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Bevezetés1

Kétszázötvenhatszor százkilencvenkét villogó képpont, víz, planktonok, 
ebihalak. Tízféle játékmód, játékfizika, minimalista szabályok és grafi-
ka. Zene: többszólamú elektro-loop, zongorafutam, dobgép és szempler. 
Kísérletezés, felhőtlen, tárgytalan szórakozás. Flow. Toshio Iwai Electrop-
lanktonjával játszva (indieszero, 2006) gyakran eltűnődhetünk a játék cél-
talanságán. Az Electroplanktonnak nincsen története és nincsenek karak-
terei, vannak szabályai, de nem megnyerhető; nincsenek mentési pontjai, 
nincsenek pontszámai, és sosincs vége. Tiszta, interaktív élményt nyújt: 
miniatűr tereiben rövid audiovizuális jeleneteket állítunk össze, igyek-
szünk kihasználni a játék és a hardver biztosította lehetőségeket. Vona-
lakat húzunk, megkopogtatjuk a képernyőt, belefújunk a mikrofonba, fi-
gyeljük a változtatásaink következményeit, majd újraindítjuk a jelenetet, 
és új utakkal kísérletezünk. Pillanatnyi kompozíciókat, efemer élőképe-
ket hozunk létre, melyeknek nyoma sem marad a játék hosszabb folyama-
tában.2

1   A szerzőt munkája során 2011 őszétől az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíja, továb-
bá a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a 
Pécsi Tudományegyetemen” programja támogatta.

2  Az iménti leírás és a kötet címadó kifejezése az Edge Electroplankton-recenziójára utal 
(Edge 150, June 2005, 93): „[Electroplankton] has rules, but no goals. It rewards, but not in 
gaming’s classical sense of predefined secrets, unlockables and galleries of ephemera.”
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10 EfEMEr GALÉrIÁK

Kérdésirányok

A fenti leírás két meghatározást is magában foglal a videojátékkal kap-
csolatban. Egyrészt esztétikai jelenségként kezeli, a fejlesztők és a design 
által meghatározott audiovizuális rendszerként. Erre utalnak az érzéki 
jellemzők, a villódzás, a grafika és a hangok. Másrészt térként határozza 
meg, melyben lehetőségünk nyílik a cselekvésre. Ezt jelzik a szabályok, 
valamint a nyerési feltételek és célok hiánya. Az esztétikai meghatározás 
a reprezentációs egészként értett játékra utal, és mint ilyen, nem igényel 
különösebb magyarázatot. A videojáték képi és hangelemekkel rendel-
kezik, és játékosként elsősorban ezekkel lépünk kapcsolatba: a megjele-
nítéssel, a képi és hangeffektusokkal, a játék csomagolásával – szó szerint 
és átvitt értelemben –, közvetve pedig az elbeszéléssel. A játék utóbbi 
összetevőit a játékipar és a marketing a tartalom (content) kifejezésben fog-
lalja össze.

A lehetőség-térként (possibility space; Squire – Jenkins 2002) való meghatá-
rozás már kevésbé egyértelmű. A kifejezés egy absztrakt szabályok által 
meghatározott, megoldandó problémákkal, mérlegelendő és valóra vált-
ható lehetőségekkel rendelkező rendszert jelöl, ahol az a dolgunk, hogy 
kísérletezzünk. A lehetőség-tér meghatározását kiélezve azt mondhatjuk, 
hogy a játék3 mechanizmusai bármely köntösben megállják a helyüket, 
hogy ugyanazt a hatást keltik bárminemű esztétika, külsőségek és törté-
net mellett. Az utóbbi purista álláspont természetesen sarkít: a szélesebb 
elbeszélő keret, a téma és a stílus éppúgy nélkülözhetetlen jellemzői a já-
téknak, mint a mechanizmusai. Pontosabban: a lehetőség-tér nem csupán 
az önmagáért való játékot jelöli, mivel a játék esztétikai és narratív jellem-
zőire is kiterjed. Az utóbbiak kontextust adnak a játéknak, és motiválják 
a játékost a tevékenysége során. A játék két komponense ambivalens vi-
szonyban állnak egymással: a játék interaktív alapszerkezete, mechaniz-
musai és absztrakt szabályai felől másodlagos a megjelenítése és az elbe-
szélése; ugyanakkor bajosan állítható, hogy a játékélmény független volna 
az utóbbiaktól. (Az Electroplanktonnak nincsen története; a címe és az au-
diovizuális témái mégis fogódzót nyújtanak az értelmezésekor.) A fentiek 
alapján adható előzetes definíció szerint a videojáték lehetőség-tér, ahol a 

3  Amikor videojáték helyett szimplán játékot említünk, akkor egyrészt soviniszta mó-
don járunk el – azaz figyelmen kívül hagyjuk a történeti, szerep-, asztali és társasjátékok 
gazdag kulturális hagyományát (lásd Harris 2010) –, másrészt a szakirodalom bevett eljárá-
sát követjük, mely többnyire a játék (game) szóval jelöli a kifejezésformát.
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BEVEZETÉS 11

stílus nem emelkedhet felül a játék mechanizmusain – és fordítva, meg-
felelő stíluselemek nélkül a legtöbb játék üres absztrakció.

A játék mechanikus és esztétikai jellemzőinek különválasztása heurisz-
tikus szempontból hasznos ugyan – például segíthet az elbeszélés és a 
játék vitáinak tisztázásakor –, a gyakorlatban mégis kevéssé indokolható. 
A videojáték esztétikája, megjelenítése és stílusa nem választható el a me-
chanikus, procedurális és programszerű jellemzőitől, mivel ez utóbbiak 
maguk is esztétikai értékkel bírnak. A játék pedagógiai hasznát többek 
közt éppen ez adja, hogy a legfelszínesebb jellemzői is tükrözik a leg-
mélyebb mechanizmusait.4 A pusztán a játék mechanizmusaira, a puszta 
lehetőség-térre koncentráló nézőpont üres absztrakciót eredményez, így 
nincs értelme követnünk. Amellett, hogy a játék legsajátabb jellemzőjét 
emeli ki, a média- és filmtörténetből ismerős mechanikus és ideiglenes 
kifejezéseket idézi. „A médiumok korai időszakában gyakran a mechani-
kus jellemzőikre koncentrálunk. A nyomtatott híreket ’újságnak’ [newspa-
per], a mozgó fotókat ’mozgóképnek’ nevezzük (később ’mozira’ rövidítve 
a kifejezést). A korai rövidfilmeket ’kéttekercseseknek’, a beszélő mozit 
’hangosfilmnek’ [talkies] hívjuk” (Abbott 2011d). A játék esetében ha-
sonló a helyzet: technológiai versenyként képzeljük el a fejlődését, így 
a mechanikus jellemzőire koncentrálunk (gyakran az esztétikai, narratív 
és művészi jellemzői rovására). Az egyoldalú mechanikus megközelítés 
veszélyei nyilvánvalóak. Ugyanakkor az is elgondolkodtató, hogy a tech-
nikai verseny, a folyamatos fejlődés valóban lényegi jellemzője a kifeje-
zésformának. A videojáték folyamatosan változó, iteratív kifejezésforma, 
mely bajosan írható le a hagyományos médiumok és az általuk kialakított 
beidegződéseink felől. A videojáték negyven éve ugyanazt a kísérleti stá-
diumot éli, ami a filmet a kialakulásakor jellemezte, és semmi jelét nem 
látjuk a formanyelvi lerögzülésének. 

A játék mechanizmusairól, valamint az esztétikai és narratív komponen-
seiről szólva nem beszéltünk a játék legsajátabb jellemzőjéről, az interakci-
óról. Az interakció a játékos ágenciájának kulcsa; a játék kielégítő, kreatív, 
kompetens, rendeltetésszerű, vagy éppen szubverzív használatának felté-
tele. „Az ágencia lehetőséget ad a játékosnak, hogy értelmes döntéseket 

4  A játék egyes műfajai igen közel állnak a magas szintű (az emberi nyelv szintaxisá-
ra emlékeztető) programnyelvekhez: vizuális programozási felületként szolgálnak, és se-
gíthetnek a különböző programozási koncepciók elsajátításában anélkül, hogy a játékos a 
tényleges kóddal vesződne. Ezzel kapcsolatban lásd az „Iteráció és proceduralitás a video-
játék elméletében” című fejezetet.
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12 EfEMEr GALÉrIÁK

hozzon a játékon belül, és hogy szembesüljön a döntései következmé-
nyeivel” (Hocking 2011, 134). Játékosként alapvetően fontos, hogy súly-
lyal bírjanak a játékon belüli cselekvéseink, hogy a rendszer megfelelő 
visszacsatolást nyújtson, hogy érvényes és az adott keretek közt kielégítő 
válaszokkal szolgáljon. Az interaktív játék kérdése ily módon mindig is 
az lesz, hogy miféle lehetőségeket biztosít a játékos számára, és hogy ezt 
mely mechanizmusok és megjelenítés (esztétika, szélesebb narratív ke-
ret) mellett teszi. A játék esztétikája és absztrakt mechanizmusai között 
az interakció minősége közvetít, ami a design problémái felé tereli a gon-
dolatmenetet. A fejlesztők dolga, hogy egy hosszas iteratív folyamat során 
szinergikus rendszerré alakítsák a játék esztétikai, narratív, interaktív és 
mechanikus összetevőit; kritikusként így az őket érintő szempontokkal is 
érdemes megismerkednünk.

