megpróbálta ezek 

orvoslását, ha igen, hogyan?” 

Alany 1: „Nem tudom ide tartozik-e, de a monoton, repetitív játékmenetű dolgoknál, például 

LoL-nál átvált az agyam, sok impulzust kikukáz, a felesleges információkat észre sem 

veszem, csak arra koncentrálok, amire kell, utána az ilyen játékok játszása után pedig az 

életben is így van egy ideig, míg visszaáll az agyam. Gyenge olyankor a rövidtávú 

memóriám, ilyen ösztönös robot üzemmódban megyek.” 

Alany 2: „Talán minimálisan a figyelmem romlott. Ezekben a játékokban nagyon sok inger 

van, és sokszínűek, és az ember mindig többet akar belőlük, így az ilyen ingerszegényebb 

dolgokra nehezen tudok odafigyelni, nem izgalmasak. De ha van izgalom, meg ilyen flow, 

akkor nem zavar, ha valami unalmasabb, például ugye én programozok, abban is megtalálom 
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ezeket a kihívásokat és izgalmas, mikor haladok előre.” „Talán még azt mondanám ilyen 

érdekességnek, hogy ha egy ideig nem játszom, aztán újra elkezdem, akkor az olyan 

dolgoknál, mint a LoL, így érzem, hogy vágyott rá a szervezetem, felizgul, magas a 

pulzusom, ver a szívem, sok az adrenalin.” 

Alany 3: „Talán az időmenedzsment. Nehéz beosztani az időt, leülsz, hogy csak egy meccset 

mész, utána lesz belőle három, mert nyerni is szeretnél végre egyet.” 

Alany 6: „Talán az, hogy a multitasking miatt kevésbé tudok elmélyülni egy dologban, 

például az olvasásban, vagy magában a játékban, de ez már az életvitel része napjainkban.” 

Alany 9: „Talán a hozzáállásom, ha a játékok rosszul mennek, utána nem nagyon van 

kedvem máshoz se.” 

Alany 10: „Koncentráció esetleg? Ingerszegény dolgokra, mint például a suli, nehezebben 

figyelek oda.” 

 

6.1.3 A 3. kérdés, a játékok hatásaiból származó előnyök összefoglalása 

 

A harmadik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy alanyaim érzékelték-e az első kérdésben 

elhangzott, fejlődött és újonnan megszerzett készségeiknek, kompetenciáiknak hasznosságát 

a valós életben, a megszerzett kulturális tőke átváltható volt-e esetlegesen gazdasági tőkére, 

tudták-e számukra érzékelhetően hasznosítani a kulturális tőkét. Rab (2015) kutatásában a 

megkérdezettek 73,1%-a számolt be a játékokban elsajátított képességek, készségek vagy 

tudás játékon kívül történő alkalmazásáról, interjúim során mind a 10 alany be tudott 

számolni ezekről, akár maguk, akár ismerőseik esetében. Az első kérdéshez hasonlóan itt is 

megkíséreltem a magasabb szintű és több idő eltöltését igénylő játszás és a szerzett 

tapasztalatok való életbeli kamatoztatása között összefüggéseket keresni, de a különböző 

játékosok itt sem mutattak megfigyelhető eltérést. Mind a tíz válasz pozitív hatásokról 

számolt be, kifejezetten a nyelvtudás gyakorlati alkalmazását kiemelve, melyet öten is külön 

megemlítettek, kihangsúlyoztak. A válaszokban említett területek szubjektív 

hasznosságának jelentősége megoszló, a nyelvtudásról egyértelműen kijelenthetjük, hogy 

napjainkban elengedhetetlen, fontos, Alany 7. esetében pedig magas jelentőséget élvez, hisz 

ő külföldön is élt ennek köszönhetően. Alany 1. inkább egy attitűdben megjelenő változás 
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hasznosságáról számolt be, ugyanis a WoW-ban megtanult és ott szerzett csapat-keresési 

tapasztalatok alapján a munkaerőpiaci elhelyezkedésében is arra törekedett, hogy ne csak a 

„csapatok” (munkahelyek) tudják választani őt több jelentkező közül, hanem ő is választani 

tudjon a több, őt választó „csapat” közül, ezért számos helyre jelentkezett. A jelentős, sok 

területen alkalmazható készségek közül a tervezés és a logika is megjelent, valamint Alany 

9. az első kérdésben említett vezetői kompetenciáinak köszönhetően tudja ellátni a jelenlegi 

munka feladatait, ahol egy diákcsoportot koordinál. Számomra érdekes volt az alapvetően 

magától értetődő megfigyelőkészség és az ehhez kapcsolódó térképeken való tájékozódás 

képessége, mely logikus, hisz számos játék használ térképeket, kutatások során a válaszadók 

mégsem szokták ezt említeni, Alany 6. azonban kiemelte ezt. Két válasz, melyet számukra 

fontosnak határoztak meg interjúalanyaim a földrajzi tájékozódás és a történelmi tudás, 

valamint a lakberendezési és esztétikai érzék voltak. Alany 5. a kutatás szempontjából 

szomorú, külön információkkal nem szolgáló, ámbár más szempontból, a jelenség 

vizsgálatának célját figyelembe véve mégis pozitívnak tekinthető módon nem tudott külön 

kiemelni ilyen hatásokat, úgy gondolja, hogy ezek a játékok általi egyéni fejlődések a 

hétköznapi életben való fejlődéssel nem párhuzamosan, hanem együtt vannak jelen, külön 

nem értelmezhetőek.  

Összességében elmondható, hogy interjúalanyaimnak a megszerzett kulturális tőkét több 

esetben is sikerült gazdasági tőkére váltaniuk. 

Néhány idézet az elmondottakból:  

„Tudta már Ön kamatoztatni az első kérdésben említett készségeit, kompetenciáit a való 

életben? Ismerősei körében tud hasonlóról? Amennyiben igen, mesélne róla?” 

Alany 2: „Igen, gyakran, főleg a nyelvtudást.” 

Alany 3: „Nyelv az egyértelmű. A tervezés is, amit mondtam már. Meg talán egyik 

barátomnak a történelmi játékokból szerzett tudás sokat segít. Nagyon sok földrajzi ismerete 

is van, durva, hogy mindenről tudja, hogy hol és merre van, meg mi az. Sokat is kirándul, 

hogy élőben lássa ezeket.” 

Alany 5: „Szerintem ez inkább passzívan van ott az ember életében, ez általános fejlődés, 

mármint van ilyen fejlesztő hatása a játékoknak, de ennyire külön nem felismerhető.” 
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Alany 7: „Igen, ezért néz ki jól a lakásom. A rajzolásban is sokat fejlődtem ezek miatt. A 

számítógépes tudásom is a játékok miatt szereztem, és munkában nagyon jól jön, hogy az 

átlagnál jobban értek a gépekhez. A nyelvtudást meg végképp, éltem külföldön is.” 

Alany 9: „Igen, sokat segítenek a jelenlegi munkahelyemen is, ott egy diákcsoport vezetője 

vagyok, könnyen kommunikálok velük.” 

Alany 10: „Hát persze, ezek magától értetődők szerintem.” 

 

6.1.4 A 4. kérdés, a játékok hatásaiból eredő hátrányok összefoglalása 

 

A jelenség negatív aspektusait vizsgálva a negyedik kérdésben az alanyok többsége nem tudott 

ilyen tapasztalatokról beszámolni. Esetleges, de nem ide tartozó negatívumként az alvásból 

elvett és játszásra szánt idő, valamint a számítógép használatából eredő szemromlás, a 

szabadidőben a játék priorizálásából eredő testmozgás elhanyagolása jelentek meg egy-egy 

esetben. Alany 5. megemlítette, hogy a kompetitív játékok miatt az agresszióra hajlamos 

ismerősei gyakran idegesek lesznek, de ebben az esetben is a játék - ahogy arra Rab (2015) is 

kitér az agresszió kapcsán - nem oka az agressziónak, hanem csak felszínre hozza azt, hiszen az 

erre hajlamos egyének valószínűleg egy focimeccs elvesztésén is pont úgy idegeskednének. Az 

érdekesebbnek mondható és kíváncsiságomat felébresztő válaszok Alany 1. és Alany 6. szájából 

hangzottak el. Alany 1. arról számolt be, hogy előfordult már vele az, hogy mikor egy közösség 

bizonyos tagjait játékból ismerte meg, azok pedig gyengébben teljesítő, „rossz” játékosok 

voltak, akkor a közösség élőben tartott eseményein ő nem szívesen barátkozott a gyengén 

teljesítő játékosokkal, negatív prekoncepciókkal állt hozzájuk pusztán a teljesítményük alapján, 

és habár érezte, hogy nem helyes ez a hozzáállása és viselkedése, nehezen tudta irányítani. A 

rossz játékosként megismert személyeket nem akarta emberként megismerni. Korábbi 

kutatásokban hasonló jelenséggel jómagam még nem találkoztam, saját játékos tapasztalataim 

során sem érzékeltem ilyesmit, ezért ez különösen megragadta figyelmem. Alany 6. arról 

számolt be, hogy mikor megfeledkezik magáról, akkor gyakran munkában, tárgyalásokon is 

szlenges angol szavakat használ, olykor pedig kifejezetten játékokhoz kapcsolódó angol 

szlenget. Úgy vélekedett erről, hogy figyelnie kell rá, hogy ne forduljon elő, mert habár akad 

olyan ügyfél, ahol a kommunikáció során ez pozitív hatásként értelmezhető, de alapvetően 

kellemetlen a jelenség.  
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A kapott válaszokat összességében úgy értékelném, hogy habár tényleges hátrányt még nem 

okozott egyik válaszadómnak sem a játékokból eredő tapasztalat, néhányan mégis 

tagadhatatlanul érzékelnek apróbb negatívumokat is, melyeket a játék tevékenységéhez 

vezetnek vissza, melynek jogossága tudományosan megkérdőjelezhető, de a kvalitatív kutatás 

sajátosságaihoz igazodva, az alanyok önbevallása végett ezek hitelességét nem feladatom és 

nem is célom megkérdőjelezni. 

Idézetek az elhangzottakból: 

„Okozott már Önnek vagy ismerőseinek valamilyen módon hátrányt a játékokban szerzett 

tapasztalat a való életben? Mik voltak ezek, mesélne róla? Próbál/próbálnak ezen 

változtatni, ha igen, hogyan?” 

