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1. Bevezetés: 

Magyarországon egyre gyakoribb téma az oktatás modernizálása, amelyet módszertani 

újításokkal, vagy pedig technikai korszerűsítéssel igyekeznek elérni, hogy a magyar diákok 

egyre jobban fel tudjanak zárkózni a nyugati oktatási színvonalhoz. Azt viszont mind az 

újságírók, mind a politikusok elfelejtik megemlíteni, hogy ezeknek a reformoknak mindössze 

egyik lépcsőfoka az, hogy modernizálják a számítógépparkokat az iskolákban, vagy 

digitalizálják a tananyagokat, illetve különböző technikai támogatást nyújtanak a diákoknak – 

például a tablet biztosítása mindenki számára. Az igazi reformok ott kezdődnek, hogy az 

oktatók egyre jobban figyelembe veszik azokat az újabb és újabb produktumokat, amelyeket a 

diákok mind szélesebb körben használnak akár szórakozásra, akár aktív tanulásra, és ezeket 

valahogyan integrálják a tanórákba is, ezzel erősítve a tanulókban azt a látásmódot, hogy tanulni 

bárhol és bárhogyan lehet. Az egyre gyorsuló ütemben fejlődő szórakoztatóipar kihat az élet 

minden területére, így az oktatásra is, mivel ezeknek a termékeknek a fogyasztói köre 

legnagyobb részben a középiskolai-egyetemi korosztályhoz tartozik. A sorozatok, filmek, 

könyvek, képregények és talán legnagyobb részben a videójátékok azok az eszközök, 

amelyekből a diákok a legtöbbet tanulhatnak idegen nyelveket, de akár történelmet is.  

Ráadásul, a játékokat nem csak az oktatásban lehet felhasználni. Mint ahogyan arról 

Susana Meza Graham, a Paradox Interactive szóvivője nyilatkozatában megállapította, hogy 

egyre több ember ismeri fel a videójátékok potenciálját, amely immáron kortól, országtól 

fügettlen platform, és a társadalmat befolyásoló tényezővé vált. (Graham, 2016)1 Ez pedig egy 

olyan univerzális médiummá emeli a videójátékokat, mint például a filmek, vagy az irodalom, 

sőt még ezeken túlmutató platformmá is válhat, hiszen a különböző online játékokban nem 

szükséges azonos nyelvet beszélnie ahhoz a játékosoknak, hogy az mindenki számára 

egyformán élvezetes legyen, mivel a közös élmény a játékmechanizmusban keresendő itt, nem 

pedig a narratív elemekben.  

Jelen dolgozat viszont nem a különböző interdiszciplináris lehetőségeket kívánja 

bemutatni – pedig az is megérne egy külön dolgozatot –, hanem a történelemoktatásban 

felhasználható lehetőségeket. Azoknak is először elméleti hátterét akadémiai, pedagógiai, 

valamint pszichológiai diszciplinákra felbontva, ezek korábbi szakirodalmát röviden 

                                                            
1„More and more people are realizing the potential that games have – they’re already a medium that 

engages people all of all ages and countries, to develop and influence all aspects of our society” 

http://www.gamewatcher.com/news/2016-23-08-stockholm-city-planners-using-cities-skylines-to-plan-and-

develop-real-world-district. A nyilatkozat olvasható az alábbi linken. (2016. december 15.) 

 

http://www.gamewatcher.com/news/2016-23-08-stockholm-city-planners-using-cities-skylines-to-plan-and-develop-real-world-district
http://www.gamewatcher.com/news/2016-23-08-stockholm-city-planners-using-cities-skylines-to-plan-and-develop-real-world-district
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megemlítve, valamint egy gyakorlati felhasználási lehetőséget, amelyet Alfred Martin 

Wainwright vitt végbe az Ohio állambeli Akron Egyetemen 2011-ben és 2014-ben. Az általa 

készített szeminárium alapján megírt tanulmányt megvizsgálva és kritikai megvilágítás alá 

helyezve pedig a dolgozat megvizsgálja, miért szükségszerű négy nagy kategóriába helyezni a 

videójátékokat oktatásban felhasznált szerepük szerint, mindezt pedig levetítve a jelenleg is 

hatályban lévő magyar közép- és emelt szintű történelem érettségi követelményrendszerére. A 

dolgozat ahol szükséges kép- és videófájlokat is használ a könnyebb vizualizáció érdekében, 

valamint magyarázó lábjegyzetekkel segíti a játékos terminológia könnyebb megérthetőségét.  

Előzetesen megjegyezendő még, hogy a felhasználás egy rizikós folyamat, hiszen a 

videójátékok esetében érdemes erősen kritikai megvilágítás alá helyezni mind a felhasznált 

történelmi anyag hitelességét, mind pedig azt, hogy ezeket az alkotásokat mennyi és milyen 

szintig lehet forrásként tekinteni. Külön vizsgálandó elem az is, hogy milyen formában lehet 

ezeket integrálni a tananyagba, mennyi időt lehet az órákból ezeknek a feldolgozására fordítani, 

valamint hogy milyen határai vannak a videójátékok felhasználásának. Érdemes megvizsgálni 

ezekben a kérdésekben magukat a játék mechanizmusait is, azt, hogy mit szeretne elérni a 

játékossal, mennyire szeretné bevonni őket a különböző történelmi korok átélésébe, valamint 

hogy mennyi interakciót és szabadságot kíván a narratíva biztosítani a játékosoknak: ők 

irányítsák-e szabadon a történet fonalát, vagy pedig meghatározott pályán haladnak a narratív 

elemek. 

Bár kutatásom jelenlegi fázisában még nem volt lehetőségem a téziseimet szakszerű, 

szemináriumi kereteken belül kipróbálni, mivel még hallgató vagyok, nem pedig doktori iskola 

tagja, de mindenképpen szeretném majd a kutatásomat a gyakorlatba is átültetni, akár 

középiskolai gyakorló órák- illetve egyetemi kereteken belül is szeretném majd folytatni a 

kutatást, itt pedig különböző szemináriumi keretek felhasználásával meghonosítani a 

videójátékok történelemoktatásba való integrálását.  
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2. Akadémiai keretek 

 

2.1 Nyolcvanas évek 

 A digitális korszak termékeit és azoknak az oktatásban elfoglalt szerepét vizsgáló 

szakirodalom külföldön már csaknem negyven éves múltra tekint vissza. (Vas, 2016) Mivel a 

dolgozat célja nem eme szakirodalmak ismertetése és rezüméje, így ezek itt csak utalás szintjén 

szerepelnek, a legfontosabb szakmunkák rövid összefoglalásával, ami segíti az elmélyülést a 

témában. A szakirodalmat három nagy csoportra lehet bontani. Míg a ’80-as évek leginkább a 

játékokat pszichológiai értelemben vizsgálta, valamint az ezekben a programokban lévő 

erőszak pszichológiai hatásait vizsgálta, addig a ’90-es években már szélesebb diszciplináris 

felhasználásokkal lehet találkozni. A 2000-es évek pedig egy robbanásszerű növekedést hozott 

el, amelyben szinte már mindenütt megjelentek a videójátékok mint kutatási lehetőség, legyen 

az akár irodalom, akár szakdidaktika, akár közgazdaságtan. Ez a folyamat egyébként a mai 

napig tart külföldön és egyre inkább Magyarországon is megjelennek játékokkal foglalkozó 

kutatók és publikációk.   

 

2.1.1 Általános tanulmányok 

Mint fentebb említettem, a témával már 1980-tól elkezdtek foglalkozni, itt leginkább 

még a pszichológusokat érdekelte a videójátékok egyénekre gyakorolt hatásai. Néhány 

fontosabb mű ebben a korszakban: Video games, television, violence, and aggression in 

teenagers 1984-ből J.R. Dominick tollából, de Anderson és Ford 1986-os tanulmánya is 

megemlíthető még itt Affect of the game player: Short-Term Effects of Highly and Mildly 

Aggressive Video Games címen. Ugyanebben az évben jelent meg Cooper és Mackie közös 

tanulmánya a Journal of Applied Social Psychology szaklapban ‟Video Games and Aggression 

in Children” címmel. (Vas, 2016) 

 

2.1.2 R. F. Bowers, 1982. Pac-Man tanulmány 

Ezektől függetlenül viszont már 1982-ben R. F. Bowman oktatásmódszertanilag 

vizsgálta meg a Pac-Man-t. Tanulmányában a Pac-Man-t hasonlította össze a traditional 

schooling rendszerével, azon belül is Csíkszentmihályi Mihály és Larsson 1980-as írásukban a 

flow állapotához hasonlította a folyamatot, valamint azt vizsgálta, hogy ez az állapot hogyan 

használható az iskolarendszerben, hiszen az elköteleződés, valamint a diákok érzelmi bevonása 

a sikeres oktatás egyik legfőbb kulcsa. Mint ahogyan Csíkszentmihályi 1990-ben írt 
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tanulmánya nyomán Kurt Squire Video Games in Education címet viselő tanulmányában 

összefoglalja: a flow state az egyik legmagasabb fokú állapot, amikor is az ember nem a külső 

jutalmakért teszi, amit tesz, hanem pusztán a tevés gyönyöréért, ilyenkor még az időérzékelés 

is eltorzul, sőt akár az önérzékelésünket is elveszthetjük. (Squire, 2003)2 Ezt a folyamatot 

hasonlítja össze Bowman is a tanulmányában a Pac-Man-el, hiszen mint írja, a Pac-Man is egy 

cselekményrendszer, amelyben a képességek és a kihívások is megfelelő mértékben 

kiegyensúlyozottak, a célok világosak, a visszacsatolás azonnal megtörténik és a releváns 

megfelelően elválaszott az irrelevánstól. (Bowman, 1982)3 

A szemléletetéshez készít egy remek összehasonlító táblázatot is, amelyben a Pac-Man 

és a traditional schooling közötti legfontosabb különbségeket mutatja be. Az ábrát én magam 

is felhasználom (I) annak szemléltetéséhez, hogy már 1982-ben felismerték a videójátékoknak 

az oktatásban történő felhasználásának esetleges pozitív hatásairól.  

 

(I) Squire, 2003. 62.4  

 

2.2 90-es évek: Provenzo tanulmányai  

A digitális média oktatásban elfoglalt szerepét először az 1990-es években kezdték el 

behatóbban vizsgálni, mint például Gredler Educational games and simulations: A technology 

                                                            
2 „ Csíkszentmihalyi (1990) describes flow as a state of optimal experience, whereby a person is so engaged in 

activity that self-consciousness disappears, time becomes distorted, and people engage in complex, goaldirected 

activity not for external rewards, but for simply the exhilaration of doing.(Squire, 2003. 52) 
3It [Pac-Man] is an action system where skills and challenges are progressively balanced, goals are clear, feedback 

is immediate and unambiguous, and relevant stimuli can be differentiated from irrelevant stimuli. Together, this 

combination contributes to the formation of a flow experience (Bowman 1982. 15) 
4Squire, 2003. 62 
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in search of a research paradigm című munkája 1996-ból, vagy Provenzo több tanulmánya is 

1990-es évek elejéről, mint például a Video kids: Making sense of Nintendo vagy a What do 

video games teach? (Vas, 2016). Ezekben a tanulmányokban Provenzo nem feltétlenül pozitív 

hangnemben beszélt a programrokról, hiszen több olyan problémát is felvetett, amelyek 

valóban szerepet játszanak a videójátékokban, és a mai napig nem találtak ezekre megoldást, 

mivel ezek a programok alapmechanizmusába szinte teljes mértékben beleépültek. Az egyik 

ilyen kategória számára az, hogy a játékok „can lead to violent, aggressive behavior” (Provenzo 

1991; 1992) ami teljes mértékben igaz, viszont mint ahogyan a pszichológiai tanulmányok is 

többször megállapították, nem feltétlen a játékok teszik erőszakossá a játékosokat. Ez az érv 

egyébként indokolt is, de például egy alapvetően lövöldözésre kihegyezett játékban még mindig 

a Squire által használt “kill or be killed”-érv érvényesül, ami felveti annak a szükségességét, 

amelyet fentebb is említettem, hogy a tanárnak muszáj több szempont alapján is megvizsgálnia 

az adott programot, mielőtt azt felhasználja a tanórán.  

Provenzo további kategóriái is valamilyen szinten megerősítik az általam emlegetett 

vizsgálat szükségességét, hiszen a továbbiakban szerepel még az erőteljes gender sztereotípiák 

felépítése5 – ez a fajta sztereotíp  megközelítés egyébként az 1980-as évek fantasy filmjeiben 

is tökéletesen megjelenik, lásd Conan –,  valamint az egészségtelen és deviáns viselkedés6 

egyfajta promotálása. Ezzel egyébként nem feltétlen értenék egyet, hiszen vannak olyan 

irodalmi alkotások is, amelyek a különböző deviáns viselkedéseket állítják a középpontba, és 

mégis felhasználják a tanórán őket – például a Zabhegyező Salinger tollából, de a 

Magyarországon nem tanított, viszont Amerikában indián klasszikus és Pulitzer-díjat nyert 

Momaday House Made of Dawn című alkotásában is a főszereplők inkább ittasok mintsem 

józanok.  

Itt is, mint mindenütt, nagyon fontos a felhasználni való videójáték vizsgálata különböző 

szempontok alapján, mint például a korhatárbesorolás, valamint az is, hogy a célcsoport diákjai 

lelkileg elég érettek-e már a különböző erőszakos jelenetek vizuális bemutatására. A 

történelemoktatásban viszont vannak események – mint a háborúk például –, ahol a tökéletes 

reprezentációhoz, vagy csata rekonstrukcióhoz elkerülhetetlen különböző erőszakos vagy 

éppenséggel deviáns viselkedés bemutatása a korszak tökéletes megértéséhez – ilyen 

szempontok alapján Petőfi bordalai is a deviancia promotálásának tekinthető, hiába tudja 

mindenki, hogy ebben a korszakban a bor erősen vizetett állapotban került felszolgálásra a víz 

szúretlensége miatt. 

                                                            
5employ destructive gender stereotyping (Squire, 2003. o 56)  
6promote unhealthy “rugged individualist” attitudes (Squire, 2003. o. 7)  
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Provenzo tanulmányai – valamint valószínúleg más is írt némileg visszafogottabb, 

árnyaltabb képet adó tanulmányt a videójátékok felhasználásáról -, viszont arra mindenképpen 

jók, hogy rávilágítsanak, hogy nem minden arany, ami fénylik, így a tanároknak tényleg 

rengeteg aspektust figyelembe kell venniük a különböző felhasználhatóságot vizsgálva. 

Valamint abban is nóvumnak számítanak ezek a munkásságok, hogy már elméleti-gyakorlati 

szinten foglalkoztak a 90-es évek végén a videójátékok oktatásban felhasznált szerepeivel.    

 

2.3 2000-es évek 

 

2.3.1 Általános tanulmányok (Jeremiah McCall, Gaming The Past és 

más szakkönyvek) 

A témával kapcsolatos szakirodalom száma ugrásszerűen megnövekedett, hiszen a 

2000-es években a videójáték-ipar egyre nagyobb szeletet hasított a szórakoztatóipari cikkek 

globális eladásaiból, ami 2001-re elérte a hatmilliárd dollárt (Kurt, 2013). Köztük van a 

Wainwright által is felhasznált 2011-es monográfia Jeremiah McCall tollából (Gaming the 

Past: Using Video Games to Teach Secondary History), de megemlíthető még a 2012-ben a 

Springer által kiadott Johannes Fromme és Alexander Unger szerkesztésében megjelent 

csaknem 650 oldalas tanulmánykötet, a Computer Games and New Media Cultures: A 

Handbook of Digital Games Studies, csakúgy, mint a szintén 2012-ben megjelent Matthew 

Wilhelm Kapell és Andrew B. R. Elliott által szerkesztett Playing with the Past – Digital Games 

and the Simulation of History címet viselő kötet. (Vas, 2016) 

Ezek a tanulmánykötetek, illetve monográfiák szinte minden aspektusból próbálják 

megérteni mind a videójátékok játékmechanizmusait, a narratív elemek hátterét, nem beszélve 

a különböző informatikai vagy éppenséggel fejlesztői kommentárról, vagy szociológiai 

megközelítésről. Ezek miatt nem szeretnék kiemelni egy fontosabb tanulmányt sem, hiszen 

minden tudományos munka, ami a videójátékok elismert platformmá való minősítésére születik 

ugyanolyan fontos elbírálás alá kell, hogy essen a téma viszonylagos újdonsága miatt.  

 A témával kapcsolatban PhD disszertációk is megjelentek, mint a holland Connie 

Veugen 2011-es Computer Games as a Narrative Medium című munkája. Szakirodalom tehát 

akad bőven, és ez is csak egy kis szeletét mutatta be az elérhető komoly munkáknak, ezen kívül 

megannyi folyóirat (Digital Humanities, International Journal of Gaming and Computer-

Mediated Simulations) foglalkozik nem csupán a videójátékoknak a tanulásban betöltött 

szerepéről, de a németországi Heldelbergi Egyetem által kiadott elektronikus Heidelberg 
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Journal of Religion on the Internet folyóiart az egyes vallásos tartalmak videójátékokban 

betöltött szerepét vizsgálja különböző tematikus kiadványaiban. (Vas, 2016) 

 

2.3.2 Az ugrásszerűen megnövekedett szakirodalom számának okai 

Miként lehetséges az, hogy a 2000-es évek végétől gombamód elszaporodtak külföldön 

azok a kutatók és történészek, akik a tudományos vizsgálódásuk tárgyát a videójátékokban 

látták? A válasz abban kereshető, hogy ők voltak nagyjából az első olyan generáció, akik 

gyermekkorukban már aktívan éltek a videójátékokkal, mint a szórakoztatás eszközeivel, és 

nagy valószínűséggel ők maguk is igyekeztek aktívan tanulni belőlük, megpróbálva választ 

keresni a miértekre, valamint innovatív kutatókként megpróbáltak új fejezeteket nyitni mind a 

historiográfia, mind pedig a történészi kutatások széles spektrumában, tovább gyarapítva ezzel 

az interdiszciplináris munkák egyre növekvő számát.   
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3. Pedagógiai keretek: 

 Bár első vizsgálatra, talán nem kellene külön választani az akadémiai-szakirodalmi 

hátteret a pedagóiai keretektől, hiszen valamilyen szinten a didaktikával foglalkozó 

szakmunkák a pedagógiai hatáskörébe tartoznak, amely így is van, viszont itt szeretnék 

megemlíteni három olyan fogalmat is, amelyek alapvetően nem feltétlen vannak kapcsolatban 

a videójátékokkal, habár manapság egyre inkább egy- és oszthatatlannak gondolják a kettőt. 

Kettő közülük nem feltétlen igényli még csak a számítógépek meglétét sem, viszont a 

videójátékokkal tudnak csak igazán pozitív hatást elérni a diákokra, míg a másikban a játék és 

a szórakoztatófaktor mondhatjuk másodlagos a tanulást figyelembe véve.  

Az egyik ilyen kifejezés az edutainment, amely az angol education, mint oktatás, 

valamint az entertainment, mint szórakozás szó összevonásából jött létre, amely így a 

szórakoztató oktatást veszi górcső alá, és ennek fogalmi kereteivel és felhasználási 

lehetőségeivel foglalkozik. A szó az 1970-es években jelenik meg először, amikor Robert 

Heyman és Dr. Chris Daniels is használta az edutainment kifejezést az általuk kifejlesztett 

programok bemutatására. Habár a szórakoztató tanítási lehetőségek már sokkalta régebbre 

nyúlnak vissza, még a számítógépek kora előttre, hiszen a különböző babák, gyerekjátékok és 

más gyermekenek játékra szánt eszközök tartalmaznak olyan felhasználási aspektusokat, 

amelyből a gyermek például tanulni tud – ilyenek a különböző mini zongorák, amelyek 

színesek, és könnyen kezelhetőek, de ettől függetlenül különböző zenei, vagy akár motorizáló 

képességeket fejleszthetnek. De a különböző számokkal operáló gyerekjátékok is 

idesorolhatóak, amellyel akár matematikát is lehet oktatni.  

Persze, manapság legjobban a videójátékokban használják fel az edutainmentet, hiszen, 

mint azt Paraskeva, Mysirlaki és Papgianni 2010-es Computers and Education című szaklapban 

is megjelent tanulmánya is állítja, hogy az amerikai háztartások csaknem 68%-ában játszik 

valaki videójátékokkal. (2010) Érdemes megnézni a keltezést, amely immáron egy 7 éves adat, 

ám egy újabb, az Essential Facts About the Computer and Video Games Industry (ESA) által 

2015-ben készült tanulmány szerint már csaknem az amerikai háztartások 80%-ban található 

olyan eszköz, amellyel lehet valamilyen videójátékot futtatni – ez lehet akár okostelefon, PS3, 

Xbox 360 vagy akár számítógép is.7 

A következő fogalom a gamification vagy gamifikáció, amelyet legjobban magyarra a 

játékosítás szóval lehetne fordítani. Ennek a lényege, hogy úgy lehet különböző ismereteket 

                                                            
7 http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf részletes eredmények a 

linken (2016. január 3.) 

http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf
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elsajátítani, hogy azokat egyfajta játékká alakítják át, amellyel aztán játszva lehet tananyagot 

elsajátítani, vagy akár értékeket átadni a hallgatóságnak. A Z-Press Kiadó honlapján - akik 

alapjába véve tréning és coaching könyveket adnak ki – található például egy szakkönyv Gabe 

Zichermann és Joselin Linder tollából Gamification – Játékosítás, az üzlet forradalmasítása 

játékosítással címmel, amely alapjáraton az üzleti világban próbál forradalmasító ötletekkel 

szolgálni.  

Ebből is látható, hogy a gamifikáció és az edutainment két külön fogalom, két eltérő 

felhasználással. A kettő azért nevezhető különbözőnek, hiszen míg az edutainment főleg az 

oktatás területén ér el sikereket, addig a gamifikációt fel lehet használni az élet minden 

területén, így például az üzleti világban is, de akár állásinterjúk során is a jelöltek 

kiválasztására. De természetesen nem zárja ki egymást a két fogalom, tehát az edutainment 

használhat fel különböző gamifikációs feladatokat, programokat, játékokat arra, hogy motiválja 

a hallgatóit, míg a gamifikációs tréningeknek is lehet olyan célja, hogy üzleti-szakmai 

ismereteket adjon át játkos formában, de mégiscsak oktatási céllal a jövőbeli munkatársaiknak 

vagy dolgozóiknak.  

A harmadik ilyen fogalom pedig általában játékosan próbál nyelveket tanítani, mindezt 

úgy, hogy a nyelvtanulót is felhasználja a folymat során a beleélés elősegítése végett, emiatt az 

integrative CALL, vagyis integratív Computer-assisted Language Learning – amelyet magyarul 

talán az integrált számítógéppel támogatott nyelvtanulásnak lehetne fordítani –, is valamilyen 

szinten a pedagógiai háttérhez sorolható. Hiszen ennek folytán megannyi olyan kifejezetten 

játékos program készült el iskolák, nyelvtanárok számára, amelynek segítségével játékosan, de 

mégis hasznosan tanulhatnak idegen nyelvet a diákok. Az egyik legismertebb ilyen program 

például a Duolingo is, amelyben különböző szinteket kell lépni a nyelvtanulóknak az egyre 

nehezebb és több ismeretet igénylő feladatok elsajátítása végett, amelyben a szintlépés alapja 

az, hogy az alkalmazást használó mennyire pontosan és jól tudta megtanulni a program által 

felkínált idegennyelvi lehetőségeket, amelyek kihatnak nem csak a nyelvtanra, de a 

szókincsekre és az olvasásértésre is. Valamilyen szinten ez is felhasználja mind az edutainment, 

mint a gamifikáció alapjait, de itt már a számítógépes felhasználás – vagyis valamilyen 

elektromos kütyü megléte –, kötelező, hiszen míg az előbbi kettőnél akár nem 

számítógéporientált programok is szóba jöhetnek, itt ilyenekről természetesen szó sem lehet, 

már csak a jelenség terminológiájából is adódóan.  