Jelen munka alapvetően a játék és az elbeszélés, a játék és az interakció, 
valamint a játékdesign kérdéseivel foglalkozik. A videojátékkal kapcsola-
tos, több diszciplínára kiterjedő kutatások fogalmai, a videojáték kritikus 
és laikus értelmezései szintén a vizsgálat tárgyát képezik.5 Az elkövetkező 
fejezetekben elsősorban olyan szövegekkel és nézőpontokkal foglalkozom, 
melyek esztétikai és gondolati lehetőségekben gazdag, elemzésre méltó 
tárgyként kezelik a videojátékot. Ugyanezen okból csupán érintőlegesen 
tárgyalom a játék művésziségéről, kulturális hasznáról és veszélyeiről folyó 
parttalan vitákat. Három szempontból közelítem meg a kifejezésformát. 
Egyrészt összefoglalom és ismertetem a videojáték sajátosságait és diszcip-
lináris viszonyait, valamint a társmédiumokhoz fűződő kapcsolatát. Más-
részt – a kulturális, műfaji, intézményes, fejlesztői és fogyasztói szempon-
tok mentén – a létmódjára és a hozzáférhetőségére vonatkozó kérdésekkel 
foglalkozom. Harmadrészt megpróbálok számot adni a játék intenzív, inter-
aktív és fizikai jellemzőiről: a játékélményről, a játék performatív dimenzi-
ójáról, önkifejező és kompetens használati módjairól. Az utóbbi szempont 
sajátos játékfogalmat, játékesztétikát és kánont feltételez, ami visszautal a 
médium létmódját és hozzáférhetőségét érintő kérdésekre. Az elméleti fe-
jezeteket játékelemzések követik, a korábban vázolt szempontok alapján.

5  A kifejezésforma hazai elnevezései közül (a számítógépes játék és a digitális játék ki-
fejezéseivel szemben) a videojáték tartom a legszerencsésebbnek és legkevésbé eufemisz-
tikusnak. A videojáték mára nagy történeti távlattal bíró szórakoztató és művészi forma, 
mely nem igényel semmiféle apológiát. Érdemes megkülönböztetnünk továbbá a video-
játék-elmélet (ludology, game studies) kifejezést az elméleti matematikából kinövő játékel-
mélet fogalmától, mely mára a szociológia, a pszichológia és a közgazdaságtan részévé vált, 
és csupán érintőlegesen kapcsolódik a témánkhoz.
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A fejlesztői szempont

Az eddigi kérdéseket összefoglaló és kiegészítő vizsgálat a videojáték új-
bóli meghatározását, közelebbről egy iteratív és designszempontú videojá-
ték-elmélet körvonalazását feltételezi. Egy olyan meghatározást, mely szá-
mot vet ugyan a kritika alapvető kérdéseivel, de nem fogadja el a jelenlegi 
válaszok mindenhatóságát. A ludológia hagyományos kérdésfelvetései, a 
történetre, az etikai vonatkozásokra, a játék által felkeltett érzelmekre ki-
hegyezett figyelme külsődlegesnek tekintendők a szempontunkból, mi-
vel más médiumok, főként az irodalom és a film szemszögéből értelmezik 
a kifejezésformát. A kiberdráma, az interaktív regény, a filmszerű élmény 
gyakori hívószavak a szakirodalomban, ami végső soron az elmélet hagyo-
mányos médiumok iránti elkötelezettségét jelzi. Egy további, az irodalmi 
szöveg felőli rejtett kényszer tovább növeli a játékkal szembeni zavart, 
mivel a videojáték-elmélet klasszikusai a hiper- és kibertext, a holokölté-
szet stb. szövegelméleteihez kötik vissza a kifejezésformát. A „médiumszö-
veg”, a „szoros olvasás”, a „játék olvasásának képessége” típusú kifejezé-
sek olyan elvárásokhoz kapcsolják a kifejezésformát, melyek alaptalanok 
vele kapcsolatban. Hasonlóképpen, a narratív televízió „poétikája” ki-
fejezés sem azt jelenti, hogy a televízió immanens, formai szempontjait 
vizsgálnánk: ehelyett „az ipari normák, nézői gyakorlatok és technológiák 
változásainak kutatását [értjük alatta], melyek az új televíziós elbeszélés 
formális elemeinek létrejöttét elősegítették” (Mittell 2011b). Az alábbi 
szövegekben elsősorban a játékszerű játékot, a játék létrejöttéért felelős fo-
lyamatokat, intézményeket és hatásokat vizsgálom. A videojáték mecha-
nikus, esztétikai és narratív jellemzői mellett (vagy helyett) a kifejezésfor-
ma iteratív és procedurális jellegével is foglalkozom, mivel ezek mozdítják 
elő a valóban érdemi változásait.

A hagyományos értelmező sémákon túlmutató lehetőségek közül a de-
sign felőli megközelítésben különösen hatékony módon találnak egymásra 
a játék elméleti és gyakorlati megközelítései. A tisztán elméleti megköze-
lítés apóriái a kifejezésforma lényegéből, interaktív természetéből adód-
nak. A videojáték visszacsatolásos, kibernetikai rendszer, ahol a játék és a 
játékos közti értelmező kapcsolatot egy alapvetőbb szintaktikai és fizikai 
viszony előzi meg; azaz egy köztes szintaktikai-fizikai réteg feszül a já-
ték és az értelmező közé (Aarseth 1997). Espen Aarseth ezt nevezi a ki-
berszöveg és a játék ergodikusságának. A játékos játék közben navigációs 
problémákkal, szabályok és műfaji jegyek beazonosításával foglalkozik, 
miközben elsődlegesen zsigerileg hat rá a játék. Kinetikus, taktilis, szomati-
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14 EfEMEr GALÉrIÁK

kus élményként a játék elsősorban az ösztöneire hat, és csak másodsorban 
az intellektusára. Az ösztönszerűség evidensen az olyan klasszikus video-
játék-műfajokhoz köthető, mint a platform-, verseny-, ügyességi és ak-
ciójáték, közvetve azonban a kifejezésforma szinte valamennyi műfajára 
jellemző. A puzzle, stratégia, kaland- és szerepjáték esetében a hangsúly 
nem az interakció intenzitására helyeződik, hanem a meglétére: a játék 
mint kibernetikai rendszer ergonómiájára és ergodikusságára (Aarseth 
1997).

A fejlesztői oldal és a design aspektusa értékes szempontokkal gazda-
gíthatják a videojáték elméletét. Mi több, mára az elmélet legfontosabb 
meglátásai döntő részt az elméletileg is képzett játékfejlesztőktől szár-
maznak. A kölcsönös érintkezés mindkét terület számára létfontosságú. 
A design által megihletett elmélet visszahat a játékfejlesztésre; expanzív, 
kísérleti jellegű alkalmazásokra és értelmezésekre ösztönzi, és segíti az ön-
értelmezésben. A kifejezésforma fejlődése követhetetlenül gyors iteratív 
folyamat, melynek során a videojáték újra és újra feltalálja önmagát. A ko-
rábbi kísérleti alkalmazások és technológiák idővel normává válnak, folya-
matosan érvénytelenítik a kifejezésformával kapcsolatos elképzeléseket, 
miközben a terjesztés és a fogyasztás módozatai is átalakulóban vannak. 
Az utóbbi évek fejleményei – a változás korábbi fokmérőjével, a nyers 
technológiai fejlődéssel ellentétben – elsősorban a játék fogyasztóját érin-
tik: az aktív résztvevő, a társszerző, az előadó és az alkalmi (casual) játékos 
szerepét ruházzák rá. Mindeközben a forgalmazás felől azt tapasztaljuk, 
hogy a játékplatform fogalma egyre inkább eltávolodik az eredeti tech-
nológiai értelmétől, és a szolgáltatás (service) irányába tart. Az utóbbi két, 
éppen csak jelzett folyamat – a videojáték kulturális súlyának megváltozá-
sával és a játékostársadalom demográfiai változásaival összhangban – túl-
mutatnak a design területén, és az elmélet számára is igen hasznosaknak 
bizonyulnak. A játékfejlesztést, a változás elsődleges kezdeményezőjét 
a vizsgálat középpontjába állítva az elmélet olyan szempontokkal gazda-
godhat, melyekre korábban, más médiumok kapcsán aligha nyílt rálátása. 
Más kérdés, hogy képes-e követni a folyamatot, és hogy képes-e élni az 
új szempontok biztosította lehetőségekkel. A videojáték interaktív, ergo-
dikus és procedurális természete, gyors technológiai fejlődése folyamatos 
interakciót feltételez nem csupán a fejlesztő és a játékos, de a játék és az 
elméletíró között is.

A videojáték-fejlesztés mindenekelőtt mérnöki feladat, és csak másod-
sorban művészi tevékenység. Ez persze nem jelenti azt, hogy volna vala-
miféle objektív mérce, biztos formula, melyre a fejlesztés törekedhetne, 
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mely alapján megállapíthatóak volnának a játék optimális paraméterei. 
A videojáték iteratív folyamat során jön létre az irányítás, a megjelenítés, 
a fizika, az interfész kalibrálásának folyamatában, majd belső tesztelők, 
végül pedig a játékosok által mérettetik meg. A játékdesign végső próba-
köve mindig is a befogadói élmény lesz, így élményesztétikai alapon is 
érdemes foglalkoznunk vele. Az utóbbi kapcsán egyfelől a populáris kul-
túra befogadás-elméleteire támaszkodunk – Gilbert Seldes, John fiske, 
Henry Jenkins, richard Shusterman, Steven Johnson és mások munkáira 
–, akik a rajongói viszonyulástól a játék eksztatikus jellemzőin át a popkul-
túra szomatikus és szinaptikus jellemzőivel foglalkoznak. Másfelől olyan 
obskúrus és nehezen körvonalazható, kísérleti fogalmakkal ismerkedünk 
meg, mint a játékérzés (game feel), a frikció (friction) és a flow (Swink 2009; 
rogers 2010; Chen 2007; eredetileg Csikszentmihalyi), melyek az inter-
akció minőségére – a játék mozgására és szubliminális jellemzőire, a ka-
rakter gyorsulására, súlyára és tehetetlenségére, az intuitív vagy éppen ne-
hézkes irányításra – utalnak. Az interakció és a játék minőségét elsősorban 
az utóbbi szubtilis tényezők határozzák meg, még ha meg is feledkezünk 
róluk az interaktív elbeszélés és a történetvilág keresése során.