Alany 1: „Talán az, hogy ugye én elég kompetitíven játszottam, fontos volt a teljesítmény, 

és mikor valami rosszabb játékossal játszottam együtt, utána élőben, ha a csoporttalin 

találkoztunk, ott is negatív előítéletekkel álltam hozzá, nem akartam vele úgy barátkozni, 

mikor sztorizott valamit, akkor ösztönösen nem figyeltem oda, forgattam a szemeim, 

hasonlók. Tudom, hogy ez rossz, próbáltam nem így, de nehéz volt.” 

Alany 5: „Agresszióra hajlamos ismerőseim nagyon idegesek lesznek a kompetitív 

játékoktól.” 

Alany 6: „Volt már, hogy munkában, tárgyaláson a szlenges angol jött elő, akár a játékos 

szlenges angol is, van persze, hogy az ügyfél is használ ilyet, mert fiatalos, olyankor ez 

pozitív, előnyös, de idősebbeknél kellemetlen, figyelnem kell rá.” 

Alany 9: „Hmm, a kevés alvás a játék miatt? Vagy néhány klaviatúra törésből eredő 

pénzügyi kár. Tényleg, nem tudok semmi komolyat.” 

 

6.1.5 Az 5. kérdés, a játékosok szerint külső szemlélőként is érzékelhető pozitív 

hatások összefoglalása 

 

Az ötödik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a magukon érzékelt és már említett 

hatásokon kívül tapasztaltak-e önmagukon és akár másokon is olyan fejlődéseket, pozitív 

változásokat alanyaim, melyek a külvilág számára is érzékelhetők, azonban ebben a 
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kérdésben már nem csak a játék játszását, hanem a játékos tevékenységből eredő közösségi 

részvételt és annak hatásait is a fejlődést kiváltó okok közé soroltam. A játékoknak 

tulajdonított fejlesztő hatások között csupán az ismerőseik körében történt ritmusérzék és a 

reflexek, valamint a logika fejlődéséről számoltak be alanyaim egy-egy esetben, önmaguk 

esetében ilyen típusú fejlődésről senki nem számolt be. A megkérdezettek közül hárman, 

Alany 2., Alany 6. és Alany 7. említették meg a játékok közösségi aspektusainak 

tulajdonított saját fejlődésüket az önbizalom, a magabiztosság, a bátorság, a nyitottság és 

általánosan a szociális készségek, a személyiségfejlődés terén. Kiemelték, hogy nekik sokat 

segített a játékosközösség az életük során, és a jelenlegi, mindenki számára nehéz járvány 

helyzetben is. 9 alany arról számolt be, hogy ismer olyan egyéneket, a jelenlegi 

közösségeiben vannak olyan személyek, akik zárkózottak, félénkek, visszahúzódók voltak, 

azonban a játékos közösségben ki tudtak bontakozni, nyitott, társasági egyénekké váltak, 

magabiztosabbak, bátrabbak lettek, önmaguk mertek lenni. Többen kiemelték, hogy a 

játékos közösségekben számos furcsa, különleges egyén van, és ezek a közösségek rendkívül 

támogatók, mindenkit befogadnak és elfogadnak, valamint összetartók, segítik egymást. 

Alany 10. külön kiemelte a szerinte régi, már elfelejtett sztereotípiát, miszerint a játékosok 

zárkózottak, nem járnak ki, és úgy vélekedett, hogy pont ez a dolog változik meg a játékosok 

életében a játékoknak köszönhetően, ugyanis, ha azokban elkezdenek szocializálódni, utána 

az életben is könnyebben megy nekik. Úgy gondolom, hogy ennek oka főként az lehet, hogy 

az alanyok által említett játékos közösségekben a félénk, visszahúzódó emberek egymásra 

találnak, kéz a kézben, egymást segítve tudnak kibontakozni. A nyitottabb, központi 

személyek pedig felkarolják őket és a való életbeli találkozásra is ösztönzik a 

visszahúzódókat. Mindezek mellett a korábban helyüket nem találó, önbizalomhiányos 

egyének végre megtapasztalhatják a valahova tartozás közösségi élményét és a valamihez 

értés érzetét, ami segítheti kibontakozásukat. A sok közös témának és online térben 

megszerzett közös élménynek hála kialakul a játékosok között a bizalom, és mernek élőben 

is találkozni, ott pedig könnyen találnak beszédtémát, ha más nem, akkor a játékokat. 

Könnyebben, szívesebben, nyugodtabban nyílnak meg a hozzájuk hasonló 

személyeknek, ezt a Virgin Media 2020-as kutatása is alátámasztja, ahol 10-ből 7 játékos 

állította, hogy a játékos barátaival könnyebben, magabiztosabban kommunikál, mint a nem 

játékosokkal (Murray, 2020), így minden félnek fejlődnek a szociális és kommunikációs 

készségei, melyeket aztán a nem játékos kapcsolataikban is alkalmazni, kamatoztatni 

tudnak. A játékos közösségekben, a szerepjátékok közösségeihez hasonlóan, a népszerűtlen, 

előnytelen külső megjelenéssel rendelkező, sok gyermekkori trauma által visszahúzódóvá 
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vált egyének központi, tiszteletben álló tagjaivá tudnak válni a közösségnek, ha más nem, 

akkor a magas szintű játékos tudásuknak köszönhetően, mely egy kiemelten magas 

prioritású, jelentős erejű központi érték a játékosok körében. A játékokban és a játékos 

közösségekben mindenki megtalálja azt, hogy miben jó, abban kiemelkedő tud lenni, így aki 

a való életben mindig azt hitte, hogy semmiben sem jó, valamiben végre egy közösség 

legjobbjai között lehet, a gyengeségeit pedig a közösségi részvétel tevékenysége során 

fejlesztheti. 

Mindezzel összefüggésben a következő idézeteket emelem ki: 

„Tapasztalt-e Ön magán vagy a környezetében található játékosokon jelentős mértékű, 

külső szemlélőként is jól észlelhető fejlődést, pozitív irányú változásokat a játékoknak 

köszönhetően (akár magából a játék mechanizmusaiból eredő tapasztalatoknak, akár a 

játékos közösségnek hála)? Ha igen, említene példákat? (Általános példa: félénk, 

visszahúzódó ember ki lett nevezve raid leadernek, majd kis idő elteltével magabiztosabb, 

beszédesebb lett a „feladata ellátásán” és akár a játékon kívül is.)” 

Alany 1: „Volt egy barátunk egy ilyen közösségben, akikkel játszottunk, sokkal fiatalabb 

volt nálunk, és mikor találkoztunk élőben PlayIT-en, ott nagyon visszahúzódó volt, de 

később így az idősebb közeg miatt hamarabb lett érett a szociális kapcsolatok terén, ha lehet 

így mondani, meg nyitottabb lett idővel.” „Volt egy ismerősöm nagyon, de nagyon borzasztó 

ritmusérzékkel. Asztalon se tudott visszakopogni ilyen egyszerűbb ritmust meg tempót. 

Nekiállt játszani egy ritmus alapú játékkal, és nagyon sokat fejlődött, hangszeren is nekiállt 

játszani. Nem tudom, hogy az mennyire ment neki, de az elkezdéshez a bátorságot játékból 

kapta.” 

Alany 2: „Hát így a játékok miatt ilyen hatalmas változást én nem érzékeltem, biztos van, 

akinek van, de a közösségből viszont mindenképp. Sokan fejlődnek emiatt. A játékos 

közösségek nagyon jók, mindenkit befogadnak, húzzák magukkal, most ez a covid helyzet 

nekem nagyon rossz, ebben is sokat segített a közösség, meg már az életemben is nagyon 

sokat, de az érzékeny téma, nem mennék bele mélyebben, ha nem baj.” 

Alany 3: „Igen, pont ezt a tipikus példát. Sok nagyon antiszoc ismerősöm a gamer 

közösségek révén vált nyitottabbá, igazi társasági egyénekké, és ez főleg a lányokra igaz az 

én ismerőseimnél, ők először a játékosok körében tudtak igazán kibontakozni.” 
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Alany 4: „Igen, sok ismerősöm fejlődött így a szociális készségek terén az online 

közösségnek hála, és a személyiségük is fejlődött, magabiztosabbak is lettek.” 

Alany 5: „Több visszahúzódóbb ismerősömnek segített a játék a nyitottságban, de nekem 

nincs semmi ilyenem, nem volt rá szükségem.” 

Alany 6: „Szerintem a játékos közösségekben rengeteg fura ember van, az én 

közösségemben is, és ezek az emberek egy ilyen közegben nyitottabbá tudnak válni, sok 

problémájukat meg tudják oldani együtt, segíteni egymást, ez nagyon jó dolog. Még fiatal 

tini koromban egy idősebb közösséggel játszottam együtt, ők is sokat segítettek, bár 

bizonyos szempontból buborékba is zártak, de nekik köszönhető, hogy későbbi baráti körben 

bátrabb lettem és nyitottabb.” 

Alany 7: „Régen én nagyon zárkózott voltam, a játékok nagy hatással voltak rám, hogy 

megnyíljak, magabiztos legyek, egyáltalán meg merjek szólalni.”. „ 

Alany 8: „Volt egy fiatalabb barátom, aki ilyen, mint a példa. Én és a régi társaságunk 

segítettünk neki sokat, hogy nyitottabb legyen és magabiztosabb, és adtunk neki sok tanácsot 

is az életben, főleg a nőügyek terén.” 

Alany 9: „Volt egy ismerősöm, akinek nagyon sokat fejlődtek a reflexei, a logikája meg 

olyan mértékben, hogy matematikus lett, nekem semmi hasonló nincs, én alapból jó szinten 

álltam mindenből, mikor kezdtem játszani. A közösségi hatások viszont biztos erősek sok 

embernél, önbizalmat ad nekik a közösség, nyitottabbá válnak, jobban kommunikálnak. Sok 

ismerősnél láttam ezt. Nálam semmi extra.” 

Alany 10: „Volt régen ez a sztereotípia, hogy a játékosok nem mennek ki, nem szociálisak, 

na, ha a játékokban elkezdenek szocializálódni, akkor az életben is menni fog nekik, vannak 

ilyen ismerőseim.” 

