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1 BEVEZETÉS 

Napjainkban a videójátékos kultúra világszerte nagyon népszerű lett, az internet 

és a személyi számítógépek elterjedésével a 21. századra a mindennapok részévé vált. A 

technika fejlődésével az online terek valós idejű elérése és használata több szempontból 

is fontos az emberek számára, egyrészt egy közös interaktív virtuális teret tudnak 

megosztani egymással, akár hatalmas földrajzi távolságokat is áthidalva, továbbá a 

megosztás mellett jelenlétükkel, személyiségükkel és cselekedeteikkel képesek 

manipulálni is azt, miközben hatással vannak a teret használó többi személyre is. 

A játékipar fejlődésével együtt gyors ütemben növekednek az online játékos 

közösségek is, amely folyamatot jelentősen befolyásolja a fiatalok informatikai 

eszközökkel történő korai kapcsolatba lépése. Az online játékok térnyerésével pedig, mint 

már említettem, egyre inkább felszínre került a játékos (vagy úgynevezett gamer) kultúra. 

Ennek okai között megtalálható, hogy a videójátékok népszerűsége, ezzel együtt az 

eladási számok is jelentősen növekedtek. 

2016-ban a videójátékok piaci értéke az Egyesült Államokban a becslések alapján 

elérte a 17,69 billió USA dollárt, mindeközben a videó játék világpiaci értéke 75 billió 

USA dollár volt, ugyanabban az évben. Az eladások tekintetében 2009-ben az eladott 

videó játékok 80%-a fizikai másolat volt (CD, DVD egyéb adathordozó), 20%-uk pedig 

digitális másolat. A legnagyobb befolyással bíró cégek a szektoron belül a Sony, az 

Activision, a Blizzard, az Electronic Arts és a Ubisoft a legfontosabb neveket kiemelve. 

(Statista, 2018a.) Európát tekintve a 2016-os felmérés alapján Nyugat-Európában 185 

millió, Kelet-Európában 153 millió ember játszik videójátékokkal. (Statista, 2018b.) 

Ezen népszerűség miatt, nemcsak az eladási számok alapján jelenthetjük, ki, hogy 

a popkultúra részévé vált, hanem már más információs csatornákat és médiumokat is 

magába szippantott a videójáték ipar. A sávszélesség, valamint a valós idejű közvetítés 

gyors fejlődésével megnyílt a lehetőség a rajongók számára, hogy akár élőben kövessék 

kedvenc játékosaikat (stream). Olyan ismertebb cégek, mint az MLG vagy az ESL 

rendszeresen rendeznek élő kommentárral online közvetítés a versenyeikről. A 

legismertebb verseny eseményeket (Blizzcon, Worldwide Invitational) a Blizzard 

rendezi, aki most már az egész eseményt élőben szokta közvetíteni a rajongók számára.  

A közvetítések kapcsán ismertebb szolgáltatók a Youtube és a Twich.  A Statista 2017-

es évre vonatkozó felmérésében azt vizsgálta, hogy Twitch-en az eladási piacot vezető 

játékok kapcsán hány órányi felvételt néztek meg a felhasználók. A League of Legends 
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nevű játék esetében volt a leghosszabb nézettségi idő, ami közel 1,05 billió órányi játékkal 

kapcsolatos anyag megtekintését jelentette a vizsgált időszakban. Ebben a felmérésben 

az általam vizsgált játék, az Overwatch a hatodik helyen szerepelt 250 millió órával. 

(Statista, 2018c). 

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend továbbá az eSport is. Napjainkban is 

aktuális téma, hogy tekinthetünk-e a videójátékokra mint hagyományos értelemben vett 

sportként, valamint hogy a virtuális világban játszódó eseményeket miként lehet az 

anyagi világunkkal összehangba hozni. Itt felmerülhet a videójátékok média aspektusa, 

amely kapcsán könnyen kijelenthetnénk, hogy nem hozhatóak kapcsolatba a sporttal 

(Hutchins, 2008). Azonban semmiképpen sem szabad csupán ez alapján kizárni a 

lehetőséget, mivel a legújabb technikák segítségével már közel fotórealisztikus képet 

lehet alkotni, valamint figyelembe kell venni a profi játékosok felkészülését, belefektetett 

munkaóráját is. Ebben a kérdéskörben még ugyan kevés, de lassan gyarapodó irodalmak 

közül válogathatunk, amelyek körbejárják az e-sport témakörét (Bayliss, 2007, Lahti, 

2003).  Több, főleg külföldi egyetem kínál ösztöndíjat esportolók részére, kurzusokat is 

indítanak a témában. Erre jó példa, hogy a kaliforniai UC Irvine Egyetemen a Riot 

(játékkészítő és fejlesztő cég) támogatásával, megindítottak egy League of Legends 

eSport ösztöndíjprogramot. (Obóczki, 2016).  

A játékos kultúra gyors térnyerése azt eredményezte, hogy a különféle 

tudományágak képviselői is nagy érdeklődést mutatnak a jelenség iránt és napjainkra 

számos kutatás készült el.  

Ha az alapoktól indulunk, akkor a téma kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy 

pontosan mit is értünk játék alatt. Ennek a szónak a meghatározásához Jesper Juul 

definícióját használom: „A játék egy szabályok által vezérelt formális rendszer, változó 

és mennyiségileg meghatározható kimenetellel, ahol a különféle kimenetelek az eltérő 

értékek által vannak meghatározva, a játékos igyekszik befolyással lenni erre a kimentre, 

ennek értelmében kötődés alakul ki a játékos és a elérni kívánt cél között, és 

következményképpen a tevékenység opcionális és leküzdhető.” (Jesper, 2003, p. 30-45). 

A játékosok kapcsolódni akarnak a játékhoz, be akarnak vonódni a játékba, 

továbbá ennek keretén belül még további motivációs tényezőként ott van a vágyott 

kimenetel elérése is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a játékoknak feltétlenül egy 

nyertes helyzetet kell végkimenetelként kínálnia, mivel a játékos számára, már az is elég 

lehet, hogy megtapasztalja az adott virtuális környezet kínálta lehetőségeket, vagy a 

barátaival közösen fedezheti fel a játékos környezetet. Ezt a gondolatot folytatva és az 
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FPS (First Person Shooter) játékokra vetítve, úgy értelmezhetjük, hogy az ilyen típusú 

játékoknál az alapvető mechanika, hogy valamire lőni kell. A játék cselekményét 

befolyásoló tényezők alakítják, ilyenek például a sebzés mértékének változása, a célzás, 

a futás, az ugrás vagy a rejtőzködés, a teljesesség igénye nélkül. A játékosnak a játék 

során ezekhez a mechanizmusokhoz kell alkalmazkodnia és játékstílusát kialakítani. 

A Ludológia egy olyan tudományterület, amely a játékokat, azon belül is a 

videójátékokat, a játék design elemeit, a játékosokat, valamint az ő kultúrájukat vizsgálja. 

A ludológia elméleti keretét Johan Huizinga és Roger Caillois elmélete adja. Huizinga 

egy kultúratörténész,  Caillois pedig szociológus. Mindként tudós azt vizsgálta, hogy a 

játék egy kulturális entitás, valamint aktív szerepe van a kultúra alakításában is. A 

tudományterület számára a legfontosabb kutatási alapot a játékok képezik, amelyek 

reflektálnak saját közösségeinkre és egy mélyebb betekintést nyújtanak abba, hogy kik is 

vagyunk pontosan. A modern videójátékok kulturálisan és történetileg is kötődnek 

elődeikhez, ami változott egyrészt a technológia (új hardware-ek, játék béli mesterséges 

intelligencia stb.), a kultúra (a populáris kultúra részévé váltak a videójátékok) valamint 

a hozzáférhetőség (online, országokat áthidaló hálózatok). A játék magja és lényege, a 

tanulás, a szórakoztatás és a szocializáció nem változott az évek során (Salmond, 2017). 

Huizinga 1955-ben megjelent Homo Ludens című művében a következő képpen 

definiálta a játékot: 

➢ egy olyan szabad tevékenység, amely tudatosan a „hétköznapi” élet 

tevékenységin kívül helyezkedik el 

➢ nem egy „fontos” tevékenység, de lefoglalja a játékost teljes mértékben 

➢ a tevékenységnek nincsen anyagi vonzata és a játékosnak nem származik 

anyagi jellegű haszna sem a tevékenység végzése közben 

➢ saját, előre meghatározott szabályrendszerrel, idősíkkal és térrel 

rendelkezik 

➢ előmozdítja a társas csoportok kialakulását, valamint feszegeti a valós és 

virtuális világ közötti különbségeket, rejtett formában. (Huizinga, 1955) 

Egy másik megközelítési szempontból a játék gyermekkori fejlődésünk, valamint 

tanulásunk nagyon fontos elemét képezi. Az iskolában leckéket vagy gyakorlatokat 

sajátítunk el tanároktól, a játék során ezek a tevékenységek ugyanúgy megvalósulnak 

csak egy sokkal kreatívabb és élvezetesebb formában. A játék tulajdonképpen egy olyan 

tanulási folyamat, ahol az alany nem feltétlenül érzékeli a cselekmény oktató jellegét, 

miközben arra használja, hogy tudatos és tudat alatti szinten is megértse az őt körülvevő 
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világot. Ez a folyamat a felnőttkorban is elkísér minket. Például, ha a közösségi médiára 

gondolunk, az is megfeleltethető egy játéknak. Barátokat gyűjtünk, folyamatosan új 

posztokat töltünk fel (ami egyfajta rangsortáblázatnak is megfeleltethető), elmerülhetünk 

fantáziavilágokban vagy versenyzünk másokkal (több like, szebb fotók). Ebből is jól 

látszik, hogy a játék egyre inkább mindennapi életünk részévé válik (Salmond, 2017). 

Williams és mtsai (2008) vizsgálata a játékosokkal kapcsolatos sztereotípiákat vette 

górcső alá, más kutatások pedig azt vizsgálták, hogy az online játékkal töltött idő 

mennyisége milyen kapcsolatban áll a magányosság vagy a depresszió kialakulásának 

lehetőségével (Shen és Williams, 2010). Yee (2007) az online játékosok motivációit 

vizsgálta, de a választott témaköröm kapcsán is készültek kutatások a témában, például 

Ghuman és Griffiths (2012) tanulmánya kiterjedt a játékosok populációdinamikájára, a 

motivációkutatásra és a játékosok között létrejövő szociális interakciókra. Kutatásukban 

azt állapították meg, hogy az RTS (Real Time Strategy) és FPS (First Person Shooter) 

játékkal játszók kevesebb órát töltenek el játékkal egyhuzamban, mint az MMORPG 

(Massively Multiplayer Online Role Playing Game) játékosok. Azt találták, hogy ennek 

egyik oka lehet, hogy a többszereplős játékok esetében a szociális interakciók 

motiválhatják a játékosokat a folytatásra, szemben azon játéktípusokkal, amik 

egyszemélyesek, illetve kevés interakció található a játékmenetben. Griffith (2010) másik 

tanulmányában a számítógépes játékok és a szociális képességek kapcsolatát vizsgálta. A 

fenti kutatások nyomán szakdolgozatom azt vizsgálja, hogy az Overwatch 

karakterábrázolása miként hat a játékosok kulturális nézeteire. Ennek értelmében arra 

vagyok kíváncsi tehát, egyrészről, hogy a privilegizált, a többségi társadalom 

tapasztalataival dolgozó fejlesztői csoportok, milyen elemeket hoznak be más 

kultúrákból, valamint, hogy hogyan teszik mindezt. Másrészről pedig azt vizsgálom, hogy 

a játékosoknak milyen véleményük van ezen tartalmakkal kapcsolatban. 

Azért választottam ezt a szegmensét a játéknak, mivel a fejlesztők deklarált 

szándéka, hogy a fejlesztések során a kulturális diverzitásra törekednek, és ezért kíváncsi 

vagyok arra, hogy a játékosok ebből mit és hogyan érzékelnek, illetve, hogy ez a 

szempont az ő esetükben megjelenik-e, amennyiben igen, milyen hatással van a játék 

élményre, vagy a karakter preferenciáikra. Ehhez kapcsolódóan jelenik meg a 

szakdolgozatomban az előítélet és a sztereotípia fogalma is, amely szintén a fent 

részletezett hatásmechanizmusokhoz kapcsolódik. 