A három felsorolt alapvetően pedagógiai alkalmazású folyamatnak külön szakirodalma 

van, amelybe természetesen csak marginálisan kapcsolódhatnak be a videójátékokkal 

foglalkozó szakirodalom széles tárháza. Sőt, mi több, az integrative CALL rendszerébe és 
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szakirodalma közé pedig egyáltalán nem használhatóak fel ezek a fajta anyagok, emiatt is 

tartottam szükségességét, hogy külön vizsgáljam ezt a három kategóriát, elhatárolva a 

videójátékok akadémiai hátterétől. Persze, azért összefüggés van a folymaatok és metódusok 

között, és nem szélesen elhatárolható diszciplinákról beszélünk, de háttérbeli felhasználás 

tekintetében azért eléggé elkülönül egymástól mind az edutainmet és a gamifikáció is, nem 

beszélve a videójátékokról vagy akár a CALL-ról.  
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4. Pszichológiai keretek: 

Amiről viszont csak röviden írnék, azok a pszichológiai keretek, ugyanis erről már teljes 

szakirodalom áll rendelkezésre, és akár egy külön dolgozatot is ki lehetne belőlük hozni, itt 

pedig sem a hely, sem pedig a keretek nem adottak, hogy behatóan vizsgáljam ezt a fajta 

megközelítést. Annyiban viszont mindenképpen fontos, hogy a videójátékok használatának 

pszichológiai előnyei is vannak.  

Elsősorban az, hogy a diákok alapvetően szeretik azt, ha nem a meg szokott frontális 

tanórai követelményrendszerben kell tanulniuk, hanem olyan dolgokat is beleépítenek a tanárok 

az órába, amely mind a diák érdeklődési köréhez, mind pedig az életszerű használhatához is 

köze van. Bowman már korábban említett tanulmánya alapján Squire úgy foglalta össze a 

tradicionális iskolahálózatot, melyben a diákoknak a tradicionális, tanárvezette órákon vajmi 

kevés beleszólásuk van abba, hogy mit tanulnak, passzív részvevői a tanárok által kiválasztott 

matériáknak és nekik kell alkalmazkodni a csoport tempójához és képességeihez.8 Ilyen 

közegben pedig igazából nem elvárható az, hogy a diákok aktív részesei legyenek a tanulásnak, 

és hozzák azt az elvárt színvonalat, amelyet esetleg kellene nekik a tantervek és 

követelményrendszerek alapján. Régebben talán még ez működött, de manapság, mikor egyre 

több ingerből kaphatnak információt a diákok, már sokszor egyenesen frusztrálónak érzik az 

általános iskolai oktatási légkört.  

Pedig a motiváció fenttartása az egyik legfontosabb, szinte akárrmelyik tárgy 

elsajátításában, valamint abban, hogy a tanuló ugyanolyan motivált legyen az adott tananyag 

megfelelő megértéséhez és feldolgozásához is. De a motiváltság rendkívül fontos akár a 

továbbtanulásnál is, vagy a későbbi munkaterületére is befolyással van, hogy mennyi és milyen 

minőségű korábban megtanult anyagot tud felhsználni a produktív munkavégzéshez. Sokszor a 

diákok még nem ismerik fel az adott tudás hasznosságát, ez a fajta tudatos szemlélet csak 

később alakul ki bennük – már ha valaha is kialakul –, de hogy ha változatos módszerekkel 

próbálják a tanárok fenntartani azokat a motivációs tényezőket az olyan tárgyak felé is, amely 

lehet nem elsődleges szempont a diák számára, akkor később ebből csak profitálhatnak majd. 

A motiváció fontosságáról és fenntarthatóságáról, valamint egyéb pszichológiai 

aspektusokról a magyar származású Dörnyei Zoltán könyvei adhatnak megfelelő szakirodalmat 

– még úgy is, hogy ezek általában a nyelvtanulást vizsgálják a motiváció tükrében –, de 

                                                            
8Students in traditional, teacher led classes have little control over what they learn, are passive recipients of 

material chosen by teachers, must conform to the pace and ability level of the group (group instruction), and are 

given shallow, imprecise, normative feedback on their work. (Squire, 2013 o) 
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természetesen több más anyag is elérhető a témában, amely, mint fentebb is írtam, egy másik, 

saját kutatásra is elegendő anyagot adhatna.  

Amit viszont még meg szeretnék említeni, az az ELTE Klinikai Pszichológia és 

Addiktológiai tanszékének videójátékokkal foglalkozó, 2016-os kutatása, amelyben a 

videójáték használati szokásokat szeretnék egy átfogó, „gigantikusnak” nevezett kutatásban 

megvizsgálni, valamint olyan kérdésekkel is foglalkoznak a kutatásban, hogy milyen 

pszichológiai típusok mentén választanak a játékosok különböző játékokat, valamint mi állhat 

a problémás és a normális videójátékosok hátterében. Látható tehát, hogy a külföldön immáron 

csaknem negyven éves múltra visszatekintő pszichológiai irányultság már a hazai tudományos 

életben is jelen van, ugyanis a videójátékokkal foglalkozó magyar kutatók egyrésze 

legfőképpen pszichológiai irányultságú témával próbálja megközelíteni a programokat, 

amelyek megfelelő táptalajt adnak különböző interdiszciplináris kutatásokhoz majd a jövőben 

számomra és a különböző kutatósejtekel.  

Természetesen a három fentebb felsorolt diszciplinai keretek szakirodalma és elméleti 

áttekintése még tartogat további fontos munkákat és monográfiákat, de jelen bevezető sajnos 

nem tudta bővebben tárgyalni ezeket. Célja különben is egyfajta összefoglalása lett volna 

annak, hogy a következő fejezetben vizsgált Wainwright által tartott szemináriumnak milyen 

előzményei voltak, valamint a Wainwright tanulmánya alapján felállított kategóriáknak milyen 

más, már korábban felállított mércékkel és akadémiai lehetőségeknek, szakirodalmi 

össztefüggéseknek kellett megfelelniük.  
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5. Martin Wainwright és az Akron Egyetem 

Amiben Wainwright tanulmánya korszakalkotó az az, hogy ő egész szemináriumokat 

szentelt a különböző történelmi mechanizmusok, fogalmak, alapkoncepciók videójátékokkal 

történő bemutatásának az egyetemi diákok számára. Ahogyan Wainwright a munkája 

előszavában írja is, eddig a kutatók mindig a marginális helyekre szorították a videójátékok 

tanító szerepét (például a már említett McCall-monográfia is, de ott van még Simon Egenfeldt-

Nielsen Educational Potential of Computer Games című munkája), vagy esetleg úgy használták 

fel a videójátékokat, ahogyan Wainwright fogalmaz:„demonstrate the use of games to create an 

immersive historical experience with counter-factual options.” (Wainwright, 2014). Kutatási 

témám elején én magam is inkább egyfajta periférikus módszerekkel szerettem volna integrálni 

a történelemoktatásba a videójátékokat, és bár még a magyarországi középiskolai lehetőségek 

vizsgálata a további kutatásom előterében lesz, az előzetesek alapján a középiskolai keretek 

között csak így lehet integrálni a programokat az oktatásban. (Vas, 2016.) 

Mielőtt azonban rátérnék a tanulmányra és annak aspektusaira, szeretném kicsit 

bemutatni mind a szemináriumot tartó Wainwrightot, mind pedig a helyszínt, ahol ő maga 

tartotta a kurzust valamint magát a szeminárium alapjait is néhány szóban.  

 

5.1 A. Martin Wainwright: szakmai életút 

Alfred Martin Wainwright a Georgai Egyetemen végzett alapszakos 

történelemdiplomát, majd pedig tanulmányait mesterszinten folytatta brit történelem 

szakirányon a Wisconsin-Madison Egyetemen. Itt folytatta PhD tanulmányait, ahol a képzés 

ideje alatt kutatási területének két fő helyszínére látogatott cserediák program keretében, az 

egyik volt az angliai Warwick Egyetem, majd pedig Fullbright segítségével jutott ki az indiai 

Delhi Egyetemre. Kutatási területe alapvetően nem a videójátékokkal kapcsolatos, hanem annál 

jóval empirikusabb téma, ez pedig a modern India, a Brit Birodalom, illetőleg a brit-indiai 

kapcsolatok. Mint ahogyan az önéletrajzában is írja „My research centers on the interaction of 

Britain, India, and the British Commonwealth during the nineteenth and twentieth centuries.” 

A témában több tanulmánya és könyve is megjelent, köztük 1994-ben az Inheritance of Empire: 

Britain, India, and the Balance of Power in Asia, 1938-55 címmel, amelyet 2008-ban követett 

a ‘The Better Class’ of Indians: Social Rank, Imperial Identity and South Asians in Britain, 

1858-1914.9 

                                                            
9https://www.uakron.edu/contentAsset/raw-data/7d009d84-cac3-417d-8d89-aae08df91e0d/fileAsset az 

önéletrajz elérhető az alábbi linken (2016. november. 5.) 

https://www.uakron.edu/contentAsset/raw-data/7d009d84-cac3-417d-8d89-aae08df91e0d/fileAsset
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Ettől függetlenül szívesen kitekint másféle történelmi tudományágak felé, hiszen tartott 

már kurzust a második világháborúról is, de az ősi civilizációkról is, nem beszélve a különböző 

szórakoztatóipari alkotások és a történelem kapcsolatáról, hiszen a szóban forgó Special Topics: 

History in Video Games mellett Film and History: Britain and the Empire at the Movies nevű 

óráján a brit birodalmat is megvizsgálta különböző filmeken keresztül. Sokszínűségét jól 

mutatja, hogy gyakran tanít globális történelmi kohéziókról szemináriumokat, ahogyan ő 

fogalmaz: „I also teach courses examining general aspects of historical global interaction.” 

Ilyen kurzus volt számára a History in Video Games is.  

PhD tanulmányainak 1989-es befejezése óta az Ohio állambeli Akron Egyetemen tanít, 

2012 óta pedig ő a történelem tanszék vezetője is. Jelenleg harmadik könyvén dolgozik, 

Royalty, Race and Empire: How the Empire/Commonwealth Saved the British Monarchy 

címmel. 

 

5.2 Akron Egyetem 

Munkahelyét, az Akron Egyetemet az 1870-ben alapították Buchrel College néven, ám 

1913-ban az akroni önkormányzathoz került, melynek folytán átnevezték Municipal University 

of Akronra. Manapság az egyetem csaknem 27 ezer fő befogadására képes és az egyik 

legnagyobb Ohio állambeli intézmény és műanyagkutatásai révén eléggé elismert is az Egyesült 

Államok területén. Wainwright a tanulmánya elején kitér a tanulók és az egysetem általános 

helyzetére,10 így mivel az egyetem honlapja nem tartalmaz sok információt azzal kapcsolatban, 

hogy milyen jelenléti helyzete alapján az Akron Egyetem, főleg nem statisztikai szempontból. 

Az egyetemnek egyébként 2016-ban pénzügyi nehézségei adódnak, amely miatt a Moody’s 

leminősítette az intézmény pénzügyi stabilitását. (2016) 

 

 

5.3 Special Topics: History in Video Games szeminárium 

Mindez azonban számunkra kevéssé lényeges, sokkal inkább a szeminárium, amely 

Special Topics: History in Video Gamescímmel először 2011-ben került meghirdetésre, amelyet 

egy nyári kurzus követett 2012-ben, majd 2014 tavaszán ismét. (Wainwright, 2014) A 

tanulmány legfőképpen a 2011-es szeminárium tapasztalataival foglalkozik, hiszen az tartott 

                                                            
10 „Most of its students live in the region and commute to campus. Many work in full- or part-time jobs. The social 

backgrounds of the students generally include medium-income families in the factory and service industries. Few 

of them come from elite backgrounds. The gender balance of new students was roughly even. During the same 

period, African Americans formed about a quarter of the student body, with other minorities totaling less than a 

tenth.” (Wainwright, 2014 o. 580) 
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egyedül tizenöthétig, míg a másik kettő egy intenzív öthetes kurzus formájában került 

meghirdetésre. (Wainwright, 2014, 579). A szillabuszokat megvizsgálva a kurzusok a 

manapság standardnek mondható értékelést vette figyelembe, hiszen a diákoknak két tesztet 

kellett írniuk a félév során, valamint egy beadandót kellett elkészíteniük egy általuk kiválasztott 

játékról, amelyet prezentáció formájában elő kellett adniukk a félév folyamán, plusz még egy 

kis esszét is kellett írniuk a diákoknak. Wainwright négy hiányzást engedélyezett a tanulóknak, 

amely valószínűleg azért nagyobb, mint a Magyarországon megszokott három, mivel ott tizenöt 

hétig tartott egy félév. A tizenöthetet pedig felosztotta az általa meghatározott hét téma mentén, 

egy-egy témának például több időt hagyott, ami természetesen a téma nagyságának is 

betudható.  

A rövidebb kurzusokban inkább csak előre meghatározott kérdésekből választott ki 

néhányat, amelyek viszont koránt sem olyan könnyűek, mint ahogyan azt sztereotip módon el 

lehetne képzelni. Wainwright itt meg is jegyzi, hogy ezek a kérdések a 2011 tavaszán tartott 

első szeminárium mid- és endterm kérdéseinek az alapja volt. A kérdések egyébként tényleg a 

Wainwright szillabuszában szereplő kategóriák mentén halad, de nem érheti az a vád, hogy ne 

tartalmazna elég gondolatot, valamint komplex gondolkodást mellőző válaszadási 

lehetőségeket. Mindezt úgy, hogy szinte minden kérdésre feltett válasznak alkalmaznia kell az 

általa megkövetelt szakirodalomból gondolatokat.  

Példának okáért álljon itt egy esszékérdés is:  

„Compare Civilization IV to another strategy video game of your choice. How does each 

game allow you to explore counterfactual historical scenarios? Which game presents the 

more plausible historical alternatives? At whatpoint do these alternate timelines become 

so speculative as to be useless as counterfactual simulations? Your essay should refer to 

Geoffrey Parker’s essay as well as any relevant essays in What If? 2.” (Wainwright, 

2014, 612) 

Ha pusztán az esszékérdést nézzük, láthatjuk, hogy meglepően komplex és sok írást 

megkövetelő választ kell arra adni, hogy helyesen tudjanak a diákok válaszolni. Hiszen nem 

csak a kötelező Civilization IV-ről kell írni, hanem egy plusz játékról is, amelyet össze kell 

hasonlítani különböző érvek mentén, amelyek mind-mind gondolkodást igényelnek. Mindezek 

felett pedig még a What If? 2 bármelyik tanulmányára is reflektálniuk kell a diákoknak, amely 

az egyik kötelező szakirodalom a kurzus során.  

 Talán már ennyiből is látni, hogy egyáltalán nem egy szabadon választható tárgy 

szintjén volt a szeminárium megtartva, hanem viszonylag komoly követelményrendszer 

mentén. Erre legjobb példa a grading policy-ban is leírt csaknem 90%-os jeles arány - az 
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amerikai rendszer szerint az igazán kiváló értékeléshez például 95% szükséges, ez az A+. A 

szeminárium részletezése és erősségei valamint problémáiról való értekezés előtt viszont 

érdemes megvizsgálni azt is, hogy milyen kérdések és problémák merülhetnek fel egy ilyen 

szeminárium tartása előtt, mik azok, amik megjelenhettek Wainwright fejében a szillabusz 

kidolgozása kapcsán. Valamint röviden megvizsgálom a tanulók profilját is – legalábbis 

Wainwright tanulmánya alapján -, ugyanis a tanár számára az is fontos és befolyásoló tényező, 

hogy milyen közegből és helyzetből jönnek a diákok a szemináriumra, amely miatt akár lehet, 

hogy muszáj lesz idő közben változtatnia is az előzetes terven.  

 

5.4 A szeminárium előtti alapvető kérdések, diákok profilja 

Az esetleges kritikák kereszttüzében ugyanis ott állnak a történelmi didaktika 

bebetonozott alappillérei, minthogy a történelem alapvetően könyvközpontú, valamint a 

legújabb kutatásokra épül – valamint a Nemzeti Alaptanterv eléggé kötött formájában kerül az 

oktatásban részt vevő tanárok és diákok látóterébe –, nem is beszélve a rendkívül nagyszámú 

történelmi témájú tanulmányokról és egyéb szakmunkákról. Személyes meglátásom szerint a 

kettőt tökéletesen lehet koordinálni, hiszen mind a középiskolában, mind pedig az egyetemi 

keretek között lehet megfelelő egyensúlyt kialakítani a kettő között. (Vas, 2016.) 

Továbbá a videójátékok egyfajta vizuális ingerként hatnak a játékosokra és tanulókra 

egyaránt, hiszen nem csak látják és hallják, amit a fejlesztők szeretnének elmesélni a játék 

segítségével, hanem interaktív résztvevőként a játékosok képesek átélni ezeket a narratív 

elemeket. Ezek pedig segítenek abban, hogy az információ, legyen az bármennyire absztrakt – 

vagy éppen nehezen megfogható, mint azt majd a hidegháború tanításánál látható lesz majd -, 

vagy didaktikus, akkor is könnyebben megragad az egyénben. Mint ahogyan azt remekül 

összefoglalta Clement Reisner, mikor is a játékok felhasználói interaktivitásátt tekintve 

felhasználta James Newman „online” és „offline” terminológusát és az azokat összekapcsoló 

folyamatot, amelyet Newman csak ergodic continuumnak nevez. Röviden ezt úgy lehetne 

összefoglalni, hogy amikor a játékos az „online” fázisban van, akkor sokkal nagyobb a játékos 

beleélési affinitása – ez főleg a játszható részeknél igaz. Míg a különböző narratív elemeknél, 

mint az átvezető jelenetek vagy videók az „offline” kerül előtérbe, vagyis ilyenkor a játékos 

beleélése pusztán a nézelődésre fokozódik – ahogyan Reisner fogalmaz.11 

                                                            
11Audiovisual elements and gameplay elements can be situated within a spectrum, with on- and offline 

sequences as its opposing poles. The classification “online” denotes a high level of player involvement as it can 

befound in playable sections, whereas “offline” refers to sections of no directplayer involvement, such as 

cutscenes. In the overall experience, however, the player rarely engages with the game in a state of either pure on- 

or offlinereception. James Newman has coined the term “ergodic continuum” inorder to describe sections in the 
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Ez a fajta élmény pedig az egyik legjobb érv arra, hogy a többszörösen is beérkező 

ingerek hatására a diákok miért fognak jobban megjegyezni valamit, amelyet nem csak 

elolvastak, hanem megannyi látószögből akár asszociatívnak is tarthatnak. Ettől függetlenül, az 

előnyök még nem egyenlők azzal, hogy emiatt helyettesíthetni kellene más-más bebetonozott 

„didaktikai kliséket”. Hiszen az esetleges elméleti kereteket természetesen az 

alapdokumentumok megismerésével, elolvasásával lehet megszerezni, ahhoz, hogy a gyakorlati 

elemben felhasznált vizuális körítés maximális hatást érjen el a tanulókban vagy a hallgatókban. 

Szóval az alapkérdés nem az, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni, hanem az, hogy hogyan 

lehet a kettőt olyan szinten összekapcsolni, hogy az maximális hatásfokot tudjon elérni nem 

csak a hallgatók érdeklődésének felkeltésében, hanem a szürkeállományba való bejutásba is.  

Mert valljuk be, manapság a könyvalapú oktatásnak az egyre fejlődő világ miatt egyre 

inkább csökken a hatékonysága és a hatásfoka is. Nem szabad megfeledkeznünk a módszer 

gyakorlati hasznáról, mert bár még mindig az egyik legjobb tájékozódási forma a könyvek 

meghitt világa, de pusztán erre támaszkodni mind didaktikai, mind pedig tanítói szerepköri 

szempontból lassan végzetes lehet a sikerességet tekintve. Tény, hogy az iskola és az oktatási 

rendszer alapvetően az oktatásról szól és nem a szórakozásról, de nem minden rossz, ami 

kötelező, hogyha megfelelően használják ki az edutainment adta lehetőségeket. Mint ahogyan 

az a szillabuszokból és Wainwright tanulmányából is kitűnik, ő sem szórakoztatni akarta a 

tanulóit, hanem tanítani, de azt egy fokkal modernebb formában, amely kicsit túlmutatott a 

megszokott kereteken, amelyből a diákok nem csak komolyan tanulhattak, de közben akár 

szórakozhattak is.  

A diákok pedig egytől-egyig élvezték a helyzetet, mint ahogyan arra Wainwright rá is 

világít – „[...] generally positive student assessment of this course (Wainwright, 2014, 603) –, 

sőt, volt olyan aki kötelezőnek is érezte azt, hogy ilyen formában foglalkozzanak a tananyaggal: 

„Video games are becoming more and more popular. As Historians it is imperative [eredeti 

kiemelés!] that we are prepared to analyze this medium in the same way we view other media.” 

(Wainwright, 2014, 581) 

Mielőtt azonban belemélyülnék a szemináriumba, fontosnak tartom röviden 

megvizsgálni, hogy milyen diákok is vettek fel alapvetően a szemináriumot. A vizsgálódás igaz 

csak a Wainwright által elmondottakra fog épülni, de már ebből is lehet egyfajta kivonatot 

kapni, hogy kiket érdekelt a kurzus. Azt Wainwright is leszögezte, hogy alapvetően történész 

                                                            
game where the player is experiencing astate between being on- or offline, i.e. between direct involvement and 

mere observation.”  (Reisner, 2013, 253) 
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hallgatókat érdekelt a szeminárium, de fontos megjegyezni azt is, hogy a három különböző 

kurzus más-más képzési szinten lévőket szólított meg. Az első, 2011-es kurzust elsőéves 

hallgatóknak tartotta, míg a nyári kurzust duális, senior és már diplomát végzett 

egyetemistáknak szólt, mielőtt a 2014-es kurzus ismét megszokott keretek között zajlott. A 

tanulók száma az első kurzusban 19 volt, köztük négy női hallgató valamint egy afro-amerikai 

férfi. A nyári kurzusban viszont mindössze 11 diák vett részt, ezek közül egy kisebbségi 

hallgató sem volt, de három nő is, ami elég jó arány. 2014-ben ismét tizenkilencen voltak, 

köztük három színesbőrű és négy nő. A többiek minden esetben fehér férfiak voltak, ami mint 

Wainwright is írja, nem meglepő, hiszen a kisebbségi hallgatóknak van a legkisebb esélye arra, 

hogy normális eszközökön érjék el a tananyaghoz szükséges számítógépes erőforrásokat, a női 

hallgatók pedig bar növekvő számban használják a videojátékokat, ez még alapvetően mindig 

a férfiak szórakozása. (Wainwright, 2014, 580) 

Ha megnéznénk egy esetleges magyarországi szeminárium ilyen szintű megoszlását, 

körülbelül én is ilyen arányt saccolnék, talán kevesebb női hallgatóval, ugyanis talán a 

bölcsészképzésben hiába vesz részt több a női hallgató mintsem férfi, akkor is a fiatalabb 

korosztály még mindig nem olyan szinten tekinti magát gamernek – a szokásos 

tömegprogramokon kívül, mint a Sims, esetleg Counter Strike, vagy mint a World of Warcraft 

–, mint esetleges külföldi társaik. Habár ez a kijelentés nemileg sztereotip lehet, a jövőbeni 

kutatásom remélhetőleg rácáfol, erre a jelenlegi kijelentésemre akar statisztikák, akár gyakorlat 

vagy tapasztalat útján. A kisebbségekre kitérve, talán nem áll messzire a valóságtól az, amit 

Wainwright is emleget, hogy ők kevésbé használják a számítógépes piac termekéit, annál 

inkább viszont a különböző hand-held platformokat, mint a tabletek vagy mobiltelefonok.  

Az egyetemi szakok megosztásában talán nem lesz meglepő, hogy szinte mind a három 

kurzusban a történészhallgatók voltak abszolút túlsúlyban, egy-egy kósza természet- vagy 

társadalomtudomány képzési területen elhelyezkedő diákkal, esetleg néhány tanárszakossal 

hallgatóval kiegészülve. A 2014-es szemináriumon viszont már a történész és a tanárszakos 

hallgatók száma viszonylag kiegyensúlyozott volt, legalábbis arra alapozva a feltevést, hogy 

egyenrangúként voltak megjelölve, nem pedig csak a többi hallgatók között feltüntetve. 

Wainwright így kommentálta a történész hallgatóktúlsúlyát, amellyel egy nagyon is releváns 

gondolatot fogalmazott meg: „[...] indicates that historical  video games help history majors to 

reflect on their field of study.” (Wainwright, 2014, 581) A hallgatók általános motivációs 

tényezője a kurzus felvételéhez kapcsolódóan a szokásos, mindkét kutatási területhez kötődő 

érdeklődési volt.  
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Wainwright nem foglalkozik részletekbe menően a diákok hátterével, hiszen 

alapvetően, mint írta is, ez nem egy kíserletezős kurzus volt, tehát nem szánt szándékkal a 

tanulmány célja miatt tartotta azt, így az emlékei is, mint írja: „both anecdotal and empirical.” 