 

6.1.6 A 6. kérdés, a játékosok szerint külső szemlélőként is érzékelhető negatív 

hatások összefoglalása  

 

A hatodik kérdésben azt vizsgáltam, hogy külső szemlélőként érzékelhető negatív hatásokról 

be tudnak-e számolni alanyaim. Alany 1. és Alany 3. érdekes jelenséget említettek, mely 
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Alany 6. szájából már elhangzott a negyedik kérdésnél. Ők a szókincs torzulásáról, a játékos 

szlengek és játékspecifikus kifejezések hétköznapi beszédben történő használatáról 

számoltak be, mely ismerőseik körében megjelenik. Ennek a hatásnak károssága inkább 

filozófiai kérdéseket vet fel, nyelvészeti szempontból vizsgálható és semmivel sem másabb, 

mint egyéb szubkultúrák, a sportolók, a zenészek, a különböző szakmák képviselői között 

használt specifikus kifejezések, szlengek. Épp ezért, azokhoz hasonlóan a nem adekvát 

környezetben történő használatuk negatívan hathat a környezetre, így habár nem csak a 

játékok sajátossága a szókincs ily módon történő torzulása, attól még tagadhatatlan, hogy a 

játékok negatív hatásai között ez is megjelenik. Alany 10. kiemelte, hogy a játékosok egy 

része a valós eseményeken is hajlamos csak a játékokról beszélni, amit ő idegesítőnek talál. 

Négyen említették a toxikusságot, az agressziót, ami főleg kompetitív játékok esetében a 

gyengébb idegrendszerű, agresszióra hajlamos ismerőseiknél jelenik meg az elvesztett 

mérkőzések és a csapattársak gyenge teljesítménye, rossz kommunikációja végett. A 

játékokat ebben az esetben ismételten az agresszió felszínre törésének triggereként, a 

felszínre jutás kiváltó okaként, nem pedig magának az agressziónak okaként értelmezem. A 

játékok hajlamosak felerősíteni az egyénben játszódó folyamatokat, lelkiállapotokat, melyek 

eseteinkben az agresszió és a frusztráltság, a toxikus viselkedés (Rab, 2015). Alany 2. egy 

régi ismerőse játékfüggőségéről beszélt, mely több más függőséggel és önpusztító attitűddel 

társult, és állítása szerint a játék volt a legcsekélyebb probléma, az az eszképizmus 

legkevésbé káros formája volt az említett egyén számára, így ezt ebben az esetben nem 

sorolnám kifejezetten a játék negatív hatásai közé, habár a játékfüggőség bizonyítottan 

létező jelenség (Rab, 2015). Számomra Alany 6. megfigyelése volt még kiemelten érdekes, 

ugyanis ő azt állította, hogy a környezetében a kevésbé érett személyiséggel rendelkező 

játékosok hajlamosak túlzottan azonosulni játékbeli énjükkel, ami a való életre negatív 

hatással van. Ha a játékokban sikeresek, erősek, akkor a való életben is nő az önbizalmuk és 

ez negatívan mutatkozik meg, továbbá kiemelte, hogy sokan túl komolyan veszik a játékot 

és ezzel meg is ölik a játék esszenciáját, kivesznek belőle a játékos elemek. Ez egy újabb 

filozófiai kérdést vet fel. Főleg az e-sportok kapcsán merül fel egy paradoxon, ugyanis míg 

a játék esszenciáját, a játék mivoltát és szépségét az élményszerűség, a flow élmény és maga 

a játék öröme jelentik, addig az e-sport, a kompetitív játék már teljesítmény orientált, így 

lényegében filozófiai megközelítés szempontjából már játéknak sem nevezhető. Ahogy a 

sportokban is előfordul, úgy a játékokban is megtörténhet, hogy az eleinte kedvtelésből űzött 

tevékenység mely az egyén számára maga volt az öröm forrása, átalakul az öröm 

megszerzésének eszközévé, ugyanis már nem a játék élménye a cél és az örömöt okozó 
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tevékenység, hanem a teljesítmény, a győzelem, a hírnév, a pénz, aminek eléréséhez a játék 

csak eszköz. Ebből a szempontból kijelenthető, hogy akárcsak a hobbi sportolás és 

élsportolás viszonyánál, a hobbi videojáték és profi e-sportolásnál is az intrinzik motiváció 

szerepe csökken, és az extrinzik motiváció erősödik fel (Fromann, 2017). Ez mindenképp 

egy negatív hatás, azonban nem tudható be a játékoknak, hiszen minden más tevékenységnél, 

mint példámban említettem, a sportnál is megjelenhet. Azonban az nem vonható kétségbe, 

hogy a teljesítményorientált játékosok kompetitív attitűdje negatív érzelmeket és a 

játékélmény romlását idézhetik elő a játékot kevésbé komolyan vevő társaik számára.  

A kérdésre adott válaszokból a következőket emelem ki: 

„Tapasztalt-e Önmagán vagy a környezetében lévő játékosokon jelentős mértékű, külső 

szemlélőként is jól észlelhető visszafejlődést, negatív irányú változásokat (akár attitűd 

terén) a játékokból kifolyólag? Ha igen, említene példákat? Okozott ez problémát, kellett 

rajta változtatni? Ha igen, ez hogyan történt?” 

Alany 1: „Nem igazán. Max az ilyen gaminges szlenget, mikor rendes beszédben használják 

mások. Így keveredik talán a szókincs.” 

Alany 2: „Volt egy barátom, aki… hát alapból furcsa volt, depresszióra hajlamos, ő nagyon 

függő lett. Neki a játékok és az alkohol meg a drogok jelentették a menekülést. Mindig azt 

mondta, hogy amúgy rendben volt az élete, de szerintem biztos nem volt. Utána meg 

elsüllyedt ezekben, csak játszott, ivott, drogozott, semmi más. Mikor elromlott a gépe, akkor 

elment másokhoz ezt csinálni, meg ilyen e-sport bárokba, és ott folytatta, amíg tudta. Nagyon 

ráment az egészsége, meg szellemileg is erre. Bár a játék volt ott a legkisebb gond, azért ez 

is benne volt. Szerintem, aki függő, az mindig több dologban is az, ha hozzáfér azokhoz. Ő 

ezekhez fért hozzá.” 

Alany 3: „Igen! Van egy ismerősöm, aki felvett nagyon idegesítő szokásokat, amik 

rombolták a hangulatot meg a kapcsolatokat. Mindig különböző játékok specifikus szavaival 

kezdett el kifejezni hétköznapi dolgokat. Gamerek között, meg poénból ez rendben van, 

persze, de van egy határa annak is. Civileknél, például szülőknél pedig végképp. Nem is 

értik, hogy miről beszél.” 
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Alany 4: „Van pár ismerősöm, akikből nagyon könnyen kihozzák a játékok a toxikusságot, 

de alapból is ideges típusok, szóval könnyű dolga van ebben a játéknak. Iszonyat 

ingerültekké tudnak válni.” 

Alany 6: „Néhányan szerintem túl komolyan veszik az egészet, ezzel el is veszik a játék 

játékmivoltát, tönkreteszik vele más játékát is. A gyengébb idegrendszerű, kevésbé fejlett 

személyiségű emberek pedig túlzottan azonosulni tudnak a játékbeli mivoltukkal, azt hiszik 

igazából is olyan, tudod, ők a kemények, hasonlók, ez a valóságban nem működik.” 

Alany 9: „Az ismerőseimnél nem igazán. Semmi nálam sem.” 

 

6.2 Játékosok kapcsolatai, közösségei 

 

6.2.1 A 7., a 8. és a 9. kérdés, a játékokban kialakuló kapcsolatok összefoglalása 

 

A hetedik kérdésben a játékokban kialakuló kapcsolatok való életbe történő átkerüléséről 

kérdeztem interjúalanyaim. Alapvetően itt még csak a kapcsolatok létére, a jelenség 

tapasztalására voltam kíváncsi, de az interjús kutatás kiszámíthatatlansága végett többen 

viszont részletesebben belementek, mesélni kezdtek ezekről, így a kérdésre érkezett 

válaszokkal részben a kilencedik kérdést is megválaszolták, melyben az említett kapcsolatok 

milyenségét és az életükre gyakorolt hatását igyekeztem feltérképezni. A kérdések és 

válaszok összefolyása, átfedése, valamint a témák szoros kapcsolódása miatt a válaszokat 

így egyben, összesítve fogom elemezni. Az interjúalanyok játszási szokásai és a 

közösségben történő részvételük között összefüggést nem fedeztem fel. Összességében mind 

a 10 alany rendelkezik ilyen kapcsolatokkal, Alany 3. kivételével pedig mindannyian nagy 

hangsúlyt fektettek erre, kiemelték, hogy nagyon jó barátságaik, közösségeik alakultak ki 

így a játékoknak köszönhetően. Alany 4., Alany 5., Alany 6., Alany 7., Alany 9. és Alany 

10. továbbá azt is megemlítette, hogy párkapcsolatuk is volt már játékokból, vagy akár a 

jelenlegi párkapcsolatuk is játékokban alakult ki, játékokban megtalált párjukkal élnek 

együtt. Alany 5. kiemelte, hogy van ismerőse, aki több éve van a játéknak köszönhetően 

párkapcsolatban, és olyan ismerőse is akad, aki társkeresésre is használja a játékokat, Alany 

6. pedig azt is kiemelte, hogy az ő közösségében 10 éve tartó, játékból eredő párkapcsolat is 
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van, egy másik játékokban összeismerkedő pár pedig 2 éve házasodott össze. Számomra 

érdekes volt, hogy a férfiak közül csupán csak Alany 5., Alany 9. és Alany 10. említett 

párkapcsolatot. A férfiaknál a 7-ből 3-an említettek párkapcsolatot, míg a 3 női alanyom 

közül mindannyian rendelkeztek és rendelkeznek játékokból kialakult párkapcsolattal. Úgy 

gondolom, hogy ennek oka részben a játékosközösségek összetétele, a nemi arányok 

eloszlása lehet, hiszen sokkal több férfi van, mint nő. A Statista (Clement, 2021) adatai 

szerint a gamerek eloszlása az USA-ban 41% nő, 59% férfi, a Forbes adatai (Wittenberg-

Cox, 2020) pedig azt mutatják, hogy világszerte 46% a nők aránya a játékosok körében, 

azonban saját megfigyeléseim alapján a hazai és nemzetközi játékos közösségekben és a 

sztereotípiákban terjedő információk inkább a 20/80 és a 30/70 arányokat mutatják a férfiak 

javára, valamint a korábban szemléltetett kutatásokban a kitöltők eloszlása is ehhez 

közelített. Ha a korábbi következtetéseimhez és a Virgin Media (Murray, 2020) adatai által 

igazolt tényekhez igazodunk, akkor ahogy a játékosok hajlamosabbak inkább játékosokkal 

barátkozni, úgy valószínűleg párkapcsolati céllal is ismerkedni, vagy ismerkedés 

eredményeképp párkapcsolatot kialakítani is hajlamosabbak másik játékosokkal. A nők 

pedig kisebb létszámuk és a gamer szubkultúrában betöltött „misztikus”, „különleges”, 

„ritkaságnak” számító szerepük miatt könnyebb helyzetben vannak, mint a férfiaknak. 