A szakdolgozatom felépítését tekintve először a témakör szakirodalmi hátterét 

ismertetem, ebben a fejezetben kitérek a karakterábrázolás és a kulturális elemek 
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kapcsolatára, említés teszek a karakterábrázolás, valamint a sztereotípiák között fennálló 

kapcsolatról, illetve arról, hogy a többségi és kisebbségi kultúrák kulturális elemei miként 

jelennek meg a videójátékokban. Ezt követően ismertetem a kutatási kérdéseimet, 

valamint a kutatás módszertanát. Végezetül az eredmények elemzésével és összegzésével 

zárom dolgozatomat. A szakdolgozat végén az ötödik számú mellékletben pedig 

megtalálhatóak azok a videójátékos kultúrában használt kifejezések magyarázatai, 

melyek az elemzéseben vagy az interjúkban megjelentek és később említésre kerülnek. 

2 ELMÉLETI HÁTTÉR 

2.1 AZ ELŐÍTÉLET ÉS SZTEREOTÍPIÁK MEGJELENÉSE A 

JÁTÉKOS KÖZÖSSÉGEKBEN 

Szakdolgozati témám alapos körül járásához, elsőként mindenképpen fontos 

megismerkedni a témához kapcsolódó szociálpszichológiai elméletekkel. Ezen belül is 

ebben a fejezetben az előítélet és sztereotípia témaköre kerül bemutatásra.  

Ha a sztereotípiák történeti perspektíváját tekintjük, akkor először Walter 

Lippman használta a kifejezést. Elmélete szerint a valóságot nem közvetlenül, hanem a 

valóságról alkotott mentális képeken keresztül ismerjük meg, és ezen képekre nagyon 

nagy hatás gyakorol a tömegkommunikáció. Lippman a sztereotípiákat a csoportkultúra 

alapvető elemeinek tartotta, melyek elsajátításával a csoporttagok értelmezni tudják a 

valóságot (Fiske 2006). 

Mivel a sztereotípiák ebben az értelmezési keretben lehorgonyzottak, nehezen 

változtathatóak, értéktelített vélemények, melyek tárgya egy adott csoport és annak tagjai. 

A mélylélektani irányzathoz kapcsolódik Adorno elmélete az autoriter személyiség, 

melynek fókuszában a sztereotipizálás és a személyiségtípusok kapcsolata áll. Az 

autoriter személyiség típusra jellemző, hogy nem tudják elfogadni saját rosszindulatukat, 

kritikai nélkül hisznek a tekintély legitimitásában, valamint saját hiányosságaikat 

másokban vélik felfedezni, és ezen belső konfliktusok vezethetnek az élőítéletes 

viselkedéshez (Adorno, 2001). Adorno szerint az autokratikus személyiségtípussal 

rendelkező személyeket könnyebben összefüggésbe lehet hozni az antiszemitizmussal és 

a kisebbségekkel szembeni előítéletekkel. Allport szerint az élőítéletes személyiségre a 

meghatározott vonások alapján az „ego gyengeség” a legjobb összefoglaló kifejezés. Ez 

a kifejezés magába foglalja a bizonytalanságot, a félelmet, a szorongást és a 

tehetetlenséget, hogy a saját belső feszültségeivel, konfliktusaival, szorongásaival, 

bizonytalanságaival vagy akár a világ kettősségével hogyan küzd meg.  (Duckitt, 2005). 
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Adorno és munkatársai megközelítése pszichoanalitikus irányzatú, a 

sztereotípiákat a tudattalan működésével magyarázza, a pszichoanalitikus irányzatnak 

egy másik változata Rokeach strukturális megközelítése, amely továbbra is 

intrapszichikus szinten magyarázza a jelenséget, ugyanakkor behozza a kognitív, azaz 

információ-feldolgozási és nem pszichoanalitikus perspektíváját. Elmélete szerint nem a 

tartalom (előítéletek, sztereotípiák, vallásos, ideológiai, politikai hiedelemrendszerek) 

mentén kell különbséget tenni, hanem hogy hogyan dolgozzuk fel mentálisan ezeket a 

hiedelemrendszereket. Azokat, akik differenciálják és rugalmasan kezelik a különböző 

hiedelemrendszereket, nyílt gondolkodásúnak, azok, akik mereven és dogmatikusan 

teszik mindezt, azok zárt gondolkodásúnak nevezte A zárt gondolkodású emberek 

ideológiai, vallásos, politikai orientációtól függetlenül jobban hajlanak az előítéletes 

gondolkodásra (Rokeach, 1960). 

A kognitív irányzat a külső világból beérkező ingerek feldolgozásával és a tudás 

folyamataival magyarázza az előítéleteket és sztereotípiákat. Ennek a megközelítésnek az 

alapelve, hogy a kognitív működésünk elsődleges szükséglete a beérkező információk 

csökkentése és leegyszerűsítése, ennek egyik legegyszerűbb módja, ha homogén 

halmazokban, kategóriákba rendszerezzük a beérkezett információkat. Ezt a 

kategorizációs folyamatot mind a fizikai mind a társadalmi tárgyak világára 

alkalmazhatjuk. A társadalmi rendszerekben a kategorizáció folyamatának 

eredményeként másokat az adott kontextusban megjelenő domináns társadalmi 

szükségleteket szolgáló kritériumok mentén sorolunk be csoportokba, ezen kategóriákról 

ítéletet alkotunk, és ezen ítéletek mentén felruházzuk az egyéneket az adott kategóriára 

vonatkoztatott tulajdonságokkal. Az alapvető tulajdonságok birtoklása szükséges és 

elégséges feltétele az adott kategóriába való besorolásnak, így azokat minden 

csoporttagnak birtokolnia kell, míg bármilyen más tulajdonság, amely a kategória 

meghatározásában nem szerepel, irrelevánssá válik. Ezt tovább bontva a társadalmi vagy 

kulturális hovatartozást jelölő kategóriák alaptulajdonságai kibővülnek más, leginkább 

pszichológiai, morális tulajdonságokkal, diszpozíciókkal vagy személyiségbeli 

jellemvonásokkal, így együtt az előzőekkel a csoport meghatározásának elemi részévé 

válnak (Hamilton, Trolier, 1986). 

A kognitív irányzat egy másik ága az észlelés folyamataira helyezi a hangsúlyt. 

Ezen belül is két paradigma van a benyomás formálásának elméletei, valamint a másik 

csoportot azon elméletek alkotják, amelyek szerint a különböző csoportok 

jellegzetességeiben és viselkedéseiben észlelt különbségeket kognitív elfogultságból 
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fakadóan felnagyítjuk. A benyomás formálásának egyik észlelési elmélete Hamilton 

(1981) nevéhez kötődik. A látszatkorreláció elmélete alapján a kisebbségi csoport 

tulajdonságai és nagysága közti kapcsolat hibás észlelése miatt tulajdoníthatunk negatív 

jellemzőket a csoportnak. Tehát ez az jelenti, hogy mivel mindkettő alacsony számban 

fordul elő a kisebbségi csoportok és a negatív viselkedések jól megkülönböztethetőek, és 

éppen ezért össze is kapcsolódnak. 

A másik elmélet a társas észlelés ökológiai megközelítése (Gibson, 1979) szerint 

egy ember bizonyos tulajdonságai (például: arcvonások, hang, mozgás) hasznos és 

részben pontos információval szolgálnak a személy pszichológiai tulajdonságaival 

kapcsolatban. Ezek a fizikai vonások, az észlelő számára az észlelt személy funkcionális 

vagy cselekvési lehetőségei (affordanciái). Az ökológiai megközelítés szerint tehát az 

előítéletek alapját a valóságnak megfelelő szociális információk adják, melyek azonban 

túlhangsúlyozottá és túláltalánosítottá válnak. 

A benyomáselméletek másik paradigmájához kötődő elméletek szerint a 

különféle csoportok jellemzőiben és viselkedésében észlelt különbségeket a kognitív 

elfogultság miatt felnagyítjuk. Ezek az elméletek a sztereotípiák és előítéletek 

fennmaradását és társadalmi funkcionalitását vizsgálják és magyarázzák. A saját csoport 

iránti elfogultság fennmaradásának hátterében a saját csoport és a másik csoport közötti 

különbségek kihangsúlyozása áll. A túláltalánosító sztereotípiákat, pedig azért 

alkalmazzuk, mert alátámasztjuk vele ezeket a kategorizációkat, ezért a csoportokról 

elfogult módon keresünk információt vagy magyarázunk velük kapcsolatban okozati 

viszonyokat (Hewstone, 1988). 

A kognitív irányzatokat követően a szociokulturális, valamint a 

szociálpszichológiai irányzatok szerint nem az egyén mentális működésének hibái a 

sztereotípiák és az előítéletek, hanem kollektív módon működő, torzult értékítéletek, 

azonban a csoport számára funkcionálisak. Ezen elméleti keret szerint nem lehet 

megmagyarázni az előítéleteket anélkül, hogy figyelembe ne vennénk gazdasági, 

történelmi, társadalmi és kulturális beágyazottságukat (Brown, 2010). 

Az egyik ide kapcsolódó elmélet Tajfel (1981) szociális identitás elmélete, amely 

szerint az egyének célja, hogy hovatartozásuk (például: társadalmi kategóriák vagy 

csoportok) pozitívan járuljon hozzá identitásukhoz. A szociális identitás egy tudatos és 

felvállalt hovatartozás, amelynek részét képezik a hozzá kapcsolódó érzelmek és 

értékrendszerek. A kiindulási pont az elméleteknél a kategorizáció kognitív folyamatának 

természetessége, ahol a kategóriákat a folyton változó elemekkel próbáljuk megfeleltetni 
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egymásnak, miközben ezen folytonos változók mentén szisztematikus hibát vétünk, 

azáltal, hogy egyazon kategóriába tartozó ingerek közti hasonlóságot és a kategóriák közti 

különbséget is növeljük. Tajfel elméletében felvázolja, hogy viselkedésünk egy 

egyenesen felvázolható, melynek egyik végpontja a tisztán interperszonális- a másik 

végpontja a csoportközi viselkedés, természetesen a két szélsőség a valóságban csak 

nagyon ritkán fordul elő. Így tehát akár egymagunk vagyunk, akár egy társas helyzetben 

veszünk részt csoporttagságaink befolyásolják gondolatainkat, érzelmeinket és 

viselkedésünket. 

Végezetül a konstruktivista megközelítésből megvizsgálva az előítélet és sztereotípia 

témakörét. Az irányzat képviselői úgy látják, hogy minden dologról, emberről, 

csoportokról alkotott tudásunk összefonódik azzal, amit a dolog, ember, csoport iránt 

érzünk Az érzelmeink nagyban befolyásolják, hogy mit építünk be a már meglévő 

tudásunkba és hogy mindezt miként illesztjük be egy számunkra egybefüggő keretbe. 

Tudásunk és identitásunk kölcsönösen befolyásolják egymást, ebből a szempontól 

identitásunk olyan, mint egy szemüveg, amelyen keresztül értelmezzük a valós világ 

jelenségeit, miközben tudásunkat egy közös társas térben hozzuk létre a kommunikáció 

révén. Közösen egymással kooperálva alkotjuk meg, akár digitális térben is abból a 

célból, hogy konszenzuálisan, hasonlóan gondolkodjuk az adott témákról.  Ilyen társas 

terek lehetnek: a személyes- vagy csoportos interakciók, az oktatás, a mozi, a színház, az 

internet vagy bármilyen olyan felület, ahol tartalmakat közlünk, előállítunk vagy 

befogadunk. (Wagner, 1998). 