Élményesztétika

Az élményesztétikai leírás problémája – ami a populáris kultúra legjavá-
ról szóló elemzéseké is egyben –, hogy száraz és élettelen változatát adja 
a tulajdonképpeni élménynek. A játék frenetikusságának visszaadásakor 
nehéz megtalálni a megfelelő hangot, nehéz elkerülni a naiv-rajongói és a 
száraz tudományos viszonyulás szélsőségeit. Ugyanakkor bármily szubtilis 
is az élmény, ez nem jelenti azt, hogy ne volna leírható. Jason Mittell ugyan-
ezzel a kérdéssel szembesül a kortárs televíziós sorozatok értelmezőjeként. 
Mittell amellett érvel, hogy a popkultúra legfontosabb minőségei – így a 
fogyasztását kísérő élvezet is – leírhatóak. „Az élvezet a kultúra fogyasztásá-
nak bizonytalan, bár nélkülözhetetlen szempontja. Az élvezet több elméleti 
modellje szerint az élmény elfojtott tudatalatti impulzusokon, vagy a poli-
tikai elköteleződésen alapul; én viszont úgy vélem, hogy a tévésorozatok 
által kiváltott (vagy éppen elmaradó) élvezet elsősorban esztétikai reakció. 
Az esztétikum természetesen nem választható el sem a pszichológiától, sem 
a politikától, ahogy nem redukálható egyikükre sem” (Mittell 2010). Az 
élményesztétika elsősorban mások élményeihez mérten, más élmények-
hez viszonyítva nyer értelmet: a mások élményeitől való elhatárolódásban 
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vagy az azonosulásban. Tanulmányozása egyfelől a fejlesztői beszámolók, 
másfelől a játékosok élménybeszámolói alapján képzelhető el.

A játékok és általában a popkultúra termékeinek értékelésekor az el-
határolódás épp olyan fontos, mint az azonosulás. A nemtetszés ugyanis az 
azonosuláshoz fogható involváltságot feltételez. Mittell ezzel kapcsolat-
ban Jonathan Gray-t idézi, aki szerint „a kulturális termékekkel szem-
beni nemtetszés az ellentábor részéről is komoly érzelmi befektetést 
feltételez: [a kritikusok] az ellenszenv tárgyának passzív semmibevétele 
helyett nagy élvezettel vitatkoznak a rajongókkal” (Mittell 2010; Gray 
2003). Az esztétikai ítéletek és az identitáskérdések összemosódása a 
játékok esetében különösen jól érzékelhető. A videojáték esetében egy-
felől különböző platformok és ortodox műfaji jellemzők versengésének 
vagyunk tanúi, melyekkel bárki könnyen azonosulhat (fanboyism). Más-
felől, a videojáték hozzáférhetősége és befogadása a hagyományos mé-
diumok legtöbbjéhez képest olykor igen nagyfokú anyagi és technológiai 
befektetést, illetve fokozott fizikai és érzelmi elköteleződést feltételez a 
játékosok részéről.

Mittell amellett érvel, hogy a rajongói viszonyulás az akadémiai vizsgá-
lat megkerülhetetlen szempontja, és hogy kutatóként egyszerre működ-
tetjük a kulturális vizsgálat intellektuális és érzelmi vonatkozásait. Henry 
Jenkins hasonlóképpen érvel, azaz a tudományos és rajongói szféra közt 
közvetítő akadémikus rajongóként (aca-fan) tekint magára. Jenkins egy-
szerre tudós és rajongó, aki képes méltányolni a rajongói viszonyulást a 
tudományos munkája során. Ian Bogost – Mittellel és Jenkinsszel szem-
ben – ugyanakkor rossz ötletnek tartja a rajongói attitűd tudományos fel-
vállalását. „Nem azért, mert immorális vagy kidolgozatlan, hanem mert 
túlságosan is csábító. Mi, akik irigylésre méltó módon abból élünk, hogy 
médiumokkal, különösen populáris médiumokkal foglalkozunk, sohasem 
elégedhetünk meg velük. Nem csupán saját magunkat, a kollégáinkat és 
diákjainkat kell újabb és újabb kihívások elé állítanunk, hanem a közön-
séget és a választott médiumunk létrehozóit is” (Bogost 2010). Mittell Bo-
gostnak adott válaszában az értékelés /értelmezés különbségére fordítja 
le a kérdést. Bogost álláspontját Jeremy G. Butleréhez hasonlítja, aki a 
Television: Critical Methods and Applications című könyve előszavában a kö-
vetkezőket írja: „[a] televízió nem próbál az ízlésünkre hatni, és nem tart 
igényt az esztétikai nevelésünkre. Nem annyira az értékeléssel, mint in-
kább az értelmezéssel foglalkozik. Ellenáll a kérdésnek: Magasművészet-e a 
Buffy, a vámpírok réme? Helyette azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy Miféle 
jelentéseket fejez ki, és hogyan?” (Butler 2002, ix.)

Efemer_galeriak.indd   16 2013.05.31.   11:53:17



BEVEZETÉS 17

Mittell nem ért egyet Bogost, közvetve Butler álláspontjával. Szeren-
csétlennek tartja, hogy mindmáig a pusztán a jelentések létrejöttéért fe-
lelős televízió elképzelése uralja az elméletet, és személy szerint ettől 
próbál megszabadulni. Mint mondja, „[az] értékelésnek a kritikai lehető-
ségeink köréből való eltávolítása a televízió kutatásának szélesebb eszme-
történetéhez”, illetve a televízióhoz kapcsolódó általános előítéletekhez 
kapcsolódik. „A televízió tudományos és nem tudományos ellenfeleinek 
sikerült azt a képet kialakítaniuk a médiumról, hogy esztétikailag alacso-
nyabb rendű, illetve olcsó utánzata más médiumoknak – a filmnek, a szín-
háznak, az irodalomnak és a rádiónak. A televízió ezzel párhuzamosan szo-
ciológiai szempontból értelmezendő tárggyá vált: a különböző ideológiák 
hordozójává, identitások meghatározójává, vagy a viselkedést befolyásoló 
kifejezésformává” (Mittell 2007). A szociológiai nézőpont objektivitása 
azt feltételezi, hogy az értékelés nem tartozik hozzá a vizsgálathoz, hogy 
csupán külső, értelmező és kritikai gyakorlatként tarjuk számon. Mittell 
az utóbbi nézőponttal szemben azt javasolja, hogy állítsuk vissza az ér-
tékelést az eredeti jogába, és tekintsük a kritikusi eszköztárunk hasznos 
eszközének. Az értékelés „lehetővé teszi, hogy a ’hogyan működnek a 
különböző műsorok?’ kérdés mögé hatoljunk, és azt vizsgáljuk, ’hogyan 
képesek ilyen jól működni?’ Azzal, hogy zárójelbe tesszük az értékelést 
a médiumok vizsgálatakor, nem csupán őszintétlenül járunk el, de a kri-
tikusokkal, rajongókkal és gyártókkal folytatott általános dialógus lehe-
tőségét is elmulasztjuk, éppen azokkal a kulturális hierarchiákkal kap-
csolatban, melyekre tudósként oly nagy félelemmel tekintünk” (Mittell 
2011b).

A videojátékkal kapcsolatban mindez talán még fokozottabban igaz. 
Az általános előítéletek a politika és a média céltárgyaként jelölik meg 
a játékot; értelmezői a hagyományos médiumokhoz, vagy a diszciplínáik 
éppen napirenden lévő kérdéseihez mérik a teljesítményeit. Az értelme-
zők nem tekintik feladatuknak a játék értékelését, illetve a napi kritika, 
vagy a fejlesztők feladataként mellőzik. Szemérmesen hallgatnak a játék 
rajongói, érzéki és élményszintű dimenzióiról, valamint a technikai, me-
chanikus és fejlesztői jellemzőiről, mivel ezek közvetlenül nem hozha-
tók összefüggésbe az ideológia, az identitás és a viselkedés hagyományos 
kérdéseivel. A videojáték-elmélet problémáit négy pontban összefoglaló 
David McClure szerint az elmélet szokásos következtetései a tárgy irán-
ti elkötelezetlenségre és a technológiával kapcsolatos tájékozatlanságra 
vezethetők vissza: az elméletírók nem ismerik behatóan a játékkánont, 
amelyről írnak, és nincsenek tisztában a játékok mélyebb logikájával 
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(McClure 2011). Mivel nincsenek fogalmaik a játék kinetikus, iteratív és 
procedurális jellemzőinek megragadására, így nem is veszik figyelembe 
azokat. Az elmélet tehetetlensége több okra visszavezethető, például a 
humán- és társadalomtudományi elköteleződésére, vagy az élményesz-
tétikával szembeni ellenérzéseire. A médiatudomány monomedialitása 
(azaz a film iránti vonzalma) és a hagyományos médiumok nem interaktív 
természete is ide sorolható, de utalhatunk az elméleti fogalmaink kötött-
ségére (a társtudományok általi lefoglaltságára) is. Az itt következő írások, 
mivel részben maguk is a média- és humántudomány talaján állnak, nem 
kerülhetik el az említett buktatókat. Ugyanakkor remélhetőleg képesek 
lesznek újabb szempontokkal és kérdésekkel gazdagítani a videojátékról 
folyó diskurzust.