Alany 3. kivételével mindannyian nagy jelentőséget tulajdonítottak a játékokból eredő 

kapcsolatoknak, ő azonban úgy fogalmazott, hogy számára ezek nem jelentősek. 1-2 ilyen 

ismerőse akad csak, viszont a baráti körébe már szinte minden ember játékokon keresztül 

került be, kivéve ő. Többen azt állították, hogy ismerőseik jelentős részét a játékokon 

keresztül ismerték meg, és az így szerzett ismerettségek mély kapcsolatokká váltak, a való 

életben is sok időt igyekeznek együtt tölteni. Főként a szórakozást, a bulizást, a 

társasjátékozást és a túrázást emelték ki a való életben történő közös programok közül, de a 

sportolás, a szabadulószoba, a lézerharc, a tánctanulás, a sétálás, a vásárlás is megjelent, 

többen említették a közös nyaralást is, valamint kiemelték, hogy a jelenlegi járványhelyzet 

sajnos korlátozza a lehetőségeket és a kapcsolatokat visszaszorítja az online térbe. Alany 7. 

megosztotta velem azt is, hogy jelenleg a játékokban újonnan megismert emberekkel is várja 

a való életben történő találkozás lehetőségét, melyet most a járványügyi korlátozások nem 

tesznek lehetővé. Alany 2. a témáról úgy vélekedett, hogy a játékban kiinduló kapcsolatokat 

ő a valós életben történő találkozás után tekinti barátságnak, és a játékok szerepének inkább 

a kapcsolatok találkozást követő elmélyítésében, illetve a későbbi kapcsolattartásban 

tulajdonít nagyobb szerepet. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy az általam vizsgált 
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minta játékosainak életében meghatározó szerepe van a játékos közösségeknek, habár Alany 

3. a saját közösségéhez nem a játék révén csatlakozott, a közösségnek ott is központi 

összetartó és építő eleme a játék. A kapott válaszok alapján a játékosok játékon kívül történő 

szociális interakcióira és szabadidős tevékenységeire nagyrészt a játékokban megismert 

közösségekben kerül sor. 

Azon kívül, hogy alanyaim számukra fontos, jelentős kapcsolatokról, olykor legjobb 

barátságokról is beszámoltak, Alany 1. egyik kijelentése keltette fel különösen a 

figyelmemet. Ő azt nyilatkozta, hogy a játékokban könnyebben ismerkedik, úgy érzi, hogy 

a játékokban az emberekkel van, míg a való életben csak az emberek mellett. Értelmezésem 

szerint ennek oka az, hogy az online játékok általában csapatmunkára építenek és igénylik a 

voice chat platformokon történő folytonos kommunikációt, melynek során az ott 

interakcióba kerülő személyek a játék adott részének teljesítéséhez szükséges 

kommunikáción kívül más, a játékhoz nem kapcsolódó témákról is beszélgetésbe kezdenek, 

és a közös élmények során sok információt meg tudnak egymásról, érdekes és izgalmas 

eszmecserékbe bonyolódnak, vicces történetek mesélnek, és ezek az élmények mélyebbé 

teszik köztük a kapcsolatot (Rab, 2015). Alany 1. azt is kiemelte, hogy a való életben egy 

„buborékban” élünk, csak azokkal az emberekkel találkozunk és kerülünk interakcióba, 

akikkel a különböző formális és kevésbé formális társadalmi struktúrák „összezárnak” 

minket. Az oktatásban, a munka világában, a hétköznapi életben mindig az adott rendszerben 

található személyekkel kerülünk egy közegbe, ahol a közös pont az adott iskolai évfolyam, 

osztály, az egyetemi szak, az adott munkahely, azon belül egy bizonyos szakterület, 

feladatkör, a földrajzi hely, és ezek nem annyira önkéntesen választott helyzetek. A 

játékokban pedig az első fő közös pont maga a játék, amit mindenki önkéntesen, saját 

örömének céljából választ, így az itt található első közös pont önkéntesen választott, és az 

ezzel a közös ponttal rendelkező emberek a való életbeli „buborékjaikon” kívüli 

csoportokból kerülnek ki, mind kor, mind pedig szakma, mind pedig földrajzi lokáció 

alapján. Alany 1. a játékos közösségek szépségének és különlegességének éli meg azt, hogy 

több különböző korosztályba tartozó, máshol élő, mással foglalkozó egyén egy játékon belül, 

az általuk kedvelt hobbinak köszönhetően találkoznak, majd pedig újabb közös pontokat 

fedeznek fel a játékon kívül is, ami mégsem a hétköznapi „buborékuk” része. Tudományos 

szempontból jelentőséggel nem bíró, szubjektív tapasztalataim és megfigyeléseim szerint a 

játékos közösségekben az is gyakran egy új beszélgetési téma tud lenni és a kapcsolatok 

elmélyülését segíti, ha két egyén hasonló, Alany 1. megfogalmazása szerint nem önkéntes 
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(általam azonban inkább fél-önkéntesnek nevezett, hisz a szakmát is választjuk) területen 

tanul, dolgozik. Például mindkét játékos programozó, ráadásul ugyanazt a programozási 

nyelvet is használják, mindketten hasonló területen tevékenykedő multinacionális cégnek 

dolgoznak, tehát valószínűleg mindketten hasonló „buborékban” élnek és tevékenykednek a 

munkahelyükön, hasonló zárt munkaközösség tagjai, mégis máshogy tekintenek egymásra, 

mint a saját kollégáikra, akik ténylegesen a „buborék” részei. Saját megfigyeléseim szerint 

a játékosok összetartásához, különösen a 20 év feletti generációknál az is hozzátartozik, 

hogy bennük még erősen él a kívülállók által megfogalmazott negatív sztereotípiák 

visszhangja, az, hogy mások megvetik őket a választott hobbijuk, a játékok miatt, ezért 

mikor egy a saját környezetében a játszás miatt lenézett egyén egy hasonló környezetből 

érkező, esetleg hasonló szakmában is dolgozó, szintén lenézett emberrel találkozik, 

mindketten pozitív megerősítést és biztonságot adnak egymásnak. Egy játékos közösségben 

megismert ismerősöm egyszer úgy fogalmazott erről, hogy „egy gamer rendőrben és egy 

gamer jogászban több közös van, mint két rendőrben vagy két jogászban.” Nyilván az általa 

megfogalmazott állítás, habár tapasztalatokon alapul, a tudomány szavaival élve empirikus 

alapú, de tudományos jelentőséggel mégsem bír, azonban a játékos közösségekről 

megszerzett tudásunk alapján mindenféleképp egy elgondolkodtató kijelentés, még ha csak 

szubjektív is. 

A következő idézeteket emelem ki alanyaimtól: 

„Vannak Önnek olyan kapcsolatai, melyek játékokban alakultak ki, és átkerültek a valós, 

fizikai életbe? Amennyiben igen, mesélne róla?” 

Alany 1: „A LoL-ból ismertem meg az egyik legjobb barátomat is sok éve, fesztiválon is 

voltunk már együtt.” „Van egy baráti köröm is, nem tudom már, hogy honnan, vagy WoW-

ból vagy LoL-ból ismertem meg őket, egyik srácnak van nyaralója, voltunk is nyaralni együtt 

többször.” „A játékokban könnyebben ismerkedem, mert a játékokban az emberekkel 

vagyok, élőben meg csak mellettük. Meg a játékokban ugye ez egy önkéntes közös pont, az 

életben meg buborékban vagyunk, mert munkakörnyezet, egyetem, meg ilyenek, ahol azok 

vannak körülöttünk, akik vannak, nem választható, a játékokban meg globálisan sok 

különböző ember, kor és szakma, meg minden terén, akikkel mégis vannak közös pontok.” 

Alany 2: „Én nagyon sok jó barátomat játékból ismertem meg, mai napig a legközelebbi 

kapcsolatot tartom velük, és ez fordítva is van, mert sok élőben megismert emberrel pedig 
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játékokban tartom a kapcsolatot. Sokat találkozunk élőben is, bár most a vírus miatt nem, de 

azért próbálunk néha, sok közös program van, kirándulás, nyaralás, szórakozás a városban, 

hasonlók. Meg játszunk persze.” 

Alany 3: „Van 1-2 ilyen ismerősöm, de nem jelentős nálam ez. Nagyon nem vagyok ilyen 

tipikus gamer.” 

Alany 4: „Igen, több baráti közösségem is alakult ki, sőt, párkapcsolataim is voltak már 

játékokból.” 

Alany 5: „Igen, az ismerőseim jelentős részét játékokból ismertem meg, rendszeresen össze 

is járunk, szervezünk dolgokat.” 

Alany 6: „Igen, elég sok. Főleg barátságok, de barátságon túli kapcsolatom is van.” 

Alany 7: „5 éve a LoL-ból ismertem meg egy embert, véletlen kerültünk egy meccsbe, utána 

felvettem, sokat beszélgettünk, jól is játszott, aztán rajta keresztül bekerültem egy 

közösségbe, akikkel utána két hétre nyaralni is elmentünk, éveken keresztül többször 

találkoztunk. Páromat is a LoL-ból ismertem meg. Jelenleg is tervezem több új, játékból 

megismert emberrel is, hogy találkozzunk, csak a vírus nem engedi igazán.” 

Alany 8: „Persze, a régi közösség, amiből sajnos már csak egy emberrel tartom a 

kapcsolatot.”  

Alany 9: „Igen, a páromat, akivel már 3 éve együtt vagyok egy játékban ismertem meg, a 

legjobb barátaim is innen származnak, velük összeröffenünk gyakran, bár a jelenlegi 

helyzetben csak online lehet bármit is végezni.” 

Alany 10: „Persze, van egy baráti közösségem így.” 

„Vannak Önnek tartós, „mélyebb” kapcsolatai, (akár barátság, párkapcsolat) melyek 

játékokból indultak ki, majd a való életben is megmutatkoztak, hatással vannak az életére, 

részét képezik az életének? Milyen formában jelennek meg az életében az említett 

kapcsolatok? Tud a környezetében hasonló jelenségről? Ha igen, mesélne róla?” 

Alany 1: „Amiket már mondtam. Környezetemben, hát, nem tudok hasonlóról. Nem sokan 

játszanak a játékokból megismert barátaimon kívül, őket meg már mondtam.” 
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Alany 2: „Ahogy mondtam, indulni is indult, de én valószínűleg máshogy értelmezem ezt 

picit, mint te, mert én úgy tekintek ezekre az emberekre, hogy hiába játszottunk, nem ott 

lettünk barátok, hanem utána élőben, és a játék később csak mélyítette ezeket. Szóval inkább 

a kapcsolatok mélyítését emelném ki, arra nagyon jók a játékok. Sokat lehet benne beszélni, 

szórakozni együtt.” 