Az attitűd, amely egy tárgyhoz, személyhez, csoportokhoz vagy helyzetekhez 

való viszonyulásunkat mutatja meg három komponens alkotja. Az első ilyen elem az 

affektív komponens, az előítélet, amely elsősorban érzelmi alapon szerveződő 

ítéletalkotás, a második komponens a kognitív, például a sztereotípiáink, amelyek 

torzításon, túlzáson és leegyszerűsítésen alapuló elképzelések, előítéletek együttese egy 

csoporttal szemben. A harmadik komponens a viselkedéses (behavior), ilyen a 

diszkrimináció, amely a tagok ellen irányuló cselekedet. Az erős érzelmi viszonyulás a 

tudás tárgyához blokkolja a már meglévő tudással nem passzoló új elemek befogadását, 

bár nyilvánvalóan ennek mértéke függ az előítélet és sztereotípia fokától. Ennek 

értelmében összegezve tehát minél előítéletesebb valaki, annál inkább keresni fogja azok 

társaságát, akik hozzá hasonlóan gondolkoznak. Így az előítéletes személy előítélettel 

árnyalt szemüvegén keresztül keresi majd nemcsak mások, hanem önmaga 

meghatározását is (Brown, 2010). 
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A konstruktivista megközelítésből tehát az előítéletek és sztereotípiák nem a 

kognitív rendszer sajátosságai, hanem olyan pszichológiai folyamatok, amely az egyén 

és a társadalmi kontextusa közti kapcsolat által kelnek életre, valamint az egyén és a más. 

csoport közötti feszültséget eredményeznek. Az identitás konstrukciója ebben az elméleti 

keretben egy folytonos társas, társadalmi összehasonlítás folyamatában teljesedik ki, 

amely során az egyén megtanulja önmagát másokhoz viszonyítva értelmezni. Miközben 

ezekre a másokra, mint társadalmi kategóriák tagjaira tekint. Végeredménye képpen a 

társadalmi valóságról, kategóriákra és csoportokra felosztott valóságról való tudás 

nemcsak mások, hanem önképünk értelmezésére, értékelésére is szolgál (Jovchelovitch, 

1996). 

Az előítéletek és sztereotípiák jelensége kapcsán fontos kiemelni a kognitív 

torzulásokat. A sztereotípiák egyik kiemelkedő jellegzetessége a merevségük, valamint 

az időbeli állandóságuk, e két jellemző eredményeképpen kijelenthetjük, hogy nehezen 

változtathatóak. A merevség a sztereotípiák újratermelődésének képességéből ered, 

aminek forrása egyrészt a mentális folyamatokban, másrészt a társadalmi kommunikáció 

dinamikájában keresendő. A sztereotípiák kognitív funkciója, hogy egy értelmezési 

keretet adjanak az embereknek. Ez az adaptív folyamat, amely elősegíti a gazdaságos 

működést, minél inkább tapasztalaton alapszik, annál inkább segíti a világban való 

eligazodásunkat és a világhoz való alkalmazkodásunkat. Ugyanakkor minél 

dominánsabbak ezek a sémák, annál nehezebb rugalmasabb, nem domináns, alternatív 

válaszokat előhívni az információfeldolgozás során. Ezt a nehézséget kognitív 

elfogultságnak nevezzük (Bodenhausen et. al, 1999). 

Mint már korábban többször is említettem a sztereotípiákat folyamatosan 

alkalmazzuk, például akkor is, amikor cselekvések mögötti megbúvó okokat keressük 

(attribúció). Azt a jelenséget, amikor egy egyén viselkedésének okát annak a csoportnak 

a sztereotípiája alapján ítélik meg, amelybe az adott egyén tartozik, végső attribúciós 

hibának nevezzük (Pettigrew, 1979). Egy példán keresztül szemléltetve a jelenséget, ha 

egy fehér embert látunk öltönyben és nyakkendőben hétfő délelőtt egy parkban ücsörögni, 

nem gondolunk semmire, ha azonban egy kevésbé jól öltözött és az adott társadalomban 

negatív megítélésű csoport tagja teszik ugyan ezt, akkor a lusta jelző jut először az 

eszünkbe. 

Az előzőekben tárgyaltak mellett fontos terület a sztereotípiák mérséklésének vagy 

megváltoztatásának témája is. A kutatások szerint lehetőség van az elfogultság 

leküzdésére és ezzel együtt az előítéletek csökkentésére. Ennek egyik módja lehet a 
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csoportok közötti kapcsolatok létesítése, ezzel a kontaktushipotézis foglalkozik 

(Pettigrew, 1979). Az elmélet értelmében az ellenséges csoport tagjaival való közvetlen 

kapcsolat bizonyos esetekben csökkentheti az előítéletet. Fontos, hogy a sztereotipizált 

csoport tagjaival a kapcsolat közvetlen és személyes jellegű legyen, emellett fontos 

szempont még, hogy olyan információval kell az egyénnek szembesülnie, amelyet nem 

tud külső körülménnyel magyarázni vagy altípusokra osztani, tehát kerülni kell a 

kontraszthatást. (Allport, 1999). Továbbá az automatikusan aktiválódó sztereotípiák 

esetén tudatosan kell törekedni arra, hogy olyan egyedi, inkonzisztens információkat 

keressünk, melyek gyengítik a sztereotípiákat. Tehát a sztereotípia hatásának 

leküzdéséhez egyrészt motivációra másrészt alkalomra van szükség. Ezen elemek mellett, 

pedig fontos, hogy a tényszerű információkat helyezzük előtérbe a feltevésekkel 

ellentétben, valamint, hogy saját védőmechanizmusainkat legyőzzük (Devine, 1999). 

2.2 A KARAKTERDESIGN SZEREPE A JÁTÉKOS 

KÖRNYEZETBEN 

2.2.1 A KULTURÁLIS KISAJÁTÍTÁS ELMÉLETE 

„A kulturális kisajátítás akkor történik, amikor a domináns kultúra az alárendelt 

kultúrák csoportjaitól kulturális elemeket vesz el, amiket azután az eredeti kontextust 

mellőzve használ fel.” (Rogers, 2006, p. 474.) A fogalom leggyakrabban a nyugati és nem 

nyugati kultúrák kapcsán, valamint a kolonizáció és a kizsákmányolás témakörében 

merül fel. A kulturális kisajátítás következtében a többségi kultúrában kialakulhatnak 

sztereotipikus képek a kisebbségi kultúrákkal szemben. Ez a jelenség növelheti a 

szakadékot a két csoport kultúrája között, amely további ellenségeskedéshez, valamint 

sztereotípiák kialakulásához vezet. Gyakran megesik, hogy a többségi kultúrák, mintegy 

múlt részeként tekintenek a kisebbségi kultúrákra, holott azok jelenleg is aktív elő 

kultúrának számítanak, éppen ezért, ha az eredeti kontextus nélkül használják fel ezeket 

a kulturális elemeket, azok elvesztik eredeti jelentésüket. (Scafidi, 2005, Aden, 2013.) 

Rogers (2006) a kulturális kisajátításnak négy kategóriáját határozza meg. 

Írásában a következőképpen definiálja a kulturális kisajátítás fogalmát: tágabb 

értelemben véve egy kultúra szimbólumainak, műtárgyainak, rítusainak, értékeinek és 

technológiájának a kisajátítása egy másik kultúra képviselője által, függetlenül a 

szándéktól, etnikumtól, funkciótól és kimeneteltől. Ennek értelmében nem korlátozza a 

jelentés olyan esetekre, amikor ez a folyamat annak értelmében történik, hogy például 

elkerüljék egy kultúra megszűnését, vagy éppen a saját érdeküket szolgálja ez a folyamat. 
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A személyes és kulturális értelemben vett önkéntesség mértéke és foka, a hatalom 

mértékének kiegyenlítettsége és kiegyenlítettlensége, a kisajátítás szerepe a dominancia 

és/vagy az ellenállás, a kulturális határok bevonódása, valamint a további hasonló 

faktorok szerepe és jelentősége mind hatással van a kisajátítás szerepére és természetére. 

A kommunikációs csatornák, valamint a kulturális kisajátítás egyaránt reflektál és 

egyben alakítja is az egyének és csoportok identitását, hasonlóképpen a szocioökonómiai 

helyzetüket is. Ennek fényében a kultúrapolitika, azon belül is az egyes kultúrák közötti 

hatalmi eltérések kiemelt pontját képezik a kulturális kisajátítás kategorizációjának. Az 

alábbiakban kifejtésre kerülnek ezen kategóriák. 

Rogers (2006) a következő négy kategóriát határozta meg: a kulturális csere 

(cultural exchange), a kulturális dominancia (cultural dominance), kulturális 

kizsákmányolás (cultural exploitation) és transzkulturáció (transculturation).  

A kulturális csere – ahogy a neve is mutatja – magába foglalja az inverz cserét 

olyan kultúrák között, akik hasonló vagy azonos hatalommal bírnak. Például nyelvi 

kifejezések és szavak átvételét, a vallási hitre és gyakorlatra való kölcsönös hatást, 

technológiák cseréjét vagy a zeneművészet és a vizuális művészet termékeinek oda-vissza 

áramlását. Ideális esetben a kulturális csere egy kiegyensúlyozott hatalmi viszonyban 

történik. A kisajátítás ebben az esetben önkéntes jellegű, a választás egyéni és kulturális 

szinten is megtörténhet. Összefoglalva ideális esetben meghatározott etikai szabályok 

mentén történik, ami a többi esetében nem mindig van jelent (lásd: reciprocitás, 

egyensúlyi helyzet és önkéntesség). Természetesen a besorolás során akadnak nehezítő 

tényezők, ilyen lehet például a hatalmi fölények pontos meghatározása, mivel itt a 

hatalom természete kapcsán beszélhetünk gazdasági tőkéről, katonai hatalomról, 

kulturális tőkéről és további hasonló elemekről. A hagyományos alá-fölé rendelt viszony 

nem fed le minden eshetőséget, hiszen az előbb felsorolt hatalmi szerepek eltéréséből 

fakadóan nehéz meghatározni a két fél egymáshoz viszonyított hatalmi szerepét.  

A kulturális dominancia arra az állapotra utal, amelyet úgy jellemezhetünk, hogy 

a domináns kultúra egyoldalúan ráerőlteti magát az alárendelt (marginalizált vagy 

kolonizált) kultúrára. Ennek a kategóriának a fókuszában az áll, hogy az alárendelt kultúra 

tagjai a domináns kultúra elemeit veszik át és használják a hétköznapokban, mivel rá 

vannak kényszerítve a használatra. A kulturális dominancia feltételezi a választási 

lehetőségek hiányát, hiszen a jobb hatalmi pozícióban lévő kulturális csoport ’küldi’ a 

saját értékrendszerét, és az alárendelt csoportok, pedig passzív szerepben kénytelen azt 

befogadni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy az alárendelt szerepben lévők nem próbálnak 
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valahogy kitörni vagy védekezni az elnyomó kultúra törekvéseivel szemben. Az egyik 

formája a kulturális dominanciának az intézményi szinten megvalósuló asszimiláció, 

tehát az oktatási intézmények, a vallás és egyéb intézmények bevonása annak érdekében, 

hogy átadják a domináns csoport kultúráját az alárendelt csoportok tagjainak. Az egyik 

ilyen kiemelt példa az amerikai őslakos gyerekek átnevelésrése tett kísérletek az oktatási 

rendszer segítségével a 19 századi Egyesült Államokban (Lesiak, 1991). A kulturális 

dominancia keretén belül megvalósuló asszimilációs stratégiák, melyek az alárendelet 

csoportokat célozzák nem minősülnek az alárendelt csoport részére kisajátításnak. Olyan 

értelemben van jelen a fogalom, a kisajátítás kapcsán, hogy a fókuszban az áll, hogy az 

elnyomott csoportok milyen taktikát alkalmaznak az elnyomó és elnyomott 

viszonyrendszerben. Ilyen lehet például az asszimiláció, amely keretében az elnyomott 

csoporttagok elfogadják és azonosulnak a domináns kultúrával, melynek érdekében 

átformálják identitásukat, értékeit és ideológiáikat. A második típus a beilleszkedés, 

amely során az alárendelt csoportok a domináns kultúra vagy egy részét, vagy egészét 

elsajátítják anélkül, hogy feladnák saját identitásukat. A harmadik opció az elutasítás, 

amikor az elnyomó kultúrát nem veszi át az alárendelt kulturális csoport. A negyedik az 

utánzás, amikor az elnyomott csoportok, csak mintegy eljátsszák a kívánt szerepet, de 

valójában nem veszik át a kulturális mintákat, csupán elhitetik a látszatát a domináns 

kultúra tagjaival. Az ötödik az ellenállás. Egy másik terület, ahol bejöhet a kulturális 

dominancia, az a kultúra vagy média imperializmus elmélet. Boyd-Barrett (1977) ezt úgy 

definiálta, hogy: Az a folyamat, amikor egy ország kiterjeszti média hatalmát egy nála 

gyengébb országra. Ez azért jelentős, mivel napjainkban az Egyesült Államok, valamint 

a főként nyugati országok exportálják az elérhető médiatartalmak meghatározó részét a 

nemzetközi piacra, miközben más piacokról nem vagy kis mértékben importálnak. 

A kulturális kizsákmányolás során a domináns kultúra az alárendelt kulturális 

csoportoktól vesz át bizonyos elemeket, mintegy forrásként tekintve rájuk. Erre jó példa 

a bennszülött népi zenék átdolgozása a nyugati zenészek által anyagi kompenzáció nélkül 

(Wallis és Malm, 1984). 