(Wainwright, 2014, 580). A tanulmány ezek után magára a kurzusra és annak aspektusaira tér 

ki, ami szintén inkább az én érdeklődési körömbe tartozik, így a továbbiakban én magam is arra 

fókuszálnek, valamint az ehhez köthető személyes megjegyzésekkel és másféle 

megközelítéssel. A maximális megértéséhez viszont szükséges volt kicsit utánajárni a 

háttérnek, hogy ki az ember a kutatás és a szeminárium mögött, valamint hol is van az az Akron 

Egyetem egyáltalán. 

 

5.5 Tanulságok, ok-okozati viszonyok, kritikák, megfigyelések a szeminárium 

kapcsán 

Elöljáróban kijelenthető, és ami talán a legfontosabb is, hogy Wainwrightnak a 

szemináriumaival tökéletesen sikerült megtalálnia azt a kellő egyensúlyt a szakirodalom száma, 

valamint a szórakoztató produktumok között, hiszen mint írja, a játékélmény egyéni alapon 

történt és a tanórán kívül. A tanóra ezzel szemben a prezentációk, a megbeszélések és az 

analízisekre épült fel.12 Tehát a hallgatók nem az órán játszottak a kötelező játékkal, hanem 

azon kívül, és az csupán egyfajta katalizátort adott ahhoz, hogy a hallgatók jobban 

megérthessék azokat a komplex kérdéseket, amelyeket a szeminárium során a tanár szeretett 

volna bemutatni nekik. Ettől függetlenül, a játékok mindvégig szervesen jelen voltak az oktatás 

folyamatában, nem beszélve arról, hogy a Civilization IV – magáról a játékról a tanulmány 

későbbi részében írok –, kötelező volt minden tanuló számára, erre külön időt is szánt.13 A játék 

kiválasztásakor figyelembe vette a financiális és szociális igényeket is.14 Ez több szempontból 

is szerencsés. Az első szeminárium eveben a Civilization IV már egy csaknem hat éves játék 

volt – a program eredetileg 2005-ben jelent meg, de ha még a teljes, összes kiegészítővel 

megjelent kiadást vesszük is, akkor is mindössze három éves. Stratégiai játékként ráadásul a 

gépigénye is elég alacsony, ezért, mint ahogyan azt írja is, könnyen elfutott szinte bármilyen 

olcsóbb konfiguráción is.  

                                                            
12“Gameplay is on an individual basis and occurs outside class. The classroom instead serves as a venue for 

presentation, discussion, and analysis. I introduce students to various games that illustrate each of the themes as 

we discuss them.” (Wainwright, 2014, 581) 
13“Before addressing the course’s major themes, however, students learn to play Sid Meier’s Civilization IV, the 

one game required of the entire class.” (Wainwright 2014, 581) 
14” It is technologically accessible old enough to work on most computers and operating systems produced over 

the past ten years, but new enough to work on the latest operating systems as well. It also comes in editions for 

both Windows and Macintosh.” (Wainwright 2014, 582) 
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Magyarországon, ha figyelembe vesszük az évek múlását, a sorozat következő darabja, 

a Civilization V is tökéletesen elérhető lenne a játékosok jó része számára, hiszen egy 

viszonylag gyengébb laptopon is (amelynek az árkategóriája olyan 60-70 ezer forint körül 

mozog) a minimális beállításokkal könnyedén elfutna. A sorozat legújabb, 2016 októberében 

megjelenő darabja viszont már modernebb gépigényekkel rendelkezik, amelyet nem 

várhatnánk el a magyarországi egyetemisták egy részétől, főleg a hátrányosabb helyzetű 

diákoktól, akik a laptopot általában az egyetem által adott alaptámogatásból, vagy pályázati 

pénzekből veszik meg. Tanulmányában figyelembe veszi a Macintosh operációs rendszer 

meglétét is, amely az amerikai tanulók számára sokkal elérhetőbb volt már akkor, mint a 

magyar diákok számára valaha is lesz.  

A videójátékok közül viszont opcionálisan a tanulókra bízza, hogy a csaknem tizenöt 

oldalas beadandó esszét, vagy a nyári kurzusoknál a néhány oldalnál rövidebbet (Wainwright, 

2014, 582), mely játékok alapján írják meg a szillabuszban ismertetett hét téma alapján.15 Ezzel 

két fontos buktatót is képes elhárítani a kurzusról, amelyek esetlegesen problémát jelenthetnek. 

Egyszóval, kötelező „anyagnak” egy már akkorra híres, de régebbi játékot kér, amely a magyar 

gamer körökből vett szakkifejezéssel élve „még egy kenyérpirítón is elfutna”, míg az esszében 

mindenkinek a saját hardveres igényeihez megfelelő játékot követel, mint esszétémát. Ráadásul 

a sillabuszban azokra is gondol, akik esetleg nem laptopon játszanának, mivel nem a csak a 

laptopot pártolja, hanem más játékra alkalmas eszközöket is.16 

Röviden összefoglalva, a diákok akár úgyis végig hallgathatják a kurzust, hogy a 

tanórán kívül semmit sem foglalkoznak a videójátékkal. Természetesen, ez felveti a kérdést, 

hogy akkor ennek mégis mi értelme lenne, de ismerve egyes tanulók motivációit, hogy minél 

könnyebben teljesítsék a kurzusokat, így nem meglepő módon kiskaput is kínál ezeknek a 

tanulóknak. Az opcionális játék pedig erősíti a motivációt azokban a hallgatókban is, akik 

esetleg nem szeretik a stratégiai játékokat, és akár egy FPS – belső nézetű lövöldözős játék, 

mint a Call of Duty-széria –, vagy egy RPG-n – szerepjáték –, keresztül is bemutathassák a 

tárgyalt témákat. 

Visszatérve a történészmunkák és a videójátékok megoszlásáról, még ugyan nem 

emeltem ki, de implicit módon már szóba került, hogy Wainwrightnak itt is sikerült megtalálni 

az arany középutat, hiszen rengeteg történész monográfiáját beleépíti a kurzus 

                                                            
15“However, students are required to explore other historical games of their choosing, which they review in the 

light of the seven major course themes.” (Wainwright 2014, 582) 
16„You are welcome and even encouraged to bring laptops to class, but doing so is not essential if you run your 

games on a desktop or other game device.” (Wainwright, 2014, 608) 
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követelményrendszerébe, mindezt úgy, hogy azok szervesen megférnek egymás mellett. Itt van 

például a Robert Crowley szerkesztésében megjelent alternatív történelmi elméleteket 

összegyűjtő What If? 2: Eminent Historians Imagine What Might Have Been című 

tanulmánykötet néhány írása, de a tanulóknak olvasniuk kellettAlfred W. Crosby The 

Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492, 30th Anniversary 

Edition címet viselő könyvéből is. A játék mechanizmusa alapján fontos műként forgatniuk kell 

Jared M. Diamond Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies című művét is, amely 

ráadásul még vita- és gondolatébresztő könyv is, hiszen a környezettörténelmet választja 

témájául. A könyv magyarul is megjelent Háborúk, Járványok, Technikák címmel a Typotex 

kiadó jóvoltából 2001-ben, és 2010-re már a negyedik javított kiadását élte meg. Továbbá 

Általános Ismeretterjesztő kategóriában Pulitzer-dijat is nyert 1998-ban. 

Egy szóval, Wainwright nem csak hogy a már elfogadott történelemtudomány 

szakirodalmát építi bele a kurzusába, de az újabb, még vitatott megítélésű,17 de annál 

gondolatébresztőbb irodalmakkal is megismerteti a hallgatókat. Wainwright további 

szakirodalmat is kér a diákoktól – valamint más szerzők recenzióit, kritikáit ugyanezekről –, 

amelyekből többet nem is sorolnék fel, de a Wainwright-tanulmány függelékében részletesen 

láthatjuk a sillabuszokban közölt tanulmányok listáját.  

Összegezve az eddig olvasottakat tehát van egy videójátékokkal foglalkozó 

szeminárium, amely megfelelően integrálja a történelmi szakirodalmat az órákba, mindezt egy 

mindenki által könnyen elérhető „kötelező” és egy szabadon választott játék segítségével. 

Wainwright ezen kívül még hét nagy tematikus szekcióra18 is osztja a kurzusát, amelyek között 

találhatóak a játék mechanikájára, annak rendszerére valamint a világtörténelemre, de a 

kereskedelemre és a harcokra valamint a genderrel foglalkozó része is. A csaknem tizenöt – a 

nyári kurzusok esetében öt – hétig tartó kurzusok során ezeket a témákat beszélik át a hallgatók, 

mindezt meglepően komplex gondolatok kíséretében. A Game Mechanism nem is annyira 

történészi, mintsem inkább játékfejlesztési téma, de mint ahogyan Wainwright írja ez szükséges 

ahhoz, hogy jobban megérthető legyen a történelmi tartalom a videójátékokban, hogy ha 

megvizsgálják a mechanizmusokat. (Wainwright, 2014, 583). Így kontextusba helyezve azokat 

a mechanikai elemeket, amelyeket a játékok közölni akarnak. Például, mint ő is említi, a Call 

                                                            
17„Nevertheless, environmental history is a relative newcomer to the historical discipline and remains 

controversial, in part because of its apparent determinism and denial of agency to human actors and societies” 

(Wainwright, 2014, 584). 
18„The course comprises seven thematic units covering in order: (1) Game Mechanics; (2) Economics and 

Environment; (3) Cultural Bias; (4) World Systems and World History; (5) Determinism and Contingency; (6) 

Combat and Brutality; and (7) Gender.” 
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of Duty-sorozat leginkább egyszerűbb koncepcióra épül, de jobb grafikára vannak kihegyezve 

és főleg a gyors szem-kéz koordinációra helyezik a hangsúlyt. (Wainwright, 2014, 583). De 

megemlíti még a különböző RTS-ek – valós idejű stratégiai játékok –, mint az Age of Empires 

vagy a már tárgyalt Civlization IV közötti különbségeket is, amelyek eleve megkötik a 

fejlesztők kezét, hogy milyen narratív szabadságot adhatnak a játékosoknak, és milyen szinten 

jelenhessen meg a történelmi komplexitás és a történelem a végső produktumban.  
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6. Kategóriák a videójátékok oktatási célú felhasználásához 

A következő bekezdésben arra szeretnék rávilágítani, hogy miért fontos a kategorizálás 

a videójátékok esetében. A kategóriák ugyanis valamiféle strukturáltságot adnak, rendszert 

annak a nagy halmaznak, amelyben az olyan látszólag fiatal szórakoztatóipari alkotások is, mint 

a videójátékok léteznek. Hiszen ezeknek a játékoknak a fajtái nem homogén szerkezetűek, 

hanem megannyi különböző aspektusra szeretnék rávilágítani a figyelmet és teljesen különböző 

eszközökkel vagy játékmeneti mechanizmusokkal érik is el azt. 

Elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy melyek azok a programok amelyek 2 vagy 3D-

ben jelenítik meg a teret. Az első játékok főleg 2D-sek voltak, amelyben egy sík volt a játéktér 

alapja mindenféle harmadik dimenzióbeli mélység nélkül, és a játékosoknak főleg egy lineáris, 

mindenféle reverzibilitás nélküli térben kellett haladniuk a pályákon. Persze, itt sem mindegyik 

oldalnézetes program volt, voltak egyféle 2,5D jellegű játékok, amelynek már félig-meddig 

meg volt a térbeli mélysége és elhelyezkedése, csak még nem használták ki a 3D adta érzékelési 

lehetőségeket. Mondhatnám, hogy a technika fejlődésével eltűntek ezek a korlátok, és szinte 

manapság csak 3D-s program készül – amelyben nem csak az egér okozta forgatási lehetőségei 

vannak a játékosoknak, hanem mindenféle fizikai szabályok alkalmazása is lehetséges –, mert 

mondhatni reneszánszukat élik a 2D-s vagy 2,5D-s programok a játékosok körében. Sőt, vannak 

olyan műfajok is, mint a verekedős játékok, mint a Mortal Kombat vagy az Injustice sorozat, 

ahol még a mai napig a sík megjelenítésű 2D-s játéktér a domináns, mert itt a játéktér és a 

tereptárgyak csak opcionális adalékot adnak a játékmenethez, nem pedig fontos beleélést 

elősegítő faktor.  

A másik ilyen kategória a 3D-s programok, amelyek nem összekeverendőek a virtuális 

valóság pszeudo megjelenítését elősegítő 3D-s technológia alkalmazásával, mint a mozifilmek 

esetében. Ezekben a játékokban is mondhatjuk pszeudo módon jelennek meg a térbeli elemek, 

hiszen valamilyen szinten itt is egy sík képrenyőn keresztül kreálják a virtuális valóságokat, de 

itt a grafikus motorok segítségével képesek olyan trükköket alkalmazni, ami miatt térben és 

időben is észlelhetjük a kép mélységét. Manapság a játékok nagy része ezzel a technológiával 

készül, hiszen ezekben mind szebb grafika, mind pedig jobb művészeti megvalósítás 

lehetséges, nem beszélve arról, hogy a játékmeneti lehetőségeket tekintve is sokkal szélesebb 

skálát lehet velük kiaknázni, mint a 2 vagy 2,5D-s játékoknál.  

Ezen belül vannak alap műfaji besorolások, amelyek játékmeneti mechanizmusuk 

alapján sorolják be az egyes játékokat. Mint a már fentebb is említett Civilization IV a stratégiai 

játékok sorát gyarapítja, ám ezek között is akad megannyi alfajta. Ilyen, a Turn-Based Strategy 
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játék, vagy más szóval TBS, amely a Civilization is, vagyis a körökre osztott stratégiai játék. 

De ezeket lehet más szavakkal is illetni, mint a grand strategy game, amely a program 

komplexitása miatt kapta a grand nevet, vagy más néven még 4X játékoknak is szokták ezeket 

nevezni. Lényegük ezeknek a programoknak, hogy általában nagyobb volumenű helyszíneken, 

így például akár az egész Földön, vagy kontinenseken játszódik – de nem áll tőlük távol akár 

az egész űr benépesítése sem! –, ahol is különböző civilizációkat kell irányítaniuk a 

játékosoknak, és megadott aspektusok szerint győzelemre vezetni ezeket a civilizációkat. 

Egyszóval nem feltétlenül a lerohanás, a katonai intervenció fogja győzelemre vezetni a 

játékosokat, hanem akár a diplomácia vagy a kereskedelmi fölény is győzelmet hozhat más 

civilizációk felett.   

De ott vannak a különböző akcióvezérelt programok, amelyeknél két nagyobb 

kategóriát különböztetünk meg, ezek főleg a protagonista nézőpontja szerint különíti el őket 

műfaji besorolás szerint. Az FPS játékok főleg belső nézetből mutatják a főszereplőt (first 

person shooter), így magának a játékosnak is belső nézőpontból kell használnia a programot, 

szemben a TPS (third-person shooter), programokkal, amelyben külső nézetet alkalmaznak a 

készítők a maximális beleélés érdekében. 

Természetesen, a kettőt lehet kombinálni, nem egy program használ egyes 

aspektusaiban külső és belső nézetet is – főleg autóvezetés közben –, sőt vannak olyan stílusok, 

amelyekre alkalmasabb az egyik, vagy másik megoldás. Például lövöldözős játékokban sokkal 

jobban elősegíti a beleélést az, hogy ha belső nézetből látja a játékos az ellenfeleit, vagy pedig 

a célkeresztet, hiszen egy sokkal emberközelibb élményt tud kreálni, mint a külső nézetűek 

esetében, mikor is az egész egy külső nézőpontból történik. Viszont főleg közelharci akcióra 

kihegyezett játékoknál a külső nézetet preferálják, hiszen itt jobban belátják a játékosok a 

helyszínt és a közeli ellenfeleket is, ami miatt egyszerűbben lehet megtervezni a 

harcmozdulatokat, valamint az úgynevezett kombókat, mintha csak pusztán azt látnák a 

játékosok, ami előttük vagy a közvetlen perifériás látásukban lenne. Viszont tény, hogy az 

valóságosabb lenne, és egyben nagyobb kihívást is jelentene.   

Ezeken belül persze megvannak a szokásos, általánosabb csoportok is, mint például a 

háborús, fantasy, sci-fi vagy éppen kalandjátékok, amelyek a hagyományosabb, narratív 

szempontból kategorizálják be a játékokat, nem pedig a játékmenetük alapján. De mint azt majd 

később lehet látni, a kategóriák mindig az adott nézőpont ízlése szerint is megtörténhet, mint 

ahogyan mindjárt meg is magyarázom, hogy Wainwright miért nem a megfelelő módon 

kategorizálta a tanulmányában a játékokat, és ez miért elégtelen módszer arra nézve, hogy ha 

oktatási célból akarjuk vizsgálni őket.  
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Mielőtt azonban erre rátérnék, fontosnak tartom megjegyezni, hogy lesznek olyan 

programok, amelyeket kifejezetten szánt szándékkal hagyok ki a szórásból. Ilyenek például a 

gamifikáció által életre keltett oktatási célú játékok, amelyek bár ugyanúgy lehetnek grafikai 

motorral készült programok, de ezek abból a szempontból konstruáltak, hogy kifejezetten 

oktatási céllal készültek, nem pedig szórakoztatás vagy éppen különböző víziók elmesélésére, 

mint a szórakoztatóipar többi cikkei. Bár ezekben is van művészeti stílus, alkotó által életre 

hívott megvalósítási motiváció, vagy éppen alkotási vágy, de ezek megrendelésre készülnek és 

tisztán oktatási céllal, amelyeknél az edutainment hatása némileg külsőleg kontrollált, nem 

pedig belső motiváció által létrejött belső autodidakta kontrolláció eredménye.  

Így az oktatási célú programokat most kihagynám, csakúgy, mint a különböző 

Facebookon vagy más közösségi platformokon játszható programokat, amelyeket a gamer 

társadalom is viszonylag a kazuális vonalhoz kapcsol, nem pedig a hardcore közeghez. Ezeket 

most én magam is kihagynám, de nem határolódom el tőlük semmilyen formában, pusztán csak 

később szeretnék fókuszt helyezni rájuk. Az alapvető kategóriai megvizsgálás után viszont 

szeretnék egy kis kritikát alkalmazni Wainwright módszereiben, valamint bemutatni, hogy az 

oktatás világában miért nem feltétlen kifizetődő a szokásos, mindennapi értelemben vett 

narratíva és játékmenet alapján besorolt kategóriák használata.   

 

6.1 Wainwright analógiájának ellenérvei és más kategóriák használatának 

szükségessége 

Itt szeretnék kicsit eltérni Wainwright analógiájától, aki ezeket a produktumokat a saját 

közegükben, saját kategóriájukban, vagyis a játékokéban nézi, és ezért megtartja azokat a 

stílusbesorolásokat, amelyekkel leggyakrabban illetjük a játékokat. Ilyenek például az RTS, 

FPS, RPG, vagy mint ahogyan ő azt nem említi a Civilization IV esetében, a TBS, vagyis Turn-

based Strategy, ami a körökre osztott stratégiai játékokat jelenti. Itt egy-egy kör leteltével eltel 

egy meghatározott intervallumú idő, és a többi játékos veheti át az irányítást a saját nemzete 

felett – ez a játékban általában a számítógép által kontrollált AI, aki a játék nehézségi fokától 

függő könnyítéseket vagy nehezítéseket kap. (Vas, 2016.) 

Wainwright analógiája itt annyiban nem helytálló az oktatásban felhasznált minőséget 

tekintve, hogy itt nem magát a játékmechanikai alapokat kell vizsgálni, hanem a narratív 

tartalmak és mélységek alapján meghatározott világ milyen minőségben használható fel 

interaktív történelemoktatásban. Mondhatjuk, hogy a vizsgálónak alapvető ismeretekbe kell 

beleásnia magát, mint a játékok narratívájával foglalkozó ludológia, vagy az esetleges 
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pszichológiai aspektusok, mint a kognitív disszonancia, vagy az interaktivitást vizsgáló 

„online” és „offline” módok, mint az ergodic continuum, de fontos a történelmi autentikusság 

kérdésköre, ha magukat a programokat veszik alapul. De olyan médiakommunikációs 

elméleteket is bele kell kalkulálniuk a kutatóknak, mint a vizuális reprezentáció kérdésköre, 

vagy pedig az egyre jobb grafikák által létrejött émelyítő realizmus érzése, de nem elég egy 

diszciplinát figyelembe venni, hiszen itt vannak még a manapság egyre jobban előtérbe 

helyezett és kutatásokat igénylő transmedia storytelling által felvetett kérdések is. Mindezek 

mellett pedig ott vannak azok az általános elemek, amelyek minden művészeti alkotásban benne 

vannak: hogy nem csupán egy művészeti stílus hatása érvényesül ezekben a játékokban, tehát 

nem csak pusztán történelmi játékokról beszélhetünk, hanem akár irodalmi adaptációkról 

történelmi kontextusba helyezve, vagy pedig fantasztikumról különböző ideológiák által. 

 Ezeken felül és egymással kölcsönhatásban pedig még bele kell vonni a pedagógiai 

elméletek különböző elemeit ahhoz, hogy ha végezetül minden a helyén van, akkor valóban 

hiteles, hatékony és modern módon tanítani a diákokat a játékok segítségével. De erre a már 

meglévő játékos kategóriák messze nem elegek, hiszen maga a problémafeltevés és a teoretikus 

háttér is sokkal mélyebb annál, hogy pusztán „belső nézetes háborús játék” vagy „külső nézetes 

kalandjáték”-nak aposztrofáljanak különböző alkotásokat, amelyeket alapvetően a narratívájuk 

miatt vizsgálnak meg.   

 

6.2 Oktatásban felhasznált kategóriák 

 

Négy nagyobb csoportra fogom osztani a játékokat pedagógiai felhasználási 

lehetőségük alapján. Az első csoportban a különböző komplex folyamatokat bemutató 

alkotások lesznek, amelyekben a történelmi háttér a játékosok nagyfokú interaktivitása és a 

hatásmechanizmus alternatív lehetőségeknek teret adó mivolta miatt nem lehet ténytörténelem 

oktatásra használni. Ám annál jobban különböző történelemhez szorosan kapcsolódó 

tudományágak, mint a gazdaság-kereskedelem-katonaság kérdésköréhez kapcsolódó elméletek 

és gyakorlatok reprezentálására.  

A következő csoport azok a szórakoztatóipari alkotásokról fog szólni, amelyben a 

történelmet felhasználják arra, hogy egy szórakoztatóipari produktumot hozzanak létre 

történelmi tényekkel. Ez a kategória helyet ad annak is, hogy a különböző grafikára kihegyezett, 

úgynevezett tömegjátékok hatásmechanizmusait is megvizsgálhassuk, hogy milyen narratív és 

játékmechanikai szinten lehet történelemről beszélni a videójátékokban.  
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A következő kategória a ténytörténelmet nagyfokúan felhasználó, interaktív 

történelemtanításra legjobban alkalmas programokról szól, amelyekben fontos vizsgálandó 

elem a valóság és fikció kapcsolatának helyes különválasztása.  

Végezetül pedig a már fentebb említett művészetek közötti kölcsönhatásoké a főszerep, 

az olyan videójátékoké, amelyekben történelmi korszakok művészeti termékei, mint filozófiai 

ideák vagy képzőművészeti alkotások kapnak helyet, hogy egy teljesen fiktív világon keresztül 

kínáljanak a játékosoknak akár társadalomkritikát akár pedig különböző gondolatok 

reprezentálását.   

Ezt a négy kategóriát pedig a jelenleg – vagyis a 2017. január elsejével hatályos –, 

történelem érettségi követelményrendszerével párhuzamosan fogom vizsgálni, melynek 

következtében ki fogok térni arra is, hogy a különböző kategóriákban részt vevő programok hol 

és milyen közegben használhatóak fel arra, hogy segíthessék a diákokat abban, hogy 

felkészülhessenek a sikeres közép- vagy emelt érettségire. Fontosnak tartom ismét 

megjegyezni, hogy ezek a kategóriák és programok nem helyettesítik a szakirodalmat és az 

elsődleges források felhasználását, hanem mint Wainwright is tette, párhuzamosan a 

tananyaggal, színesítő elemként használhatóak fel, viszont az alapvetően teljesen eltérő 

látószögük és érzékszervi felhasználásuk miatt mégis tökéletesen kiegészíthetik a tankönyveket 

és a szakirodalmat a sikeres felkészülés jegyében.   