Alany 3: „Nekem nincs, de a környezetemben kb. minden kapcsolat ilyen, a baráti körömbe 

szinte mindenki ilyen módon került be, csak nem rajtam keresztül.” 

Alany 4: „Igen, ahogy említettem, több embert is megismertem játékokból, és rajtuk 

keresztül jutottam el egy nagyobb közösségbe, akikkel sokat találkozunk, nyaralni is 

rendszeresen együtt megyünk, kirándulni is járunk, szervezünk társasozást, házibulit. 

Vannak sajnos, akikkel a földrajzi távolságok miatt csak ritkán tudunk találkozni.” 

Alany 5: „Van egy ismerősöm, aki már több éve van a párjával, akit játékból ismert meg. 

Na meg van egy barátom, aki kifejezetten a játékokban csajozik, meg nekem is volt már 

kapcsolatom játékból megismerve. Sok barátom is lett, amit az előbb is mondtam, velük napi 

szinten tartjuk a kapcsolatot, élőben meg főleg alkoholizálni szoktunk, meg mindenféle 

programokat csinálni, volt már szabadulószoba, lézerharc, társasozás, nyaralás.” 

Alany 6: „Igen, párkapcsolatom is, és nagyon szoros barátságaim is vannak játékokból. 

Vannak, akikkel inkább csak játszom, vannak, akikkel társasozunk, sokakkal szórakozunk, 

túrázunk, van, akivel csak elmegyünk vásárolni, van, akivel sportolni szoktunk, van, akivel 

együtt tanulunk táncolni, a társasággal nyaralni is szoktunk együtt többen. Párkapcsolat terén 

még a régi társaságban van egy pár, akik 10 éve együtt vannak és játékból ismerkedtek meg, 

másik játékos ismerőseim pedig 2 éve házasodtak. Sokan úgy ismerték meg a párjukat a 

társaságban, hogy nem játékosként, valakin keresztül bekerültek a játékos körökbe.” 

Alany 7: „Ugye a párom, akit említettem. Az említett játékos közösségen kívül nem ismerek 

másokat, akik gamelnek, de nálam, amiket mondtam, azok jelentősek voltak az életemre. Ha 

nem lenne covid, akkor biztos most is sokat találkoznánk.” 

Alany 8: „Az említett közösség volt, meg az, akivel tartom még onnan a kapcsolatot. De 

volt párkapcsolatom is játékokból. A társasággal sokat buliztunk régen, néha még most is 

összeülünk egy sörre, azzal, akit mondtam.” 
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Alany 9: „Ugye, mint mondtam, a párkapcsolatom is innen indult, Blade and Soullal 

játszottunk, beszélgettünk sokat, elmentünk randira, szerelem volt első látásra. Jelenlegi 

baráti társaságom is játékokból került ki, ebben a közösségben mindenki a játékokból 

szerzett kb. minden kapcsolatot, nyilván voltak viszályok, de jó társaság. Hogy hogyan 

jelennek meg? Bográcsozás, nyaralás, bulik, kisebb nagyobb programok, akár egész hetes 

vakáció, akár csak pár órás dumálás egy sör mellett.” 

Alany 10: „Igen, vannak, rengeteg barátomat ismertem meg játékokon keresztül, volt 

barátnőm is 1 évig, akit játékban ismertem meg. A barátokkal meg szoktunk ottalvós LAN-

ozni, falat mászni járunk, túrázni, bulizni, nyaralni is, de most meg covid van. Nem egy ritka 

jelenség ez játékosoknál.” 

A nyolcadik kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy a kapcsolatok kialakulása mellett esetleg 

vezetett-e a játék kapcsolatok leépüléséhez, megszűnéséhez is. A 10 válaszból 8 egyértelmű 

nem volt. Alany 2. megemlítette, hogy habár a játék nem is vezetett ilyen negatív hatáshoz 

az életében, azonban olyan volt már vele, hogy egy másik játékossal a valós konfliktusa a 

játékban is megjelent, ezt azonban nem sorolom ide. Alany 6. beszámolt egy kapcsolat 

elvesztéséről, melyben közvetetten a játék is szerepet játszott, ugyanis egy gyermekkori 

ismerősével az egyetemen újra találkoztak, egy játék miatt együtt bekerültek egy társaságba, 

ahonnan mikor Alany 6. (feltehetően konfliktusok végett) kivált, a barátnője inkább a 

közösséget választotta, így megszűnt köztük a kapcsolat. Ebben az esetben a kapcsolat 

megszűnését szintén nem lehet a játék hatásainak tulajdonítani, inkább a közösségi hatások 

voltak ennek okozói. 

  „Voltak olyan kapcsolatai, amelyek a játék miatt szűntek meg? Ha igen, mesélne róla?” 

Alany 2: „Nem, játék miatt nem, talán olyan, hogy játékban is megjelent a konfliktus, olyan 

volt, de nem az volt a baj.” 

Alany 5: „Hmm, nem mondanám.” 

Alany 6: „Közvetetten igen. Volt egy általános iskolai barátnőm, akivel egyetemen újra 

találkoztunk, bekerültünk együtt egy játékos társaságba, ahonnan én kiváltam, ő pedig a 

társaságot választotta helyettem.” 

Alany 9: „Semmi, csak pozitív irányba fejlődtek a kapcsolataim.” 
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6.2.2 A 10. kérdés, a játékokban kialakult kapcsolatokból származó előnyök 

összefoglalása, tőkekonverzió 

 

A tizedik és egyben utolsó kérdésem során arra voltam kíváncsi, hogy az általam vizsgált 

játékosoknak az életük során váltak-e már hasznukra (szociális igényeik kielégítésén kívül) a 

játékokban megszerzett kapcsolataik, sikerült-e a már a megszerzett társadalmi tőkét esetlegesen 

gazdasági tőkére (akár egy állás elnyerésével) átváltaniuk. Alany 1., Alany 6. és Alany 9. 

tapasztaltak már a környezetükben olyat, hogy egymást játékokban megismerő ismerőseik 

segítettek munkahelyet találni, munkahelyre bekerülni a másiknak. Alany 4. és Alany 8. 

segítettek már állást szerezni játékokból megismert barátaiknak. Alany 3. segített már munkát 

szerezni másnak, de nem videojátékból, hanem társasjátékos közösségből megismert barátjának, 

így ezt nem teljesen sorolnám ide. Alany 4., Alany 8. és Alany 10. kaptak már játékokban 

szerzett kapcsolataikon keresztül állásajánlatot, állást. Összességében a 10 interjúalanyom közül 

6-an tapasztalták már meg a játékos közösségekben kialakult kapcsolatok előnyeit a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, ezekben az esetekben létrejött/létrejöhetett volna a 

társadalmi tőke gazdasági tőkévé történő konverzálása. Alany 2. arról számolt be, hogy a 

játékokból megismert barátjával fog hamarosan együtt lakni, két régi ismerőse, akik szintén 

játékokban találkoztak, pedig együtt vettek ki albérletet. Alany 6. is rendelkezik olyan 

ismerőssel, aki játékokon keresztül megismert barátjához ment albérletbe, Alany 7. pedig azt 

tekinti előnynek, hogy a játékokból megismert párjával együtt élnek, együtt vezetik a háztartást. 

Többen említették, hogy nehéz időkben, speciális esetekben anyagilag is kisegítették egymást 

játékos barátaikkal, vagy pedig a környezetükben tudnak hasonlóról, valamint az átutazóban 

lévő barátokat és a messze élő, éjszakai szórakozás után hazajutni nem tudó barátokat 

rendszeresen segítik szállás biztosításával is a közösségeken belül, valamint Alany 2. egyik 

ismerőse, mikor komolyabb anyagi gondokkal küzdött, akkor ingyen kapott szállást egy 

játékokból megismert barátjánál. Alany 7. megemlítette, hogy barátai sokszor hívták meg 

különböző programokra, valamint ingyen tudott nyaralni is, sőt, még a születésnapi buliját is 

egy ilyen ismerőse házában tudta tartani. Alany 6. a játékos közösségen belüli kereskedelmet, 

akár használt tárgyak adását és vételét, akár szolgáltatások, termékek kereskedését emelte még 

ki. Példaként említette az egyedi, kézzel készített cipőt, amit a közösség egyik tagjától vásárolt, 

valamint egy makettkészítő barátját, aki a játékos közösségen belül talált már vásárlókat 
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termékeire. A használt cikkek kereskedelme kapcsán pedig a bizalmat emelte ki, főleg a 

számítógép alkatrészek adása és vétele esetén.  

Összességében elmondható, hogy Alany 3. kivételével minden interjúalanyom érzékelte már a 

videojátékoknak köszönhető társadalmi tőkéjének gazdasági tőkévé való átalakulását, ebből 

eredő hasznát. A számomra különösen érdekes válasz Alany 10.-től hangzott el, ugyanis ő 

kijelentette, hogy szerinte a játékos barátságok pont olyanok, mint a normális baráti kötelékek, 

ugyanolyan értékes kapcsolatok ezek, nem tudja, hogy miért kellene ezeket megkülönböztetni. 

Habár jómagam ezt a dolgozatom során ebben a formában egyszer sem fogalmaztam meg, 

valamint így más alanyaim sem említették, de a játékokban kialakult kapcsolataik milyensége 

és életükre gyakorolt hatásaik alapján levonhatók következtetések, miszerint az ingame 

kialakuló barátságok ugyan úgy funkcionálnak és olyan formákban manifesztálódnak az életben, 

ahogy a fizikai világban kialakuló barátságok. 

„Tudott Ön már előnyt kovácsolni a való életben (például a munkaerőpiacon) a játékokból 

kiindult kapcsolataiból? Tud a környezetében ilyen jelenségről? Amennyiben igen, említene 

példákat?” 

Alany 1: „Hú, ez nehéz, nem tudom annyira, nekem nem, de azt hiszem volt már ilyen, hogy 

az egyik ismerősöm segített a másiknak bejutni a munkahelyére, mármint javasolta a cégnél, 

hogy vegyék fel.” 

Alany 2: „Igen, én most például, ha a te értelmezésedben vesszük, akkor játékból megismert 

barátommal fogok lakni, meg van egy ismerősöm, aki mikor bajban volt anyagilag, akkor 

kapott ingyen szállást játékból megismert barátjánál. Meg van két régi WoW-os guildtársam, 

akik most együtt vettek ki lakást.” 