A könyvben kiemelt szempontok közé tartoznak az iteratív nézőpont, 
a design és az élményesztétika, melyek – úgy tűnik – megkerülhetetle-
nek a videojáték vizsgálatakor. Elhanyagolásuk azzal jár, hogy az elmélet 
elveszíti a játékkal kapcsolatos értelmező és értékelő relevanciáját. A mé-
diumok történetében egyedülálló módon ma egyre inkább a fejlesztők, 
a játékipar és a felhasználók közti párbeszéd veszi át a professzionális 
értelmezők, teoretikusok és kritikusok szerepét a játékról való beszéd-
ben. A kritika egyre kevésbé képes lépést tartani a kifejezésformával a 
megszokott keretek között, válaszai egyre kevésbé érvényesek a játék 
által felvetett kérdésekkel kapcsolatban. Vélhetően ki fogja alakítani a 
kifejezésformára szabott önálló nézőpontját és fogalmiságát ahhoz, hogy 
ténylegesen és tevőlegesen is részt vehessen a játék alakulástörténe-
tében.

A kötet fogalmai és felépítése

Jelen kötet a negyvenéves videojáték közel tízéves elméleti és kritikai 
vitáiról, álláspontjairól és koncepcióiról nyújt – közel sem teljes – áttekin-
tést. Kritikus módon kezeli a videojátékról folyó beszéd elméleti, kritikai 
és fejlesztői koncepcióit, mivel a fogalmi változékonyságot, az iteratív jel-
leget tekinti a kifejezésforma legfontosabb sajátosságának (azaz tisztában 
van azzal, hogy képtelen követni a kifejezésforma változásait). Kerüli to-
vábbá az olyan elvont és sokat tárgyalt fogalmakat, mint az interakció vagy 
az immerzió, és a játékdesignhoz közelebbi megfelelőiket, a játék sürge-
tése, a játékérzés és az ágencia fogalmát használja. Az utóbbi fogalmak 
haszna elsősorban az, hogy kevéssé kötöttek a videojáték-elméletet uraló 
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„játék vagy narratíva?” kérdése által, miközben érvényes és új válaszokkal 
szolgálnak az elméleti szempontból elcsépelt kérdésre. A fogalomváltás a 
már említett általános nézőpontváltást is jelzi: a játékról való gondolkodás 
az utóbbi években a design- és élményszempontú megközelítések felé 
mozdult el, ami értelmezői és fejlesztői oldalról egyaránt jellemző ten-
dencia. A korábbiaknál nyitottabb fejlesztői és disztribúciós módok egyre 
több kritikust, akadémikust és laikust győznek meg arról, hogy érdemes 
megpróbálkozniuk a játékfejlesztéssel, miközben egyre több fejlesztő te-
kinti elméleti szempontból is relevánsnak a munkáját.

A fejezetek két csoportra oszlanak: az első csoportban olyan szemléle-
ti és fogalmi kérdések kerülnek tárgyalásra, mint az elméleti tudás és a 
játékhoz közelebb álló instrumentális tudás különbsége, a digitális já-
ték helye a médiumok sorában, a videojáték iteratív és procedurális jel-
lege, érzéki jellemzői, hozzáférhetősége és megőrzésének lehetőségei. 
Ugyanide tartoznak az elmélet és a kritika legtöbbet vitatott kérdései, a 
játék és az elbeszélés elsőbbsége, a komoly játékok (serious games) moz-
galma, valamint a film és a játék viszonya. A második csoportba olyan 
elemző fejezetek tartoznak, melyek tovább bővítik a korábbi fogalmak 
sorát, illetve alternatív fogalmakkal szolgálnak az említett kérdések to-
vábbgondolásához. A „narratív architektúra”, az „ágencia” vagy a játék 
„sürgetése” (urgency) fejlesztői szempontból is értelmezhető ideiglenes 
fogalmak, illetve javaslatok a kifejezésforma legégetőbb problémáinak 
megragadására. Az elemzések olyan sikeres alkalmazásokat tárgyalnak 
kellő részletességgel, melyek segítenek megvilágítani a videojáték film-
szerű és kézműves jellege közti ellentmondást, a játéktér narratív impli-
kációit vagy a szokásos hatalmi fantáziáknak ellentmondó design hasznos-
ságát és előnyeit.

A kötet célja a játékról folyó beszéd, az általános értelemben vett ludo-
lógia kritikai feldolgozása, a játék fogalmi nyelvének összefoglalása és to-
vábbgondolása. Emellett hasznos platformot kíván biztosítani a fejlesztők, 
kutatók, kritikusok, tanárok és hallgatók közti értelmes párbeszédhez. 
Közvetve arra a kérdésre keresi a választ, hogy mely lehetőségek adottak 
a kritika számára az újmédia, közelebbről a videojáték közegében. Olyan 
kérdésekkel foglalkozik, hogy miként oktatható a videojáték a hagyomá-
nyos médiumok között, hogy milyen követelményei és feltételei vannak 
az „olvasásának”, hogy miként alakítja át a művészi kommunikáció hagyo-
mányos modelljét, végül pedig hogy mit hasznosítsunk a meglévő elmé-
leti konstrukcióink közül, és milyen új fogalmakkal, szemléletmódokkal 
érdemes megismerkednünk a játék vizsgálatakor. A videojáték gyorsan 
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változó természete megnehezíti a vele kapcsolatos általános konszenzus 
kialakulását. A konszenzus hiánya ugyanakkor módot ad a kísérletezésre, 
és termékenyítőleg hat a párbeszédre. A kritika feladata az, hogy lépést 
tartson a kifejezésforma fejlődésével, hogy a tárgyának megfelelő fogalmi 
prototípusokkal szolgáljon, és hogy megpróbálja szabatos fogalmi alapokra 
helyezni a tovatűnő, efemer tárgyát.6

6  A könyv egyes részei korábban már megjelentek. Az itteni közlésüket minden eset-
ben alapos átdolgozás előzte meg. lásd Kiss Gábor Zoltán: 1001 videojáték, amivel ját-
szanunk kell? Játékörökség, megőrzés, kánonok. Médiakutató 2012/3, 117–127; Kiss Gábor 
Zoltán: Iteration and Procedurality in Game Studies. http://www.inter-disciplinary.net/
critical-issues/wp-content/uploads/2012/06/kissvidpaper.pdf; Kiss Gábor Zoltán: Iteráció 
és design a videojáték elméletében. Apertúra 2011. tavasz [VI. évfolyam, 3. szám]. http://
apertura.hu/2011/tavasz/kiss; Kiss Gábor Zoltán: More Than A Matter of Making Images 
Seen: Iteration, Agency, and Proceduality in Game Studies. In Ágnes Pethő (ed.): Film 
in the Post-Media Age. Cambridge Scholars Publishing, 2012, 411–422; Kiss Gábor Zoltán: 
A játszott képek láttatása – A videojátékok kulturális súlyáról. Médiakutató 2010/4, 97–106; 
Kiss Gábor Zoltán: Léteznek-e érzelmek a videojátékokban? Az ágencia megvonása és a 
veszteség érzése. Kalligram 2010/1, 64-67; Kiss Gábor Zoltán: Utószó: az elbeszéléstől a 
ludológiáig. In Fenyvesi Kristóf – Kiss Miklós (szerk.): Narratívák 7. Elbeszélés, játék és szi-
muláció a digitális médiában. Kijárat, Bp., 2008, 257–262. A kéziratot 2012 nyarán zártam le.
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a médium helye és az instrumentális  
tudás szerkezete

Az iteratív játék és az aranykor mítoszai

I’m sorry, but the princess is in another castle. A mondat Jonathan Blow Braid-
jében hangzik el (Number None Inc., 2008), a platformjáték klasszikusai 
előtti tisztelgésként. Blow az idézett Super Mario Bros. (Nintendo, 1985) 
mellett egy másik ismert Nintendo-játékra, a Donkey Kong-ra (Nintendo, 
1981) is utal, és eltökélt szándéka, hogy parodizálja és továbbírja a műfaj 
történetét. A Braid elbeszélése és megjelenítése egyedinek mondható a 
műfajában: története egzisztenciális és morális mélységekbe visz, megje-
lenítése festett-melankolikus hangulatot kölcsönöz a játéknak – láthatóan 
olyan minőségekről van szó, melyeket általában nem a videojátékhoz kö-
tünk. A Braid alapvető újdonsága mégsem a műfaji elődökkel való játék-
ban, a tőlük való elhatárolódásban, vagy a kulturális előfeltevéseink elbi-
zonytalanításában keresendő, hanem egy sajátos játéktechnikai ötletben: 
a játszott játék visszajátszásának lehetőségében.