 

6.2.1. Komplex folyamatokat bemutató alkotások 

Példának okáért, ha már a tanulmányt tekintem alapmunkának, akkor a Civilization-

széria talán nem a legjobb, ha ténytörténelmet akarunk tanítani. A játékban ugyanis hiába 

menedzselünk egy birodalmat – az ókori Babilóntól egészen a zulukig –, egészen 

időszámításunk előtt 4000-től időszámításunk után 2050-ig – vagy ameddig a játékos el nem 

éri a játék által meghatározott győzelmi státuszok valamelyikét, amely történhet hódítás útján, 

kulturális fölénnyel, diplomáciai győzelmekkel, vagy akár technológiai alapon –, már maga az 

alapfelállás sem alakul a valóság alapján. Bár a beállításoknál lehetséges, hogy a Föld legyen a 

térkép kiinduló alapja, de a maximum tizenkét nemzettel elinduló játékban nem a valódi 

történelmi határok fognak kirajzolódni, sem pedig a valódi nemzetek valódi összetűzései. A 

játék tehát szinte teljesen alternatív történelmet kínál a játékosok számára, amelyben 

ténytörténelmet tanítani lehetetlen. Ellenben, mint ahogyan azt Wainwright is felhasználta, 

különböző történelmi elméleteket, fogalmakat, alapkoncepciókat tökéletesen lehet vele 

ábrázolni. Wainwright többször is kritizálja a Civilization IV-et például a sztereotipikus 
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civilizációválasztás miatt, vagy a különböző kereskedelmi kapcsolatok hiányossága miatt, de 

elismerőbben beszél a már korábban tárgyalt környezeti történelmi tényezőktől (Wainwright 

2014, 584). 

Ebben viszont teljes mértékben igaza van, hiszen a játék tökéletesen bemutatja azt, hogy 

ha egy civilizációt első körben egy arany lelőhely mellett dob le a játékmotor, ahol van kikötésre 

alkalmas partszakasz, továbbá még két hegy is, az a civilizáció már sokkal egyszerűbben indul 

el. Tekintve a népességnövekedést, ha tengeri ellátmány található a farmokon kívül, vagy az 

aranybevételeket, ha arany van a közelben, de beszélhetünk még a több lábon álló kereskedelmi, 

felfedezési lehetőségekről is a hajózást tekintve. A gyártást tekintve az pedig csak hab a tortán, 

ha domb, vagy fa van a város közelében, mivel az megnöveli a termelékenységet és csökkenti 

az épületek felépülési idejét. A Civilization tehát ha ténytörténelem oktatására nem is, de 

absztrakt fogalmak vagy komplex folyamatok, mint a kereskedelem-gazdaság-katonaság 

összefüggő, de önmagában mégis eltérő kapcsolatrendszere, valamint a prosperitás 

fenntartásának bemutatására tökéletes. Ráadásul a fő konzekvenciákat még egyszerűen le is 

lehet vonni mindenki számára, ahogyan azt William Uricchio is megjegyezte, hogy a 

Civilization-ben minél hatékonyabb a termelésben egy civilizáció, annál fejlettebb lesz.19 

A Civilization IV-ben pedig ezekre mindre oda kell figyelni, hogy ha a játékosok elsők 

akarnak lenni a játék által felállított pontrendszerben. A program szinte mindenre ad pontot, 

tehát a népesség és a városaink számára, a térképen elfoglalt terület nagyságára, de még a 

kulturális fejlettségeet, valamint az úgynevezett „social policy” névre keresztelt társadalmi 

előrehaladást is monitorozza. Érdemes még megemlíteni a „wonders”-eknek nevezett fontos 

épületeket, mint a Stonehenge, a brandenburgi kapu, a gízai piramisok, a jordániai Petra városa, 

mivel ezek is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a legtöbb pontot érhessék el a civilizációk 

versenyében. A játék kiegészítőiben, ahol megjelenik a vallás, mint központi elem, még a 

társadalmunk által termelt vallás is szerepet játszik ebben a pontrendszer kialakulásában. A 

program ugyanis alapvetően, ha egyik civilizáció sem éri el a fentebb is leírt győzelmi ágensek 

valamelyikét, akkor a kiszámított pontok alapján hirdet győztest, hogy ha a program saját 

időszámítása eléri a 2050-es évet. Ilyenkor a legtöbb pontot elért civilizáció kerül ki győztesen, 

és habár lehetséges folytatni az adott szcenáriót azután is, csak már érdemi jelentősége nincs, 

mivel a program már „győztest hirdetett”.  

Ez a fajta pontrendszer pedig arra is tökéletes, hogy a játékosokban tudatosuljon, hogy 

ahogyan egy-egy ország irányításában, úgy a játékban sem lehetséges úgy győzni, ha csak 

                                                            
19“Civilization boils down to several ideologically positioned maxims such as the more efficient production, the 

more advanced the civilization.” (Uricchio, 2005, 335) 
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egyoldalúan egy tudományágat fejlesztenek. Tehát lehet kizárólag a katonaságot fejleszteni, és 

birodalmakat lerombolni, de lehet, hogy a térkép másik részén lévő kulturálisan fejlettebb 

birodalom bár kisebb haderővel rendelkezik, de védelmi adottságait tekintve fejlettebb, a 

különböző „wonders”-eknek köszönhetően pedig erősebb perkekkel – extra tulajdonságokkal 

– bír, hovatovább, lehet még a katonai felszereltsége is erősebb. Éppen ez a fajta 

komplexitásteszi tökéletes matériává a Civilizationt akkor, hogy ha komplex folyamatokat 

akarnak tanítani a diákoknak, hiszen habár a játék alap mechamizmusának megértése egyszerű 

feladat, ahhoz, hogy mindenre odafigyeljen a programot élvező egyén, annak azért elég sok 

mindent figyelembe kell vennie akkor, ha sikeres akar lenni.  

Habár, a játék komplexitásának is vannak határai. Ahogyan Wainwright is több ízben 

kijelenti, a program bár összetett és komoly kihívásokat állít a játékosok elé, de nem minden 

aspektusát fedi le a valóságnak. Persze, nem is várhatja el senki, hogy tökéletes stratégiai 

szimulátorokat alkossanak a készítők, de vannak esetek, amikor inkább a politikai korrektség 

köti meg a fejlesztők kezét. Az egyik ilyen aspektus például a rabszolgaság kérdésköre. 

Ahogyan Wainwright fogalmaz „Perhaps most notorious in this regard is Sid Meier’s 

Civilization IV: Colonization, in which European settlers establish colonies, trade with Native 

Americans (without, of course, spreading disease), and happily create productive plantations 

„which theyfarm entirely by themselves!” (Wainwright, 2014, 588) A rabszolgaság tényleg 

teljes egészében hiányzik nem csak a Civiliaztion negyedik iterációjából, de még a következő 

epizódokból is. A rabszolgaság pedig egy olyan történelmi alapokra visszanyúló 

intézményrendszer, amely megkerülhetetlen, és mondhatni szükséges rossz ahhoz, hogy a 

különböző fejlődési folyamatokat tökéletesen bemutathassák történelmileg hitelesen, ami 

viszont megannyi problémát felvethet, különböző társadalmi csoportoktól, mint ahogyan írja: 

„Some are excluded for reasons of political and social sensitivity”. (Wainwright, 2014, 591) 

Wainwright ráadásul nem csak a rabszolgaságot említi meg, hanem egy sokkal 

érdekesebb aspektust is, amely viszont már-már félig-meddig visszakanyarodik az 

enviromental history kérdésköréhez. Ez pedig a különböző betegségek teljes mellőzése a grand 

strategy játékokból. Wainwright abból a feltevésből indul ki, hogy a járványok elsődlegesen a 

különböző helyszínekről érkező, más-más immunrendszerrel ellátott kereskedők 

interakciójából alakult ki, így a különböző járványok elterjedésének legfőbb gócpontja a 

kereskedelmi útvonalak voltak. Mint ahogyan megemlíti, a diákok körében még mindig él az a 

felfogás, hogy a pestis a „sötét középkor” terméke volt, mintsem a robusztus kereskedelmi 
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hálózatoké.20 Vizsgálódásai alapján pedig többször is megemlíti, hogy a különböző 

programokban, mint a Medieval II: Total War, vagy az Europa Universalis csak nyomokban, 

mondhatni véletlenszerűen generálja a pestist és a járványokat, „without any obvious 

connection to the trading system.”(Wainwright, 2014, 589) 

Az ilyen problémák viszont mondhatni, nem feltétlen a készítők hibája, hiszen a 

történészek egésze sem mutat be minden faktort akkor, amikor valamilyen történelmi korszakot 

rekonstruál, nem semmiért alakult ki megannyi aldiszciplinája a historiográfiának, és 

darabolódik fel még jobban a történelemtudomány.  Az akadályt egyébként tökéletesen 

megfogalmazta a szimuláció szót használva Ian Bogost is, aki a szerint vélekedik a dologról, 

hogy a reprezentáció csak úgy lehet sikeres, hogy ha a kiindulási rendszert egy kevésbé 

komplex rendszerben jelenítik meg, méghozzá úgy, hogy a felhasználó tudtára adják a kiinduló 

rendszer szubjektív felhasználását.21 Ez a kijelentés részben megegyezik az általam is 

alátámasztott érvvel, hogy egyszerűen nem lehet mindenre odafigyelni egy-egy program 

kapcsán, minvel Bogost terminológusával élve, egy less complex systemet kell megértetni és 

betaníttatni a játékosokkal. 

A program újabb részeiben ráadásul új szintre emelkedik a birodalom irányítása. A 

Civilization legújabb, 2016 októberében megjelent hatodik részében ugyanis még több 

lehetőséget kapnak a játékosok arra, hogy nem csak a birodalmat, de azokban részt vevő 

városokat is még aprólékosabban lehessen igazgatni. A módszer természetesen nincs annyira 

komplex, és kidolgozott, mint a pusztán városokra fókuszáló CivCity vagy SimCity sorozat, de 

arra mindenképpen elég, hogy egy új mélységet tudjon adni a játéknak. A program újításának 

alapja, hogy a programban már a játékosoknak lehetőségük van körzeteket építeni, amelyek 

aztán kapcsolatba hozhatóak a többi városrésszel, akár munkáskezeket is beleértve. Olyannyira, 

hogy egy játékos létrehozott egy várost, amelyben csaknem hárommilliárdnyian laknak, éhezés, 

boldogtalanság és nagyobb problémák nélkül. Módszerét le is írta, és a hosszas beszámolóból 

kitűnik, hogy igencsak pepecs és aprólékos tervezést igényelt a módszer, ameddig képes volt 

ezt megépítenie. A program viszonylagos mélységét jól mutatja, hogy ahogyan a felhasználó 

írja a kezdeti nehézségeket, hogyan kellett aggresszívan terjeszkednie és eltüntetni mindent az 

adott területről, valamint kereskedelmi és ipari létesítményeket felhúznia minél gyorsabban, de 

                                                            
20“”plague” was a product of “dark ages” or collapses in long-distance communications, rather than a symptom of 

a robust network of trade.” (Wainwright, 2014, 589) 
21„a representation of a source system via a less complex system that informs the user’s understanding of the source 

system in a subjective way.” (Bogost, 2008, 98) 
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ez a végén megérte, hiszen már több mint huszonegy szórakoztató központja volt, a megfelelő 

épületekkel együtt.22 

Ezt az analógiátkövetve, ha ezeket az aspektusokat összevesszük a történelemérettségi 

követelményrendszerével, azonnal kitűnik, hogy találhatóak azonos kapcsolódási pontok a 

kettő között. Persze, érdemes előre leszögezni, hogy nem érettségifeladatok videójátékokkal 

való interpretációjáról van szó, hiszen a követelményrendszer alapvetően írásos forrásokra és 

írásos dokumentumokra támaszkodik – legalábbis mindenképpen mozdulatlan forrásokra, mint 

a képek vagy feljegyzések -, ami miatt az erre vonatkozó részekkel sajnos nem is lehet mit 

kezdeni. De az olyan kompetenciák elsajátítására, mint például rögtön az elején 

megfogalmazott „legyen képes információkat gyűjteni a forrásból megadott szempontok 

szerint, összevetniaz információkat ismereteivel, az eltéréseket megfogalmazni és indokolni.” 

(Vizsgakövetelmények, 2017)23 Világosan látható, hogy ezeket a kompetenciákat megfelelően 

lehet fejleszteni akár a Civilization segítségével. A fent említett civilizációs tényezők, vagy 

pedig az adott birodalom eredményességére mutató faktorok felismerése, hiszen ugyanúgy 

egyfajta információsgyűjtésre sarkalló pontok, amelyeket össze kell vetni a tanuló saját 

ismereteivel és azokból konzekvenciákat levonni, valamint indokolni azokat. Ha pedig ilyen 

komplex folyamatokat képes lesz a diák felismerni akár egy több érzékszervet igénylő alkotás 

segítségével, akkor talán könnyebben fog boldogulni majd az olvasott szöveggel is.  

De tovább böngészve a követelményrendszert, egy nagyon is fontos elvárásra való 

felkészülést segíthetnek elő ezek a komplex folyamatokra épülő alkotások, ráadásul ez mind 

közép mind pedig emelt szinten hasznos lehet a diákok számára. A követelményrendszer egyik 

pontja szerint ugyanis középszinten példákat kell tudni felsorolni arra „hogy a földrajzi 

környezet hatással volt az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulására” 

(Vizsgakövetelmények, 2017)24 A fentebb felsorolt téma pedig egy az egyben egy mankót ad 

ennek a folyamat elsajátításának vizuális megjelenítésére s így egyben az egyszerűbb 

megértéshez. Persze, mint az fentebb is szerepel, ténytörténelemtanítására ez a játék nem 

alkalmas, tehát azt mindig le kell szögezni a diákoknak, hogy ez nem tananyag, de a folyamatok 

                                                            
22„The strategy was to aggressively settle the closest (and required) 20 cities by chopping everything in sight, 

dropping commerce and industrial districts as fast as possible [...] there are 21 entertainment districts within range 

of the capital, the Colosseum, Estadio Do Maracanã, some great engineer buffs, and 20 luxuries in total thanks to 

the great merchants. [….] There is 750 food coming into the capital via trade routes”. Több információ elérhető az 

alábbi linken: 

https://www.reddit.com/r/civ/comments/5cw04v/200_population_supercity_30_neighborhoods_20/d9zrtpv/ 

(2017. január 3.) 
23https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf 

a vizsgakövetelmények elérhetőek az alábbi linken (2017. január 3.) 
24u. o. (2017. január 3.) 

https://www.reddit.com/r/civ/comments/5cw04v/200_population_supercity_30_neighborhoods_20/d9zrtpv/
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megértéséhez mindenképpen nagy segítség, mondhatni történeti földrajzi edutainment-mankó 

lehet. Emelt szinten pedig egyenesen feltételezéseket kell megfogalmazni, amely interaktívan 

átélve egy adott program okozta valódi ok-okozati összefüggéseket mindenképpen segítség 

lehet a diákság számára, hogy könnyebben tudjon kapcsolatot húzni például arra, hogy a 

görögöknek nagyon fontos volt a hajózás fejlesztése ahhoz, hogy civilizációt tudjanak 

kialakítani a szigetes földrajzi elhelyezkedés miatt. Főleg úgy lesz ez nagy segítség, ha pont 

egy szigetvilágon kezdi a játékos az adott szcenáriót, amely miatt hamar megtanulja, hogy a 

hajózás fejlesztése nélkülözhetetlen a civilizációjának a fenmaradásához. De ez egyben azt is 

fogja maga után vonni, hogy más aspektusokban viszont nem tud majd olyan jól fejlődni az 

állandó hely- és nyersanyaghiány miatt, így lehetséges, hogy hódítania kell ahhoz – vagy 

„gyarmatokat” létrehoznia, mint azt a görögök tették –, hogy különböző fontos 

nyersanyagokhoz hozzá tudjon jutni.  

Ha már pedig volt szó városokról és azoknak a tervézésről, azokra viszont vannak sokkal 

összetettebb programok is, amelyeknek potenciálját ugyan nem az oktatásban, és nem komplex 

történelmi elméletek tanítására aknázták már ki, hanem szó szerinti várostervezésre. A játékot 

fejlesztő Paradox Interactive jelentette be, hogy Stockholmban a Cities – Skylines című 

programjukat használják „egy teljesen új lakókerület, a Norra Djurgardstaden felépítése 

Stockholmban. A projekt 12 ezer új lakhelyet és 350 ezer munkahelyet fog teremteni.” (Valyon, 

2016) A Cities – Skylines egy várostervező játék, amelyben a játékosokat komplett városokat 

kell felhúzniuk a megfelelő mennyiségű és minőségű lakóházakkal, utakkal, buszokkal együtt. 

Ebben ráadásul olyan széleskörű feladatokkal is foglalkozniuk kell a játékosoknak, mint a 

buszközlekedés pénzügyileg legjobban profitáló kialakítása, hiszen a program még a különböző 

helyi járatos közlekedésben részt vevő utasok számát is monitorozza, amely alapján a játékosok 

megszabhatják, hogy melyik városrészre mennyi busz járjon. Persze ennél hétköznapibb 

dolgokkal is foglalkozni kell, mint a lakók szórakoztatása, a megfelelő kórházi ellátás, vagy a 

dugók elhárítása, egyszóval minden olyan nézőpont, amelyet egy polgármesternek figyelembe 

kell vennie. Éppen ezért látták jónak a projektet kivitelező Swedish Building Services-nél, hogy 

egy játékot használjanak fel a kerület megvalósításának tervezéséhez, mint ahogyan a 

szóvivőjük, Erik Kalmaru (2016) is nyilatkozta: “Computer games have shown to be a very 

effective tool to build engagement and generate ideas, but also to visualize the process.”   

Megjegyzésként viszont kijelenthető, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy a játékot 

milyen szinten modifikálják – vagy egyáltalán használják fel a tényleges tervezésnél, - hiszen 

a hasonló kollaborációknak sokszor inkább a marketing szempontjából fontos üzenete van. 

Persze, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne valóban felhasználni a játékot vagy a jövőben ne 
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lehetne még jobban belevonni a különböző programokat grafikus motorjaik szempontjából 

hasonló helyzetekre, vagy akár oktatásban is gyakoroltatni a különböző játékokkal akár 

mérnököknek, akár környezetmérnököknek az elsajátítandó elméletet gyakorlatban. De, mint a 

bevezetőben is említettem, fontos a kritikai vizsgálat ahhoz, hogy valóban a lehető legjobb 

formában és minőségben lehessen integrálni egy adott szórakoztatóipari terméket ahhoz, hogy 

annak akár a felhasználók számára is gyakorlati haszna legyen.  

A történelemtől viszont kicsit eltávolodva, a hasonló programokat akár segítségként fel 

is használhatja egy oktató a földrajz-fakultáción azok számára, akik földrajzból szeretnének 

majd érettségizni. Már rögtön a földrajzi követelményrendszer az alábbi mondattal nyit: 

„földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében”. 

(Vizsgakövetelmények, 2017) 25 A különböző település- és gazdaságföldrajzi programok pedig 

ebben nyújtanak hatalmas segítséget. Persze, nem a földrajzi fogalmak és a geográfia 

megértésében, hanem inkább a gazdaságföldrajz keretein belül, de a szakavatottak talán 

felhasználhatják a Cities egyik kiegészítőjét, a Natural Disastert, amelyben különböző 

természeti katasztrófák keserítik meg a felépített városok mindennapjait, amelyeknek azért van 

földrajzi vonatkozása. A témába nem szeretnék jobban belemélyedni, mivel nincsenek ilyen 

szakos tapasztalataim, inkább csak színesítőként szerettem volna szót szólni róla.  

Persze számtalan további példát lehetne felhozni, hiszen ezek az aspektusok nem csak 

a Civilization-franchise sajátjai, hanem valamennyi grand strategy játéknak, mint például 

Wainwright tanulmányában felhozott Europa Universalis-sorozat, vagy a militaristább 

hangvételű Total War-széria számára is. A történelmi szempontból komplex kérdések 

vizsgálata ugyanis sokkal egyszerűbb, főleg úgy, hogy ha minden játéknak megvan a maga 

prioritást élvező oldala, amely miatt egyéb lehetőségek viszonylag háttérbe szorulnak. De mint 

már említettem, ez a tudomány területén is így van, hogy valamire helyezni kell a hangsúlyt. 

Hasonló játékok közül viszont nem csak a középkori témákban találhatunk példákat, hiszen a 

már korábban említett játékfejlesztő és kiadó Paradox Interactive második világháborús 

stratégiája, a Hearts of Iron-sorozat már évek óta töretlen népszerűséggel vezeti be a fotel 

hadvezéreket a második világháborús hadviselés stratégiai elemeibe. A sorozat félig-meddig a 

Total War-széria és a Europa Universalis keverékeként felfogható, mely alapvetően militarista 

hangvételű, de a sikerhez nem elég a pusztán katonai fölény, mivel más-más gazdasági és 

stratégiai erőforrásokat is figyelembe kell venni ahhoz, hogy megvédhessék, vagy éppen 

                                                            
25https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/foldrajz_vk_2017.pdf A 

vizsgakövetelmények elérhetőek az alábbi linken. (2017. január 3.) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/foldrajz_vk_2017.pdf
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elpusztíthassák Európát. Ha pedig megnézzük az érettségi követelményrendszert, akkor akár 

egy előre beállított szcenárió keretében a különböző hadmozdulatok, háborús jellemzők 

bemutatására mind közép- és emelt szinten is felhasználható a program a – „A második 

világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei” jeligére.  

Magyar példákat is megemlíthetnénk egyébként hasonló témájú alkotásokban, elég csak 

a ’90-es évek magyar játékfejlesztési reneszánszára gondolni, köztük is a rendkívül komplex és 

külföldön is remek kritikai és közönségfogadtatásban részesülő Imperium Galactica első és 

második része, amely a mai napig az űrstratégiai játékok egyik etalonjának számít. Persze, 

érdemes megjegyezni, hogy az űrstratégia már nem feltétlen sorolható teljesen ebbe a 

kategóriába, hiszen teljesen fiktív környezetben játszódik, amely inkább a gazdasági-katonai-

társadalmi kérdések vizsgálatára alkalmas, pusztán áthallással és esetleges véletlen 

összeegyeztethetőséggel valós történelmi eseményekre, így ez is inkább a marginális kategórián 

belül is periférikusan megemlíthető program.  

Nem úgy, mint az 1848 elnevezésű program, amelyről még az akkori oktatási miniszter, 

Magyar Bálint (2005) is így nyilatkozott:  

„A személyes élménynél nincs maradandóbb tanulási forma. Egészen más valamit 

átélni, cselekvő résztvevőként bekapcsolódni, mint csak a tanár előadását hallgatni vagy 

érdemjegyért adni feleletet arról. Az 1848-49-es szabadságharc hazánk egyik 

legdicsőbb küzdelme, a magyar nemzet öntudatra ébredésének időszaka, annak 

megtestesülése. A játék nem csupán segít megérteni a történelmi helyzetet, hanem a 

hadműveletek sikeres vezetéséhez, a nyerő játszmához el kell sajátítani a csaták 

hátterében húzódó történelmi tényeket, a korabeli politikai viszonyokat is. S persze 

figyelembe kell venni az adott pillanatban a természeti adottságokat (pl. időjárás, a 

folyók vízjárása), a katonák harci kedvét és számos más szempontot is. Meg kell érteni, 

kik, miért és hogyan kötöttek szövetséget.”26 

 

A játék félig-meddig egyébként a Total War-széria magyar adaptációjaként is tekinthető, bár 

igaz, hogy grafikailag sokkal szerényebb, nem beszélve a kevésbé széles mélységekről és 

játéktérről. Ettől függetlenül az egységek, a harcrendszer, a térkép grafikai megvalósítása mind-

mind a már akkor nagy múltra visszatekintő grand strategy alapjait ülteti át magyar 

környezetbe. Es éppen ezért ízig-vérig magyar, olyannyira, hogy a játékot maga az Oktatási 

Minisztérium berkein belül lehetett ingyenesen beszerezni, előzetes regisztrációt követően. A 

programról nincs tudomásom, hogy valaha is oktatási célokra felhasználták-e történelemórákon 

– az akkori számítógépparkok felszereltségét tekintve valószínűleg nem –, így nem is érheti 

                                                            
26https://sg.hu/cikkek/35947/ingyenesen-letoltheto-az-1848 a nyilatkozat itt elérhető (2016. december 8.) 