Ziff és Rao (1997) négy elemét emelte ki a kulturális kizsákmányolásnak. Az első 

a kulturális megalázás, amely során a forráskultúra súlyosan sérül a folyamat során, mivel 

a kiragadott elem elveszíti eredeti jelentését. A második a kulturális elemek megőrzése, 

amelynek célja, hogy a kulturális elemeket, azok eredeti környezetében ismerjük meg, ezt 

a felvetés ellentétben áll például a múzeumok törekvésével, ahol az elemeket kiragadva 

egy más környezetben kerülnek bemutatásra. A harmadik csoport azt a témakört járja 



14 
 

körül, hogy kik rendelkeznek egy adott kulturális elem szerzői jogával, és hogy a 

kisajátítás során kinek járna, ha egyáltalán jár valamiféle anyagi kompenzáció. A 

negyedik pedig az előzőhöz kapcsolódva tárgyalja, hogy milyen egyéni jogokat tudnak 

érvényesíteni a kulturális csoportok a kisajátítás kapcsán. 

A transzkulturáció magába foglalja azon kulturális elemeket, amelyek a kisajátítás 

következtében jönnek létre, több kultúrából származó elem egyvelegeként, ahol a 

forráskultúrák szétválasztása nehézkes. Továbbá olyan folyamatokat jelöl, ahol a 

kulturális elemek folyamatosan áramlanak a különböző kultúrák között. Lull (2000) úgy 

írja le a jelenéget, mint egy folyamat, ami által a kulturális elemek gyakorlatilag időn és 

téren át mozogva folyamatosan kapcsolatban vannak egymással, hatnak egymásra 

miközben egy teljesen úgy formát vesznek fel, miközben egy hibrid kultúrát hoznak létre. 

A transzkulturális folyamatok tehát új kulturális műfajokat hoznak létre, miközben 

lebontják a hagyományos kultúra kategóriáit. Ezáltal a kulturális különbségek már nem 

egy stabil, könnyen elkülöníthető rendszert alkotnak, hanem a transzkulturális 

folyamatok integrálják a különböző forrású elemeket és egy teljesen új egészet alkotnak. 

A transzkulturáció hatására át kell értelmeznünk a hagyomány kultúra fogalmát, a 

meglévő statikus értelmezés helyett egy új transzformatív megközelítést kell 

alkalmaznunk. (Rogers, 2006). 

 

2.3 A VIDEÓJÁTÉKOK ÉS A KULTÚRA KAPCSOLATA 

A megismerés és a releváns információgyűjtés kapcsán a kulturális relativizmus 

koncepciójában lehetőségünk van megérteni az adott kultúrát saját értelmezési keretein 

belül. Schech és Haggis a kultúra elemeit (műveltség és művészetek, folyamatos szociális 

fejlődés, értékek és normák, értékteremtés), a játékokra értelmezték. Számos olyan 

játékot találtak, amelyek kifejezett a tanulást célozzák meg (oktató játékok) és fejlesztik 

a logiaki készségeket (puzzle games). A ’művészi játék’ csak rövid ideje ismert, mióta 

már rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök a művészek számára, így az általuk 

készített programokat, elérhetővé tehetik a közösség számára, valamint gyakran 

kapcsolódnak jótékonysági eseményekhez is (Extra Life vagy Child’s Play). Egy 

távolabbi kulturális perspektívából nézve, a játékokat egyszerre dicsérik és 

elmarasztalják, a mélyebb lehetőségekkel a média szinte alig foglalkozik. A modern 

játékokban megvan a lehetőség arra, hogy megosszanak bizonyos tapasztalatot a 

játékosokkal, sokkal hatékonyabb módokon, mint a mozifilmek vagy televízió. Például a 
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játékok a különféle kultúrákat egy magával ragadó, interaktív környezetben tudják találni, 

mint egy többszereplős online játék keretében, ahol megvalósulhat, hogy olyan, 

egyidőben aktív felhasználók együttműködve dolgozzanak azonos célok elérése 

érdekében, akik földrajzilag távol vannak egymástól és nincsenek kapcsolatban 

egymással. A videójátékoknak megvan az erejük, hogy összekapcsoljanak független 

individuumokat, csoportokat alkossanak, így egyrészt saját kultúránk részévé válnak 

miközben egy erőt képezve formálják is azt (Schech és Haggis, 2000). 

Karen E. Dill és munkatársai azt vizsgálták, hogy a média által közvetített 

üzenetek, erőszakos tartalmúak és leíró jellegűek, a faj, nem és a kor tekintetében az 

elkövető és áldozat viszonylatban. Olvasható továbbá, hogy a videó játékokban a 

karakterek többsége fehér felnőtt férfi, a nők, a kisebbségek és az idősek erősen alul 

reprezentáltak. A leggyakrabban előforduló nem fehér karakterek, a színesbőrűek, a 

latinók vagy arabok. Ezzel kapcsolatban írja, hogy a tömegmédia normalizálja a 

sztereotípiákat és ennek megfelelően alakítja a viselkedést. A videójátékokban a fehér 

férfiakat hősöknek, a kisebbségeket vagy nőket áldozatokként mutatják be (Dill et al,. 

2005). 

Ehhez szorosan kapcsolódik Melinda C. R. Burgess és munkatársainak könyve. 

Akik azt kutatták, hogy a játékokban tapasztalt sztereotípiákat, miként észlelik az 

emberek a valós világban. Azt találták, hogy azok, akik ki vannak téve a játékokban 

látható hamis információknak, mint például a sztereotípiák, ők könnyebben elhiszik ezek 

a sztereotípiák a valós életben is megállják a helyüket (Burgess et al., 2011). 

David J. Leonard szerint a túlnyomórészt fehér játékkészítők és játékosok 

közössége önmagában kizárja a másként gondolkodás lehetőségét. Mivel ezek a játékok 

a fehér emberek fantázia világát veszik alapul miközben megerősítik a fehér 

privilégiumokat a virtuális világban. Ez kapcsolódik Scafidi (2005) már korábban 

kifejtett elméletéhez (Leonard, 2006). 

Éppen ezért, fontos, hogy a játékfejlesztők más tudományágak képviselőivel is 

együttműködve dolgozzanak a karakterábrázoláson. A karakter design kapcsán 

elsősorban például a pszichológiai elméletek segíthetnek a készítőknek. A kinézet nagyon 

fontos, mivel ez az elsődleges felület, ami alapján meghatározható, hogy hogyan fognak 

viselkedni az adott személlyel mások (Katherine, 2006). 

 

A videójáték iparon belül versengés, kihat a játékkészítőkre is, a folyamatosan 

sürgető határidők, valamint parhuzamosan folyó projektek eredményeként a készítők 



16 
 

gyakran abba a hibába esnek bele, hogy a könnyebbség miatt akarva vagy akaratlanul is 

alkalmazzák a negatív sztereotípiákat a termék készítése során. Ez megtörténhet akkor, 

amikor olyan készítők dolgoznak az adott karaktereken, akik limitált tapasztalattal vagy 

szűk látókörrel rendelkeznek, így a munkájuk során gyakran ragaszkodnak az általuk 

ismert karaktertípusokhoz vagy általánosításokhoz. A videójátékok világa nagyon 

összetett és éppen ezért sok munkát igényel egy jól összerakott diverz játéktér. A készítők 

éppen ezért a határidők tartása miatt is, gyakran keresnek kiskapukat, amivel 

megrövidíthetik a munka időtartamát, valamint a változatosságot csökkentheti az is, hogy 

ebben a szakmában jelenleg is a férfi dominancia a jellemző, ami lassan változóban van, 

valamint a fehér emberek értékeit képviseli, emiatt nehezen tudnak előkerülni más 

szempontok, ide értve a kulturális elemeket vagy a gender szempontokat (Salmond, 

2017). 

2.3.1 GAMER KULTÚRÁN BELÜLI GENDER KÜLÖNBSÉGEK 

A videójátékiparban és a játékosok körében a nem egy kiemelt témakör, mivel 

jelenleg is ez egy férfiak uralta terület túlnyomórészt. Ez a kiegyensúlyozatlanság felvet 

egy további kérdést: hogy a készítőknek érdekében áll-e kiszélesíteni a fogyasztók körét, 

hogy a nők is hasonló arányban jelenjenek meg a játékos közösségekben? (Katherine, 

2006). Kutatások már kimutatták, hogy a gamer kultúrán belül a nemek közötti 

különbségek csökkennek: az Entertainment Software Association (ESA) 2004-es 

felméréséből kiderült, hogy a megkérdezettek 39%-a a videójátékosoknak nő volt, ez az 

arány a 2001-es felmérésükhöz képest 1%-ot emelkedett (ESA, 2001,2004). 

A videójátékok témakörében a részvétel mellett egy másik érdekes kutatási irány a nők 

által a játékokban betöltött vagy választott szerepek vizsgálata. Nicholas T. Taylor (2009) 

és Todd Harper (2010) kutatásukban azt vizsgálta, hogy a nők a videójátékokban, 

gyakrabban töltenek be támogató, megfigyelő vagy rajongói szerepköröket. Taylor 

tanulmányában úgy fogalmazott, hogy a nők bevonása a maszkulin technokultúrát 

szolgálja. Ugyanakkor más kutatások kimutatták, hogy azon női játékosok, akik saját 

célokkal vannak jelen a videójátékokban, akik ténylegesen játszanak, nemcsak az előbb 

felvázolt szerepeket töltik be, ők gyakran találkoznak negatív, vagy agresszív 

megnyilvánulásokkal a játékuk során (Taylor, 2012). 

T2 
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2.4 TÖBBSZEREPLŐS ONLINE VIDEÓJÁTÉKOK 

2.4.1 OVERWATCH 

Az általam vizsgált videójáték a Blizzard Entertainment által fejlesztett, 

többszereplős, csapatorientált, belső-nézetes videójáték (competitive objective-based 

first person shooter). Ebben a fejezetben a játék mechanikáját, valamint a 

játékoskörnyezetet fogom bemutatni röviden. A játékmenetet tekintve a játékosok két 6 

fős csoportban küzdenek egymás ellen, a véletlenszerűen kiválasztott térképen (maps) és 

játékmódban. A játékmódokat tekintve röviden két típusba lehet sorolni őket, az egyik, 

ahol alapjában véve az egyik csapat mindig védekezik (defensive) a másik csapat pedig 

támad (attack). A másik mód neve a king of the hill, melynek lényege, hogy egy megjelölt 

pontot kell tartania egy meghatározott ideig az egyik csapatnak. A játékosok huszonkét 

különböző karakter közül választhatnak (heroes), ezen karaktereknek mindegyike más-

más erőségekkel és gyengeségekkel rendelkezik, ennek megfelelően sorolhatóak 

bizonyos osztályokba (roles), például tank, support, sniper stb1. 

A jelenlegi játékos adatokat tekintve a Statista 2018-as kimutatását tekintve 2016 

májusától, 2017 októberéig terjedő időszakban megötszöröződött a regisztrált játékosok 

száma, 7 millió főről 35 millióra emelkedett.2 

3 KUTATÁS BEMUTATÁSA 

A kutatási kérdéseimet a korábban részletezett elméleti háttér segítségével 

alakítottam ki. A játék karakterek, valamint a játékos környezet vizsgálatával arra 

törekedtem szakdolgozatomban, hogy megvizsgáljam, 

(I)  a játékkészítők miként vesznek át elemeket a sajátjuktól eltérő kultúrákból (ld. 

kulturális kisajátítás elmélete), valamint 

(II) hogy a játékosok milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a karakterdesign 

kulturális elemeivel kapcsolatban  

Kutatási módszereim a tartalomelemzés (pl. fórumokon történő hozzászólások), 

valamint a játékosokkal készített félig strukturált interjúk voltak. 

A kérdések kidolgozása során a játékmenetet vettem figyelembe, és egyes 

elemeihez kapcsolódóan tettem fel kérdéseimet. Ilyen kiemelt elem, például, hogy a 

                                                           
1 https://playoverwatch.com/en-us/game/overview#overview-section 
2 https://www.statista.com/statistics/618035/number-gamers-overwatch-worldwide/ 
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játékosok meghatározott szerepekben játszanak, amelyek saját feladatkörrel 

rendelkeznek tehát mindegyik szerepe más viselkedést és magatartási formát kíván meg. 