Alany 3: „Nekem nem volt még. De van ismerősöm, akinek én szereztem munkát, bár azt 

nem számítógépes játék, hanem társasjátékos közegből.” 

Alany 4: „Hát, munkaajánlatot már kaptam így, viszont végül nem vállaltam. Én viszont 

már segítettem több ismerősnek munkát szerezni, mondjuk volt, hogy meg is bántam. 

Anyagilag viszont segítettek már ki engem is, és én is mást, amikor kellett.”  

Alany 5: „Nem pont ide számít, de olyan volt már, hogy munkahelyen azért lett valakivel 

jobb a kapcsolatom, mert ő is játszott. Egyébként kaptam is már kölcsönt is ilyen embertől, 
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adtam is. Meg szállás szokott lenni, abban segítünk egymásnak, ha valaki utazik, vagy buli 

után nem tud hova menni, mert messze lakik.” 

Alany 6: „Én segítettem már ki anyagilag ismerőst, ajánlottam be munkára is, van olyan 

ismerősöm, aki játékos barátjához ment albérletbe. Én mondjuk játékból megismert embertől 

vettem kézzel készített egyedi cipőt. Egyik barátom pedig ilyen makett figurákat készít, ő is 

talált már játékból vevőket rá. Munkaszerzésben szerintem több ismerősöm is segített már 

egymásnak. Régebben pedig egyik barátnőm kocsmában dolgozott, oda, ha bementünk, 

akkor volt, hogy kaptunk ingyen enni, inni, de ha valakinek csak reggel ment az első vonatja, 

akkor azt is megvárhatta ott éjszaka. Meg szerintem a használt adás-vétel is jobban megy a 

közösségen belül, megvan a bizalom, például számítógép alkatrész terén, vagy a lányoknál 

cipőknél.” 

Alany 7: „Az azért szerintem elég nagy előny, hogy a párommal együtt élünk, együtt visszük 

a háztartást és nem őrülök meg a magányban, ha épp a legjobb barátnőm nem ér rá. Az is 

előny, hogy ingyen tudtam nyaralni menni a közösséggel, meg sokszor meghívtak sok 

mindenre, és tarthattam az ő lakásukban a szülinapi bulimat is.” 

Alany 8: „Én szereztem már munkát így ismerősnek köszönhetően, segítettem másnak is, 

na meg átutazóban többször is aludtak már nálam, vagy én másoknál.” 

Alany 9: „Anyagi kisegítésről tudok ilyen kialakult barátságokon keresztül. Meg egyszer 

játszottam egy csapatban, ahol az egyik társam beszervezett minket egy ilyen gála 

bajnokságra, ahol magyar félprofi csapatok játszottak, ott versenyezhettünk, és lett onnan 

egy kapcsolat, ami miatt testvérem kapott állásajánlatot pár lépés megkerülésével a felvétel 

során. Ezen kívül csak ilyen általános dolgok, jobb barátok esetén szállás stb.” 

Alany 10: „Igen, volt, hogy ismerősöm beajánlott munkára és felvettek. Rengeteget 

támogattak úgy csak simán, ugyanolyan, mint a normális baráti kötelék, nem tudom miben 

lenne ez más, furcsa, hogy különbséget kell tenni ezek között, ugyanolyan teljes értékű 

kapcsolatok.” 
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7 KÖVETKEZTETÉSEK 

Az ismertetett szakirodalom és bemutatott kutatások eredményei, valamint az általam 

végzett interjúkra érkező válaszok igazolták kutatásom hipotéziseit, melyeket az 

alábbiakban egyesével mutatok be.  

A fő, úgymond nulladik hipotézisem az volt, hogy a videojátékok egyaránt gyarapítják az 

egyén kulturális, társadalmi és gazdasági tőkéjét (Bourdieu (1998). Ennek alátámasztását és 

kifejtését négy másik hipotézissel tettem meg. 

7.1 Az első hipotézis 

 

Az első hipotézisemben azt állítottam, hogy a videojátékokban meghúzódó közösségépítő 

erő és az ezáltal kialakuló ingame közösségek markáns hatással vannak a valós életre, a 

játékbeli „virtuális” kapcsolatok átkerülnek a valós, fizikai életbe, és meg is mutatkoznak. 

Az interjúk során a 7. a 8. és a 9. kérdésben vizsgáltam a témakört. A játékosok játékokban 

megszerzett kapcsolatainak létét és mennyiségét már Rab (2015) és a JátékosLét (2019) 

kutatásai is bizonyították, jómagam azonban a számoknál mélyebbre ásva kíséreltem meg a 

téma felderítését. Összességében alanyaim a játékok kapcsolatteremtésre, kapcsolatápolásra 

és közösségépítésre gyakorolt hatásait csak pozitív módon tapasztalták. Különösen meglepő 

volt számomra, hogy 10 alanyom közül 6-an (3 férfi, 3 nő) is beszámoltak játékokban 

kialakult párkapcsolataikról is, valamint említésre kerültek az alanyaim közösségeiben 

található, akár 10 éve tartó, játékokból kiinduló párkapcsolatok, akár házasság is. Egy 

alanyom kivételével mindannyian nagy jelentőséget tulajdonítottak életükben a játékokból 

szerzett barátságaiknak, közösségeiknek. Jó, összetartó társaságoknak tartják őket, voltak, 

akik arról számoltak be, hogy szinte minden ismeretségük a játékok világából és a játékos 

közösségekből eredeztethető, itt ismerték meg a legjobb barátaikat, akikkel napi szinten 

tartják a kapcsolatot, esetleg, aki a lakótársuk is, valamint a párjukat, akivel együtt élnek stb. 

Az egy kivételt képező alany életében is nagy jelentősége van a játékos közösségnek, hiszen 

ő egy ilyen társaság tagja, azonban nem a játékok révén csatlakozott oda, viszont a 

közösségbe az új emberek a játékokon keresztül kerülnek be, és a játékok meghatározó 

szerepet töltenek be a közösségben. Interjúalanyaim többsége említette, hogy a játékos 

közösségeikkel, barátaikkal rendszeresen szerveznek a való életben programokat, sok időt 

igyekeznek együtt tölteni. Ezek a programok egészen a pár órás sörözésektől a túrázáson, a 

társasjátékozáson és a házibulikon át a több hetes közös nyaralásokig terjednek. Többen 
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sérelmezték is, hogy a COVID-19 vírus okozta járványügyi korlátozások miatt szociális 

tevékenységeik nagyrészt visszaszorultak az online térbe, így főleg csak a játékokon belül 

tudnak most érintkezni. Úgy gondolom, hogy az elhangzottak alapján 

megkérdőjelezhetetlenek a játékok társadalmi tőke gyarapodást előidéző hatásai és az így 

kialakult kapcsolatok az egyének életére gyakorolt jelentősége, így hipotézisem igazoltnak 

tekintem. 

7.2 A második hipotézis 

 

A második hipotézisben azt feltételeztem, hogy a játékok világában kialakult virtuális micro-

társadalmakban létrejövő társadalmi tőke ugyanolyan társadalmi tőkeként tud funkcionálni, 

mint a valós, fizikai életben létező társadalmakban kiépített, ezáltal bizonyos esetekben 

gazdasági tőkévé is konvertálható. Erre a témakörre a 10. interjúkérdésben kerestem a 

válaszokat. A 10-ből 9 interjúalanyom válasza alátámasztotta feltevésem, ugyanis hárman 

tapasztalták a környezetükben, hogy a játékos közösség tagjai segítettek egymásnak állást 

találni, ketten segítettek már ilyen ismerősüknek egy állás megszerzésében és hárman pedig 

kaptak már segítséget így ismerősüktől. Többen beszámoltak különböző szívességekről, 

például szállás nyújtásáról, de akár anyagi kisegítésről is. Ilyen előnyökként jelentek meg a 

játékokból megismert egyénekkel való összeköltözés és a használt tárgyak közösségen belül 

történő, bizalmon alapuló adás-vétele, valamint a szolgáltatások és termékek nyújtása, 

eladása, igénybevétele, vásárlása is. Az egy kivételt képező alanyomon kívül mindenkinek 

megjelent az életében valamilyen formában az ingame eredetű társadalmi tőke gazdasági 

tőkévé történő átalakulása. Ennek fényében a hipotézisem alátámasztottnak vélem. 

7.3 A harmadik és a negyedik hipotézis 

 

A harmadik és negyedik hipotézisem bizonyos mértékben egymáshoz kapcsolódik, a 

válaszok átfedésben értelmezhetők több esetben is. A harmadik feltevésem az egyének 

készségek és kompetenciák területén történő fejlődésére vonatkozott. Korábbi kutatásokból 

(Fromann, 2017; Rab, 2015; Damsa, 2014) tudjuk, hogy a játék optimális környezetet nyújt 

az érzelmi és kognitív működésre, több kompetenciaterület elemeinek alkalmazására épül, 

ezáltal optimális platformot biztosít az egyén számára, hogy a lehető „legjobb önmagává” 

váljon. Úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban a játékmechanikák mellett a játékos 

közösség is motivációs és támogató tényezőként van jelen. Ezt a témakört az 1., a 2., és 
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részben az 5. és a 6. kérdésekben vizsgáltam. A negyedik hipotézisem az volt, hogy a 

játékokban lezajló személyiségfejlődés elősegíti az egyén valós életbeli készségeit is a 

szociális interakciókra, csapatmunkára, problémamegoldásra, így könnyebben és 

magabiztosabban tud helytállni kapcsolataiban és a munka világában is, a kulturális tőkéjét 

gazdasági tőkévé tudja konvertálni. Ezt a kérdéskört a 3., a 4. és részben az 5., valamint 6. 

interjúkérdésben vizsgáltam. 

A negatív hatások vizsgálata nem állt kutatásom céljában, azonban szükségesnek ítéltem 

azok megemlítését is, melyre csak röviden fogok kitérni. A negatív hatások elenyésző 

mértékben jelentek meg a pozitív hatásokhoz képest, az egyik érdekes ilyen negatívum a 

szókincs torzulása, a játékspecifikus és angol nyelvű szlengek hétköznapi beszédben történő 

használata volt, melyet hárman tapasztaltak magukon vagy környezetükön. Ez a jelenség 

mindenképp negatív a külvilág és a kívülállók számára, viszont nem a videojátékok 

sajátossága, egyéb hobbik (sport, zene), sőt akár szakmák körében is megjelenik. Említésre 

került továbbá az agresszió és toxikus viselkedés az elvesztett mérkőzések, a rosszul teljesítő 

és kommunikáló csapattársak végett. Ebben az esetben Rab (2015) nyomán 

kihangsúlyozom, hogy a játékok önmagukban nem tesznek sem frusztrálttá, sem pedig 

agresszívvá, csak felerősítik az egyénben lezajló pszichológiai folyamatokat, érzelmeket, így 

ezt nem tulajdonítanám a játékok negatív hatásának. Megjelent még a játékok túlzottan 

komolyan vétele, melyben a teljesítmény-orientált játékosok a csak szórakozni vágyók 

játékélményét hajlamosak elrontani, valamint, hogy a játékokban jól teljesítő, sikeres 

egyének a való életben is túlzott mértékű, a külvilág számára zavaró ego növekedésen 

eshetnek át. Önmagában ezt sem tulajdonítom a videojátékok káros hatásának, hiszen ezek 

akár egy iskolai testnevelés óra kosárlabda mérkőzésén is megjelenhetnek, vagy egy baráti 

társaságban történő közös nyaraláson a vízparti röplabdázás közben is előfordulhat. 