 

https://sg.hu/cikkek/35947/ingyenesen-letoltheto-az-1848
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sem a fejlesztőket, sem pedig a játékot az a vád, hogy eleve oktatási célra szánták, így 

nyugodtan megemlíthetem ebben a kategóriában a programot. Megjegyzésképpenviszont 

furcsa, hogy Magyar Bálint már 2005-ben Magyarországon is megfogalmazta, hogy a játékokat 

miért lehet oktatás szempontjábóltökéletesen integrálni valamilyen formában, de valahogyan 

az alább olvasható hangzatos elméleti érvek gyakorlati megvalósításából ezeddig megsem 

láthatott a szakma semmit. Ahogyan ő fogalmazott (Magyar, 2005):  

„A diákság számára - tizenéves korban - különösen vonzó az a lehetőség, hogy mindezt 

egy számítógépes stratégiai játék teszi lehetővé. A történelemtanítás szempontjából 

kedvező, ha ez nem csupán egy fikción alapuló, öncélúan erőszakos játék, hanem a 

magyar nemzet történetének fontos része. A korrajz szempontjából fontos, hogy 

hitelesen ábrázolt helyszínek, felszerelések, egyenruhák jelenjenek meg. A játék éppen 

ezért lehet érdekes az idősebb korosztályok, a tanárok, a szülők számára is. A korszak 

alapos megismerése a játék leírásának elolvasásával is lehetséges. A résztvevőnek 

kitörölhetetlen, személyes élményei is lesznek a magyar nemzet függetlenségéért vívott 

szabadságharcáról”  

 

Ezek a szavak és érvek pedig egybevágnak a külföldi szakirodalom megallapitasaival is, 

ahogyan fentebb már utaltam rá. 

De visszatérve a Cities – Skylines analógiájához, a birodalommenedzselős játékokhoz 

sorolnám oktatás szempontjából a különböző városépítő játékokat is. Ilyen például a történelmi 

hitelességgel korlátoltan rendelkező Caesar-sorozat is, amelyben az ókori Róma felépítésében 

és menedzselésében játszhatunk nagy szerepet, de megemlíthetném még a CivCity: Rome, 

SimCity, vagy akár az Anno sorozatokat is, amelyek hasonló elven alapulnak és végső soron 

ugyanazokat a dolgokat kell a játékosoknak elérni, mint a fentebb említett Cities-be. Vagyis, 

hogy a város prosperitása zavartalan legyen, az emberek boldogok legyenek, a város pedig 

növekedjen, kihasználva mind a környezetében, mind pedig a belső erőforrásaiban rejlő 

lehetőségeket. Ezek a különböző településszerkezetekre épülő játékok pedig nem csak a 

városokban jól használható, hiszen, mint a Farming Simulator 17 sikere is mutatja – a játékból 

csaknem egy millió példány talált már gazdára27 -, van igény akár az agrárszektort bemutató 

programokra is, ahol a játékosoknak nincs más dolguk, mint vetni, aratni és egy farmgazdaságot 

irányítani. A földrajzoktatásban itt is hangzatos lehet a talajszektor vizsgálata, bár a program 

szerintem nem nyújt ennyire mély vizsgálódási faktort a játékosok részére. Persze, ehhez kell 

egyfajta játékosi affinitás is, hiszen csakúgy, mint a birodalomépítős játékok, úgy ezek is 

némileg rétegjátékok, amely nem mindenki számára jelentene olyan fokú edutainment-élményt, 

mint akár a felszínen könnyen megtanulható és egyszerűen használható Civilization-széria.  

                                                            
27http://www.pcguru.hu/hirek/nagyon-jol-fogy-a-farming-simulator-17/39234 további információ a linken (2016. 

december 8.) 

http://www.pcguru.hu/hirek/nagyon-jol-fogy-a-farming-simulator-17/39234
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Összegezve tehát elmondható, hogy az ebben a kategóriában felsorolt játékokban a 

gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok kérdésének vizsgálata sokkal hangsúlyosabb lehet a 

történészek számára, míg a diákok-játékosok felhasználva az alternatív történelem okozta 

narratív szabadságot - kombinálva ezt egy nagyfokú interaktivitási igénnyel a játékosok 

részéről -, talán kicsit közelebb jutnak komplex kérdések megértéséhez és megvizsgálásához. 

Mint például, hogy Anglia miért lehetett a természetföldrajzi helyzetét és erőforrásait 

figyelembe véve az egyik legnagyobb katonai és gazdasági nagyhatalom a 16-17. században 

úgy, hogy alapvetően azért voltak nála nagyobb területű és népességű országok is akkoriban – 

viszont ez a vonatkozás mindenképpen szükséges az angliai alkotmányos monarchia 

megértéséhez, ami középszintű tananyag. 

 

6.2.2. Szórakoztató alkotások történelmi háttérrel 

Ténytörténelmet tekintve viszont vannak a stratégiai játékoknál sokkal hitelesebb 

alkotások is. Bár sokan, talán rögtön az Age of Empires-t hoznák fel példaként, amelyben bár 

van igazságtartalom, személyes meglátásom szerint, az AoE-féle játékok külön kategóriát 

alkotnak az oktatásban betöltött szerepük miatt. Talán tanítási szerepük ezeknek a legkevesebb, 

amelyben bár a narratíva szempontjából valamilyen történelmi közegbe ültetik ezeket a 

játékokat, de mint pusztán eszközt ahhoz, hogy elmesélhessék az alapvetően fiktív történeteket. 

Bár fontos tény, hogy az Age of Empires valóban jó arra, hogy a különböző korszakok 

egységeit, azoknak neveit, felszerelését és meg talán a kinézetét is hitelesen megtanulhatja a 

játékos belőle – például a trirema és a balliszta katonai nevekkel talán ekkor találkoznak életük 

folyamán először –, de a játék alapvető történetvezetése mégis teljesen fiktív, mind a 

dátumokat, mind talán a katonai eseményeket tekintve. Persze, annyiban azért nem tér el a 

valóságtól, hogy a lándzsások itt is ütőkártya a lovasság számára, valamint az íjászok használata 

nagyban megnöveli a katonaság hatékonyságát, de ezek inkább hadtörténeti ismeretek tanítása 

szempontjából fontos, különböző stratégiai tulajdonságok fejlesztése mellett, amelynek például 

egy katonai akadémián van létjogosultsága, de az osztálytermekbena tény történelmet nézve 

annal kevesebb. Persze azért, különböző forráselemzéseknél, ahol előfordulhatnak ókori 

katonai terminológiai szakkifejezések, mindenképpen egyszerűbb lesz a diákok számára a 

szöveg megértése és beágyazódása is a feladatba, mintha egyáltalán nem ismernék ezeket a 

kifejezéseket – habár, manapság egyre kevesebb szerepe jut az ókori görögöknek vagy a 

rómaiaknak az érettségi vizsgán, viszont a játék későbbi epizódjai már a középkorban 

játszódnak, ahol Angliát és Franciaországot is irányítanunk kell.  
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 Ha viszont nem ténytörténelmet akarunk tanítani, akkor viszont a militárisabb jellegű 

stratégiai játékoknak, mint például az AoE és társainak, valóban van létjogosultsága, akár 

akadémiai közegben is. Ezekben a programokban ugyanis a bázis kiépítése, és annak 

mindenféle aspektusból való felépítése gazdaságilag és társadalmilag viszonylag visszafogott, 

a nagyobb hangsúly az ellenfél táborának elpusztításán van, amely nem érhető el addig, 

ameddig a megfelelő számú haderőt a játékos nem építi ki. Emiatt pedig, ezekben a játékokban 

főleg a katonai erő meglétén van a hangsúly, ami miatt mind a hadjárat mikrogazdasága, mind 

a pályák felépítése arra épül ki, hogy mihamarább megszerezze a játékos a kellő mennyiségű 

katonai erőt ahhoz, hogy legyőzhesse ellenfelét. Itt tehát bár szükség van az alapvető gazdasági 

stratégiák helyes kiaknázása, de nem olyan szinten, mint azt egy grand strategy játékban 

elvárják a játékostól, ahol a katonaság csak a győzelemhez szükséges szint egy ágense.   

Ellenben, ha elvonatkoztatunk a stratégiai játékoktól, itt már műfajt tekintve nagyobb a 

szórás, hiszen ebbe a kategóriába tartoznak a különböző FPS-ek is, például a Call of Duty-

sorozat első két része, amely a világháborús csatákat dolgozta fel, de csak, mint alapot ahhoz, 

hogy a játékosok végig küzdhessek magukat a játékon. Tény, hogy például a széria World at 

War címet viselő epizódja már-már realisztikusabban közelítette meg a témát az amerikai-japán 

összeütközésekben a lángszórók és égő testrészek látványával, de akkor is a történelmi 

kontextus egyfajta framework-ként tekinthetőek ezekben a programokban. Ráadásul itt is 

tanúbizonyságot kapunk arra nézve, amit Wainwright „political and social sensitivity”-nek 

nevez, miszerint a játékokat valamilyen szinten fel kell áldozni a realizmus oltárán, azért, mert 

a valóságnak is vannak olyan szegmensei, amelyek a tömegetszociálisan vagy emocionalisan 

érzékenyen érintené, vagy éppen az tabutéma. A most következő néhány bekezdés egyfajta 

kitekintés lesz, hiszen bár szervesen nem kapcsolódik sem a történelemhez, sem az oktatáshoz, 

de a játékok hatás mechanizmusának vizsgálata olykor mindenképpen fontos ahhoz, hogy 

megfelelő minőségben tudja mind a kutató, mind a tanár felhasználni az adott produktumot az 

oktatásban vagy a történelmi kutatatásokban. Ugyanis, míg egy stratégiai játéknak nem a 

grafika és a képi megjelenítés a legfontosabb, addig egy FPS – belső nezetes –, vagy egy TPS 

– külső nezetes - játéknál annal inkább fontosabbaz, hogy mennyire valósághűen képesek 

reprezentalni a narratív elemeket a fejlesztők. 

Ilyen reprezentálni való narratív elemek például a vér és szexualitás megjelenítése– 

vagy épp még nem jelenítése - a videojátékokban. Ha már a Call of Duty-t vesszük alapul, 

akkortalálható példa arra is, hogy a vér és erőszak hogyan jelenik meg még egy játék 

szempontjából is irreálisan, valamint arra is, hogy mi az amikor már túlságosan is valóságosan 

ábrázolnak egy-egy részletet, amely mar negatívan hat a játékos érzelmi állapotára.  
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Az egyik ilyen irreális aspektus a vér és a sérülések reprezentálasa ezekben a játékokban. 

Ugyanis bár a ’90-es évek nagy FPS hős korszakában még nem, dejelen játékok szinte 

mindegyikében már automatikusanújra töltődő életerő van, vagyis ha a játékos egy lövést vagy 

sérülést kap, akkor elég csak egy darabig fedezékbe vonulnia ahhoz, hogy utána teljes 

mértékben újra funkcionális legyen. Természetesen tény, hogy egy alapvetően a 

szórakoztatásra kihegyezett programban nem lehet minden mértékben valóságra hagyatkozni, 

főleg nem a fatálissebesülések esetén: „such Ramboesque behavior is in stark contrast to the 

reality  that a soldier injured  by  gunfire  or  shrapnel is  usually  incapable  of  further  serious 

combat.” (Wainwright, 2014, 594) Hiszen ha a játék valóságosan működne – vagy akár 

történelmileg hitelesen –, akkor már egy lövéstől a játékosok meghalnának, amely inkább lenne 

demotiváló, mintsem motiváló tényező. Persze, érdemes megjegyezni, hogy sok esetben pont 

ez a fajta kihívás ad plusz élményt a programnak, mint a nehézségéről ismert Dark Souls 

sorozat, vagy más programok esetében a new game+ játékmód, ahol sok esetben egyetlen 

lehetősége van a játékosoknak arra, hogy elhalalozzanak. Amikor ez megtörténik, akkor 

kezdődhetelölről a játék, nincs checkpoint. 

A Call of Duty viszont talán az egyetlen olyan sorozat, amely hideget és meleget is 

kapott a kevésbé es a túlzott realizmus használatáért. A 2009-ben megjelent modern hadviselést 

bemutató Modern Warfare-trilógia második darabjában ugyanis a játékosok részt vehetnek egy 

terrorcselekményben, amelynek az a célja, hogy egy reptéren szinte az összes civilt meg kell 

ölnie egy fedőakcióban dolgozó CIA ügynöknek, hogy a terrorista brigád bizalmát elnyerje. A 

„No Russian” címet viselő pálya hatalmas tömeghisztériát váltott ki, és még a mai napig 

foglalkoznak vele egyes külföldi fórumokon, hogy mennyire volt etikus egy ilyen jelenet 

bemutatása. Volt, aki egyet értett vele, például a Destructoid újságírója, Jim Sterlingúgy 

fogalmazott a jelenet kapcsán, hogy a videójátékoknak nem kellene félniük a rendkívül 

ellentmondásos témáktól, hiszen a videójátékok alapvető célja, hogy szórakoztassanak és 

elborzasszanak is egyszerre.28 Ám mások, mint a Daily Telegraph újságírója Tom Hoggins 

mereven elzárkózott az egész elől, azt mondva, hogy ez egy szörnyű, öncélú esemény volt, 

amelytől már csak aközben elborzadt, hogy nézte.29 

                                                            
28„A statement that videogames need not be afraid to tackle incredible controversy and make bold statements on 

modern day politicial issues. […] It's a statement that videogames can affect emotions and provide stories that 

don't just entertain, but also shock, surprise and even disturb.”https://www.destructoid.com/why-i-will-support-

modern-warfare-2-153852.phtml a cikk elérhető itt (2016. december 9.) 
29http://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/6460444/Call-Of-Duty-Modern-Warfare-2-leaked-

footage-analysis.htmla cikk elérhető itt (2016. december 9.) 

https://www.destructoid.com/why-i-will-support-modern-warfare-2-153852.phtml
https://www.destructoid.com/why-i-will-support-modern-warfare-2-153852.phtml
http://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/6460444/Call-Of-Duty-Modern-Warfare-2-leaked-footage-analysis.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/6460444/Call-Of-Duty-Modern-Warfare-2-leaked-footage-analysis.html
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Az évek múltával bár a kedélyek lecsillapodtak, sőt 2012-ben már többen felfedezték 

annak alkalmazhatóságát, hogy talán az ilyen jelenetek miatt lehetne a játékipar sokkal 

kulturálisabban elfogadottabb tényező. Laura Parker szerint a játékok bizonyíthatják, hogy ezek 

egyfajta eszközök arra, hogy szórakoztassanak, és olyan módon fedezhessék fel az emberi 

természetet, amely empátiát ébreszt a játékosokban, amellyel hamarább elérhető a kulturális 

elfogadás.30 Hasonlóan pozitív álláspontot fogalmazott meg Matthew Payne is, aki egy könyvet 

is szentelt a hadviselést bemutató játékoknak 2016-ban Playing War: Military Video Games 

After 9/11 címmel.Ebben a könyvben Payne külön fejezett szentelt a Modern Warfare-

trilógiának Narrative Subjectivity and Sacrifical Citizenship in Modern Warfare Series címmel. 

Amelynek a zárófejezetében azt a megállapítást teszi, hogy a játékosok a hasonló jelenetek 

átélésével nem csak azt az ilúziót veszítik el, hogy egy végletekig kipolírozott, mondhatni 

fantasztikumot élnek át, hanem képesek ez által újra értelmezni a modern terrorizmusnak és 

hadviselésnek az alapvető jellemzőit. (Payne, 2016, 83-84)31 

Persze, mint fentebb említettem, ennek az aspektusnak vajmi kevés köze akár a 

történelemhez, akár annak tanításához. Sőt mitöbb, az erőszak ábrázolása miatt ezeket a 

programokat középiskolai keretek között bemutatni sem lehetne a 18+ korhatárbesorolás miatt, 

hiába tudja mindenki, hogy a tanulók jórésze ezeken a programokon nő fel. Bár tény, hogy 

kortárs történelemtanításhoz, állampolgári ismeretek tanításához, mint a terrorizmustól való 

félelem és annak leggyakoribb előfordulásai lehetőségeinek vizuálisan való bemutatásához az 

egyik lehető legjobb módszer. A legfőbb kérdés ebben az esetben nem is az, hogy a vér és 

erőszak hogyan jeleníthető meg jól, vagy rosszul a videójátékokban, hanem az, hogy évek óta 

miért egyre jelentősebb téma ezeknek az előtérbe helyezése. Hiszen a videójátékokban a vér és 

erőszak évek óta visszatérő tényező, sőt az első hőskorban, a ’90-es években és a 2000-es évek 

legelején talán sokkal inkább erőszakosak és vérgőzösek voltak ezek a programok, mint 

manapság.  

A miértre pedig egy egészen érdekes elmélet is született 2007-ben Clint Hocking 

tollából, ez pedig a ludonarratív disszonancia. Bár a kifejezés talán elsőre furcsának tűnik, de 

annál jobban érthető, hogy külön-külön vizsgáljuk a komponenseket. Az iPon egyik 

                                                            
30If mainstream games could prove instrumental both as entertainment products and as methods of exploring 

human nature in a way that could imbue people with empathy, the cultural recognition we have so long courted 

would finally arrive”http://www.gamespot.com/articles/is-it-time-for-games-to-get-serious/1100-

6384304/elérhető itt (2016. december 9.) 
31Slaughtering unarmed citizens or dying an unceremonious death [..] is a stark, but one might argue strangely 

welcomes corrective to the sanitized and citizen-less representations of combåt that dominate the history of video 

war games. […] These first-person deaths are justified within the interconnected storylines, thus diffusing their 

potential to prod the gamer into reexamining the precepts of post-modern war.” (Payne, 2016, 83-84) 

http://www.gamespot.com/articles/is-it-time-for-games-to-get-serious/1100-6384304/
http://www.gamespot.com/articles/is-it-time-for-games-to-get-serious/1100-6384304/
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munkatársa, a Neocore Games egyik fejlesztője valamint a Gamestar munkatársa, Farkas 

Balázs a következő módon foglalta össze a ludonarratíva valamint a kognitív disszonancia 

definícióját (2014):  

„Egy videojáték esetében a játékmenet, a történet, a történet kibontakozását elősegítő 

módszerek (a játékon belül pl. rádióüzenetek, levelek, a környezetünk állapota), a 

hanghatások, de a grafikai stílus is hordozhat narratív komponenseket. A teljes 

ludonarratíva jobb esetben ezek harmonikus egyensúlya, az egyes vizsgált elemek 

megfelelő szintézise.”32 

Míg a kognitív disszonanciát a következőképpen foglalja össze: „ Ez egy pszichológiai 

szakkifejezés, amellyel azt a jelenséget írjuk le, amikor egyszerre érzünk két különféle, olykor 

ellentétes jelentésű benyomást. A kognitív disszonancia írja le pl. a „buyer’s remorse” („vásárlói 

megbánás”) nevű jelenséget is [….]” (Farkas, 2014) 

Röviden tehát arról van szó, hogy a Modern Warfare esetében – és nem csak itt, a cikkben 

szerepel még a 2013-as Tomb Raider valamint a később megemlítendő Elder Scrolls – Skyrim is 

-, már olyan szinten előrehaladottak a grafikai és a narratív komponensek hogy már-már 

valóságosnak érzékeljük ezeket az aspektusokat, vagy pedig már-már a koncepciótól túlságosan 

is elütnek ezek az elemek. Ilyen lehet például az előrehaladott történetmesélés, történetvezetés 

filmszerűsége, a játék fotorealisztikus megközelítése grafikailag, amely miatt a játékost 

pszichológiailag zavarni fogja, ha a játékban már-már a valóságban is megtörténhető elemek – 

mint civilek tömegmészárlása – érhetőek el olyan grafikai formában, amely olykor már a 

fotorealisztikusság határát súrolja. Talán emiatt a természetes undorérzet miatt sem nagyon 

készülnek belső nézetes filmek sem, amelyek a főszereplő szemszögéből nézve mutatná be a 

gyilkolást – talán egyedül a Hardcore Henry című 2015-ös akciófilm az egyetlen példa az FPS 

filmek forgatására.  

A ludonarratív disszonancia kifejezés egyébként nem csak ezt fedi le, legfőképpen arra 

használják, amikor a játék alapvető koncepciójával ellentétes játékmeneti sablonelemeket 

ültetnek át a készítők a programokba, éppen ezért kizökkennek a játékosok a beleélés 

folyamatából. Ennek a hatásmechanizmusnak a megvizsgálása pedig rendkívül komoly vizsgálati 

tényező mindazok számára, akik videójátékokkal akarnak foglalkozni akár az oktatás, akár a 

kutatás berkein belül. Ugyanis még a kutatás szempontjából legjobban felhasználható programok 

is játékmeneti szempontból le vannak maradva a narratív elemektől. A kifejezést egyébként 

                                                            
32https://ipon.hu/jatekok/ludonarrativ_disszonancia___mi_baj_a_kedvenc_jatekainkkal/2226/ (2016. december 

10.) 

https://ipon.hu/jatekok/ludonarrativ_disszonancia___mi_baj_a_kedvenc_jatekainkkal/2226/
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először a Bioshock első részében használták – ennek legutóbbi, 2013-as iterációja még szerepelni 

fog a dolgozatban -, mikor is a játékmenet nem volt teljesen összhangban annak koncepciójával, 

amely miatt valami nem volt rendben. Ez pedig főleg a 2013-as epizódban bontakozik ki, amikor 

is az Inifine nevű részben, a főhős feladata kimenekíteni egy kislányt egy lebegő utópiából, a 

Columbiáról. A játék alapőkoncepciója tehát ez - köztük megannyi más kutatni való témával -, a 

fő sztorivonal fő részében nincs más dolga a játékosnak csak az esztelen lövöldözés és gyilkolás, 

amely kicsit kizökkenti a játékost az állandó belső kérdéssel, hogy „mégis miért?” Mint ahogyan 

Balázs is írja cikkében „egyik játéknak sem indokolja a története, hogy több száz embert 

mészároljunk le 10-20 óra alatt”  

Ha pedig már a játékosokban felmerül egy ilyen kérdés, hogy egy adott, komoly, felnőtt 

programnak, amelynek a koncepciójába szorosan nem tartozik bele a gyilkolás, akkor már látható, 

hogy a videójátékok hamarosan felnőnek arra a szintre, amikor tényleg komoly anyagként lehet 

akár tanítani belőlük is. Ha például az ölési faktort úgy jellemzik, mint egy alapvetően csak a 

bebetonozott játékmeneti klisét, amely visszamaradt „kövület” ezekben a játékokban, akkor lehet, 

hogy találnak rá komplexebb, újabb, innovatívabb megoldást, amely ugyanúgy nem akasztja meg 

a program folytonosságát és pörgősségét, és még az alapkoncepcióba is jobban illeszkedik. Az 

ilyen kérdések feltétele és megoldáskeresése pedig megmutatja, hogy miért is lehet ezekkel a 

programokkal érdemben már foglalkozni.  

Az efféle vizuális érzékenységre, vagy ahogyan máshogy nevezik, Uncanny Valley-re, 

esetleges émelyítő realizmusnak is nevezett jelenségre példa még a szexuális ábrázolás. Tény, 

hogy egyre több játék foglalkozik már szexuális tartalmakkal – mint a Witcher 3 többszörös 

szexjelenetei, vagy a Heavy Rain egyéjszakás kalandja -, de valahogyan még mindig képtelen 

a gamer társadalom ezt elfogadottan kezelni. Legújabb példa talán erre a 2016 novemberében 

megjelent Ubisoft játék, a modern időben játszódó Watch Dogs 2 – amelynek első része remek 

példa erre a kategóriára, hiszen szerepet kap benne a 2003-as északkeleti áramszünet –, 

amelyben már szerepet kapnak a nemiszervek is. A dologból kisebb botrány is adódott, ugyanis 

az egyik játékos kiposztolt egy képet, amelyen az egyik nem játékos karakternek (NPC mint 

non-playable character) kilátszódott a nemi szerve, és ami miatt ideiglenesen letiltották a Play 

Station Network fiókját, mivel megsértette az alapelveket, attól függetlenül, hogy a készítők 

gondosan kidolgozták ezeket a fajta részeket is a játékban. Ebből a példából is látni, hogy nem 

minden esetben tudnak még elrugaszkodni a gyermeteg vonaltól sem a játékos társadalom, sem 

pedig a közönség, mert sokan felesleges cselekedetnek tartották az efféle realitást a játékokban.  

Visszatérve viszont a történelmi háttérhez, ebből a kitérőből is látni, hogy ezek a 

programok alapvetően csak a hatásmechanizmusaik megvizsgálásához, különböző aspektusok 
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marginális módon való történelmi összekapcsolására lehetségesek. Viszont talán ezek a játékok 

a legjobb beugrók ahhoz, hogy ilyen szempontból is meg legyenek vizsgálva ezek az alkotások, 

ugyanis ezeknek a programoknak a komplexitása messze nem olyan összetett, mint a már 

fentebb tárgyalt stratégiai játékoké, így ezek a játékok képesek arra, hogy a történelmi háttér 

mellett gyorstalpalót és játékmechanikai vizsgálódásai alapot is nyújthassanak, amellyel 

könnyebben megérthetőek és felhasználhatóak a többi kategóriában részt vevő játékok. 