A szakdolgozatomban a korábban megnevezett játékkörnyezetet vettem alapul és 

azon belül vizsgáltam a játszható karakterek kinézetét. A karakterek vizsgálatánál olyan 

elemeket vizsgáltam, mint például a ruházat, a smink vagy tetoválások, frizura. Ezek az 

elemek képezik a karakterdesign vizuális részét, amellyel a játékosok minden alkalommal 

találkoznak. Valamint ezek azok az elemek, amelyeken a legszembetűnőbben 

ábrázolhatóak a különféle kultúrákból vett kulturális jegyek. 

A játékosok véleményének figyelembe vétele is fontos szempont volt a kutatásom 

szempontjából, mivel ők, mint fogyasztó találkoznak a karakterekkel. Amikor egy új 

játékot kiadnak a rákövetkező pár hónapban az elektromos sajtó tele van olyan 

hozzászólásokkal, amiben a játékosok megosztják tapasztalataikat az új content-ekkel 

kapcsolatban. 

Ezek a bejegyzések gyakran vezetnek érdekes vitákhoz az adott témában, például 

a karakterábrázolások kapcsán a kulturális kisajátítás témájában, valamint az sem ritka, 

hogy bizonyos esetekben ezen posztok hatására maguk a fejlesztők is megváltoztatják 

nyilatkozataikat. Illetve ritkán olyan eset is előfordul, hogy a készítők a játékosok 

véleményére alapozva változtatnak a már korábban kiadott tartalmon (McWhertor, 2016). 

3.1 A KUTATÁS RÉSZTVEVŐI 

A vizsgálat mintáját életkor és nem tekintetében tizennyolc és harminc év közötti 

férfiak alkották. A toborzás során csak nagyon kis számban jelentkeztek női játékosok, 

így inkább a nemek tekintetében egységes, csak férfiakból álló minta mellett döntöttem. 

A mintába kerülés kritériuma az volt, hogy jelenleg is aktív 3  Overwatch játékosok 

legyenek az interjúalanyok. Az eredetileg tervezett tizenkét főből tíz fővel sikerült 

felvennem az interjút. A beszélgetések online térben zajlottak a Skype-Business program 

segítségével, amely során hangfelvételt készítettem a beszélgetésről, amelyet később 

legépeltem és elemeztem. 

A fórum elemzésénél az alapján szűkítettem a keresést, hogy mely karakterek 

kerültek említésre az interjúk során, valamint az ezen alanyokkal kapcsolatos 

hozzászólásokat az elmúlt két évből kerestem ki.  

                                                           
3 Aktív játékosnak tekintettem, aki legalább egy éve, heti 2 órát tölt a játékkal. 
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A készítőkkel készül interjúkat további szempontok vizsgálataként hoztam be, 

amely során az újságírok által már korábban elkészített interjúk szövegeit kódoltam és 

elemeztem a szakdolgozatomban, kiegészítve saját eredményeimet. 

 

3.2 A KUTATÁS ESZKÖZEI 

3.2.1 FÉLIG STRUKTURÁLT INTERJÚ 

A kutatásom fő eszközének a tematikus interjút választottam, mivel ennek a 

módszernek a segítségével egy meghatározott témával kapcsolatos nézettekkel, 

véleményekkel vagy tapasztalatokkal kapcsolatban gyűjtöttem adatokat. A strukturáltság 

szempontjából a félig strukturált interjút választottam, így az interjú során nyitott és 

behatároltabb kérdéseket is alkalmaztam. 

Ennek a módszernek az alkalmazása során a kérdező nem tényeket, nem általános 

véleményt, nem is elsősorban narratívát kíván előhívni, hanem megélt helyzetek és 

érzések részletekbe menő, konkrét leírását és személyes értékelését (Kvale, 1996). Ezért 

döntöttem ennek az eszköznek a használatánál, mivel alkalmazásával betekintést 

nyerhetek az interjúalany érzéseibe, gondolataiba és ezáltal egy pontosabb képet 

kaphatok az adott problémáról azáltal, hogy némi szabadságot biztosítok, illetve 

lehetőséget arra, hogy az interjú alatt is reagáljak az alany válaszaira, amennyiben új és a 

kutatás szempontjából érdekes elemet hoz be (Szokolszky, 2004). 

Összesen tíz interjút készítettem, mindegyik interjú online került lebonyolításra, 

főként a földrajzi távolságnak köszönhetően. Az alanyok életkorát tekintve elég széles a 

skála (átlag életkor: 23 év). A toborzás során főként online platformokat használtam, ilyen 

volt például a Discord nevű alkalmazás, ahol kifejezetten a játék köré szerveződött 

közösséget sikerült elérnem. 

Az előzetesen kidolgozott interjúterv alapján az interjú kérdéseit négy fő 

csoportba soroltam be (1. számú melléklet), ezek a következők: általános adatok, (pl.: 

nem, játékkal töltött idő, karakterek), a karakterábrázolással kapcsolatos vélemények és 

tapasztalatok, a karakterek kulturális hátterének ismerete, valamint az egyes 

karakterekhez kötődő ismeretek. 

Az elemzés során az elméleti keret, valamint egy kategóriarendszer segítségével 

kódoltam a szöveget, majd igyekeztem a legfontosabb tartalmi szálakat kiemelni. Így 

például az interjúalanyok demográfiai adatait egy rövid táblázatban foglaltam össze (2. 
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melléklet) Itt olyan adatokat emeltem ki, mint a nem, kor, foglalkozás és a játékkal töltött 

idő. Elemzésemet a négy fő kategória mentén készítettem el. 

3.2.2 TARTALOMELEMZÉS 

A másik módszerem, amellyel adatot gyűjtöttem a tartalomelemzés volt, melynek 

keretében a Blizzard hivatalos fórumán kerestem a feltételemnek megfelelő 

bejegyzéseket. Ez a módszer alkalmas arra, hogy feltárjuk a szöveg szerzőjének 

véleményeit, szándékait, továbbá, hogy a vélemények sokféleségén keresztül az adott 

témakörben különböző tendenciákat figyeljünk meg a játékosok körében (Szokolszky, 

2004). 

A mintavétel tekintetében kiemelendő a nagy mennyiségű adat, aminek 

következtében fontos, hogy a tartalomelemzés megkezdését megelőzően felállítsunk egy 

olyan kritériumrendszert, amivel egy kezelhető mennyiségű mintát tudunk kialakítani. A 

mintavétel módját tekintve a választásom a változó valószínűségű mintavételre esett, 

mivel így mindegy egyes bejegyzés esetében egy, az általam felállított priori 

kritériumrendszer szabja meg a mintába kerülés valószínűségét. (Krippendorf, 1997). 

A kvalitatív tartalomelemzés során Lehota (2001) hármas tartalomelemzési 

munkafázisát vettem alapul. 

➢ Az első fázis a kódolás szakasza, amelyben a kódolás nem előre 

meghatározott kategóriák szerint történik, hanem ezek az elemzés 

folyamatában alakulnak ki 

➢ A második fázis az elemzés, amelyben az előfordulási gyakoriságot, az 

együttes előfordulást vizsgáljuk. 

➢ A harmadik fázis az értelmezés, amely a tendenciaszerű együttes 

előfordulások alapján a szövegbeli törvényszerűségekre lehet 

következtetni 

Az elemzési egységek többszöri átolvasásával, sikerült kialakítanom egy 

kategóriarendszert, melynek segítségével a nagy számú adatot redukálni tudtam. Így a 

szöveg már átláthatóvá vált és az elemzést is el tudtam végezni az egyszerűsített mintán. 
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4 EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

4.1 AZ INTERJÚK ÉS A FÓRUMBEJEGYZÉSEK ELEMZÉSÉNEK 

BEMUTATÁSA 

Az eredmények bemutatását az interjúk elemzésével kezdem, majd ezt követően 

egészítem ki a fórumelemzés, valamint a készítők által adott interjúk adataival. Amint azt 

már korábban leírtam tíz alannyal sikerült az interjút felvennem, mindannyian legalább 

egy éve játszanak aktívan a játékkal. Úgy véltem, hogy ez az időszak elég ahhoz, hogy 

pontosabb képet és véleményt tudjanak formálni a játékról. Az interjúalanyok általános 

adatait a második mellékletben egy táblázatban foglaltam össze.  

Az interjúalanyok döntő többségének véleménye megegyezett a karakterábrázolás 

kapcsán. A legtöbb interjúalany véleményét tekintve, elégedettek voltak a Blizzard által 

készített karakterekkel. Itt voltak, akik kiemelték, hogy a rajzolt, részben rajzfilmes stílus 

az, ami tetszik neki.  

„…szerintem még fontos, hogy nem egy olyan nagyon realisztikus játékban vagyunk, így 

szerintem a karakterek is közelebb állnak a játékosokhoz és persze több korosztályt is bevon, én 

például öcsémékkel is szoktam együtt játszani” 

Voltak, akik ennél mélyebbre menve kicsit jobban elemezték a karaktereket: 

„Van egy kicsit érdekes ábrázolási módjuk, mintha az adott országot jellemeznék egy-egy 

karakterben, vagy magának az országnak vagy államnak egy igen nevezetes vonása jelenne meg”. 

Ennek kapcsán az általam vizsgált a készítők által adott interjúkban is megjelenik 

ez az elem. Jeff Kaplan a játék rendezője, úgy nyilatkozott, hogy a karakterek készítésénél 

céljuk volt, hogy olyan összetett karaktereket készítsenek, mind származás, mind pedig 

hattértörténet tekintetében, akikkel a játékosok azonosulni tudnak (Kaplan 2017). 

Mások kitértek a különböző nemek ábrázolására is. Itt főként azt emelték ki, hogy 

azt tetszett nekik, hogy nem mindegyik női karakter ugyanolyan, és szerintük 

mindenképpen jó, hogy testalkatban is vannak különbségek. 

„. hát például ott van Zarya (9. ábra), az orosz díjbirkózó testalkattal, vagy Mei, aki kicsit 

alacsonyabb és teltebb a többieknél, a többiek mondjuk már inkább hajaznak kicsit a harcos 

amazonra, de az is jól van megcsinálva.” vagy egy másik példa: 

„…igen, majdnem elfelejtettem, hogy lényegesen több nő közül lehet választani, mármint 

a többi hasonló játékban van egy nagy mellű és van egy cuki kislány aztán kész, de itt lehet 

választani, mert majdnem annyian vannak, mint a férfi karakterek, körülbelül.” 
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Ezt követően a karaktereknél maradva arra kérdeztem rá, kinek melyik a kedvenc 

karaktere, melyikkel szokott a legtöbb időt játszani, és hogy mi a választása alapja. Itt 

már jobban megoszlott az interjúalanyok véleménye a kérdés kapcsán. Egyrészt 

megjelentek olyan válaszok, ahol a játékmenethez köthető taktikát vették alapul, itt az 

volt az általános megállapítás, hogy minden kasztból (Support, Deffensive, Offensive, 

Tank) legyen legalább egy karaktered, akivel tudsz játszani, így segítheted a legjobban a 

csapatod. 

„Kedvenc karakterem igazából úgy van, hogy akikkel tudok játszani. Mivel a 

leggyakrabban csapatban játszom, így hamar megbeszéltük, hogy mindenkinek legyen egy 

karakter minden kasztból. Szóval akkor nekem négy kedvencem is van. Tracer az egyik, mert 

kellően mobilis, Zarya a másik hát egyrészt azért, mert jól lehet vele kombózni, másrészt mert 

orosz, imádom az akcentusát, aztán Hanzo, mert mindenki utálja őt és supportként Lucio, mivel 

van focis skine” 

Akik megneveztek konkrét karaktereket, ott a következő karakterek jöttek elő: 

elsőként Genji (2. ábra) nevű karakter, aki japán származású, a választás indoklásában 

megjelentek a karakter külső jegyei, például a katana, mint fegyver, a ninja 

hagyományokhoz való kötődés, az öltözködés formájában. Hanzo is megjelent, aki az 

előbb említett karakter testvére, nála is a japán kultúrára vonatkozó jegyeket emelték ki. 

„…professzionális Hanzo main vagyok, ezért mindenki utál, de pont ezért szeretem a 

karakter, mert kell hozzá skill, és hát persze totál menő a Yakuza múltja…” 

A további indoklásoknál is megjelentek a karakter kultúrájához kapcsolódó 

elemek, de többen a játékbeli képességeik, vagy hasznosságuk alapján választottak 

kedvenc karaktert. 