A visszajátszás a megfelelő gomb megnyomásával bármikor aktiválha-
tó, és módot ad a játékos végzetes hibáinak korrekciójára. Emellett, és ez 
a fontosabb, a pályákon elszórt – első ránézésre lehetetlen – feladványok 
megoldására szolgál. Pontosabban: a visszajátszás a játék lineáris folyama-
tában megoldhatatlan rejtvények megoldásának kulcsa. Az idő visszafor-
gatását a video- vagy DVD-visszajátszást imitáló képi és hangeffektusok 
kísérik – a színek kifakulása, gyors visszafelé mozgás, mozgás- és hang-
elmosódás –, az újrajátszás azonban interaktív. A mindenkori utolsó moz-
dulat nem csupán visszajátszható, de korrigálható is egyben. A Braid ily 
módon egyszerre utal a mozgókép és a videó korlátozott interaktivitására 
és az ismétlésről alkotott elképzeléseink esetlegességére, miközben újra-
értelmezi a játszott játék linearitását. Visszafordítja a játék visszafordítha-
tatlan idejét, és egy valóban interaktív játékidővel helyettesíti.
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A Braid a kifejezésforma sajátos helyzetére reflektál: fő mechanizmu-
sa egyszerre utal az ismétlés irodalmi és filmes koncepcióira, valamint az 
utóbbi visszajátszására szolgáló technológiákra, miközben egy igen lénye-
ges ponton el is határolódik mindannyiuktól. Blow játéka a visszajátszás 
tényleges lehetőségére mutat rá, egy az irodalom, a film és a színház számára 
korábban „lefoglalt” elképzelésre, ami az interakció jóvoltából ezúttal szó 
szerint értendő. A Braid potenciálja – mely a műfaján belül páratlannak 
mondható – nem merül ki a játékidő visszaforgatásában és a játékos hibái-
nak korrekciójában: amellett, hogy megidézi műfaji elődeit, fontos kije-
lentést fogalmaz meg magára a kifejezésformára vonatkozólag. Azt állítja, 
hogy a videojáték iteratív folyamat során jön létre, a tényleges játék azonban 
csak a legritkább esetben képes érzékeltetni az iterációt, a játék változói-
val való játék folyamatát. A Braid ebbe a folyamatba enged bepillantást: 
iteratív jellege nem csupán a készítésében, de az általa nyújtott játékban 
is megmutatkozik. Ismeretes, hogy Blow alig néhány nap alatt írta meg a 
játék eredeti verzióját, amit három év kísérletezés és finomhangolás köve-
tett (McElroy 2008). A kész játék ugyanezt az iteratív folyamatot viszi szín-
re; illetve a visszajátszás mechanizmusa módot ad a rendszer játék közbeni 
finomhangolására, azaz a játék változóival való kísérletezésre. Arra készte-
ti a játékost, hogy az ismert szabályokkal és a rendszer új lehetőségeivel 
kísérletezzen, és hogy intuitív megoldásokkal feleljen a rendszertől lát-
szólag idegen feladatokra. A visszajátszás mechanizmusát a játék egy ké-
sőbbi pontján újabb iteráció, a visszajátszás hatása alól mentesülő tárgyak 
bemutatása követi, ami igen fontos következményekkel jár. Nem csupán 
arról van szó, hogy a létező szabályok mellett megoldhatatlan problémákat 
új szabályok bevezetésével hidaljuk át (ami a legtöbb játék progressziójá-
nak alapja), hanem hogy rávesszük a játékost, hogy ismerje fel az új szabá-
lyoknak a rendszer korábbi lehetőségeihez mért hasznosságát.

A független játékfejlesztői szcéna hangadó alakjaként ismert Blow a já-
tékipar és a fejlesztők történeti felelősségét abban látja, hogy képesek-e 
kivezetni a játékot az általuk megteremtett és fenntartott kiskorúságából. 
A Design Reboot című 2007-es előadásában Daniel radosh-t idézi a korai 
film és a videojáték történeti párhuzamával kapcsolatban: „[a] videojáték 
még csak most emelkedik ki a kiskorúságából. A mozgókép 1895-től 1930-
ig tartó első harmincöt éve több olyan filmet eredményezett, melyeket 
technikai értelemben remekműveknek tartunk, ám a mozi csupán a rá-
következő évtizedben vált a ma ismert művészi kifejezésformává. A mozi 
felnőtté válásával a filmek elsajátították a közönség elbűvölésének és szó-
rakoztatásának technikáit. A videojáték hasonló aranykor küszöbén áll” 
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(Blow 2007; radosh 2007). Az első probléma a videojáték kapcsán az, 
hogy mindannyian másként képzeljük el az eljövendő aranykorát. A kö-
vetkező probléma, hogy a filmes analógia félrevezető: amellett, hogy a 
két médium történeti összevetése eleve anakronisztikus, egyúttal a film 
egyik eleve vitatott jellemzőjét, az elbeszélést tesszük meg az összeve-
tés alapjául.7 A videojáték első harmincöt évét valóban a technikai fej-
lődés határozta meg; az azonban vitatható, hogy a feltételezett aranykor 
még csak ezután következne. Elképzelhető, hogy az aranykor a nyolcva-
nas évek közepéig tartott, és az első, mindeddig utolsó videojáték-krach 
jelzi a végpontját. A kilencvenes éveket, a klasszikus otthoni konzolok 
felemelkedésének idejét is megtehetjük aranykornak, de érvelhetnénk a 
kétezres évek online játékai, a hatod- és hetedgenerációs konzolok vagy 
az egyre népszerűbb mobilplatformok mellett is. Elképzelhető, hogy a 
klasszikus értelemben vett videojáték mára a végnapjait éli, és amellett 
is érvelhetünk, hogy máris felváltották az új fejlesztési, terjesztési és fo-
gyasztói módok, melyek többségének ma még nincsen neve. Számos érv 
szól amellett, hogy a játék fizikai hordozóját (packaged goods) folyamatosan 
felváltja egy szolgáltatásalapú (service) modell, hogy az új műfajok és plat-
formok új fejlesztési és terjesztési stratégiái, árai és célközönsége mára 
visszafordíthatatlan folyamatokat indítottak el. Jelen összefoglalás nekro-
lóg abban az értelemben, hogy amit korábban videojáték alatt értettünk, 
az mára csupán egy, és közel sem a legfontosabb forma a vele versengő 
lehetőségek sorában.

Blow, bár tartózkodik a filmtörténeti analógiáktól, maga is osztja az 
aranykor elképzelését. Ez abban nyilvánul meg, hogy az általa idézett 
radosh-hoz hasonlóan nincsen megelégedve a modern videojátékokkal, 
illetve a maga eszközeivel a megváltoztatásukra törekszik. A kifejezés-
formával szembeni elégedetlenség kezdettől fogva jellemzi a videojáték 
történetét: mindig valami máshoz, valamely más médiumhoz, a múzeumi 
kultúra vívmányaihoz, a korábbi és majdani játékokhoz viszonyítjuk. Ez 
részint a médium korával, történeti helyével magyarázható: a mozgókép 
óta ez az első kifejezésforma, melyet a születésével egy időben tanulmá-
nyozhatunk. Sajátos egyidejűség jellemzi továbbá a médium, az alkotók 
és a közönség viszonyát. A játékosok és a videojáték auteurjei életkorukat 
tekintve egyidősek, illetve a játékostársadalom életkora nagyban befolyá-
solja a játékok által közvetített tapasztalatot: a médiummal együtt felnövő 

7  A filmes elbeszélés természetesen már évtizedekkel korábban jelen volt, a radosh által 
hivatkozott klasszikus filmstílus legfontosabb jellenzője azonban éppen a narratív jellege.
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szerzői és fogyasztói generációk mást gondolnak a játék hosszáról, tárgyá-
ról, optimális nehézségéről, esztétikájáról és időtállóságáról, mint az újabb 
terjesztési sémák, platformok, műfajok és fejlesztői tradíciók generációi. 
A demográfiai változás következményei a technológiai fejlődéssel párhu-
zamosan egyre nagyobb pontossággal mérhetők: egyre több játék használ-
ja a telemetria eszközét, azaz folyamatosan figyelik a játékosok aktivitását, 
és hasznos visszajelzésekkel szolgálnak a fejlesztők számára. A telemetria 
érdekes adatokkal szolgál a játék optimális hosszával kapcsolatban is, és 
módot ad a játékélmény folyamatos finomhangolására: méri a játékkal el-
töltött időt, figyeli, hogy hol akad el a legtöbb játékos (difficulty spikes), és 
közvetíti a játékosok szokásait a készítők felé.

A játékkal szembeni elégedetlenség és értetlenség más szempontból is 
megmutatkozhat. A média, a politika és a játékipar többnyire hamis ké-
pet fest a médiumról, melynek igen kevés köze van az értékes és érdemi 
lehetőségeihez. Az sem szerencsés, hogy a média túlzott hangsúlyt fektet 
a játék „negatív társadalmi hatásaira”, miközben egy meghatározott fo-
gyasztói körhöz, a szűkebb játékostársadalomhoz köti, melyhez hangzatos 
és anakronisztikus sztereotípiákat társít. „A videojáték csupán egy a szó-
rakoztató lehetőségek sorában, bár a legtöbbjükhöz képest igen érdekes le-
hetőség. Ugyanakkor megfigyelhető egy általános aggodalom, miszerint a 
videojáték kiszorítja a más művészi formákat” (Poole 2004, 13). Az utóbbi 
években a videojáték tölti be a pária szerepét a legkülönbözőbb politikai, 
kulturális és társadalmi viták és atrocitások kapcsán. Elfelejtjük, hogy a 
játék mára a mainstream kultúra szerves és elidegeníthetetlen része, hogy 
régen túlnőtt a legtöbb hozzá kapcsolódó előítéleten.