Vizsgálódásai szempontból viszont nem lenne célszerű előrébb helyezni ezt a kategóriát, mert 

történelmi hitelessége és vonatkozása ennek a kategóriának már jóval több, mint a grand 

strategy játékoké, mondhatni vice versa alapon működik a két kategória. Ugyanis a grand 

strategy játékok a komplexebb gondolatokat, ideákat, folyamatokat reprezentálják megfelelően, 

a kellő mélységű játékmenet mellett, ám a historiográfiától némileg távolabb elhelyezkedve. 

Míg ez a kategória magának a játékok hatásmechanizmusához nyújt megfelelő minőségű 

alapot, kellő mennyiségű történelmi hitelességgel ahhoz, hogy akár néminemű ténytörténelem 

tanításához is használható legyen az absztraktabb elméletek mellőzésével. 

Plusz, van még egy hatalmas különbség a két kategória játékai között. Ez pedig viszont 

már nem játékmeneti, hanem narratív szempontból fontos. Ugyanis míg a grand strategy 

játékoknak nincs igazából előre megírt, lineáris történetvezetése, addig az ebben a kategóriában 

tárgyalt játékoknak már van meghatározott szkriptje, amely előre megírt, és sem a történet, sem 

pedig a benne szereplő történelem megváltoztatására nincs lehetőség sem a játékos döntései, 

sem pedig a játékmenet által. Marcus Schulzke tanulmányában – amelyről később szó is lesz -

, ezt tökéletesen megfogalmazta, amivel egybevág az általam alkotott gondolatmenettel is, 

kiemelve hogy ezek a programok alkalmasak arra, hogy a játékosok történelmi kontextusban 

gyakorolhassanak minimális kontrollt az események felett, de anélkül, hogy túlságosan is 

megváltoztatnák azt, vagy a történelem valódi menetét (Schulzke, 2013, 263).33 

Míg azért a stratégiai játékokban a játékos döntései megannyiban befolyásolják egy-egy 

adott birodalom, vagy éppen város jövőjének alakulását, addig ezekben a programokban a 

játékmenet csak egy eszköz arra, hogy átéljük a játék forgatókönyvírója által megírt történetet, 

alapvetően nincs befolyásunk annak alakulására, alternatív történet alkotására nincs lehetőség. 

Még akkor sem, hogy ha a készítők meghagyják nekünk a választás szabadságát az úgynevezett 

morális RPG-kben, amelyben bár megannyi szcenárió mentén befejeződhet a történet, mint 

                                                            
33„[…] they are ideally suited for immersing players in a historical context and allowing them to exercise 

some control over events without fundamentally altering the nature of the conflict or changing the course of 

history.” (Schulzke, 2013, 263) 
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például a Dragon Age, Witcher-sorozatokban, de ezek a döntések is csak egy-egy befejezés 

eljutásához segítenek, nem pedig a felé, hogy a játékos, ha akarja, megölje akár azt a királyt, 

amelyet meg kellene védenie. Természetesen adott körülmények között ez is megtehető, de 

csak akkor, ha a készítők számoltak ezzel a lehetőséggel, így kanyarítottak egy olyan 

végkifejletet, amelyben a játékos ezt megteheti, szabad kezet kapva az efféle döntés felé, 

máskülönben nem ajánlja fel a játék ezt a narratív opciót sem a dialógusok során, sem pedig a 

játékmenet alatt semmilyen körülmények között. Mivel ilyen fokú szabadsága nincs a 

játékosnak, így könnyedén megvizsgálhatók azok a háttérbeli narratív világépítő elemek, 

amelyekkel a fejlesztők dolgoztak, amelyek, mint már fentebb is tárgyaltam, számtalanszor 

veszi elő a történelem különböző korszakait.     

Nincs is erre jobb példa – csak hogy a Call of Duty-széria maradjon továbbra is az 

analógia alapja –, mint a hidegháború és a Call of Duty másik alszériájának, a Black Ops-

sorozatnak a kapcsolata. Bár, mint ahogyan a széria általában, a Black Ops sem a lehető 

leghitelesebben mutatja be a Hidegháborút, mint olyat, de a különböző undercover operation-

ökkel tökéletesen meg tudják ragadni a hidegháború szellemiségét. Mint azt mindenki tudja, 

hogy a Hidegháború nyílt konfrontációt nem hozott a két szuperhatalom között, de azért 

megannyi titkos akció volt, amely katonailag is megpróbálta gyengíteni mind két felet. Az 

általános köteteknél is említett Matthew Wilhelm Kapell és Andrew B. R. Elliott által 

szerkesztett Playing with the Past – Digital Games and the Simulation of History-ban található 

egy tanulmány Clemens Reisner tollából, aki egy egész tanulmányt szentelt a Black Ops és a 

Hidegháború kapcsolatának The Reality Behind It All Is Very True”: Call of Duty: Black 

Opsand the Remembrance of the Cold War(Reisner, 2013, 247-261)címmel. Bár a tanulmány 

alapvetően inkább az audiovizuális kapcsolatokat, valamint a grafikai reprezentációt és a 

játékosra ható ingereket vizsgálja, és kisebb szeletet jelentenek a történelmi szempontok és azok 

hitelessége, de néhány értékes gondolatot megfogalmaz azzal kapcsolatban, hogy miért is lehet 

alapvetően felfedezni a játékban a történelmi hitelesség szikráját.  

A már fentebb általam is használt Bogost less complex system mentén haladó 

vizsgálódást ő is felteszi, valamint Gonzalo Frasca némileg sarkalatosabb, de az analógiát 

tekintve hasonlót megfogalmazó tanulmányát is szóba hozza, amelynek ráadásul „Simulation 

vs. Narrative. Introduction to Ludology” a címe, ezzel is visszautalva az általam is megemlített 

ludonarratíva kérdéskörére, amely elsőszámú a játékok hatásmechanizmusát vizsgálva. Reisner 

viszont fontosabb eszköznek az általa csak authenticity-nek hívott módszert tartja, amely nem 

csak azzal áll kapcsolatban, hogy történelmileg egy adott alkotás a történészek szempontjából 

mennyire hiteles, hanem egy plusz réteget is beemel, melyben a társadalom által elfogadott 
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„történelmet” is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy egy játékot autentikussá nyilvánítson a 

közönség.34 

Reisner a tanulmányában ugyan nem vizsgálja mélyrehatóan a történelmi aspektusait a 

Black Ops-nak, azt főleg nem pedagógiailag, mint inkább médiakommunikációs szempontból, 

de megteszi ezt helyette az ugyancsak ebben a kötetben található Marcus Shulczke, aki szintén 

felhasználja tanulmányában a sorozatot. A Refighting the Cold War: Video Games and 

Speculative History című munka viszont kiemeli, hogy a videójátékok miért is remek eszközök 

az absztraktabb korszakok elmagyarázásában és azok pedagógiai módszereit is kiemeli, 

ráadásul sokkal szebben megfogalmazza azokat a gondolatokat is, amelyeket én magam is 

tettem a videójátékok alkalmazhatóságáról. Shulczke egy rövid Briley cikkben megemlített 

pedagógiai megállapítás kapcsán tesz pontot amellett, hogy a hidegháború szubjektivitását a 

megszokott médiai elemek szinte képtelenek rendesen, érthetően megjeleníteni.35 Ez pedig 

valóban elvezet egy olyan probléma kérdésköréhez, amely a mai tanárok számára is gondot 

okoz. 

Hiszen a végzős középiskolások bár hiába rohamtempóban haladnak át a Hidegháború 

eseményeinvalószínűleg képtelenek azt a teljes egészében felfogni, nem csak a miatt, mert a 

háború menetét tekintve teljesen elüt az eddigiektől, hanem azért is, mert annak lénye 

erőteljesen a szuvjektív érzelmekből tevődött össze, mint a félelem vagy a bizonytalanság, vagy 

olyan fenyegetések, amelyek csak félig-meddig voltak felismerve.36 Pedig a középszintű 

érettségiben szerepel a hidegháború – igaz, csak az alapvető jellemzői –, sőt az emelt szintű 

érettségi követelményrendszerben még a proxy háborúk egy része is a tananyaghoz tartozik, 

amelyek viszont tényleg elütnek a korábban tárgyalt háborúktól.Erre pedig anélkül, hogy 

valami kézzel fogható, át nem élhető, interaktív bizonyítékot nem adna a tanár a diákoknak, 

nem lesznek képesek felfogni. Főleg nem annak mai napig tartó utórezgéseit, hiszen az 

atomháborútól való félelem még a mai napig egyes művészeti alkotások félelmének 

középpontjában található, „[…]threats that continue to persist after the Cold War has ended”, 

Schulzke szavaival élve. (Sulczke, 2013, 262) 

Vannak viszont olyan esetek is, amikor a fejlesztők szánt szándékkal nem akarnak 

történelmileg hiteles alkotást létrehozni egy alapvetően történelmi játékban, amely okozhat 

                                                            
34The idea of what constitutes an authentic representation, however, is subject to the culture of history in a certain 

period, i.e. a set of conventions that have been socially agreed upon as being historically accurate” (Reisner, 2013, 

249) 
35 „Briley reports that one of the greatest pedagogical challenges when teaching about the Cold War is giving 

students a sense of how the people who lived through the conflict experienced it.” (Sulczke, 2013, 262) 
36„the conflictwas largely defined by subjective feelings, especially fear and a sense of uncertainty. […]by threats 

that were never realized or that were only partially realized.” (Sulczke, 2013, 262). 
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egyfajta zavart is, de egyben jó példát is mutat arra, hogy miért kell előtte alaposan 

megvizsgálni egy programot, mielőtt olyat szeretnének bele látni, amely alapvetően nincs is 

benne. Az Xbox One konzol egyik legszebb 2013-as nyitócíme a Crtyek által fejlesztett Ryse – 

Son of Rome, amely a játékosokat Rómába invitálja, ám egy abszolút alternatív idősíkba. A 

program egy külsőnézetes hack&slash, amelyeknek az az alapja, hogy gamer szakzsargonnal 

élve „hentelhessen” a játékos, vagyis általában közelharci fegyverek segítségével minél több és 

hosszabb, változatosabb csapást mérjen az ellenségek garmadájára mielőtt ő megsérül, ezzel is 

pluszpontokat szerezve és nagyszámú ellenséget megölve. A program alapvetően a római 

hadviselést mutatja be remekül a közkatonákon keresztül, amelyet tökéletesen ki is vitelez, 

szinte érződik a római hadgyakorlatok kifinomultsága és a római hadrend kötött rendjének 

erőfölénye a barbárokkal szemben. De én játékban még nem láttam ennyire kvázi hitelesen 

reprezentálva a rómaiak egyik legfontosabb politikai névtelen fórumát, röviden a falakat, hiszen 

a játék során megannyi obszcén falfirka és más graffiti található az ókori Rómában elszórva. 

Ez pedig bár talán furcsán hangzik elsőre, de a valóságban tényleg a rómaiak megannyi 

falfeliratot használtak, mint arról Kristina Milnor Graffiti and the Literary Landscape in Roman 

Pompeii monográfiájában is értekezik. (Milnor, 2014) Ettől függetlenül viszont történelmi 

szempontból nézve egy abszolút „hiteltelen” alkotás a Ryse, de ezt a fejlesztők be is vallották 

egy interjú során.37 

Itt tehát látható, hogy akármennyire is kezdené el egy történész vagy a történelmet 

ismerő ember magyarázni, hogy az adott események miért nem lehetnek lehetségesek. Mint 

ahogy Nero idejében még nem állt a Colosseum, valamint a Boudica-összeesküvés is kicsit 

másként történt, nem beszélve arról, hogy Boudica seregei nem hogy Rómába nem masíroztak 

be, de még harci elefántjai sem voltak, de mindez felesleges lenne, mivel a játék bevallottan 

egy fiktív történet, hiába a valóságos történelmi háttér. Igaz, a fejlesztők nyilatkozatában az is 

szerepel, amelyet már fentebb említettem, hogy azért történelmileg vannak hiteles részei, mint 

a már általam is említett római harcmodor alkalmazására felkértek egy római hadtörténészt is, 

hogy a lehető leghitelesebben adhassák vissza a római katonák hadmozdulatait.38 De alapvetően 

azért ők mégis csak egy szórakoztató alkotást szerettek volna készíteni történelmi háttérrel, 

                                                            
37 „We've been thinking of the game as something of a historical mash-up. […] One time period just wasn't enough 

for us. We loved the craziness of Nero, but the Boudica story of rebelling against Rome was irresistible. So we 

picked the stories we liked best and wove themtogether into a fiction.”http://www.develop-

online.net/interview/interview-crytek-on-ryse-s-rise-to-xbox-one-launch-title/0186651 az interjú itt olvasható. 

(2016. december 9.) 
38„Fans of history will enjoy the depth of accuracy we went to with some details – we even hired a Roman combat 

historian so we could make the characters move in a way realistic to the weight and type of weapons they use.” 

u.o. (2016. december 9.) 

http://www.develop-online.net/interview/interview-crytek-on-ryse-s-rise-to-xbox-one-launch-title/0186651
http://www.develop-online.net/interview/interview-crytek-on-ryse-s-rise-to-xbox-one-launch-title/0186651


49 
 

mintsem egy történelmileg hiteleset, szavaikkal élve kreatívan szerettek volna lenni a 

történelemmel.39 Így tehát, mint látható, ténytörténelmet teljesen felesleges ebből tanítani akár 

még megemlítés szintjén is, mert a játékosokat/diákok fejét ezzel csak össze lehet zavarni.  

Ezek a játékok, csakúgy, mint akár az AoE vagy a legújabb Battlefield-iteráció, a 

Battlefield-1 figyelemfelkeltő elemként tekintenek a történelmi alapokra, amelyekbe később az 

erre fogékonyak elmélyülhetnek, mintsem valódi tudást kapnának ezekből a programokból. 

Ideológiát ugyan vehetnek belőle: például, mint az új Battlefield-1-ben az emberi élet 

múlandóságának remek bemutatása azzal, hogy a prologusban nem egy főhőst alakítunk, hanem 

közkatonákat, akiknek a halálával mintegy „átugrunk” egy új testbe, és a játékban kiírják az 

éppen elesett testünk nevét és születési idejét. De összességében ebben a kategóriában inkább 

a pusztán szórakoztatásé a főszerep, melyben rendkívül korlátozott szerepkör jut a történelmi 

alapoknak, ám annál nagyobb arány a különböző hatásmechanizmusok vizsgálatának – persze, 

mindezt előzetes vizsgálódással, hogy az adott játékot készítők nem-e direkt változtatták meg 

a történelem vonalát drasztikusan.  

 

6.2.3. Ténytörténelemmel foglalkozó alkotások 

Akadnak viszont olyan játékok, amelyek ténytörténelmen alapulnak, az interakció 

mélységének hála pedig valóban fel lehet ezeket a játékokat akár középiskolai órai keretekben 

is használni arra, hogy taníthassunk belőle. A 2000-es évek végén az Ubisoft gondozásában 

megjelent Assassin’s Creed sorozat például pontosan ilyen.  

Bár tény, hogy a játék fő sztorija itt is fiktív alapokon nyugszik, ahol is a közeljövőben 

egy technológiai újításnak hála az emberek átélhetik az őseik emlékeit. Az Animusnak nevezett 

program mondhatni a még gyerekcipőben járó VR – virtual reality– csúcstechnológiai 

megvalósítása, amely egyben egészségügyi bravúr is, hiszen a program hozzáfér az ember 

DNS-éhez, amelynek a kódrendszerében tárolódik a játékos összes rokonának emléke a 

különböző szekvenciákban, amelyek szinte teljes egészében újraélhetők az Animus 

segítségével. A sorozat itt részben a Mátrix-filmtrilógiát is kölcsönveszi, hiszen a főszereplő 

össze van kapcsolódva a géppel, amely egy virtuális játszóteret is létrehoz a számára, amely 

felfogja az Animusban lévő személy ősi rokonának ingereit és emlékeit, ezzel létrehozva egy 

játékteret amely félig-meddig nyitott, de félig-meddig zárt is. Ugyanis a főszereplő ilyenkor a 

rokonának a testébe bújik, az ő érzéseit veszi át, mondhatni újraéli az életét és képtelen 

kapcsolatot létrehozni az emlékekkel valós időben, viszont magát a testet ő irányítja, azokat a 

                                                            
39„We respected history, but wanted to be creative with it.” u.o. (2016. december 9.) 
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mozdulatokat, amelyeket a rokona elsajátított, azokat ő maga is megtanulja akkor, ha kikerül a 

gépből. A szimulációban lévő halál viszont sokszor az agyi aktivitás miatt a gépben lévő halálát 

is jelenti, így nem veszélytelen az egész kiruccanás.  

Az Animus működését a csaknem évente megjelenő széria jobban kifejti, így több szót 

nem is áldoznék rá, de mindenképpen szükséges a kerettörténet ismertetése ahhoz, hogy 

megérthető legyen miért is volt zseniális húzás a készítőktől ennek a közeljövőben játszódó 

szálnak a beépítése az egész sorozatba. Ugyanis, mint az az első rész végén kiderül, az egész 

Animust a templomosok irányítják, akik már csaknem ezer éve háborút vívnak az 

asszaszinoknak nevezett szervezettel, akiknek célja nem csupán a világuralom megszerzése, 

hanem az úgynevezett Éden darabjainak összegyűjtése is. Ezek olyan relikviák, amelyeket még 

az emberiség előtti faj, az ugyancsak humán Those Who Came Before hagyott ránk, akik bár 

technológiailag sokkal fejlettebbek voltak, mint az emberek a játék alap idősíkjában, mégis 

halálra voltak ítélve egy hasonló apokalipszis miatt, mint amelyet a 2012. évi napkitöréskor 

jósoltak. A két szervezet ráadásul teljesen eltérően látja a világot, így nem csak hatalomért 

folyik a háború, hanem ideológiai különbségek mentén is, ugyanis míg a templomosok a rendet, 

a fegyelmet és a kontrollt tartják a világ vezető erényének, addig az asszaszinok a szabadságot, 

a szabad fejlődést, valamint az anakronisztikusan hangzó liberális eszméket.  A háborújuk 

ráadásul a színfalak mögött zajlik, így ők bár formálói és cselekvői is voltak a történelemnek, 

de mint ahogyan sokszor utalnak rá a játékban, hogy az ő személyük sosem szerepelt a 

történelem lapjain.  

A történet a történetben-típusú kerettörténet kettős pedig olyan szinten eladhatóvá, 

formálhatóvá és egyben a saját logikai világában kikezdhetetlenné teszi a játéksorozatot, hogy 

ezért voltak a készítők képesek eddig egészen a keresztes háborúktól kezdve a viktoriánus 

Angliáig eljutni a sorozat idővonalán. Ráadásul szinte minden történelmi sémát rá lehet húzni 

a masyafi keresztes hadjáratoktól egészen a reneszánsz kori Itáliáig, a Bizáncot éppen elfoglaló 

oszmán uralomig, vagy akár a forradalmi Párizsig. Sőt ezeket a fejlesztők képesek voltak élettel 

megtölteni oly módon, hogy felhasználták a történelem valós szereplőit és helyszíneit ahhoz, 

hogy egy élő és lélegző sandbox játékot alkothassanak. 

A program ugyanis ki is használja az Animus adta játékteret, tehát a jelenkori szál a 

programnak csak általában a tíz százalékát teszi ki. Megannyi kritika is érte a kiadót, hogy 

egyáltalán szükséges-e a jelenkori szál szerepeltetése a sorozatban mind a kritikusok, mind 

pedig a felhasználók részéről, amelynek gyakran hangot is adnak különböző közösségi 

fórumokon, mint például a Reddit. Ugyanis, csakúgy, mint az Animusban lévő főszereplő, 

maguk a programot használó játékosok is képesek bejárni azt a világot, vagy azokat a városokat, 
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amelyeket az akkori idősíktől függő protagonista is bejár. A játék, mint fentebb is írtam, egy 

sandbox játék, amelynek a lényege, hogy nagy egybefüggő területet töltenek meg a fejlesztők 

élettel, amely szabadon, korlátok nélkül bebarangolható, és a fő történeti szál mellett megannyi 

ügyes-bajos gyűjtögetnivaló és mellékküldetés várja a kalandorokat. Ennek pedig több elméleti 

és gyakorlati haszna is van. 

 Gyakorlati példa az, hogy a program játékideje így a sokszorosára növelhető, szemben 

az előző kategóriában említett FPS vagy TPS játékokkal, ahol bár paradox módon a fejlesztők 

a grafika minél részletesebb, már-már fotorealisztikus való módon megközelítését preferálják, 

viszont ezek a játékok alapvetően a pörgősségre és a gyorsaságra építenek. Ahol pedig kevés 

idő van arra, hogy az egyébként gyönyörűen kialakított játékteret a programot használók a 

megfelelő ideig elemezgessék és elcsodálkozzanak a bámulatos grafikán, hiszen a pörgősség 

miatt tovább kell haladni. Így az átlagos háborús FPS-ek kampányának hossza olyan 6-10 órát 

tesz ki, addig az Assassin’s Creed sorozat átlagos egyjátékos kampányának fő történeti szála 

minimum 15-20 órát ölel fel. Erre pedig még rájönnek a különböző melléktevékenységek, így 

a program hossza akár 100 órára is kitolható, ami idő alatt a játékosok szinte New York teljes 

egészét bebarangolhatják az 1700-as évek végén, de ellátogathatnak a reneszánszkori Rómába 

is.  

A készítők pedig ki is használták a városok adta lehetőségeket és azoknak 

jellegzetességeit, hiszen a programba beleépítettek egy kvázi városnéző körutas lehetőséget, 

amelynek ugyancsak kettős célja van. Elsősorban az, hogy a főszereplőnek fel kell másznia az 

adott város legmagasabb épületeire, amelyek főként a legnagyobb nevezetességei is az adott 

városnak – mint például a Szent Péter-bazilika Rómában, vagy éppen a Notre Dame Párizsban 

–, ahonnan a játékosok „szinkronizálhatják” az alattuk elterülő városrészt, ezáltal a térkép egy 

újabb szelete nyílik meg számukra bejárható útvonalként, az alattuk elterülő utakkal, 

küldetésekkel, gyűjtögetnivalókkal, épületekkel. A játékosok tehát rá vannak kényszerítve 

szinte, hogy bejárják a legfontosabb épületeket – sok ugyanis belülről is meglátogatható -, 

hiszen ha nem teszik, akkor a ködös térképen nem tudnak majd rendesen útvonalakat tervezni, 

vagy pedig tovább haladni. A tanulni vágyó játékosokat pedig a program adatbázisában 

megjelenő cikkek ki is elégítik, így nem elég, hogy csak az adott épületet kell megjárniuk a 

játékosoknak, de akár még egy adatbázis bejegyzést is elolvashatnak az adott épületről, hogy 

milyen célt szolgált, mikor épült, vagy éppen miről a leghíresebb, esetleg hogyan alakult az 

épület felhasználásának múltja. A történelem érettségi követelményrendszere pedig külön ki is 

köti, hogy tudjon felhasználni képzőművészeti alkotásokat egy-egy történelmi korszak 
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sajátosságainak bemutatásához.” (Vizsgakövvetelmények, 2017)40 Erre pedig a program 

tökéletesen képes lesz, hiszen szinte az egész történelemérettségi valamelyik nagyobb 

korszakában megfordulnak a játékosok, ahol nem csak a politikatörténettel ismerkedhetnek 

meg, hanem a legfontosabb épületekkel, képzőművészeti alkotásokkal is. 

Ezek az épületek és városok pedig mind-mind a program által felhasznált időszak 

történészek segítségével újraalkotott játékterek, sőt gyakran még az épületek lemodellezésével 

is megannyi munkát végeznek el. Talán az egyik legnagyobb ilyen épület a 2014-es Unity-ban 

a forradalmi Párizs Notre Dame-ja, amelyen a fejlesztő csaknem két évig dolgozott, hogy az 

egy az egyben megegyező mását láthassák a játékosok viszont a programban. Erre viszont nagy 

gondot is fordítottak, mint ahogyan a Destructoid cikke rá is világít, melyben írják, hogy a Notre 

Dame priorizált volt a fejlesztés során és amennyire lehetséges, 1:1-es modellben szerették 

volna újraalkotni, amelyhez történész segítségét is kérték.41Ráadásul ez pedig csak egyetlen 

épület. Igaz, ami igaz, talán a Unity az egyik legkevésbé jól felhasználható Assassin’s Creed 

rész a ténytörténelemmel foglalkozó alkotások között, de arra mindenképpen jó, hogy a 

játékosok valamiféle elképzelést kaphassanak arra nézve, hogy milyen is lehetett egy igazi 18-

19. századi forradalom, és hogy mennyire máshogy is festett akkor egy-egy ilyen vérontás. A 

szóban forgó épületről itt található egy összehasonlító kép is (II). 