„Én már kiskölyökként is imádtam a cowboyokat, minden filmet megnéztem, és hát ezért 

is McCree (3. ábra) az örök kedvenc lesz, nála például mindig alap skinnel játszom, mert az néz 

ki a legjobban, és a revolver is nekem ott tetszik a legjobban, nem beszélve arról, hogy a hangját 

is eltalálták.” 

A fórumelemzés során is fontos elemként jött elő a skinek kérdése, így az általam 

megkérdezett játékosok véleményére is kíváncsi voltam a témával kapcsolatban. Néhány 

interjúalany kifejtette a véleményét a mikró tranzakciókkal (lásd bővebben: 4. melléklet) 

kapcsolatban, melyet többen elítéltek, mivel ezen kozmetikai kiegészítők a karakterekhez 

pénzbe kerülnek. 
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„vagy ha fizetős maga a skin szerzés, akkor pedig a pénztárca mutogatásról szól 

legtöbbször” 

Többen kiemelték azonban a különféle játékon belüli eseményekhez (event) 

kötődő skineket. A fejlesztők minden esemény kapcsán tematikus kinézeteket készítenek 

a kiválasztott karakterekhez, amiket a játékosok megszerezhetnek az esemény ideje alatt. 

„Az eddigiek közül én az olimpia játékokhoz kötődő eventet szerettem a legjobban, 

szerintem marha jól eltalálták a karakterekhez az egyes sportágakat…” Az egyik ilyen konkrét 

példa az idei kínai újévhez kapcsolódott: „…igen, a kínai újév kapcsán volt több skin is amit 

igyekeztem megszerezni, mert nagyon tetszettek, amit nem sikerült azt megvettem, de McCree 

kapcsán viszont szerintem nagyon furcsán nézett ki a kínai katona skin, tekintve, hogy ő egy 

cowboy.” 

Többen is megemlítették, hogy néhány skin esetében nem értették az összefüggést 

a karakter és a kinézet között, és gyakran karakteridegennek érezték ezeket a 

kiegészítőket. 

Az interjúalanyok már korábban kitértek bizonyos mértékig a férfi és női 

karakterekre, én ezzel kapcsolatban is tettem fel kérdést. Az alapvető vélekedés az volt, 

hogy egyik nem sincs feltűnően kiemelve. A képességeket tekintve néhányan 

megjegyezték, hogy a legtöbb női karakter support, azaz támogató szerepben van. Ennek 

a szerepnek az a lényege, hogy kevés sebzést tud bevinni az ellenfélnek, cserében képes 

életet adni a csapattársaknak. 

„Alapvetően nem a nem alapján döntök a karakterválasztásnál, bár egy két karaktertől 

eltekintve a női karakterek között kevés, aki igazán nagy sebzést tud kiadni, inkább támogató vagy 

tank, szóval ez is lehet egy ok, hogy kevesebbet játszom velük.” 

Azonban a különbség nem olyan nagy és az erő tekintetében is kiegyenlítettnek 

találták a nemeket. A látvány és a karakterek külső kinézetének témakörében már kissé 

változtak a megítélések. Egyrészt megjegyezték, hogy több női karakter esetében is 

„látványszerinti ábrázolás, hát igen, valahogy el kell adni a játékot”, „… van például 

egy-két csaj a játékban, testhez simuló ruha meg minden, hát a férfi szemeknek is kell valami” 

A női karaktereknél megjelent több interjúalany esetében is a nőies jegyek túlzott 

kihangsúlyozása, de a férfi karakterek sem voltak kivételek: 



24 
 

„…akkor már azt is említsük meg, hogy néhány férfi karakter is rendesen fel van 

pumpálva. Oké, hogy harcolnak meg minden, de olyan izmaik vannak…oh és mindegyik 

tökéletesen néz ki, majdnem mindegyik.” 

A férfi karakterek esetében is kiemelték, hogy ott is vannak tipikus karakterek, 

amik minden játékban megtalálhatóak, a gonosz bőrruhás alak, a katona vagy a 

hányatatott sorsú hős. 

„…akkor, ha már a nőknél megjegyeztem, igen a férfi karakterek, sem a tipikus 

hétköznapi emberke, akivel összefutsz az utcán, szóval azt hiszem mind rendesen kigyúrt, talán 

egy két kivétel, ha van, de nem sok az tuti.” 

Ezen a ponton hoztam be a kultúra kérdését az alanyok számára, első körben a 

saját maguk által választott és korábban megnevezett kedvenc karakter kapcsán kértem 

őket, hogy milyen ismereteik vannak az adott karakter kulturális hátterét illetően. 

Döntően azt a választ kaptam a leggyakrabban, hogy kevés ismerettel rendelkeznek, 

illetve a meglévő ismeretek főként általánosítások, sztereotípiák. 

„Hát…elég nehéz így eldönteni, mert nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy a 

játékból ismerem ezt vagy azt, de akkor ott van például Soldier és Zarya, mindketten katonai 

jellegű karakterek, mármint egyenruhában vannak meg ilyesmi, szóval az úgy a valós világban is 

megvan az az USA és Oroszország haditechnikája egészen fejlett, vagy ott van Mercy, neki van 

egy mondata a játékban a svájci csokiról, hogy mennyire jó…” 

Amit mégis többen kiemeltek az egyrészt az akcentus volt, másrészt amely 

kötődik ehhez, a karakterek anyanyélvén használt pár mondat, amit megtanultak. 

„…talán, amit ki tudok emelni, az néhány kifejezés, amit így a karaktereken keresztül 

tanultam meg a nyelvükön, például Genji japán kifejezései, vagy D.Va mondatai közül néhány, 

esetleg Mercy német beszólásai, de ezen kívül nem hiszem, hogy volt más.” 

Ehhez a témakörhöz kapcsolódott a következő kérdésem is a karakterek 

háttértörténetét illetően. Az interjúalanyok számára fontos volt a háttértörténet is, 

valamint folyamatosan nyomon követik az overwatch történetének (Lore), alakulását. 

„Abszolút, folyamatosan olvasom a képregényeket, rövidfilmeket vagy az egyéb 

bejegyzéseket, nem beszélve az eventekről.”, „…számomra egyértelműen pozitív, hogy a Blizzard 

folyamatosan dolgozik a történeteken, még van pár hős, akiről szinte semmit nem tudunk, remélem 

róluk is lesz hamarosan infó”. 

Természetesen volt olyan, aki megjegyezte, hogy a hattértörténet, főként a nagyon 

gyakran játszók számára fontos:  
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„A háttértörténet egy szűk réteget fog meg. Az igazi keménymagot (Hardcore). Ha játszol, 

biztos nem a történet miatt fogsz valakit választani, hanem hogy mennyire néz ki jól, mennyire 

használható, vagy egy játékbeli szlenget használva mennyire OP”. 

Végezetül kíváncsi voltam arra, hogy esetleg nekik volt-e olyan élményük érzésük 

egy design elem kapcsán, hogy sztereotip. Itt tapasztaltam némi átfedést a 

fórumbejegyzésekkel kapcsolatban. Az általam megkérdezett játékosokra az volt a 

jellemző, hogy főként egy-két kinézetet emeltek ki. Ezeknek az alapja általában az 

alapkarakter és a skin közötti összehang hiányra volt visszavezethető: 

„Hát, talán a játék elején, amikor Pharah (4. ábra) megkaptam a Raindancer és a másik 

legendary skint, ott nem értettem, hogy miért éppen indián tematikájúak, de igazából nem is 

használom őket, mert szerintem nem passzol.” „… ha sztereotip kell, akkor szerintem Doomfist  

(1. ábra) mindenképpen jó példa, mármint ő tipikusan az a színesbőrű dühös fazon, aki ráadásul 

ököllel támad, nem beszélve, ha skin is kell, akkor például ott van a leopárdmintás skin, nekem ez 

eléggé sztereotip, mármint miért nem lehet neki mondjuk egy öltönyös skin vagy ilyesmi?” 

Az idézetben olvasható Doomfist karakter kapcsán, Burgess és munkatársai 

tanulmányában olvasható, hogy a média által közvetített hamis információk 

eredményezhetik, hogy kialakuljanak sztereotípiák a bemutatott csoporttal kapcsolatban. 

Például az interjúalanyhoz kapcsolódva az afroamerikai embereket a videójátékokban 

gyakran agresszívnek és hiper-maszkulinnak ábrázolják. Ez arra a következtetésre 

vezetheti a játékost, hogy az afroamerikai emberek a fent leírt tulajdonságokkal 

rendelkeznek mind a virtuális mind pedig a valós életben is. 

Az általuk felsorolt jellemzők voltak még például, hogy a német, valamint a svájci 

karakterek szőke haja vagy a robot karakterek esetében a nemsemlegesség kérdése is 

felmerült. Továbbá volt olyan válaszadó is aki nem értette a háborgókat: 

„…de akkor sem értem őket, mármint annyira fölösleges ilyeneken vitatkozni, örülni 

kellene, hogy itt egy játék, amiben a hősök képviselnek egy országot vagy egy kultúrát és játszhatsz 

velük, én tökre örülnék például egy magyar hősnek, az sem zavarna, ha mit tudom én, hosszú 

fekete bajusza lenne és mondjuk szabjával kaszabolna, vagy nem tudom milyen kép él rólunk az 

amerikaiakban.” 

A fejlesztőkkel készül interjúkat abból a szempontból elemeztem, hogy 

meghatározzam, hogy felismerik és tiszteletben tartják-e azokat kulturális forrásokat, 

melyeket a játékok készítése során felhasználtak. Mivel a felismerés, valamint a kellő 

tisztelet megadása egy fontos lépés a kulturális kisajátítás elkerülése érdekében. 
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Az overwatch a Blizzard egyik kísérlete arra, hogy egy lehetőleg minél diverzebb 

játékot készítsenek, a hasonló műfajú videójátékok körében. Ugyanakkor már az 

interjúkból kiderülhetett, hogy a játékban a nemek közel azonos arányban vannak 

reprezentálva, és a bőrszín tekintetében is sokszínű a játék, azonban a Blizzard fejlesztői 

által készített tartalmak esetében a kisebbségek ábrázolásával kapcsolatban felmerültek 

problémák, ezen témakör, valamint az interjúk által felvetett kérdések mentén folytatom 

az elemzést a fórumbejegyzésekkel. 

A kommunikáció, valamint a játékosok közötti interakciók, tapasztalatcserék, 

véleménymegosztások és észrevételek nagy része a fórumokon zajlik. A hivatalos 

fórumon belül a játékosok a meglévő témákon kívül sajátot hozhatnak létre, amelyeken 

keresztül megvitathatnak egy problémát egymással. Ezen témák vonatkozhatnak a játék 

több szegmensére is, például a csapatokra, játékosokra, taktikákra, vagy egyéb a játékhoz 

kapcsolódó témákra. Ezért is választottam ez a felületet a kutatásom másik forrásaként. 

A fórumelemzések tekintetében már kevésbé voltak ennyire egységesek a 

játékosok meglátásai. Alapvetően két nagyobb táborra lehetett bontani a kommentelőket, 

egyrészt voltak, akik általánosságban úgy vélték, hogy a Blizzard okkal készít olyan 

karaktereket, vagy skineket, amelyek kinézetét valamely más kultúrából vették át. Úgy 

vélik, hogy a készítők elsődleges célja a játékban játszható karakterek diverzitásának 

fenntartása és nem a más kultúrákkal való tisztelet hiánya. 

„Én például szeretném, ha a saját kultúrámhoz is készítenének karaktert.” 

A másik tábor tagjai néhány karaktert kiemelve fejtették ki véleményüket főként 

a kulturális kisajátítás kapcsán. Ezen kiemelt karaktereket választottam be az 

elemzésembe is, valamint az interjúalanyok válaszaiból a karakterekhez kapcsolható 

részeket is itt elemeznem részletesebben. 

Az elemzés során olyan elemekre, fórumbejegyzésekre kerestem rá, amelyek 

kapcsolatba hozhatók voltak a karakter designnal, ezen belül fontos kritérium volt, hogy 

az elmúlt két évben került posztolásra a bejegyzés. Ezt követően az összegyűjtött adatokat 

igyekeztem csoportokba rendezni, az első tág kategória csoportot a skinekre és az 

eventekre vonatkozó bejegyzések alkották. A játékban számos kozmetikai kiegészítő 

érhető el a karakterek számára (skin), ezen elemeket a játékon belüli fizetőeszközzel vagy 
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mikrótranzakciókkal4 lehet feloldani. Ezen skinek némelyike érzékenyen érintett néhány 

csoportot, mivel azt a forráskultúra tagjai kulturális kisajátításként élték meg. 