A média és a politika által nyújtott fals kép ellenére a játék a legke-
vésbé sem szorul legitimációra. Több helyütt az iskolai tananyag szerves 
része, emellett számos díj és elismerés jelzi az egyre növekvő kulturális 
befolyását. A videojáték szélesebb társadalmi és politikai elfogadottsága 
szerves részét képezi a róla szóló általános diskurzusnak, miközben a kife-
jezésforma legádázabb kritikusai – a kulturális vagy politikai tőkenövelés 
érdekében – mindent elkövetnek a lejáratásáért. Az öncélú és öngerjesztő 
polémiák mellett léteznek árnyaltabb politikai megközelítései is a kér-
désnek. Gondoljunk például az angol korhatárrendszer körüli újabb kele-
tű vitára és konszenzusra (Byron Review), a fejlesztők szempontjából igen 
kedvező kanadai gazdasági és adózási klímára, a helyi politika által támo-
gatott koppenhágai játékfejlesztői és tudományos szcénára, vagy az olyan 
elismerésekre, mint a brit BAFTA (British Academy of Film and Television 
Arts), és a francia kormány által adományozott Chevalier dans l’Ordre des 
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Arts et des Lettres. A videojáték emellett – a hétköznapi pedagógiai sze-
repének felismerésén, a szimulációs, hadi, fizikoterápiás hasznosítható-
ságán túl – számos akadémiai diszciplína érdeklődésének középpontjába 
került az utóbbi években. A pszichológia, az irodalom- és filmtudomány, 
a filozófia, a szociológia, a jog, sőt újabban a történettudomány is egyre 
gyakrabban vet számot a médiummal (az utóbbi például a traumatikus 
történelmi események játékadaptációival, vagy a szimulált történelem eti-
kai vonatkozásaival foglalkozik). A dolog természetéből adódóan az olyan 
„kemény” tudományok, mint a mesterséges intelligencia-kutatás vagy a 
fizikai szimuláció kutatása mindig is szorosabb, közvetlen-fejlesztői kap-
csolatban álltak a médiummal, mint a humán diszciplínák. A játékok tu-
dományaként önmagát megnevező ludológia azonban éppen a humán tu-
dományok közt, olykor tőlük elhatárolódva tart igényt az olyan fogalmak 
saját igényei szerinti újradefiniálására, mint az elbeszélés, az ismétlés vagy 
a reprezentáció. Érdemes röviden kitérnünk a ludológia által kultivált tu-
dás, valamint az iteratív játék és a fejlesztők instrumentális tudása közti 
különbségekre.

Az instrumentális tudásról

Az újmédia technológiai és művészi élvonalát képviselő videojátékkal 
kapcsolatban kétfajta tudásról beszélhetünk: a hagyományos könyvtu-
dásról, mely az elmélet és a kritika sajátja, és a fejlesztők pragmatikus, 
instrumentális tudásáról. Sajátos munkamegosztás áll fenn a kétfajta tudás 
között: míg az elmélet – esetünkben a ludológia – elsősorban az explicit 
könyvtudás létrehozásában és ápolásában érdekelt, addig a játékfejlesztők 
a mérnöki problémák gyors és hatékony megoldásában érdekeltek. Pléh 
Csaba megkülönböztetésére utalok a kétfajta tudást illetően, aki a könyv-
tudás felől bontja ki a problémát: a könyvtudás a tiszta tudást preferálja 
a felhasználói tudással szemben, illetve a visszaidézést és kultivációt tá-
mogatja a megcsinálással és működéssel szemben; reprezentációra törek-
szik a változtatással szemben, emellett a vertikális átadást képviseli a ho-
rizontális problémamegoldással szemben (Pléh 2000). Láthatóan egészen 
alapvető szemléleti különbségekről van szó, melyek a videojáték kapcsán 
különösen szembetűnőek.

Ha pontonként végighaladunk a felsorolt jellemzőkön, több kiegé-
szítéssel is élhetünk. (1) A könyvtudás deklarált, reflexió tárgyát képe-
ző, explicit, kategorikus formákba szerveződő tudás. A felhasználói tudás 
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ezzel szemben implicit, kevésbé reflektált tudás, procedurális jellegű, 
és folyamatos változásban van. (2) A könyvtudás a kultúra, a tudás meg-
őrzésével és gondozásával, illetve a tudás előállításával és elosztásával 
foglalkozik; míg a vele szembeállított tudás instrumentális jellegű. (3) 
A könyvtudás célja nem az új reprezentációk kialakítása, hanem az új me-
tareprezentációk kialakítása (Pléh 2000). Az instrumentális tudás lételeme 
ezzel szemben a változás; kísérleti jellegű, azaz a prototípusgyártás jellem-
zi. (4) A könyvtudás – Pléh kifejezésével – vertikális elrendezést feltéte-
lez, az explicit tudás kultivációját és áthagyományozását, a tudás majdani 
és jelenlegi birtokosai közti hierarchiát (Pléh 2000). Az instrumentális tu-
dás ezzel szemben meritokratikus, azaz horizontális elrendezésben egy-
mással versengő megoldások jellemzik. Az explicit tudás alaphelyzete az 
osztálytermi kommunikáció, az implicit tudás mintája a design: hatékony 
megoldásokat keres valós problémákra.

A kétfajta tudás munkamegosztásával, a kétosztatú modell sarkítottsá-
gával kapcsolatban számos kérdés felmerül. Egyfelől nyilvánvaló, hogy 
azzal, hogy a humán tudományt tesszük meg a könyvtudás alapmintájául, 
egyúttal karikírozzuk és sarkítjuk is. A nézőpont kategorikussága az, ami 
igazán problematikus; azaz félő, a gyakorlatban mindez nem így, vagy a 
leírtakkal ellentétes módon jelentkezik. Pléh arról ír, hogy a bölcsészet 
– mint értelmező tudomány – a gyakorlatban intuitív és kreatív módon 
működteti az explicit tudását, azaz a hétköznapi tudásra jellemző módon 
jár el. A műszaki tudás gyakorlata mindeközben részben maga is az exp-
licit, deklarált tudáson alapul: axiómákon, definíciókon, a pi számértékén 
(Pléh 2000). További problémákhoz vezet, hogy a humán tudás megpró-
bál erényt kovácsolni a gyakorlatiatlanságából, azaz a szimbolikus tudást 
részesíti előnyben a gyakorlatihoz képest, miközben folyamatos és kizá-
rólagos igényt tart fenn a dolgok leírójának és értelmezőjének szerepére. 
Az a karteziánus felfogás áll mögötte, mely „úgy képzeli el a belső világot, 
mint az írás és olvasás világát, ahol gondolatainkat mintegy a belső szem-
mel olvassuk” (Pléh 2000). Láthatóan az írás médiuma és a könyv – mint 
transzcendens tárgy – szolgál az önértelmezése alapjául.

Kérdés persze, hogy mi a gond mindezzel, miért ne létezhetne egymás 
mellett a két tudástípus. A probléma abban áll, hogy az újmédia fokoza-
tos térnyerésével a hagyományos tudás egyre nehezebben látja el a fel-
adatát – a leírást, a kategorikus formákba szervezést, a reflexiót –, illetve 
egyre inkább összemosódik az instrumentális tudással. A könyvtudásnak, 
amennyiben igényt tart arra, hogy leírja és szabatos formák alá rendezze a 
környezetében zajló kulturális és technikai folyamatokat, alkalmazkodnia 
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kell az instrumentális tudáshoz. A vertikális átadás mellett a horizontális 
elrendezésre – az újmédia résztvevő, felhasználói, interaktív jellemzői-
re – is érdemes figyelmet fordítania. Kísérleti, iteratív tudománnyá kell 
átalakulnia, mely az explicit tudás helyett ideiglenes formulákkal, fogal-
mi-koncepcionális prototípusokkal dolgozik.

Az instrumentális tudás tanulmányozása alapvető szemléleti váltást 
feltételez, melynek nehézségei nyilvánvalóak, sokak számára egyenesen 
ijesztőek: a könyvtudás birtokosaiként a könyvet a kulturális örökség időt-
len foglalatának tekintjük, melyet ma esetleges történeti képződmény-
ként, technológiaként és platformként értelmezünk újra (Landow 1996; 
Bolter 1996). A technológiai, műfaji és formai változások mellett – vagy 
ellenére – a hagyományos és az újmédia viszonyát nem a fejlődés, a kumu-
láció logikája határozza meg: szerves kapcsolatban állnak egymással, azaz 
a digitalizáció és a számítógép nem „ellenfele” a korábbi kifejezésformák-
nak és technológiáknak (sőt, azt is mondhatjuk, hogy sajátos folytonosság 
áll fenn köztük).8 Thomas Elsaesser mindezt úgy fogalmazza meg, hogy 
„[a] számítógép felváltotta az írógépet, de nem távolodott el a billentyű-
zettől. A televízió nem falta fel a rádiót, ahogy nem helyettesíti a mozit 
sem” (Elsaesser 1998, 7). J. Hillis Miller az irodalom kapcsán mindezt úgy 
fogalmazza meg, hogy „a nyomtatást és az irodalmat megteremtő kultúra 
elhalványodása helyett […] az új telekommunikáció iránti nyitottság ké-
pes új szövetségeseket teremteni” az irodalom számára, azaz fenyegetett-
ség helyett lehetőséget lát a változásban (Miller 2000, 559).9

A könyvtudást érintő szemléletváltás szükségességére talán éppen az 
újmédia hívja fel a figyelmet, mely – a könyv médiumához hasonlóan – 
maga is ideiglenes, történeti fogalom. Idővel maga is beilleszkedik majd 
a hagyományos médiumok sorába, egyelőre azonban egy olyan folyama-

8  A videojátékot illetően – más szempontból – azt látjuk, hogy a kumuláció szerves része 
a történetének. Iteratív kifejezésformaként és elektronikus szórakoztató médiumként a 
korábbiaknál fokozottabb módon hat rá és foglalkoztatja a technikai fejlődése.