(II) 42 

                                                            
40https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf 

a követelményrendszer az alábbi linken elérhető. (2017. január 3.) 
41:„Seeing that the Notre Dame was prioritized in the development of Unity, a main goal was to recreate it 1:1 to 

stay as true as possible. […] Working with a historian, she researched what every individual section of the cathedral 

looked like during the French Revolution and went about making it as faithfully as she possibly 

could.”https://www.destructoid.com/one-dev-spent-two-years-making-the-notre-dame-in-assassin-s-creed-unity-

282133.phtmlA cikk elérhető itt (2016. december 12.) 

42https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-295cba3fd9ece65ab7c0f46ff1b935cc-c?convert_to_webp=true a kép itt 

található (2016. december 12.) 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vk_2017.pdf
https://www.destructoid.com/one-dev-spent-two-years-making-the-notre-dame-in-assassin-s-creed-unity-282133.phtml
https://www.destructoid.com/one-dev-spent-two-years-making-the-notre-dame-in-assassin-s-creed-unity-282133.phtml
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-295cba3fd9ece65ab7c0f46ff1b935cc-c?convert_to_webp=true
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Azt persze mondanom sem kell, hogy ez a művészettörténet hallgatóknak, vagy 

esetlegesen a középiskolába annyira utalt rajzórákon mennyire hasznos lehet. Hiszen a hitelesen 

visszaadott épületek stlíusjegyeit tökéletesen lehet bemutatni az Assassin’s Creed-en keresztül, 

itt elég akár csak egy játékmeneti videó arról, ahogyan a játék főhőse felmászik egy-egy 

nagyobb épület tetejére, és a közben lévő művészeti jegyeket a tanár akár be is tudja mutatni. 

Legyen az egy kiszögellés, vagy egy rózsaablak román stílusú épület esetén, de már a fentebb 

említett Notre Dame óriási méretét is impozánsan be lehet mutatni a játékon keresztül, de 

megemlíthetjük még akár a Brotherhood-ban a Vatikán épületeit, mint a Szent Péter-

székesegyházat, vagy a konstantinápolyi Galata tornyot is. Azt azért megjegyezném, hogy 

persze a diákoknak érdemes elmagyarázni, hogy a kiszögellések, ablakok elrendezése a 

valóságban nem úgy van, hogy akárki felmászhatna ezekre pusztán ügyességből, tehát azért 

érdemes itt is erősen forráskritikát alkalmazni.  

Ráadásul nem csak ezek a legfontosabb előnyei annak, hogy ha a diákok 

bebarangolhatják a hitelesen kreált városokat. Hanem az is, hogy ezek segítségével a játékos 

jobban elmerül magában a megalkotott világban, jobban beleélheti magát a programba és 

többfelöl érkező ingereket is kap nem csak a ténytörténelmet nézve, hanem akár a középkori 

Velence vagy Róma mindennapjait tekintve is, de újra fel lehetne hozni Párizst is. 

A játéktér interaktivitása viszont csak egy pozitívum, ami miatt kiválóan lehet 

felhasználni egy történet a történetben-típusú játékot kombinálva azt egy hatalmas történelmi 

játéktérrel. A másik ilyen eset maga a történet, amely bár tény, hogy a fejlesztők elmondása 

szerint fiktív történet, de nem olyan historical mash-up mint a fentebb említett Ryse. Ha a 

játékot tanításra használná fel valaki, ugyanis rögtön le kellene szögeznie, hogy igen, a játék 

alaptörténete bár fikció, de a történet felhasznál megannyi személyt, eseményt, helyszínt, 

kulturális utalást és épületet, amely a valóságban valóban létezett, élt vagy megtörtént. Csak 

persze, figyelni kell arra, hogy a játék alaptörténete miatt az asszaszinok és templomosok harca 

miatt hogyan változtatták meg a valódi eseményeket, mint például az Assassin’s Creed II 

kiegészítőjében, a Brotherhood-ban Cesare Borgia halálát. Cesare Borgia ugyanis valóban 

1507-ben halt meg, ugyanúgy Vianában, ugyanúgy a kastély ostroma alatt, ahogyan a 

Brotherhood végén is, csak éppen nem a játék protagonistája, Ezio Auditore da Firenze keze 

által, hanem közkatonák lándzsája végzett vele. Persze, a játék itt is csak olyannyira módosítja 

a valódi történelem alakulását, amely esetleg fel nem teszi a „mi van ha mégis?” kérdéskörét, 

hiszen az a lándzsa jöhetett volna akár egy asszasszintól is. Ezt az egy epizódot leszámítva, 

viszont minden úgy történt, ahogy a valóságban., amelyet így a diák az asszociációknak hála 
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nagyobb valószínűséggel fog megjegyezni, mintha azt a történelemkönyvben olvasná – hát még 

ha meg is nézte a Borgiák című sorozatot! 

Ez pedig tökéletesen lefedi a fejlesztők által használt „[…] a work of fiction that depicts 

the real events […]” kifejezést, vagyis ez egy fiktív történet a valóságon alapulva. A készítők 

pedig annyira komolyan gondolják, hogy a történelem az ő játszóterük, hogy a Unity-ben 

például nem csak a kiadó „házon belüli történésze” vett részt a munkálatokban, hanem 

egyetemi professzorok is csatlakoztak a stábhoz. Köztük a Sorbonne egyetem professzora, Dr. 

Jean Clement Martin, aki a forgatókönyv megírásában segédkezett, sőt néhány változtatást is 

alkalmazott a sztorin. De a mindennapi élet megalkotásában segített a Quebeci Egyetem 

professzora, Laurent Torcot is.43 Ettől függetlenül, a francia Liberális Párt nemtetszését fejezte 

ki a program kapcsán, miszerint szerintük Robespierre szörnyként van ábrázolva – 

„Robespierre est présenté comme un monstre”44–, és az egész játék nem más, mint egy nagy 

propaganda. A párt kijelentése egyben igazolja azt a feltevést is, hogy a hasonló játékokat 

érdemes felhasználás előtt olyanféle kritikai megvilágítás alá is vonni, hogy esetleg melyik 

oldalt tüntetheti fel jobb fényben a valóságnál, hiszen a készítők szubjektivitása akkor is benne 

lesz a programban, ha „We try very hard to portray things as factually as possible.”(2014) 

A történelmi hitelesség viszont olykor akadályt is okozott a kiadónak, visszakanyarodva 

arra a kérdéskörre, hogy mennyire szükséges egy játékban a realizmus használata. A 

nemzetközi állatvédő szervezet a PETA ugyanis erőteljes kritikával45 illette mind a fejlesztőket, 

mind pedig a kalózvilágban játszódó Black Flag-et azért, amiért a játékban szigonnyal kell 

bálnákra vadászni. A PETA kirohanása már csak azért is elgondolkodtató, hiszen, mint ahogyan 

később az Ubisoft is fogalmazott, hogy ez annak idején a kalózok aranykorának egyik kedvelt 

elfoglaltsága volt, és nem szerettek volna semmit pozitív fényben feltünteni, mint ahogyan a 

szegényes higinéiát, az alkoholizmust, vagy a hajólopást sem.46 Felvetődik a kérdés tehát, hogy 

ha a fejlesztők a „political and social sensitivity” miatt kivágnák a hasonló részeket, mint a 

bálnavadászat, vagy a kocsmázásokat és részeg embereket, akkor mennyire lehetne hitelesnek 

nevezni az adott programot. Ezen aspektusok elhagyása ugyanis már történelemhamisításnak is 

                                                            
43https://www.fastcocreate.com/3037212/the-fun-violent-history-lesson-inside-assassins-creed-unitylink elérhető 

itt (2016. december 12.) 
44http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-politique/melenchon-s-enerve-contre-assassin-s-creed-de-

la-propagande-contre-le-peuple_1768691.html a hanganyag meghallgatható itt (2016. december 12.) 
45 „Whaling […] may seem like something out of the history books, but […] it’s disgraceful for any game to glorify 

it. PETA encourages video game companies to create games that celebrate animals—not games that promote 

hurting and killing them.” http://www.ign.com/articles/2013/03/06/peta-condemns-assassins-creed-4s-whaling-

as-disgraceful a nyilatkozatok elérhetőek az alábbi linken(2016. december 12.) 
46„"History is our playground in Assassin’s Creed. Assassin’s Creed IV Black Flag is a work of fiction that depicts 

the real events during the Golden Era of Pirates. We do not condone illegal whaling, just as we don’t condone a 

pirate lifestyle of poor hygiene, plundering, hijacking ships […]." u.o. (2016. december 12.) 

https://www.fastcocreate.com/3037212/the-fun-violent-history-lesson-inside-assassins-creed-unity
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-politique/melenchon-s-enerve-contre-assassin-s-creed-de-la-propagande-contre-le-peuple_1768691.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-politique/melenchon-s-enerve-contre-assassin-s-creed-de-la-propagande-contre-le-peuple_1768691.html
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nevezhető lenne, vagy akár mondhatni a történelem romantifikálásásának is, mint ahogyan az 

történik manapság megannyi film és sorozat esetében, csak hogy elkerüljék a csúf igazságot az 

alkotók a politikai korrektség miatt.  

A sorozat egyébként nem csak egyik személyes kedvencem, de a kutatásom egyik fő 

tárgya is lesz majd az elméleti szakasz lezárását követően, ez lesz a fő csapásvonala az elméleti 

részek gyakorlati oktatásban való interpretálásának majd. Kutatásom tárgya az Assassin’s 

Creed észak-amerikai trilógiája lesz majd, amely 1756-tól egészen 1783-ig követi nyomon az 

amerikai történelmet, benne a hétéves és az amerikai függetlenségi háborúval, mindezt úgy, 

hogy a fiktív történelembe ágyazzák bele a legfontosabb amerikai szereplőket Washingtontól 

Benjamin Franklinig, nem beszélve az olyan eseményekről, mint a bostoni teadélután, vagy a 

labradori tengeri ütközet. Természetesen itt is kritika alá kell venni a képernyőn látottakat. 

Például azt, hogy a fejlesztők melyik oldal szája íze szerint részesítik előnyben a történetet és 

miért, de ezek dramaturgiai-narratív alapja a valóságon alapuló eseményeket követi le, sőt, még 

a városok játékban látott rekonstrukciója is történészek segítségével történt, mint ahogyan azt 

az amszterdami Vrije Universiteit 2016. májusi egyetemi előadásán Maxime Durand, a játékot 

fejlesztő Ubisoft Monstreal vezető történész kutatója is bemutatta.47 Az észak-amerikai trilógia 

ráadásul azért is remek választás, mert viszonylag nagy időintervallumot fed le, tehát láthatjuk 

az amerikai kolóniákat ahétéves háború idején – ráadásul a Rogue nevű program elején még a 

templomosok és az orgyilkosok szemszögéből is –, de egyben a függetlenségi háború alatti 

időszakban is, amelyben a politikai-társadalmi változásokat remekül érzékeltetik a fejlesztők. 

Bár a programok fő csapásvonala New York és Boston környéke, de a trilógiához szorosan 

ugyan nem kapcsolódó Liberation rész például Luisianában játszódik, valamint a trilógia első 

felvonása a Karibi szigetvilágban, ahol hangsúlyos szerepet kapnak a különböző 

rabszolgatelepek is, köztük talán az egyik legkegyetlenebb és legismertebb, Saint-Domingue.   

Ha pedig megnézzük az érettségi követelményrendszerét, láthatjuk, hogy több korszakot 

is lefed a játék politika- gazdaság- és mikrotörténeti eseményeket nézve. Az Oszmán Birodalom 

kialakulásához remek példa a Revelations Isztambulja, amely 1511-ben játszódik, tehát már 

Bizáncot immáron Isztambulnak hívják, az Oszmán Birodalom hamarosan Mohácsnál 

megrendítő erejű vereséget mér a magyarokra, és benne található a fiatal, ambíciózus Szulejmán 

szultán is, aki többször is kapcsolatba kerül a játék főhősével. Belőle megismerhetjük kicsit az 

akkori oszmán hitéletet, mindennapokat, kulturális különbségeket, valamint azokat a belső 

konfliktusokat, amelyekkel az Oszmán Birodalomnak akkor szembe kellett néznie, s egyben 

                                                            
47 http://av-media.vu.nl/VUMedia/Play/c7da00b942c24015bbb023f95db4c5351d az adás elérhető az alábbi linken 

(2016. december 12.) 

http://av-media.vu.nl/VUMedia/Play/c7da00b942c24015bbb023f95db4c5351d
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meg is erősítették őket, de a katonai hierarchiáról is szó esik benne. A középszintű reneszánsz 

kultúrához egy igazi aranybánya lehet a reneszánsz Itáliában játszódó második rész, valamint 

annak kiegészítője a Brotherhood, amely már Rómába viszi el a játékosokat, a megszokott 

történelmi hitelességen alapulva. Az emelt szintű amerikai függetlenségi háborúról pedig már 

szót ejtettem fentebb, így arra ismét nem térnék ki. Megemlíteném még alapvető segítségnek a 

Unity-t is, de a 2017-től hatályos követelményrendszerben nem láttam egy szót sem a francia 

forradalomra vonatkozólag, amely még annak idején benne szerepelt a 

követelményrendszerben. Bár a Unity, mint fentebb írtam az egyik legkevésbé felhasználható 

része lenne a sorozatnak, de abban is találhatóak olyan ténytörténelmmi dátumok és események, 

amelyeket a készítők azért napra pontosan akkor helyeztek el a történetben – például a Bastille 

ostroma, vagy a nagy guillotine mészárlások. Az ipari forradalom hatásaira pedig 

mikrotörténeti és életmódtörténeti szempontból felhasználható lehet a legújabb Syndicate is, 

amely a viktoriánus Angliában játszódik és a fő történeti szál behatóan foglalkozik a gyári 

munkások mindennapi akadályaival, az iparosok pénzügyi machinációival és a 

kizsákmányolásról, nem beszélve a kapitalizmus kialakulásának mozzanatival. Az ipari 

forradalom ráadsul mindkét szinten követelmény, így akár mindkét félnek hozhat pozitív 

mozzanatokat a program.  

Az Assassin’s Creed-széria felhasználhatóságátjól mutatja, hogy a program 2008-as 

startja óta megannyi szakirodalom született már a programról, köztük megannyi történelmi 

aspektusból vizsgálta a játékot.  Eugen Pfister recenziójában például azt vizsgálta, hogy a Black 

Flag világában a kalózok társadalma milyen szinten demokratikus, de a patriotizmus 

kérdéskörét is körbejárta aUnity-val. Samantha Schäfer pedig mester képzésének a 

szakdolgozatát szentelte az észak-amerikai trilógia egyik meghatározó tagjának, Haytham 

Kenwaynek, de a The Journal of the Canadian Game Studies Association magazinban jelent 

meg Adrienne Shaw politikai reprezentációt vizsgáló tanulmánya az Assassin’s Creed III 

kapcsán.  

Viszont nem csak ebben a formában található szakirodalom a sorozatról, hanem egy 

olyan szegmensben is, amelyben a fejlesztők jól felismerték, hogy egy brand kapcsán nem 

szabad pusztán egy médiumot figyelembe venni, ahhoz, hogy a felhasználók tájékozódni 

tudjanak. Ezt pedig a tanároknak is figyelembe kell venniük, tehát a diákot nem feltétlen muszáj 

csak az Assassin’s Creed játékokkal tanítani, mert a sorozatnak megannyi más médiumon is 

vannak tartalmai. Az univerzumépítésnek ezt a jelenségét pedig transmedia storytelling-nek 

nevezik, amely nagyon egyszerűen megfogalmazva Samantha Schäfer által annyit tesz, hogy a 

transmedia egyszerűen valami a médián keresztül, vagyis, hogy hasonló vagy ugyanolyan 
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tartalmakat más-más platformon is megjelentetnek.48 A helyzet azonban nem ennyire egyszerű 

ahhoz, hogy megmagyarázzuk, mi is a transmedia storytelling ahogyan azt Samantha Schäfer 

témavezetője, és a már fentebb említett doktori értekezés szerzője, Connie Veugen is 

megjegyzi: „transmedia storytelling still needs to be researched as the terminology has proven 

to be multi-interpretable.”(Veugen, 2016, 1). Ráadásul a játékok szempontjából még ez mindig 

olyannyira kérdéses, hogy 2003-ban még Henry Jenkins úgy nyilatkozott, hogy a játékok egy 

teljesen más szegmensét jelentik a jelenségnek, mivel ahogyan Veugen összefoglalja a játékok 

nem arra valók, hogy kiszélesítsék a narratív média elemeit, hanem hogy a játékosokat 

belevonják annak világába.49 

Ettől függetlenül viszont az Assassin’s Creed széria ugyanis az egyik 

legdinamikusabban növekedő franchise a modern értelemben vett transmedia storytellinget 

figyelembe véve, hiszen a sorozat megtalálható könyv formájában is – ezek részben a fő 

történeti szálat, részben vele párhuzamos történeket mesélnek el –, de képregényként is, 

amelyek más-más aspektusát mutatják be a sorozat univerzumának. Így, az oktatóknak sem 

feltétlen csak a játékokat kell felhasználniuk ahhoz, hogy ténytörténelmet tudjanak tanítani a 

hallgatóknak – a kellő forráskritikát alkalmazva –, hanem sikerülhet a diákoknak olyan 

részleteket is adni akár a sorozat alapján írt könyvekből, amelyek hasznosak lehetnek számukra. 

Vagy, mint Wainwright is tette, történetelméleti – vagy akár ténytörténelmi – témákat 

megvizsgálni a játékban található narratív elemek segítségével, mint például a bostoni 

Teadélután játékban való bemutatása. Itt pedig, jelen állás szerint ez igazolja is Jenkins 

feltevését, hogy bár valóban, a játék inkább „[…]be explored and experienced through game 

play” (Veugen, 2016 1) de éppen ezért szerves része a transmedia storytelling-nek, hiszen egy 

másféle platformon keresztül, egy másféle formát öltve képes bővíteni nem csak a széria 

kánonját, de népszerűsítenie is annak narratív koncepcióját és magát a franchise-ot is.  

Összegezve az eddig leírtakat, ki kell emelni, hogy, mint ahogyan mindenhol, itt is 

érdemes forráskritikát alkalmazni. De talán a történelmi hitelességet összehasonlítva a többi 

kategóriával, plusz az interaktivitást és a narratív adottságokat figyelembe véve – na meg a 

játékosoktól elvárt kognitív kompetencia szintjét tekintve –, talán az Assassin’s Creed sorozat 

                                                            
48„In basic terms, ‘transmedia’ simply means that something happens ‘across media.’ When we talk of something 

being done transmedially, it corresponds to what used to be called cross-media, which nowadays mostly refers to 

the same or similar content being released on different platforms.” (Schafer,2015 16) 
49„Whereas the story is expanded in the more traditional narrative media such as novels, comics, television, and 

films, games are not used to “expand” the narrative, but can be used to immerse the player in the story world.” 

(Veugen, 2016, 1) 
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az egyik legjobb példa arra, hogy mind egyetemeken, mind pedig középiskolákban jó tananyag 

válhasson belőle akár az elsődleges, akár a másodlagos tanulást figyelembe véve.  

 

6.2.4. A történelemmel közvetve foglalkozó alkotások 

Eddig volt szó tehát a történelmi háttérrel rendelkező, alapvetően szórakoztató céllal 

készült termékekről, a történelemmel behatóan foglalkozó interaktív alkotásokról, valamint a 

komplex kérdések megtárgyalását segítő játékokról is, de úgy gondolom, hogy még van egy, a 

tárgyalt csoportokhoz ugyan csak marginálisan, de akkor is hozzá tartozó, már-már az 

interdiszciplinaritás határát feszegető csoport. Ezek pedig azok a játékok, amelyek tartalmaznak 

ugyan történelmi vonatkozást, de csak esetlegesen, az alapnarratívába beágyazva, közvetett 

módon. Ezek pedig a különböző fiktív világokban játszódó videójátékok, amelyeknek a világa 

teljesen kitalált, mindenféle irodalmi és művészeti stílusötvözetet összegyúró alkotások, de 

akkor is megtalálhatóak benne olyan politikai-társadalmi tartalmak, amelyek közel hozzák 

ezeket a világokat a valós történelemhez.  

Például a Bioshock Infinite fő helyszíne egy lebegő város, amely egy teljesen alternatív 

1900-as évek elején játszódik, de az egyik legtökéletesebb reprezentációja az amerikai politikai 

szociológus Seymour Lipset híres munkájának, amelyben leírja az amerikai exceptionalizmust, 

mint ideológiát. Ráadásul nem csak ez az egy aspektus található meg a játékban, hiszen egy 

kőkemény valláskritika is, megjelenik benne továbbá a rabszolgaság kérdésköre is, de az 

általános amerikai gőg is, nem beszélve az olyan művészeti irányokkal, mint a steampunk, a 

retrofuturizmus vagy a Beaux Arts.50 

A játék története pedig nagykanállal merít ezekből az elemekből, már a kezdetektől 

fogva. Columbia ugyanis egy fiktív, az 1893. évi világkiállításra készült alkotás, melyben 

Kolumbusz négyszáz évvel korábbi partraszállását volna megünnepelni. A hatalmas lebegő 

város, amelyet az úgynevezett quantum levitation tart lebegve aztán száműzve lett az Egyesült 

Államokból a valós történelmi eseményeken alapuló kínai boxerlázadás után, miután tüzet 

nyitottak a civilekre. A felhők közé kényszerített városon ezek után hatalmas polgárháború tört 

ki, amelyet végül a Founderseknek nevezett csoport élt túl, akik egy elitista, szélsőségesen 

nacionalista, álkeresztény diktatúrát vezettek be, kőkemény fehér szupremáciával, melyet a 

                                                            
50Frank G. Bosman a Heidelbergi Egyetemen közzétett tanulmányában, ezt írja: „as the idea that the 

United States of America are ’qualitatively different’ from other nations[…]The notion is based on egalitarianism, 

individualism, republicanism, populism, and laissez fairez capitalism, thought of as all belonging to the one 

American history and culture.”(Bosman, 2014, 175.) 
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Father Comstock irányít és megváltóként tisztelik John Booth-t, aki lelőtte Abraham Lincolnt, 

hiszen ő volt az aki eltörölte a rabszolgaságot. 

A program alapvetően tehát teljesen fiktív világban játszódik, a tudományos-

fantasztikus irodalom alműfajaival karöltve, viszont ebben az alternatív világban is akad 

számos történelmi párhuzam is, amely a valóságban is létezett. Hiszen a főszereplő DeWitt 

részt vett a Wounded Knee-i ütközetben, amely az egyik legnagyobb tömegmészárlás volt az 

amerikai-indián kapcsolatok történetében 1890-ben. A főhős azóta is állandó depresszióban 

szenved az elkövetett tettei miatt, de ettől függetlenül magánnyomozó a valójában is létezett 

Pinkerton társaságnál, amely 1850 óta működik. Nem beszélve arról, hogy a játék zenéi között 

találunk létező katolikus himnuszt is, mint az 1907-ben Ada R. Habershon által írt Will the 

Circle Be Unbroken című dalt is.  

Hiába tehát a fiktív világ, csakúgy, mint sok irodalmi alkotás, történelmileg is 

felhasználható, ugyanis korrelációban van mind a történelemmel, mind pedig az azzal 

párhuzamosan létező más művészeti irányoknak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a 

Bioshock-sorozat talán az egyik olyan játék, amelyről megannyi tanulmány foglalkozik. 

Bosman munkáján kívül itt van még a játék propagandájával foglalkozó Mateusz Zimnoch 

esszéje Aesthetics of Propaganda in Bioshock: Infinite címmel, amelyben megannyi, a játékban 

felhasznált propagandaposztert állítja szemben azok eredetiével, vagyis azokkal a poszterekkel, 

amelyek megihlették a készítőket a fejlesztés során. Ez pedig nem csak történelmi, de 

médiatörténelmi párhuzam is, na meg vizuális kultúra.  