Már az overwatch indulását követően jelentek meg olyan cikkek, valamint játékos 

vélemények, amelyben egy karakter ábrázolását találták nem megfelelőnek. Ennek 

kapcsán az egyik női karakter (Tracer) (5. ábra) volt a középpontban, nála merült fel, 

hogy a testhezálló ruha miatt az egyik póz, ami egy kozmetikai kiegészítőként szolgált a 

játékosok számára, túlságosan is kihangsúlyozta a hátsó felét a karakternek, a negatív 

kritikákat követően a készítők javították ezt az elemet. 

„Ez egyáltalán nem vicces, nem illik Tracer játékos és mókás karakteréhez, és sem a 

sebességéhez, sem a játékbeli egyéb képességeihez nincs köze. Ezzel csak lealacsonyítják őt egy 

egyszerű női sex szimbólummá!” 

Ezt követően a frissítésekkel még számos olyan skin érkezett, amely a kritikák 

középpontjában találta magát. 

Az egyik ilyen híresebb visszajelzés a Symmetra (7. ábra) nevű karakterrel 

kapcsolatban olvasható. Maga a karakter indiai származású, a problémát a skinek (Devi 

és Goddes) váltották ki. A skinek eredetét tekintve mindkettőn találhatunk különféle, a 

Hindu vallásra jellemző kulturális elemeket. Különösen a Devi skin kapcsán láthatunk 

egyezést a Hindu istennővel, Kálival, akinek az egyik ismertető jegye a koponyákból álló 

nyaklánc, valamint a kék bőrszín, amely egyezést mutat a kiemelt karakterrel is. Ezzel 

kapcsolatban Rajan Zed, Universal Society of Hinduism elnöke nyilatkozott: 

“A Blizzard Entertainment-nek követnie kellene a saját ’alap értékeit’, aminek fontos 

eleme ’a vezetői felelősségvállalás’. …ez az eset felháborodást váltott ki a közösségben, a Devi 

problémás ábrázolása kapcsán. …Egy istennő karaktere egyáltalán nem illik a játékba, hogyan 

lehetne egy istenséget irányítani, vezetni joystick/gombok/billentyűzet/egér segítségével ez 

szégyent hoz az istennőre.” 

 A másik ilyen problémás karakter Pharah Thunderbird és Raindancer 

kiegészítője. A karakter páncélja kapcsán merültek fel ellenvélemények. Az amerikai 

őslakos közösségek népessége folyamatosan csökken, éppen ezért is volt furcsa, hogy egy 

videójáték ezt a kultúrát vette elő és készített contentet. A játékosok ezzel kapcsolatban 

megjegyezték többször is, hogy maga az alapkarakter származását tekintve egyiptomi. 

                                                           
4  Üzleti modell, lényege, hogy a fejlesztők kisebb összegű vásárlásokra buzdítják a játékosokat, a 

játékokhoz kapcsolódóan 
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„Ez nem helyes, mert ő egy másik kultúra vallási és spirituális emléktárgyait viseli magán, 

mint egy jelmezt.” 

Ez alapján ez az eset jó példa lehet a fentebb ismertetett kulturális 

kizsákmányolásra, ugyanis a Blizzard fejlesztői csapata a nyugati kultúrát képviseli, így 

ennél a skinnél olyan elemeket kölcsönzött engedély nélkül, amelyek egy kisebbségi 

kultúra részét képezik. 

A felsorolásnak itt nincsen vége, a felhasználók további skinek kapcsán is találtak 

kivetnivalókat. Egy újabb példa a Zenyatta (10. ábra) nevű karakter Djinnyatta és Ifrit 

kinézeteihez kapcsolódik. Mindként skin más-más Középkeleti mitológiai karaktert 

mintáz meg, illetve a Ra valamint Sunyatta skin pedig egyiptomi isteneket formál meg. 

Ennek kapcsán az egyik játékos azt nyilatkozta: 

” …ő valójában egy robot mindenféle nemzetiség vagy kultúra nélkül, és az is 

nyilvánvaló, hogy nincs köze azokhoz a vallásokhoz, amiknek az elemeit magán viseli.” 

A kiemelt karakterek sorába tartozott még Lucio. A karaktert tekintve brazil 

származású, ennek kapcsán merült fel a focista, valamint a zenész skinek apropóján, hogy 

kizárólag ebben a szerepben látható és ha ezt áthelyezzük egy tágabb kulturális 

kontextusba, a médiában is gyakran ábrázolják a színesbőrű férfiakat atléta vagy zenész 

szerepben. A játékos továbbá hozzátette, hogy ennek oka részbe az is lehet, hogy a 

Blizzard egy amerikai cég, így az amerikai sztereotípiák, megjelennek a készítés során. 

„Továbbra sem értem, hogy miért kell őt a sportoló és a DJ szerepek között tartani, a 

brazil származása kapcsán még számos dolgot be lehetne hozni, szerintem ez megint egy általános 

nézet az emberek között, hogy ők csak ezzel tudnak kitűnni.” 

A Blizzard az általam vizsgált interjúkban nem reagált a fentebb tárgyalt vitatható 

tartalmak kapcsán, azonban Kaplan kijelentette, hogy különös figyelmet fordítanak a 

diverzitásra, és a csoportok reprezentációjára a játék készítése során. Azt nyilatkozta 

továbbá, hogy nem akarnak megmaradni kizárólag a sztereotípiáknál egy karakter 

készítése során, és azt sem szeretnék, ha emiatt valaki kellemetlenül érezné magát. 

Valamint Kaplan szavaival élve, a fejlesztői csoport a kulturális érzékenységre nem, mint 

kötelezettségre kíván tekinteni, hanem mint lehetőségre, amit meg kell ragadni (Campbell 

2017). 

Végső kérdésként több hozzászólásban is megjelent, hogy akkor mit lehet tenni, 

hiszen az alapján nagyon sok elemet ki kellene venni, vagy módosítani kellene. A 

vélemények személyenként változnak, néhányuk továbbra is igyekszik rámutatni arra, 
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hogy a Blizzard hol alkalmaz kulturális kisajátítást, mások a skinek teljes törlését kérik, 

vagy legalábbis bizonyos fokú átalakítását. 

„Abban egyetértek, hogy néhány skinnel van gond, de akkor sem kellene eltüntetni őket, 

sokkal inkább kicsit át kellene dolgozni, más szempontok mentén. Végül is ha belegondolunk, 

hogy két-három havonta kapunk egy új contentet a játékba, akkor ilyen tempó mellett a fejlesztők 

is hibázhatnak, ha pedig sokáig nem kapunk semmit, akkor a játékosok kezdenek el sírni, hogy 

hol vannak az új skinek, szóval se így se úgy nem jó.” 

Ahogyan azt már korábbi fejezetekben kifejtettem a kulturális kisajátítás akkor 

történik, amikor egy kultúra elemeit egy másik kultúrában bizonyos módon használják 

fel. Azonban ahogy a szerző Rogers (2006), is utalt rá, ez még önmagában nem hordozza 

azt, hogy a felhasználás rossz vagy bántó szándékkal történik. Így a skinek vagy 

karakterek ábrázolása során megjelenő elemek kapcsán sem lehet egyértelműen rossznak, 

vagy jónka titulálni azt. Az Overwatch különlegessége éppen abban rejlik, hogy a többi 

AAA játéktól eltérően igyekszik érdekes, diverz háttérrel rendelkező karakterkínálatot 

készíteni, a diverzitás mind etnikai, szexuális orientáció, nem, kor és mind pedig kinézet 

kapcsán is megjelenik. Erre példaként láthatunk olyan karaktereket, mint például Zarya, 

egy orosz női karakter, izmos felépítéssel, és militarista jellemzőkkel, vagy a korábban 

említésre kerülő Symmetra, aki egy india karakter, autizmussal. Ezt a célt a játék készítői 

és a felelős igazgató is többször kiemelték már interjúikban. 

4.2 EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

A szakdolgozatom célja az volt, hogy megvizsgáljam, miként hat a játékosokra az 

Overwatch karakterek design-ja, és miként jelennek meg a kulturális elemek, valamint, 

hogy ez hozzájárul-e a kisebbségi kultúrákkal szembeni sztereotípiák kialakulásához. 

Továbbá, hogy a játékfejlesztők ehhez a folyamathoz mennyire állnak tudatosan, azaz a 

kulturális szenzitivitás mennyire kiemelt elem a munkájuk során. Jelen vizsgálat során 

egyrészt elemeztem az általam megkeresett játékosokkal készített interjúkat, hogy ők 

miként látják a karakterábrázolást, valamint milyen tapasztalataik vannak a témával 

kapcsolatban, továbbá ezt kiegészítve a játék hivatalos fórumán kerestem olyan 

fórumbejegyzéseket, amelyek a témámhoz kapcsolódtak. A bejegyzéseket szintén 

játékosok írták, így ezek jól kiegészítették az általam interjúkban felvett adatokat, továbbá 

átfogóbb képet tudtam így kialakítani. Végezetül online forrásból elemeztem a játék 

fejlesztőivel készült interjúkat is, hogy egy másik nézőpontból is megvizsgáljam a témát.  
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Természetesen egy ilyen vizsgálatot követően nehéz lenne egyértelmű választ 

kialakítani, tekintve a vizsgált környezetek számát is. Azonban eredményképpen jobban 

ráláthatunk arra, hogy miként működik a kulturális kisajátítás, vagy hogy a játékosok 

miként tekintenek a karakterek kialakítására, továbbá, hogy milyen szerepe lehet a 

karakterdesig-nak a karakterválasztás kapcsán. A korábban említett tanulmányokkal, ahol 

régebbi játékokat vizsgáltak, pedig egy jó összehasonlítási alapot kínál arra, hogy hogyan 

alakult az évek során a fejlesztők hozzáállása a témában (Leonard, 2006). 

Kutatásomban erősen a vizuális megjelenítésre helyeztem a hangsúlyt, melynek 

részét képezte az öltözet, a hajviselet, a tetoválások, a smink, azonban fontos 

megjegyezni, hogy ezek nem az egyetlen elemei a design-nak. További elemek még a 

nyelv, személyiség, a háttértörténet, amelyek a fent leírt vizuális elemekkel együtt 

alkotnak meg egy összetett, érzésekkel rendelkező karaktert. Összeségében láthattuk, 

hogy ha a karakter sztereotip öltözéket visel, mintegy kisajátítva a kisebbségi csoport 

kultúráját, de mögötte egy – a kisebbségi csoport kultúráját tekintve – hiteles és 

realisztikus képet alakítanak ki, ez csökkentheti az öltözék miatti ellenérzéseket. 

Hasonlóképpen, ha egy karakter olyan, a kisebbségi kultúrát idéző öltözéket visel, amely 

alkalmas az adott csoportot képviselni, de viselkedésében ellenséges és sztereotip 

megnyilvánulások vannak, ez esetben is az öltözék csökkenti a viselkedés miatt 

megjelenő ellenérzéseket. A kulturális kisajátítás egy nagyon szubjektív témakör, mivel 

a kultúráról, a hagyományokról és az örökségről szól, amik önmagukban nagyon 

személyes témakörök. Young (2005) is megemlíti írásában, hogy ha csak egy kis csoport 

vélekedik sértően a kisajátításról, de a nagy átlag elfogadja, akkor azt a cselekedet 

tolerálják. Azonban, ha az adott társadalom kisebbsége elítéli a kulturális kisajátítást, de 

más társadalmakban azt elfogadják, a kisebbség hangja jóval nagyobb erővel bír. Ehhez 

jól kapcsolódik a fentiekben bemutatott Pharah Thunderbird vagy Raindancer skin-je, 

amelyet néhány amerikai őslakos kisajátításnak tekint, ameddig más csoportok elfogadják 

és örülnek a létezésének. Ebből is jól látszik, hogy a kulturális kisajátítást nem lehet 

pusztán fekete és fehér színekben látni, a probléma sokkal összetettebb. Éppen ezért a 

kulturális kisajátítás inkább egy kontinuumnak felel meg, amelyre Rogers (2006) is 

rámutatott, és ennek megfelelően ezen a skálán helyezkednek el az egyes fokozatok: a 

kulturális csere (cultural exchange), a kulturális dominancia (cultural dominance), 

kulturális kizsákmányolás (cultural exploitation) és transzkulturáció (transculturation). 