9  Az irodalom, az írás médiuma a kialakuló új kifejezésformák és műfajok közegében 
már képtelen betölteni azt a hagyományos központi szerepet, melyet – különösen vele 
foglalkozóként – neki tulajdonítunk. Ma a nyelvi-irodalmi médium kitüntetettségét leg-
inkább az indokolja, hogy a többi médium rögzítőjeként és értelmező eszközeként hasz-
náljuk. Tulajdonképpen ez áll Miller optimizmusának hátterében: annak reménye, hogy 
képesek leszünk feltérképezni és leírni a hagyományos médiumok és az újmédia mai és 
jövőbeli lehetőségeit. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a videojáték esetében korántsem 
biztos, hogy az elmélet kijelentései a legalkalmasabbak a leírására. A fejlesztők és játé-
kosok beszámolói, illetve maguk a játékok gyakran érvényesebb és hasznosabb meglátá-
sokkal szolgálnak a kifejezésforma mechanikus és technikai, interaktív és élményszintű 
jellemzőivel kapcsolatban, mint a professzionális értelmezők.
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tot jelez, melynek jelenleg beláthatatlanok a következményei. Már most 
gyanítható, hogy más tudásszerkezetet feltételez, mint a korábbi médiu-
mok, illetve egy szélesebb kulturális és technológiai folyamatba illeszke-
dik, mely a könyvtudástól a hétköznapi tudás felé tart – a deklaratívtól a 
procedurális tudás, az ismeretalapútól az információkeresést és -használa-
tot előnyben részesítő tudás felé. Az újmédia egy olyan jelenségegyüttes, 
mely mást és mást jelent a kilencvenes években, a kétezres években és 
ma. Koronként más-más technikai paradigmák határozzák meg, különbö-
ző metaforák mentén értelmezzük, miközben maga az elnevezés is eleve 
problematikus. Átmeneti fogalom, a horseless carriage és a moving picture 
párdarabja (Morris 2006, 3), szerepét idővel más, az új média tényleges jel-
lemzőire utaló fogalmak veszik át. Az újmédia-paradigmák és metaforák 
változékonysága kapcsán elég felidéznünk a vonalas (és nagybetűs) Inter-
net bűvöletében élő kilencvenes évek szövegeit, melyek a fizikai helyhez 
kötöttséget egy lényegében testetlen tapasztalattal – a kibertér, a virtuális 
valóság és a holodeck máig megvalósulatlan utópiáival – ellensúlyozták. Ez-
zel szemben a mobil hálózatok későbbi térnyerésével mára egyre nagyobb 
figyelem helyeződik a fizikai jelenlétre és a kiterjesztett vagy kevert való-
ság (augmented, mixed reality) alkalmazásaira (Silva 2010).

Mielőtt rátérnénk a videojáték, közvetve az újmédia azon jellemzőire, 
melyek ténylegesen kihívást jelentenek a hagyományos tudás számára, 
érdemes megjegyeznünk, hogy a hétköznapi, nem reflexív tudás szintjén 
lényegében egyszerű a helyzet. A mindennapokban könnyedén elboldo-
gulunk az újmédia varázsszavai mögötti eszközökkel, művekkel és jelen-
ségekkel: a reflektálatlanság és a konceptualizálatlanság problémája csa-
kis az elméletalkotásban érdekelt tudást érinti, a gyakorlati tudást nem. 
Az explicit tudás tekintélyvesztése, a könyvtudás fokozatos térvesztése 
ellenére továbbra is úgy hisszük, hogy a humán tudás fennmaradása a le-
író képessége miatt biztosított, holott ez utóbbi kiváltsága sem tekinthető 
időtlen privilégiumnak. Korántsem mindegy ugyanis, hogy a humán tudás 
milyen alapon írja le – illetve a történeti távlat és a megfelelő fogalmiság 
hiányából adódóan képes-e leírni – a tárgyát, és az sem mindegy, hogy 
megtalálja-e a tárgyának megfelelő nyelvet. Az is kérdés, hogy képes-e 
végrehajtani a tárgya által megkövetelt szemléleti váltást, képes-e elmoz-
dulni az explicittől az implicit tudás felé. Mindezek ellenére természete-
sen képesek vagyunk meghatározni a játék és az újmédia főbb jellemzőit, 
melyek jelenleg az elméletalkotás útjában állnak. Mindezt annak tuda-
tában tesszük, hogy a jövőben nem feltétlen ezeket a tényezőket fogjuk 
kiemelni.
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Az újmédiával kapcsolatos elméleti tudás megkésettsége több ténye-
zőre visszavezethető: az újmédia nem narratív jellegére, iteratív és proce-
durális természetére, résztvevő jellegére, interaktivitására, vagy éppen a 
művészi kommunikáció hagyományos modelljét érintő változásokra. Az 
elmélet érzékeli ugyan a változást, ám képtelen konceptualizálni, kép-
telen előállítani azt a tudást, ami az „emlékezet produktumainak meg-
őrzésével, gondozásával és egymásra vonatkoztatásával” foglalkozna (Pléh 
2000). Nem csupán arról van szó, hogy ma még nincs rálátásunk az újmé-
dia és a digitalizáció által jelzett folyamatra, holnap viszont lesz. A problé-
ma lényegibb, és a könyv történeti-technológiai újraértelmezésével függ 
össze, mivel „a változás éppen azt a könyvtudást kezdi ki, mely az elmé-
letalkotás alapjául szolgálhatna” (Kiss 2011, 11).

A kétfajta tudás szemléleti különbségei alapján úgy tűnik, a videojáték-
nak a könyvtudás zászlóvivőjeként (a „múzeumi kultúra” legújabb kori 
letéteményeseként), valamint a szórakoztatóipar legdinamikusabban fej-
lődő és legkreatívabb ágazataként is helyt kell állnia. Digitális jellege újra-
definiálja a játékos és a játék kapcsolatát, új értelmet ad a játékos ágenciá-
jának, és saját kultúrát hoz létre megfelelő intézményekkel és fórumokkal 
(Rutter – Bryce 2006, 130). A videojáték ugyanakkor az informatikai tu-
dás mindenkori élvonalát is képviseli, és a tömegszórakoztatás terméke 
is egyben. Gyors technológiai változásai felgyorsítják a szórakoztatóipar 
belső folyamatait, olyannyira, hogy a változást olykor maguk a gyártók és 
üzemeltetők sem képesek követni. Scott Bukatman a szórakoztató park 
intézményének túlélési esélyeit latolgatva arról beszél, hogy „[a] techno-
lógia ma már nem azonos a jövővel. A technológia mindenütt jelenlévősé-
gét jelzi, hogy a Tomorrowland szinte máris elavult. A holnap a szó szerinti 
holnapot jelenti; nem azt, ami harminc év múlva lesz” (Bukatman 2011). 
A videojátékkal kapcsolatban mindez különösen igaz: egyszerre oka és 
alanya a jelzett folyamatnak, a fejlődés katalizátora és a követhetetlen vál-
tozás elszenvedője.

A hagyományos médiumok, az újmédia és a videojáték viszonyának 
feltérképezését és új fogalmi alapokra helyezését nagyban megnehezíti a 
tény, hogy – Gertrude Steinnel szólva – nem vagyunk önmagunk kortársai 
(Morris 2006, 1). Ez azt jelenti, hogy a reflexív könyvtudásunk folytonos 
lemaradásban van a hétköznapi, gyakorlati tudásunkhoz képest; azaz míg 
a gyakorlatban valamiképpen mindig elboldogulunk az újmédia új tech-
nológiáival és műfajaival, eközben képtelenek vagyunk meghatározni és 
hasznos ismeretek formájában átadni a használatuk során végzett tevé-
kenységünket. Az újmédiával foglalkozó elmélet kísérletei a médiatan-
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könyvek átdolgozott kiadásaira emlékeztetnek: nem gondolják újra, csu-
pán kiegészítik az eddigieket az „időközben” lezajlott fejleményekkel. 
A két tudás, a könyv- és hétköznapi tudás egyidejűtlenségével kapcso-
latban a következőket olvashatjuk Steinnél: „[s]enki sem jár a saját kora 
előtt, csupán arról van szó, hogy a kortársaink, akik maguk is létrehozzák 
a saját értelmezéseiket, nem fogadják el a korunkról alkotott személyes 
elképzeléseinket” (Stein 2005, 410). Személyes értelmezések versengé-
séről van tehát szó, ahol egyik értelmezés sem előrébbvaló a többinél; az 
igazán átütő értelmezések pedig, melyek sohasem egyéni teljesítmények, 
mindig késve jelennek meg a reflexív tudás szintjén. Az újmédia és a vi-
deojáték mindennek fényében olyasmi, ami folyton ott van a nyelvünk 
hegyén, de képtelenek vagyunk kimondani: azzal, hogy megpróbáljuk 
felismerni, konceptualizálni és átadható tudássá alakítani az általa jelzett 
technológiai és kulturális változást, természetesen nem válunk önmagunk 
kortársaivá. Stein óta tudjuk, hogy ez eleve lehetetlen, és hogy ez így van 
rendjén. A célunk pusztán az, hogy termékeny módon kapcsolódjunk be a 
játékról szóló személyes, iteratív és versengő értelmezések sorába.