Az egyik alany egy számomra rendkívül érdekes jelenségről számolt be, miszerint ő a való 

életben történő találkozásnál bizonyos negatív, nehezen leküzdhető előítéletekkel állt 

azokhoz a játékosokhoz, akikkel már korábban játszott együtt, és azok a játékban rosszul 

teljesítettek. Nem volt feléjük nyitott, nem akarta őket „emberként” is megismerni, mert 

„játékosként” a szemében úgymond „leszerepeltek”. Érezte, hogy ez nem helyes, próbált 

változtatni a hozzáállásán, de nehezen ment neki. Ennek a jelenségnek és gyakoriságának 

vizsgálata és mélyebb kibontása megérne egy önálló tanulmányt is, de sajnos nekem nem áll 

módomban részletesen elemeznek a jelenséget, azonban említés szintjén mindenképp 

fontosnak találtam feltüntetni. Az utolsó és egyben jól ismert negatívum, melyet 

megemlítenék, az ingerszegény dolgokra (például oktatás) való odafigyelés gyengülése, ami 
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szintén nem a játékok (és még csak nem is az információs társadalom és digitális kultúra 

sajátosságainak) „hibája”, hanem az oktatási rendszer és a munka világának lemaradása, 

illetve megfelelő, modern válaszok hiánya a folytonosan fejlődő, pulzáló technológiai világ 

nyújtotta lehetőségekhez és élményekhez képest, melyre sok esetben a gamifikáció 

(játékosítás) módszertani eszköztárának alkalmazása képezhet megoldást (Fromann, 2017; 

Rab, 2015; Damsa, 2014). 

A kifejezetten a játékokhoz, játékmechanikákhoz (nem pedig a közösséghez) köthető pozitív 

hatások számos különböző dimenzióban megjelentek, mind a 10 alanyom beszámolt több 

pozitív irányú fejlődésről is, melyeket megfigyeltek magukon. A legmagasabb értéket 

mutató fejlődési terület a nyelvtudás volt, amit 10-ből 7 alany említett. Ketten úgy gondolták, 

hogy szinte a teljes angol tudásukat a játékoknak köszönhetik, egy esetben pedig a szókincs 

növekedése kapott jelentős hangsúlyt. A megszerzett angol nyelvtudást többen is tudják 

kamatoztatni a való életükben, akár a hétköznapokban, akár a munka világában. Volt olyan 

is, aki külföldön is élt ennek köszönhetően. Az interjúk során elhangzott még a kézügyesség, 

a szem-kéz koordináció fejlődése, a vezetői kompetenciák, valamint az emberismeret, illetve 

nagy jelentőséget kapott a stratégiai készség, a logika, a döntéshozás, a megfigyelőképesség. 

Külön érdekességként elhangzott a specifikus minták megértésére, tanulására, az azokhoz 

való alkalmazkodásra vonatkozó készség is. A szociális és kommunikációs készségek is 

megjelentek, ámbár csekély mértékben. Az említett készségek és kompetenciák fejlődését 

mind a 10 interjúalanyom tudta kamatoztatni a való életben, mint említettem, főleg a 

nyelvtudás jelent meg a legnagyobb mértékben. Volt, aki csak attitűdbeli változásának 

hasznosságát tudta tetten érni az álláskeresése során, azonban volt olyan is, aki a játékokban 

megszerzett vezetői kompetenciái és kommunikációs készségei segítségével koordinál egy 

diákmunkásokból álló csoportot a jelenlegi munkahelyén. A logikai gondolkozás, a tervezés, 

folyamattervezés és az általános számítógépes ismeretek is fontos szerepet élveznek 

interjúalanyaim munkavégzése során, ezeket a készségeiket gyakran tudják kamatoztatni. 

Két esetben nem tudtak konkrét fejlődési területek tetten érhető alkalmazásáról beszámolni 

alanyaim, de mégis mindketten úgy gondolták, hogy egyértelműen segítik őket az életükben 

a játékokban megszerzett tapasztalatok is. 

A játékok mechanikáiból eredő jótékony hatások mellett különösen a játékos tevékenység 

során létrejövő közösségi részvétel járt jelentős fejlesztő hatásokkal interjúalanyaim 

észrevételei alapján. Az 5. kérdésben a külső szemlélőként is észlelhető pozitív változásokról 

kérdeztem őket, akár magukon, akár pedig a környezetükben található játékosokon észleltek 

ilyet, és itt már a játékos közösséget is kiváltó tényezőként tekintettük. A kifejezetten 
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játékoknak tulajdonított látványos hatás csak két esetben jelent meg, akkor is alanyaim 

ismerősei körében, ahol egy egyént a játékok által fejlődött ritmusérzéke a hangszeres játék 

megkezdésére inspirálta, míg egy másik esetben a logikai készségek fejlődése segítette egy 

egyén matematikusi pályáját. A 10 alany közül hárman számoltak be a közösségnek, a 

közösség erejének tulajdonított, önmagukon tapasztalt fejlesztő hatásokról, melyek az 

önbizalom, a magabiztosság, a bátorság, a nyitottság és általánosan a szociális készségek 

terét érintették, személyiségfejlődéssel jártak számukra. Kiemelték, hogy az életük során 

sokat segített nekik a játékosközösség. Többen említették, hogy a játékos közösségek 

összetartók, mindenkit befogadnak, mindenkinek segítenek és mind a 10 interjúalany a 

játékos közösségek halmozottan pozitív hatásairól számolt be. Többen kihangsúlyozták, 

hogy a közösségeikben számos olyan személy van, akik visszahúzódóak, zárkózottak, 

félénkek voltak, szorongtak, gyenge szociális és kommunikációs készségekkel rendelkeztek, 

azonban a játékos közösséghez történő csatlakozásuk után a közösségen belül ki tudtak 

bontakozni, nyitottak, magabiztosak, „igazi társasági egyének” lettek, felfedezték 

erősségeiket, azoknak köszönhetően a közösségen belül népszerűek, sikeresek, elfogadottak 

lehettek, a gyengeségeik fejlesztésére pedig biztonságos, támogató környezetet találtak. Úgy 

gondolom, az ismertetett eredmények fényében mindkét hipotézisem alátámasztásra került, 

hiszen a játékosok a játék során magából a játékmenet mechanikai elemeiből és a játék során 

történő közösségi részvételből egyaránt fejlődnek, valamint a játékban kialakult közösségek 

támogató, fejlesztő hatású, biztonságos környezetet nyújtanak az egyének számára a 

játékokon kívül is, az így elért fejlődés pedig az élet minden területén hasznára válik az 

egyénnek. 

7.4 A játékok hatása a well-beingre 

 

A négy „alhipotézis” bizonyításával úgy gondolom a „fő hipotézis” is alátámasztásra került, 

ugyanis a játékok és a játékos közösségek hatására az egyén kulturális és társadalmi tőkéje 

egyaránt növekszik, az elsajátított készségeket pedig kamatoztatni tudja az életében, a 

kapcsolatok pedig a szociális igényeinek kielégítésén kívül is hasznosak tudnak lenni, így a 

kulturális és társadalmi tőke is átváltható gazdasági tőkévé. 

Rab (2015) interjúi során elhangzott az egyik alany részéről egy később részletes kifejtésre 

nem kerülő állítás, miszerint a játékokban van valami, ami hozzáad ahhoz, hogy az egyén a 

munkáját jobban tudja végezni vagy akár a szociális életét jobban tudja élni. Úgy gondolom, 

hogy kutatásom során ezt a „valamit” meg tudtam fogni, ki tudtam bontani, ennek elemeiről 
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interjúalanyaim részletesen beszámoltak, hiszen minden egyes említett fejlődési terület a 

készségektől a kapcsolatok kiépítéséig alátámasztja Rab alanyának állítását. Úgy gondolom, 

hogy ez az állítás az általánosságából és az ezáltal lefedett számos területéből kifolyólag 

összeköthető magával a well-being (jóllét) fogalmával, aminek elemei a saját 

interjúalanyaim válaszaiban is megjelennek. A Gaming Research Group 2013-as kutatása 

(GRG, 2013) kifejezetten a well-being és a videojátékok kapcsolatát kutatta, ahol arra az 

eredményre jutottak, hogy a videojátékok elősegítik az egyének érzelmi, szociális és 

pszichológiai jóllétét. A videojátékok pozitív hatása kutatásuk során főleg az optimizmus, 

az önértékelés, az önelfogadás, a kitartás, az elhivatottság, a valamihez értés érzete és a 

kapcsolatok, szociális funkciók terén jelent meg. A kutatás továbbá azt is kimutatta, hogy a 

jóllétre főként annak van hatása, hogy kikkel játszik az egyén és hogyan, nem pedig annak, 

hogy milyen játékkal. Ez részben meg is magyarázza, hogy miért nem jelentek meg 

különbségek a kompetitív, hardcore játékosok és a hobbi játékosok között a kutatásom során. 

A GRG kutatásában a well-being állapotával kapcsolatban álló elemek mindegyike 

megjelent akár közvetett, akár közvetlen módon a saját kutatásom során, így habár ennek 

vizsgálata nem volt kutatásom célja, hipotéziseim között sem jelent meg, mégis arra tudok 

következtetni, hogy a játékok igenis elősegítik a játékosok jóllétét, ezt alátámasztó minták 

jelentek meg a kutatásom során. 
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8 ÖSSZEGZÉS 

 

Az információs társadalom jelenségei sok esetben kétes megítélésű fejlődéseket, szokásokat, 

trendeket, termékeket hoznak magukkal, ezek közé tartozik a videojáték is. Míg a 

hagyományos média és több kutató is éveken keresztül a videojátékok ellen volt, mára már 

kezd a mainstream kultúra része lenni, egyre elfogadottabbá válik. Ennek egyik oka az lehet, 

hogy a játékkutatás fókusza átkerült a pozitív hatások kutatására, a másik oka az e-sportok 

népszerűsége és elterjedése lehet, a harmadik ok személyes véleményem szerint pedig az, 

hogy akik megtapasztalják a játékok világainak sajátosságait, bekapcsolódnak online gamer 

közösségekbe, azok másokat is erre fognak ösztönözni, hiszen élményekkel, új 

kapcsolatokkal gazdagodnak és szeretnék ezeket másokkal is megosztani. 