Ugyanakkor az egyes fokozatok között a határvonalak nem egyértelműek. 
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Egy jó példa az AAA játékok sorából, amelyben a kulturális kisajátítás egy 

szenzitívebb változata jelent meg az az Assasin’s Creed III (Ubisoft Montreal, 2012). A 

játékban a főszereplő férfi édesanyja egy amerikai őslakos, a fejlesztők a játék készítése 

során egy tanácsadót alkalmaztak, aki maga is az adott kultúrában nőtt fel. A tanácsadó 

segítségével a fejlesztők, elsődleges forrásból jutottak információhoz a karakter kutlurális 

hátterét illetően, így a forráskultúra egy tagjának bevonásával csökkentették a kisajátítás 

negatív hatásait, mint például a kulturális elemek eredeti jelentésének 

elvesztése.(Sinclair, 2012). 

A videójátékokkal való időtöltés egy – napjainkban nagyon népszerű – hobbinak 

tekinthető, amely számos életkorú és nemű egyént bevonz. Hasonlóan a többi 

médiumhoz, a videójátékoknak megvan a lehetőségük és erejük, hogy befolyásolják az 

emberek gondolkodását a játék cselekményén keresztül a történetekkel és üzenetekkel. 

Az általam vizsgált környezetben is hasonló elemekkel találkozhatunk. Mint azt 

bemutattam több karakter példáján keresztül, nagy előrelepésnek számít a videójátékok 

történetében, hogy a fejlesztők egyre tudatosabban odafigyelnek a játék diverzitásának 

kialakításában, ugyanakkor a fórumbejegyzésekből láthattuk, hogy az eredetileg jó 

szándékú próbálkozások gyakran váltanak ki felháborodást a játékosokból, amire fontos, 

hogy a kiadók, amint lehetséges reagáljanak. 

Végezetül még számtalan olyan játék van, amit hasonló lencséken keresztül 

érdemes lenne megvizsgálni. Az én fókuszomban most egy olyan AAA játék volt, ahol a 

készítők többségi társadalomból valók, természetesen érdemes lehet a későbbiekben a 

kutatást kiterjeszteni olyan független fejlesztőkre és játékokra is ahol a készítők 

kisebbségi kultúrák képviselői. További fókusz lehet még, hogy a kulturális dominancia 

szempontjából vizsgáljuk meg, például olyan fejlesztői csoportok segítségével, akik 

kutatásokat végeznek az általuk felhasználni kívánt kisebbségi kultúrák körében. 
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4.3 LEHETSÉGES TOVÁBBI VIZSGÁLÓDÁSI TERÜLETEK 

A további lehetséges kutatási irányokat tekintve, érdemes lehet specifikusan 

megvizsgálni a játékot, például csak gender szempontok alapján. Ebben a témakörben 

érdekes lehet, hogy a fejlesztők milyen eszközökkel tudják vonzóbbá tenni a női 

játékosok számra is a termékeiket, valamint, hogy jelenleg a videójáték felhasználók 

körében hol helyezkednek el a nők, és miért vannak háttérben a férfi játékosokhoz képest. 

 Az E-sport témakört középpontba helyezve, érdemes lehet kulturális 

szempontból a profi csapatok összetételét megvizsgálni, valamint akár az egyes országok 

csapait külön megvizsgálni. Emellett ezen a területen belül a kultúra kérdéskörénél 

maradva érdekes vizsgálati közeg lehet még az Overwatch közösség kutatása, összetétele, 

a tagok kommunikációja, valamint az online térben megtalálható játékspecifikus 

közösség etnográfiai vizsgálata. 

Saját témámat kiterjesztve pedig érdemes lehet a jövőben a megvizsgált játékok 

körét kiterjeszteni és összehasonlító vizsgálatot végezni a hasonló műfajú játékok között, 

hogy egy tágabb képet kaphassunk a karakter design szerepéről, mind a játékosok, mind 

pedig a fejlesztők szempontját figyelembe véve. 

Jelen kutatásomban, mint már korábban kifejtettem csak férfi és 18 év fölötti 

interjúalanyokkal dolgoztam, ezt a mintát a jövőben érdemes lenne mind a nemek és mind 

pedig a kor tekintetében kiterjeszteni, hogy pontosabb képet kaphassunk a 

tapasztalatokról. Továbbá jelen esetben a készítőkkel való interjút más forrásból tudtam 

beszerezni, de amennyiben lehetőség nyílna rá érdekes kutatási terep lehetne az ő 

ismereteiket is célzottan feltérképezni. Mindezek mellett a kutatási módszerek listáját is 

érdemes lehet kibővíteni például a digitális etnográfia módszerével, amelynek keretén 

belül egy hosszabb ideig folyó résztvevő megfigyelést végezni a játékos környezetben, 

majd a megfigyelt játékosokkal interjút készíteni. Egy kérdőíves felmérés keretén belül 

pedig a hazai Overwatch csoportokról lehetne egy általános képet kialakítani. 
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6 MELLÉKLETEK 

6.1 ELSŐ MELLÉKLET: FÉLIG STRUKTURÁLT INTERJÚ TERVEZETT 

TÉMÁI ÉS KÉRDÉSEI 

 

AZ INTERJÚ HELYE ÉS IDEJE: 

AZ INTERJÚ ALANYA (választott álnév): 

Köszönöm a részvételt a kutatásban. Az elkövetkezőkben a játékkal és a 

karakterábrázolással kapcsolatban teszek fel kérdéseket. 

1. Mióta játszol a játékkal? 

2. Mi a véleményed a karakter ábrázolásról? 

3. Ki a kedvenc karaktered és miért? 

4. Mely skineket használod a leggyakrabban? Illetve fontosak-e a számodra a 

skinek? 

5. Van-e olyan skin amely furcsa a számodra? 

6. Tapasztalataid alapján miként jellemeznéd a férfi és a női karakterek ábrázolását? 

7. Mit tudsz a korábban említett kedvenc karaktereid kulturális hátteréről? Van olyan 

információ, amelyet a játékon keresztül tudtál meg? 

8. Mennyire fontos számodra a választásnál egy-egy karakter háttértörténete? 

9. Milyen kulturális elemeket sorolnál fel a karakterek nemzetisége alapján? 

 

 

 

Offense: 

Sombra: Mexikó, Dorado McCree: USA 

Genji: Japán Soldier-76: USA 

Pharah: Egyiptom Reaper: USA 

Tracer: Nagy Britannia 
 

Defense: 

Doomfist: Nigéria Bastion: ismeretlen 

Junkrat: Ausztrália Hanzo: Japán 

Torbjörn: Svédország Mei: Kína 

Widowmaker: Franciaország 
 

Tank: 

D.Va: Korea Reinhardt: Németország 

Roadhog: Ausztrália Winston: Lunar kolónia (Hold) 

Zarya: Oroszország Orisa: Efi készítette (a.n.) 

Support: 

Lucio: Brazília, Rio de Janeiro  Ana: Egyiptom, Kairó 

Mercy: Svájc, Zürich Moira: Írország, Dublin 

Symmetra: India Zenyatta: Nepál 
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6.2 MÁSODIK MELLÉKLET: INTERJÚ ALANYAINAK RÖVID 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
 

INTERJÚ ALANY 

FOGLALKOZÁSA 

KOR HÁNY ÉVE 

JÁTSZIK A 

JÁTÉKKAL 

MENNYI 

IDŐT TÖLT 

JÁTÉKKAL 

KEDVENC 

KARAKTERE 

AZ ÁLTALA 

LEGGYAKRABBAN 

JÁTSZOTT SZEREP 

Egyetemi 

Hallgató 

21 2 éve napi 2 óra Genji offensive 

Egyetemi 

hallgató 

25 2,5 éve heti 3 óra Hanzo deffensive 

Programozó 

informatikus 

29 1 éve napi 3 óra Genji offensive 

Rendőr 32 1,5 éve heti 3 óra McCree offensive 

Webfejlesztő 30 1 éve napi 1,5-2 

óra 

Symmetra support 

Egyetemi 

hallgató 

21 2 éve napi 2 óra Reinhart deffensive 

Egyetemi 

hallgató 

20 2 éve napi 3 óra Tracer offensive 

Egyetemi 

hallgató 

22 2 éve heti 4 óra Pharah offensive 

Rendszergazda 28 1 éve napi 1,5 

óra 

Zenyatta support 

Egyetemi 

hallgató 

21 2,5 éve napi 1,5 

óra 

Mercy support 

 

6.3 HARMADIK MELLÉKLET: FÓRUMELEMZÉSI SZEMPONTSOR 

➢ Minta: Blizzard hivatalos a játékhoz kapcsolódó fóruma (2 évnél nem régebbi 

bejegyzések) 

➢ Kategória rendszerek:  

o Az interjúban is megjelenő karakterek, események, (gyakoriság) 

o Mi a probléma az adott karakterrel,  

o Mivel magyarázza véleményét a hozzászóló, 

o Pozitív vagy negatív a megítélése 

o Vannak-e javaslatok, a változtatást illetően. 
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6.4 NEGYEDIK MELLÉKLET: A SZAKDOLGOZATBAN HASZNÁLT IDEGEN 

KIFEJEZÉSE MAGYARÁZATA:  

Overwatch: Az Overwatch egy csapatalapú többszereplős, online FPS videójáték, 

melyet a Blizzard Entertainment cég készített, a játék 2016. május 24-én indult el. 

Stream: Stream, vagy Streamingelés azt jelenti, hogy egy direkt linken csatlakozik a 

felhasználó egy szolgáltató által közvetített műsorhoz. Ezt mostanában már 

leginkább a számítógépes műsornézésre szokták használni, a link betöltését 

követően élőben lehet követni a sugárzott tartalmat. 

Class (osztály): A megnevezés egy szerepkörre utal a játékon belül, ez meghatározza a 

játékos számára, hogy milyen főbb feladatai lesznek a játék során.  

Offensive (Támadó): Az ilyen jellegű karakterek nagyfokú mobilitással, valamint magas 

támadóértékkel rendelkeznek, ezzel szemben könnyen sebezhetők. 

Deffensive (Védekező): Az ilyen típusú karakterek rendelkeznek a legnagyobb támadó 

erővel, főbb jellemzőjük, hogy távolról támadják az ellenséges egységeket, így 

kevésbé mobilisek és szintén kevés életerővel rendelkeznek. 

Support (Támogató): Fő feladatuk a csapattársak életben tartása, ennek érdekében 

mobilis karakterek, de alacsony életerővel és támadási ponttal rendelkeznek. 

Tank: Ők rendelkeznek a legtöbb életerővel, fő feladatuk a csapat védelme, alacsony 

mobilitással és sebzésponttal rendelkeznek. 

Event: A játékon belüli speciális időszakot nevezik így, amely időtartamon belül, egy 

meghatározott téma köré építenek fel játékmenetet valamint a karakterekhez 

kapcsolódó tematikus kozmetikai elemeket. 

Skin: Olyan a karakterek számára készített kozmetikai kiegészítők, amelyek módosítják 

a karakterek kinézetét, megjelenését, például a ruházat vagy a kiegészítők 

színének megváltoztatásával. Ezeket a tartalmakat játékon belüli pénzzel, vagy 

mikró tranzakciókon keresztül loot-box-okból lehet nyitni. 

Loot-box: Egy megvásárolható virtuális elem, amely segítségével a játékosok különféle 

véletlenszerű játékbeli tartalomhoz juthatnak hozzá. 
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6.5 ÖTÖDIK SZÁMÚ MELLÉKLET: A DOLGOZATBAN EMLÍTETT 

KARAKTEREK KÉPEI 

 

 

1. ÁBRA DOOMFIST ÉS LEOPARD SKIN 

2. ÁBRA GENJI, NOMAD ÉS ONI SKIN 



41 
 

 

 

3. ÁBRA MCCREE ÉS AMERICAN SKIN 

4. ÁBRA PHARAH, THUNDERBIRD ÉS RAINDANCER SKIN 
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6. ÁBRA ISLANDER SKIN 

 

5. ÁBRA TRACER 

7. ÁBRA SYMMETRA, DEVI ÉS GODESS SKIN 
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8. ÁBRA WIDOWMAKER ÉS ODILE SKIN 

9. ÁBRA ZARYA ÉS WEIGHTLIFTER SKIN 

10. ÁBRA ZENYATTA, DJINYATTA ÉS SUNYATTA SKIN 



44 
 

 