Ezek a programok nem feltétlenül a valós történelmi adatokkal, a rendkívül hitelesen 

visszaadott városképekkel válhatnak jó történelmi tanítási segédanyagokká, hanem amiatt is, 

mert a különböző ideológiákat, valamint mítoszokat újra kreálhatják, valamint megmutathatják 

a hallgatóknak, vagy a történészeknek, hogy a különböző fiktív toposzokat mennyire 

befolyásolják az emberi történelem eseményei. Mint ahogyan a Rice Universityn (Texas, USA) 

a 2013 őszi szemeszterében az Elder Scrolls V: Skyrim címet viselő játékról tartott kurzus 

sillabuszában Donna-Beth Ellard írja:  

„We’ll consider the political saga of Skyrim, with its emphasis on Empire and rebellion, 

as pursuits made possible by way of Scandinavia in order to think through what 

Scandinavian fantasy worlds are really about and why they resonate with contemporary 

Anglo-American culture.” (Ellard, 2013) 

Mindezt pedig a sillabusz alapján a gyakorlatra is levetíti a Wainwright-éhoz hasonló módon:  
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“how and why medieval Scandinavia serves as a locus of modern Anglo-American 

fantasy. To these ends, students will read selections from Icelandic sagas and Norse 

mythology (in translation) as they play different quests within Skyrim.”(Ellard, 2013) 

Ahogyan itt olvasható, e szeminárium során is felhasználták a Skyrimot, mint alapot, 

arra, hogy elméleti történelmet és irodalmi kapcsolatokat keressenek nem csak a játék és annak 

narratívája között, de a narratíva mögött álló mitológia és a mitológia alapjául szolgáló irodalom 

alapján is, mely már többszörösen is interdiszciplinaritás keretein belül zajlik. A Skyrim pedig 

minden, csak nem történelmi alkotás, hiszen a program egy kőkemény fantasy játék, 

kimutatható északi hatásokkal a viking mitológiát alapul véve. Habár, a fejlesztők részéről nem 

csak a Skyrimban, hanem az előző részekben is megannyi apró részlet volt, elolvasható könyv, 

amely az univerzumépítés szinte minden részletére kiterjedt, kezdve a valláson át egészen a 

játékban működő világ kereskedelmére. Mindez olyan irodalmi minőségben, hogy a programot 

kiadó Bethesda Softworks csaknem ezer oldalas ebook formájában ki is adta ezeket az 

alkotásokat, de keménykötéses verzióban is megrendelhető trilógiaként külföldi 

webshopokban, mint például az Amazon. Habár arról nincs tudomásom, hogy a szillabus 

alapján írt play different quests tanórai elfoglaltság keretében került-e megvalósításra, vagy 

pedig a Wainwright módszeréhez közelebb álló házi feladat keretein belül. De a program 

gépigényeit tekintve – vagy az olyan konzolok meglétének szükségességét, mint az Xbox 360 

vagy PS3 –, talán valószínűsíthetőbb egy otthoni elfoglaltság irányában történő vizsgálat 

esetlegesen kiegészítve azt játékmenet videókkal.Mivel az egyszerű videóknak nem lenne 

értelme a szeminárium egészét tekintve, hiszen akkor elveszik az interakció és a beleélés 

élménye a tanulók részéről.  

Összekötve tanulmányom eddigi gondolatmenetét, a Wainwright által is felhasznált 

What If című könyvhöz tökéletesen illik például az Order 1886 nevű játék, amely egy alternatív 

világban játszódó Londonban játszódik eljátszva a gondolattal, hogy mi lenne, ha Tesla 

tudományos eredményeit széles körben elfogadják a kortársai, és azokat fegyvergyártásra 

használják fel különböző vérfarkasok ellen. Mint itt is, egy esetleges ilyen fokú felhasználásnál 

erőteljesen el kell határolódni a fiktív elemektől (mint vérfarkasok), és inkább az alternatív 

történelmi oldalra helyezni a hangsúlyt. Mennyiben változtatták meg a viktoriánus Londont 

ahhoz, hogy a játék mechanikája abban a kitalált univerzumban működőképes lehessen, 

megtartva mindazokat a sztereotip elemeket, amelyeket az emberek – és a játékosok – jelentős 

része párosít akkor, amikor azt mondjuk, hogy viktoriánus London. Megjegyzésül, ez az 

analógia érdekesen vezethető vissza – sőt, akár összehasonlítva is megvizsgálható a két 

program –, a történelemmel valósághűbb módon foglalkozó Assassin’s Creed –Syndicate címet 
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viselő részére, amelyben szintén az 1880-as évek Londonja szerepel, hasonló sztereotípiákra 

építkezve, mint a füst, gyárak, szegény munkásemberek, stb.  

Ha már szóba került viszont a viktoriánus London, akkor a női játékosokat sem szabad 

kihagyni egy újabb interdiszciplináris lehetőséggel. Ez pedig a videójátékok és a különböző 

divatkutatások, ruhák vizuális reprezentációjának az összekapcsolása. Ugyanis tény, hogy 

ezekben a fiktív játékokban a ruházati stílusokat is valahonnan merítik a fejlesztők, és egy 

érdekes aspektusa lehet akár az oktatásban is, hogy ha megvizsgálják, hogy a ruhák mit 

mutatnak be, vagy mit reprezentálnak átvitt értelembenezekben a játékokban, mint például a 

steampunk stílusú alkotások előterében gyakran állnak kvázi western elemek.  

Ebben a kategóriában egyébként szinte megannyi játék belefér, amelynek van 

valamiféle művészeti ágazatra visszavezethető kulturális kölcsönhatása a narratív elemeket 

tekintve. A sorban még rengeteg olyan játék szerepel, amelyről nem tettem említést. Itt van még 

Dante Alighieri Isteni színjátékát vérgőzösen feldolgozó, de az alapműhöz meglepően közel 

állóDante’s Inferno, de megemlíthető lehet akár a 2013-as Tomb Raider-reboot is, amelyben az 

ősi Japán királyság, Yamato is szerepel, nem beszélve az Enslaved: Odyssey To the West-ről 

amely alapjaiban merít Vu Cseng-en – Nyugati Utazás című művéből, mindezt egy erőteljesen 

disztopikus környezetbe helyezve 

Ezekben a művekben nem maga a történelem a lényeg, hanem az, hogy a történelem és 

egyéb tudományos és művészeti ágak, mint az irodalom és filozófia hogyan hat egymásra. 

Nagyjából úgy lehet elképzelni ezt a kategóriát, mint ahogyan a különböző kortárs fantasy írók, 

mint Brent Weeks, Brandon Sanderson és Peter V. Brett regényfolyamai milyen modern 

társadalmi tendenciákat használnak fel, vagy hogy mennyire is egyezik meg a George R.R. 

Martin által kitalált Tűz és Jég Dalának világa Druon híres Elátkozott Királyok ciklusával. Az 

ezt vizsgáló kutatások vagy előadások, kurzusok pedig mindössze egy lépéstől vannak az 

interdiszciplináris kutatásoktól, vagy pedig attól, hogy a diákok képesek legyenek diszciplinák 

között átívelő gondolkodásra és még komplexebb kreativitásra ahelyett, hogy csak egy 

elefántcsonttoronyból szemléljék más kutatók eredményeit. 
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7. Összegzés, konklúziók levonása, általános levezetés 

Összegezve tehát elmondható, hogy a szórakoztatóipar egyik leggyorsabban fejlődő 

iparágának, a videójáték iparnak immáron a harminc évre visszanyúló szakirodalma szép lassan 

feltárja ezeknek a játékoknak a gyakorlati alkalmazásában rejlő potenciáljait. Persze ehhez 

szükséges volt az is, hogy ezek a játékok egyre komplexebb témákhoz nyúljanak, minél 

mélyebb narratív mélységekkel rendelkezzenek, és felhasználják nemcsak az olyan 

technológiai fejlesztéseket, mint például az egyre jobb grafikus motorok, hanem az arra való 

igényt, hogy ne csak szórakoztassák, hanem taníthassák is a játékosokat.  

Ez az igény pedig egyre inkább növekszik, amelyet az oktatásban is figyelembe kell 

venni annak érdekében, hogy az egyre inkább vizuális profilú diákok nagyobb kedvet kapjanak 

mind a történelemtanuláshoz, mind pedig ahhoz, hogy az alapvetően tényorientált felfogású 

történelemoktatás egy igazi gondolkodást elősegítő, a miértekre választ kereső, valamint a 

globális kohéziókkal és folyamatokkal tisztában lévő diákokat tudjon mind a munkaerőpiacra, 

mind pedig az egyetemekre bocsátani. Ez pedig nem csak a digitális analfabetizmus 

visszaszorítása miatt fontos, hanem az interdiszciplináris kapcsolatok és kutatások kiépítése 

miatt is, hiszen az egyre növekvő tudásanyag miatt ezen interdiszciplináris keretek között zajló 

kutatásoké lesz a jövő. (Vas, 2016). 

Persze buktatók és felvetett problémák mindig vannak, minthogy egyes programokat 

hogyan lehet mindenki számára elérhetővé tenni – az Order 1886 például csak PS4-en érhető 

el –, vagy milyen mélységekben lehet felhasználni az esetlegesen alternatív történelemmel 

foglalkozó játékokat. Nem beszélve az olyan alapvető kérdésekről, mint hogy mi érhető el és 

mi nem a különböző tantermekbe, ráadásul erre van-e egyáltalán igény a diákok körében. De 

ahogyan Wainwrightnak sikerült immáron 2011 és 2014 között három olyan videójátékokkal 

foglalkozó kurzust is megtartania, úgy sikerülhet ez másnak is, ha kellő alázattal és 

hozzáértéssel nyúl a témához. (Vas, 2016) 

Bár Wainwright kategorizálásával nem értettem maradéktalanul egyet, ami további 

távlatokat nyit a kutatásom számára, hogy az általam felállított kategóriákat figyelembe véve 

próbáljam meg a hazai oktatási gyakorlatban is meghonosítani azt, amivel külföldön immáron 

évtizedekre visszanyúló szakirodalom foglalkozik. Wainwright tanulmányának alapjait, a 

vizsgált tárgyakat és a felhasznált módszertani alapokat ezért inkább nem is vettem jobban 

kritikai megvilágítás alá, mert az egyénenként változó, hogy ki mit és hogyan szeretne oktatni, 

a vizsgálódásom fő csapásiránya inkább az volt, hogy mindezt milyen alapokkal érte el – pl. a 
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sillabusz kapcsán –, és ez hogyan reflektálható mások számára, akik hasonlóan akarnak eljárni 

a témával kapcsolatban.  

Fontos megjegyeznivaló még az is, hogy a fentebb felsorolt, történelemérettségi 

követelményrendszerével összekötött kategóriafelállítás még változhat, hiszen diákként még 

oktatásmódszertani dolgok kipróbálására és hasonló szemináriumot, vagy tanórát még nem 

tarthattam annak megvizsgálására, hogy mennyire működnének ezek az aspektusok egy 

esetleges magyarországi felhasználásban. A jövőben viszont mindenképpen szeretném 

megvizsgálni a tényleges gyakorlatban is ezeknek a lehetőségeknek a magyarországi 

lehetőségeit, hogy sokkal jobb képet kaphassak arról, hogy mennyire és milyen formában 

adaptálható ez a fajta oktatásmódszertani innováció a magyar oktatásirendszerben is. Ehhez 

pedig kellenek esettanulmányok, hardveres igényfelmérések, na meg egyáltalán a diákok 

megkérdezése is, hogy egyáltalán mit szólnának ahhoz, ha ilyen modern módszerekkel szeretné 

a tanár színesiteni a tanórát a történelemkönyvek és a történelmi szakirodalom felhasználása 

mellett. Mert nem szabad elégszer hangsúlyozni, hogy mind a forráskritika, mind pedig a 

történelemdidaktika bebetonozott alappillérei is szükségesek ahhoz, hogy a dolog működni 

tudjon, hiszen ez a fajta módszer nem akarja megváltoztatni az egész történelemtanítás 

koncepcióját, pusztán szeretné a modern eszközöket is belevenni az alapvetően 

tankönyvközpontú oktatásba.  
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9. Függelékek 
 

A. Martin Wainwright szillabusza I. 

 
Special Topics: History in Video Games 

Professor: Dr. A. Martin Wainwright 

Office: CAS 216 

Office hours: MWF 9:10-9:50, or by appointment 

 
Purpose 
Video games are the latest technology to present historical material as entertainment. Like authors of novels and 

producers of movies, designers of video games must choose how to present historical themes in their games. Unlike 

previous media, however, video games offer the consumer the opportunity to participate actively in the re-creation 

of history, exploring alternatives to actual events and developments. This course examines the presentation of 

history in video games, analyzing them for accuracy, bias, structural limitations, and utility as teaching tools. 

 
Required Course Material 
Games 

Civilization IV: Complete—This version includes Civilization IV and its expansion packs, Civilization IV: 

Warlords and Civilization IV: Beyond the Sword. It also includes the standalone game, Civilization IV: 

Colonization. This game is for PC. Mac users should buy Civilization IV: Gold Edition for Mac. Civilization IV 

will serve as our template early in the course for learning how to analyze computer games. We will also be 

considering first-person action games and those who wish to can make these a major part of their course 

experience. 

 

You are also responsible for buying other games of your choosing as necessary to analyze in subsequent 

assignments. If appropriate for this course, you can use games you already own. 

 

Readings and Online Lectures 

Robert Cowley, ed.,What If? 2: Eminent Historians Imagine What Might Have Been. Since aunique feature of 

gaming is its ability to allow players to construct alternatives to what really occurred, we will be using this 

collection of professional historians’speculations of what might have happened if a single event in the area of their 

interests had changed. 

 

A series of other readings are available on Springboard (springboard.uakron.edu), which you can access with your 

university ID and password. The course schedule later in this syllabus refers to the due dates for completing these 

readings. The course’s Springboard site also has links to lectures that you are expected to watch outside class. 

Further links take you to major game developer sites and discussion blogs. 

 

Gaming Hardware 

In order to take this course, you must have the hardware to run the games you analyze. Since it is acceptable to 

use older releases that demand less memory, storage space, and graphics capabilities, your machine’s minimum 

capabilities must be those needed to run the one required game, Civilization IV. Please make sure that your 

equipment is adequate for this task. 

 
You are welcome and even encouraged to bring laptops to class, but doing so is not essential if 
you run your games on a desktop or other game device. 
 
Assignments and Their Values 
 

In-class participation 100 

On-line participation 200 

Test #1 100 

Test #2 100 

Individual game analyses and comments (2 x 100 each) 200 

Comparative analysis - Initial draft 100 

Comparative analysis - Presentation 50 

Comparative analysis - Final draft 150 
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Total 1000 
Assignments 
 

Attendance 

Attendance is required. You are allowed four absences for whatever reasons you choose. Every absence beyond 

these four will result in the loss of a letter grade from the course total of 1000, no matter what the reason. It is 

therefore wise to reserve your four absences for emergencies. If emergencies arise that require you to miss more 

than four classes, you should consider withdrawing from the course. Discussion means more than simple 

attendance. It involves active participation in class discussion of the movies. 

 

Participation 

Participation forms a major portion of this course. 100 points will be devoted to inclass participation and 

presentations of game material. Another 200 points is devoted to online discussions. I will keep you posted on 

your progress in participation. 

 

Tests 

Students will take two essay tests that will test their knowledge of how specific computer games fulfill or depart 

from historical scholarship. Familiarity with the online readings will be essential for success on these tests. 

 

Comparative Review 

Choose a group of four computer games dealing with historical themes and submit a typewritten fifteen-page, 

double-spaced comparative analysis according to the guidelines provided on Springboard. The games should relate 

to each other in some 

way, sharing either a common design team or theme. Only one of these can be either Civilization IV or a game you 

have already reviewed individually. Before you write, you must submit a list of games with a tentative thesis for 

my approval. This 

assignment includes the submission of a preliminary draft. 

 

Presentation 

Make a ten- to fifteen-minute presentation on a game in your comparative review, using either PowerPoint, still 

screenshots, videocapture files, or the actual game. Explain how the clip(s) or shot(s) illustrate one or more 

major issues in your review. 
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Course Policies 
Grading 

The plus and minus system applies according to the following percentages: 94-100 A; 

90-93 A-; 87-89 B+; 83-86 B; 80-82 B-; 77-79 C+; 73-76 C; 70-72 C-; 67-69 D+; 63-67 

D; 60-62 D-; below 60 F. 

 

Exemptions 

Alternative due dates for student submission of assignments will be arranged only when evidence of an illness or 

unavoidable scheduling conflict is demonstrated. 

 

Withdrawals 

College policy forbids students from withdrawing from a course after the last class-day of the seventh (7th) week 

of the semester. Exceptions to this policy are only considered in demonstrable emergency cases and must be 

approved by the dean. 

 

Plagiarism and other forms of Academic Dishonesty 

Plagiarism is the attempt to present a copy of somebody else’s work, or a portion thereof, and pass it off as one’s 

own. Assignments exhibiting substantial evidence of plagiarism may receive an “F” no matter what the other 

merits of their content. Evidence of extreme forms of plagiarism may result in failure of the entire course and 

disciplinary action by the university administration. 

 

Electronic Devices 

Since this course focuses on a medium requiring electronic devices, you are welcome and even encouraged to 

bring them to class. However, you must use these devices only for matters related to course content, such as 

checking information online, presenting material, and taking notes. Cell phones must be silenced. If you need to 

answer an urgent call, please excuse yourself from the class.  



71 
 

 

Texting during class or working on assignments unrelated to the material being discussed in 
class is absolutely forbidden. Violation of these rules may result in the withdrawal of privileges 
for the individual concerned.Tentative Schedule of Discussions and Assignments 
 

Readings are due at the beginning of the unit in which they will be discussed. Weekly 

assignments are tentative and may be adjusted. 

Unit 1. Course Introduction (Weeks 1-2) 

a. Syllabus review 

b. Civilization IV instructions 

c. Comparing versions of Civilization 

Unit 2. Game Mechanics (Weeks 3-4) 

a. What to consider 

b. Discussion: Civilization IV’s development. Soren Johnson, 
“Civilization Prototyping” (on YouTube). 
c.Discussion: Soren Johnson, “Theme vs. Meaning” lecture 
summary with PowerPoint display (on Springboard). 
d. Discussion: Soren Johnson, “Playing to Lose: AI and 
Civilization” (on YouTube). 
e. Modding 

f. How historical can a computer game be? Playing Europa 

Universalis III and Victoria II 
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Unit 3. Economics and Environment (Week 5) 

a. Discussion: Alfred Crosby, “The Columbian Exchange”; Jared 
Diamond, The Third Chimpanzee, chs. 10 and 14; and reviews of 
Diamond’s work by James Michael Blaut, Victor Hanson, and 
Tom Tomlinson. 
b. To what extent does Civilization IV incorporate the Columbian 

Exchange into their presentations of history? 

Unit 4. Cultural Bias (Week 6) 

a. Introduction to historical scholarship relevant to computer games 

b. Discussion: Samuel P. Huntington, “Clash of Civilizations”; 
and Edward Said, “The Clash of Ignorance”. 
c.Discussion: Is Civilization culturally biased? Matthew Kapell, 
“Civilization and Its Discontents”; and Joseph Saulter, “Include 
Cultural Diversity”. 
d. Is there any way to avoid cultural bias? Analyzing Assassin’s Creed 

Unit 5. World Systems and World History (Weeks 7-8) 

a. What to consider: Introduction to World Systems Analysis and 

World History 

b. Discussion: Arnold Toynbee, A Study of History, ch. 1; David 
Landes, The Wealth and Poverty of Nations, ch. 3; and André 
Gunder Frank, ReORIENT, ch. 1. 
c. World systems in Empire: Total War 

d. Game Review #1 (due Monday, February 21) 
e. Comparative analysis proposals (due Wednesday, March 2) 
Unit 6. Midterm (Week 9) 
a. Midterm Exam, Units 1-6 (Wednesday, March 9) 
Unit 7. Determinism and Contingency (Week 10) 

a. Discussion: Alternate History. Robert Cowley, et al.,What If? 

2. 

b. Technology trees and military tactics in Civilization V and 

Medieval: Total War—Kingdoms: Americas. 

Unit 8. Combat and Brutality (Week 11) 

a. Discussion: Paul Fussell, Wartime, chs. 9-10 and 18; John 
Dower, War Without Mercy, ch. 3.; and Jared Diamond, The 

Third Chimpanzee, ch. 16. 
b. Portraying combat in Men of War and Call of Duty: World at War 

c.Game Review #2 (due Friday, April 1) 
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Unit 9. Gender (Week 12) 

a. Discussion: Why is gender so important in social history 
and vice versa? Joan Scott, “Gender: A Useful Category of 
Analysis”. 
b. Discussion: Do historical computer games have a gender 
problem? Sheri Graner Ray, “Include Both Genders”. 
c. Gender in grand strategy games: CivCity: Rome; Civilization; Total 

War 

d. Gender in social history games: Oregon Trail and Titanic 

e. Comparative analysis—initial drafts (due Friday, April 8) 
Unit 10. End of Term Assessments (Weeks 13-15) 

a. Comparative analysis—presentations 
b. Comparative analysis—final drafts (due Wednesday, May 2) 
c.Final exam, Units 7-10 (Wednesday, May 4, 12:00-1:55) 
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Martin Wainwright szillabusza II. 
 

Hstory in Video Games 
 
Sample Examination Study Guide 
(Note: This sample study guide combines questions used in the midterm and the final.) Your final exam will 

include three questions taken from the list below. You must answer two of them. Most of the questions ask you 

to analyze Civilization IV and a game of your choice on the basis of historical scholarship we have studied in this 

course. Make sure that your choice of game is appropriate to the question you are answering. It would not, for 

instance, be appropriate to choose Rome: Total War for Question 3, and find no evidence of the Columbian 

Exchange, because the game’s theme predates the topic. 

 

Choose games that will provide you scope for analysis of the question’s topic. 

1. Discuss Civilization IV and a game of your choice that has different underlying mechanics. How do the 

mechanics of these games differ? Towhat extent do the themes of these games drive the mechanics and 

viceversa? Your essay should refer to Soren Johnson’s discussions on theme and  

meaning. 

2. Discuss the conflation of time and space in Civilization IV and another game of your choice. How and why 

have the designers conflated these dimensions in the two games? Does this conflation obscure players’ 

understanding of history? Would the games have been better without these alterations? 

3. How well do Civilization IV and a game of your choice reflect our understanding of the Columbian Exchange? 

Your essay should refer to Alfred Crosby’s and Jared Diamond’s theories as well as David Jones’ and Tom 

Tomlinson’s critiques of these theories. How would you improve either game to better reflect ecological and 

environmental history? 

4. Discuss cultural bias in Civilization IV and a game of your choice. How does each of these games approach 

cultural difference? Do they adhere more to Edward Said’s view of cultural interaction or Samuel Huntington’s? 

How would you improve these games to make them reflect more accurately historical encounters between 

different cultures? 

5. Discuss the role of religion in Civilization IV (or V: Brave New World) and a game of your choice. To what 

extent do these games portray religions as influencing the course of history? To what extent do trade and 

conquest affect the spread of religion? 

6. How well do Civilization IV and a game of your choice simulate the concept of “world systems”? Inasmuch as 

they deal with the last five hundred years of history, to what extent do these games allow for André Gunder 

Frank’s view of Western dominance in ReORIENT? Your answer should also refer to Immanuel Wallerstein’s 

definition of a “world system.” 

7. How can a game portray no female characters yet still be the subject of gender analysis? Use two games of 

your choice as examples. These games may or may not include female characters. Your essay should refer to 

Joan Scott’s article, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis.” 

8. Do historical video games have a gender problem? Your answer should examine the portrayal of gender in 

Civilization IV and another game of your choice. It should refer to our readings on gender in video games. 

9. How well do Civilization IV and a game of your choice depict the historic contributions of women to society? 

To the extent that they do a poor job of reflecting these contributions, is it because of problems with the subject 

matter or with the designers? Explain. 

10. Discuss combat as portrayed in two games of your choice. How realistic is it? To what extent does it glorify 

war, and if so why? Your answer should address issues of civilian casualty, friendly fire, and atrocities in the 

light of scholarship by Paul Fussell, John Dower, Nick Dyer-Witherford, and Grieg de Peuter. 

11. What considerations influence game designers’ portrayal of brutality (such as rape, pillage, slavery, 

massacres, bombing of civilians, and genocide)? How do cultural and political considerations of the society 

serving as a marke for games shape their content in this regard? Pick two games as contrasting examples and 

refer to issues in the book, Games of Empire. 

12. Compare Civilization IV to another strategy video game of your choice. How does each game allow you to 

explore counterfactual historical scenarios? Which game presents the more plausible historical alternatives? At 

what point do these alternate timelines become so speculative as to be useless as counterfactual simulations? 

Your essay should refer to Geoffrey Parker’s essay as well as any relevant essays in What If? 2. 

 