A kutatásom elején megfogalmazott hipotéziseket mind a JátékosLét 2019-es, nem 

reprezentatív kutatási adatai, mind pedig Rab Árpád (2015) nem reprezentatív kutatásának 

eredményei alátámasztani látszottak. Jómagam a puszta statisztikai adatok mellett kíváncsi 

voltam rá, hogy maguk a vizsgált csoport tagjai, a játékosok hogyan vélekednek a vizsgált 

területekről, tapasztalják-e ezeket, és amennyiben igen, akkor hasznosnak érzékelik-e a 

játékok során fejlődött készségeket, kompetenciákat. A JátékosLét (2019) adatai azt is 

mutatták, hogy a játékosok kapcsolati hálója, társadalmi tőkéje növekszik a játékoknak 

köszönhetően, valamint néhány játékos közösség aktív tagjaként magam is tapasztaltam, 

hogy új kapcsolatok születnek a játékok során, melyek a való életben is manifesztálódnak. 

A saját környezetemben történő jelenségek személyes tapasztalása és a statisztikai adatok 

azonban önmagukban nem voltak elegendőek arra, hogy bizonyítsák, hogy a kapcsolatok 

ilyen fajta megnyilvánulásai nem csak speciális esetek, ezért más játékos közösségek tagjait 

igyekeztem meginterjúvolni mind a játékok fejlesztő hatásairól, mind a játékok szociális 

aspektusairól. Az interjúalanyok válaszai alapján elmondható, hogy a játékok fejlesztő 

hatása és a szociális aspektusok egyaránt a játékok általános velejárói az alanyok szerint, 

ezeket mindannyian természetes és általános jelenségként élik meg. A játékokban kialakult 

kapcsolataikat ugyanolyan olyan értékesnek és jelentősnek látják, mint a való életben 

kialakult kapcsolataikat, sőt, néhány esetben értékesebbnek is, hiszen voltak olyan 

interjúalanyok, akik mély kapcsolatokat, igazán jó barátságokat, több esetben párkapcsolatot 

is csak a játékos közösségben tudtak kiépíteni, és olyanok is, akik azt állították, hogy szinte 

minden ismerősüket, akikkel tartják a kapcsolatot, a játékoknak köszönhetően ismertek meg. 
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A válaszok azt is megerősítették, hogy a játékos közösségek ellátják az alapértelmezett 

közösségi funkciókat, hiszen biztonságos, támogató környezetet nyújtanak a játékosoknak, 

és összetartók, segítik egymást a való életben is. Mind a 10 interjúalany beszámolt egyéni 

készségeinek, kompetenciáinak fejlődéséről, valamint a közösség hatásairól, a közösség való 

életben történő megjelenéséről, játékon kívüli közös időtöltésről, akár rövid programok, akár 

több hetes közös nyaralások formájában. Az egyik interjúalany kiemelte, hogy az ingame 

létrejövő barátságok pont olyanok, mint a való életben kialakuló barátságok, ezért szerinte 

nem kell ezek között különbséget tenni. 

Dolgozatom egyik végső gondolata is ez. A korábbi kutatásokból és saját interjúimból 

kirajzolódó tendenciák azt mutatják, hogy a játékok egyaránt fejlesztik a játékosok 

kulturális, társadalmi és gazdasági tőkéjét, valamint a játékokban kialakult kapcsolatok és 

közösségek megjelennek a játékon kívüli, fizikai térben is, és épp úgy funkcionálnak, mint 

a jól megszokott, való életben kialakult társaik, csupán a körülmények és a platform más, 

mely az információs társadalom velejáróinak következménye. A játékos tevékenység és a 

játékokban megjelenő szociális interakciók révén kialakuló közösségek pedig hozzájárulnak 

a játékosok jóllétéhez, elősegítik, hogy a játékosok boldogabb életet élhessenek. A játékok 

well-beingre gyakorolt hatása és a közösség ebben vállalt szerepe, habár jelenleg is vizsgált 

terület, kiváló kutatási témát jelenthet a jövőben is. 
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9 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Egy átlagos köszönetnyilvánításnál kissé hosszabb, nem megszokott módon sokakat fogok 

most említeni, akik számos esetben nem is a szakdolgozatomhoz vagy az egyetemi 

tanulmányaimhoz járultak hozzá, inkább csak végig kísértek és kísérnek egy úton, amelynek 

ez csak egy rövid állomása. Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Sólyom 

Barbarának, hogy segített szakdolgozatom létrehozásában, kiváló szakmai támogatást 

nyújtott, remek tanácsokkal mozdította előre a munkám. Hálával tartozom korábbi 

tanáraimnak és mentoraimnak, akik, habár közhelyesen hangzik, mindig arra tanítottak, 

hogy merjek álmodni, és a kreativitásommal elérhetem, amit szeretnék. Közülük szeretném 

kiemelni Matula Tündét (nyugodjon békében!), Vonnák Norbertet, Bors Évát, és Pribilla 

Andreát, akik sokat segítettek önmagam megtalálásában, valamint Kárpáti Árpád barátomat, 

akinek részben köszönhetem, hogy most ott vagyok, ahol. Általa ismertem meg rengeteg 

kiváló szakembert, akiket mára már a barátaimnak tekinthetek. Szeretnék köszönetet 

mondani a Lakitelek Népfőiskolának, a Neumann János Kollégium csapatának, Kerekes 

László és Rab Árpád barátomnak, rengeteget tanultam, sok élménnyel gazdagodtam nekik 

köszönhetően. Külön köszönettel és hálával tartozom a JátékosLét csapatának, kedves 

barátaimnak és kollégáimnak, Fromann Richárdnak, Damsa Andreinek és Buza Ádámnak, 

akik között kibontakozhattam, megtalálhattam a hivatásom, amiről korábban álmodni sem 

mertem volna. Természetesen szeretnék köszönetet mondani a szüleimnek, akik, habár 

sokszor időpazarlásnak, butaságnak tekintették a hobbimat, mégis tiszteletben tartották, 

mára pedig belátták, hogy még hasznos időtöltésnek is bizonyult, hiszen a videojátékokban 

ismertem meg a kapcsolataim nagy részét, valamint ma már játékokkal dolgozom. Végül 

pedig szeretnék köszönetet mondani Kollár Martin barátomnak, aki évekig szinte a bátyám 

volt, valamint Molnár Balázsnak, akinek köszönhetően sok évvel ezelőtt eljutottam az azóta 

második családomat jelentő „ALE Metagaming” közösségbe, ahonnan a legjobb 

kapcsolataim származnak. Lehetetlen lenne mindenkit felsorolni, így közülük az életemre 

leginkább hatással lévő barátaim szeretném megemlíteni Visnovitz Márton, Kálló András, 

Majzik Olivia, Bencskó György, Pinczés Alexander, Kerékgyártó Bence, Kápli Hajnalka, 

Falusi Bálint és Bodnár Bálint személyében. Köszönök mindent, amit tőlük kaptam az évek 

során, nélkülük nem lennék ma itt. Kicsit sem túlzás a második család kifejezés.   
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12 MELLÉKLETEK 

INTERJÚVÁZLAT 

Egyéni fejlődés, kompetenciák, készségek 

1. Tapasztalta-e Ön, hogy valamiben jobban teljesít, valamilyen készségei, kompetenciái 

fejlődtek a játékokban szerzett tapasztalatoknak hála? Ha igen, mesélne róla? 

2. Tapasztalta-e Ön, hogy valamiben rosszabbul teljesít, bizonyos kompetenciái, készségei 

romlottak, gyengébbek lettek a játékok miatt? Ha igen, mesélne róla? Megpróbálta ezek 

orvoslását, ha igen, hogyan? 

3. Tudta már Ön kamatoztatni az első kérdésben említett készségeit, kompetenciáit a való 

életben? Ismerősei körében tud hasonlóról? Amennyiben igen, mesélne róla? 

4. Okozott már Önnek vagy ismerőseinek valamilyen módon hátrányt a játékokban szerzett 

tapasztalat a való életben? Mik voltak ezek, mesélne róla? Próbál/próbálnak ezen változtatni, 

ha igen, hogyan? 

5. Tapasztalt-e Ön magán vagy a környezetében található játékosokon jelentős mértékű, 

külső szemlélőként is jól észlelhető fejlődést, pozitív irányú változásokat a játékoknak 

köszönhetően (akár magából a játék mechanizmusaiból eredő tapasztalatoknak, akár a 

játékos közösségnek hála)? Ha igen, említene példákat? (Általános példa: félénk, 

visszahúzódó ember ki lett nevezve raid leadernek, majd kis idő elteltével magabiztosabb, 

beszédesebb lett a „feladata ellátásán” és akár a játékon kívül is.) 

6. Tapasztalt-e Önmagán vagy a környezetében lévő játékosokon jelentős mértékű, külső 

szemlélőként is jól észlelhető visszafejlődést, negatív irányú változásokat (akár attitűd terén) 

a játékokból kifolyólag? Ha igen, említene példákat? Okozott ez problémát, kellett rajta 

változtatni? Ha igen, ez hogyan történt? 
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II. Játékosok kapcsolatai, közösségei 

7. Vannak Önnek olyan kapcsolatai, melyek játékokban alakultak ki, és átkerültek a valós, 

fizikai életbe? Amennyiben igen, mesélne róla? 

8. Voltak olyan kapcsolatai, amelyek a játék miatt szűntek meg? Ha igen, mesélne róla? 

9. Vannak Önnek tartós, „mélyebb” kapcsolatai, (akár barátság, párkapcsolat) melyek 

játékokból indultak ki, majd a való életben is megmutatkoztak, hatással vannak az életére, 

részét képezik az életének? Milyen formában jelennek meg az életében az említett 

kapcsolatok? Tud a környezetében hasonló jelenségről? Ha igen, mesélne róla? 

10. Tudott Ön már előnyt kovácsolni a való életben (például a munkaerőpiacon) a játékokból 

kiindult kapcsolataiból? Tud a környezetében ilyen jelenségről? Amennyiben igen, említene 

példákat? 

  

 