Elődök és nemezisek

A játékról folyó beszéd – mint láttuk – folytonos lemaradásban van a kife-
jezésforma technológiai, műfaji, narratív és interaktív fejleményeihez ké-
pest, azaz az általános értelemben vett ludológia törekvései ritkán esnek 
egybe a játékfejlesztők (és a fejlesztői oldal szempontjait mérlegelő kriti-
ka) elképzeléseivel. Túlságosan lefoglalják a társdiszciplínák képviselői-
vel, a film- és irodalomtudósokkal folytatott vitái, így nézőpontját megkö-
tik az utóbbiak szempontjai. Másfelől, a videojátékról szóló tudományos 
beszéd történetileg túlmutat a médium kialakulásának idején. A ludoló-
giai összefoglalások legtöbbször az olyan játékelméleti klasszikusokhoz 
nyúlnak vissza, mint Johan Huizinga és roger Caillois (Huizinga 1938; 
Caillois 1958), valamint a munkáikat újragondoló későbbi kezdeménye-
zésekhez (Berger 1963; Ehrmann 1968; Avendon – Sutton-Smith 1971; 
Anchor 1978; Sutton-Smith 2001; Juul 2001).10

Az összefoglalások ősszövege, Huizinga Homo Ludense az emberi társa-
dalom sub specie ludi jellegéből indul ki: a játék célelvű és élettani szem-

10  Mindeközben többnyire mellőzik a játék filozófiai diskurzusának szövegeit (Witt-
genstein 1953; Suits 1967; Suits 1978; Midgley 1974).
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pontú elgondolásain túllépve arra a kérdésre keresi a választ, hogy tulaj-
donképpen „mit is jelent ez az elsődleges kvalitás: játék” (Huizinga 1944, 
11). Huizinga később eltávolodik a könyv eleji definitív szándékától, ám a 
játék intenzitását, haszontalanságát, szórakoztató és komolytalan mivoltát 
(Aardigheid, fun) mindvégig lényeginek tartja. A kritikusok rendre rámu-
tatnak a mű keletkezését tekintve érthetetlen apolitikusságára és fogalmi 
következetlenségeire. Caillois is ez utóbbi miatt marasztalja el, illetve hat 
formális jellemzőt ajánl a játék osztályozásához: a szabadság, a hétköznapi 
léttől való elválasztottság, a játék kimenetelét érintő bizonytalanság, az 
improduktivitás, a szabályozottság és a fikció szempontjait. Felbontja a já-
ték fogalmát, és négy kategória köré rendezi – a versengés (agon), a vélet-
len (alea), a szimuláció (mimicry) és a dezorientáció (ilinx) köré –, majd egy 
hasznos fogalmi kettősséget vezet be, az irányított játék (ludus) és a spon-
tán játék (paidia) különbségét. Nem véletlen, hogy míg Huizinga szem-
léleti frissessége okán, addig Caillois szisztematikus rendszerét tekintve 
hatott a modern ludológiára.

Marshall McLuhan, bár nem tekintjük protoludológusnak, az Unders-
tanding Media (1964) lapjain fontos bekezdéseket szentel a játéknak. Ter-
mészetesen nem a könyvvel egyidős videojátékról, hanem „az ember 
végső kiterjesztéséről”, „a modern társadalmi gépezet előli menekülés” 
lehetőségéről beszél.11 McLuhan igen tág értelemben, a tánc és a szóra-
kozás szinonimájaként használja a játék fogalmát, ami természetesen nem 
von le semmit a kijelentései játékelméleti relevanciájából. Elsősorban a 
társadalmi rítusokról és a sportról beszél: mint írja, a „játék gép, melyet 
a játékos önmagát bábként elfogadó ideiglenes döntése lendít mozgás-
ba” (McLuhan 1994, 238). A mondat a videojátékkal kapcsolatos megál-
lapításként is megállja a helyét, éppúgy, mint a szórakozásról (fun) írott 
mondatai, melyek a videojátékok későbbi értelmezőit idézik (lásd Koster 
2005). McLuhan szerint a játék szituáció, mely lehetővé teszi a számunkra, 
hogy a közösség tagjaként újrajátsszuk társas létünk valamely meghatá-
rozó elemét. Markku Eskelinen ugyanezen gondolat nyomán veti össze 
a játékszituációt az elbeszélés és a dráma részt vevő, performatív szituá-
cióival (Eskelinen 2001). Általában elmondható, hogy McLuhan játékkal 
kapcsolatos megjegyzései a ludológia későbbi fejleményei fényében oly-
kor különösen találóak.

11  Megjegyzéseinek fontosságát jelzi, hogy a hivatkozott fejezet a The Extensions of Man 
címet viseli, ami a kötet alcíme is egyben.
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McLuhan játékelméleti hatása közvetett és szimbolikus, messze elma-
rad Huizinga és Caillois hatásától. Örökségének szempontunkból egyik 
legfontosabb hozadéka a részvétel (participation), a részt vevő élmény 
fontosságának hangsúlyozása. Mint írja, „[a] forró média […] alacsonyabb 
szintű, a hideg média viszont magasabb szintű részvételt vagy belevonó-
dást feltételez a közönségtől. Ily módon természetesen a forró médiu-
mok, mint a rádió, egészen másként hatnak a felhasználóra, mint például 
a telefon hideg médiuma” (McLuhan 1994, 23). A videojáték résztvevő 
jellege természetesen túlmutat a McLuhan által leírtakon: a játék aktív, 
részt vevő és performatív tevékenység, fogyasztása fokozottabb részvételt 
feltételez, mint a televízióé, a rádióé, vagy a valóban interaktív telefoné. 
részvétel alatt itt elsősorban a videojáték-kultúra hétköznapi gyakorlatait 
értjük, a játékhoz fűződő műfaji, történeti, fogyasztói, gazdasági és kom-
munikációs gyakorlatok összességét. Továbbá olyan kérdések tartoznak 
ide, mint a játék és a politikum viszonya, a játékhoz kapcsolódó társadal-
mi előítéletek és viták, vagy a játékosok kultikus és rajongói viszonyulása. 
A hardver és a szoftver módosításai (modding), a felhasználók által előál-
lított tartalom (user-generated content) vagy a machinima műfaja nagyfokú 
részvételt feltételeznek a játék fogyasztói részéről; az árkádjáték színterei, 
önkifejezési formái, a superplay, speedrunning és társaik, a kompetitív já-
tékszcéna, az e-sport és a cybersport a profi sportolókéhoz fogható aktivitást 
és elköteleződést feltételeznek. A blogok és fórumok, az expók és conven-
tionök, a különféle díjak és elismerések, a retro és vintage kultúra, a gyűjtők 
és aukciós trendek, az adaptációk és licencek, a remake-ek és demake-ek, 
a sorozatok és önálló IP-k szintén részei a folyamatnak, mely a közönség 
igen magas szintű részvételét és belevonódását feltételezi.

Ian Bogost és Nick Montfort McLuhan médiumelméleti, közvetve lu-
dológiai hatását abban látják, hogy az ő munkásságán felnövő elmélet a 
tényleges játék, a tartalom (content) és a platformok kritikai vizsgálata he-
lyett mindmáig a játék általános és elvi kérdéseivel foglalkozik (Bogost – 
Montfort 2009). A videojáték technikatörténeti okokból sem felel meg az 
Understanding Media által lefektetett alapelveknek. McLuhan elsősorban 
kora médiumával, a televízióval foglalkozik, illetve a lineáris olvasásra ve-
zeti vissza a tévékészülék „letapogató ujjának” (scanning finger) működé-
sét. McLuhan szemléletes metaforája, bár a maga helyén valóban megvi-
lágosító erejű, nem vonatkoztatható a modern videojátékra. A videojáték 
megjelenítési elve egyrészt túlmutat a katódsugárcső lineáris letapogatási 
elvén és elméleti következményein: a digitális játék képeit a megjelení-
tendő képpontok értékeit tároló memória, a frame buffer tárolja, mely a 
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program utasításainak megfelelően befolyásolja a képernyőn megjelenő 
képek milyenségét, felépítését és sorrendjét (Bogost – Montfort 2009, 27). 
Másrészt, a videojáték esetében a hangsúly a programozhatóságra esik, a 
digitális kép diszkrét értékeinek algoritmikus és tetszés szerinti elrende-
zésére. (McLuhan csupán érintőlegesen, az automatizált és megsokszoro-
zott mechanikus mozgás értelmében foglalkozik a programozhatósággal, 
ismét a képcső logikája mentén.) Az analóg és digitális média közti döntő 
különbség, hogy míg a televízió „letapogató ujja” lényegében tehetetlen, 
addig a programozó képes a letapogatás fázisa alatt módosítani a megjele-
nített képet (mint a Bogosték által elemzett Atari 2600 rendszer esetében, 
vagy – más, játékmechanikai szinten – a Braid reflexív játékában). Ké-
pes több képet tárolni, és a háttérben módosítani (double-buffering), képes 
egyetlen – több képernyőnyi – képet a megfelelő irányba görgetni (scrol-
ling) és ugyanezen módon érzékeltetni a kép mélységét (parallax scrol-
ling). A felsorolt eljárások eredetileg a hardver korlátainak meghaladását 
célzó megoldások, melyek később a kollektív programozói tapasztalat, a 
különböző grafikus könyvtárak, és a videojáték-esztétika részévé váltak.

Az Understanding Media és a videojáték kapcsolódási pontjai és össze-
mérhetetlenségei szimbolikus jelentőségűek. Az is jelképes értékű, hogy 
a videojáték történeti riválisa, önmaga választotta nemezise és példaképe 
nem a televízió, hanem a mozi. McLuhan ugyan nem a videojátékról be-
szél, az általa elmondottak azonban jól illeszkednek a könyve után alig tíz 
évvel induló új médium ismérveihez. A Pong (1972) „a feje tetejére állí-
totta a televízió egyirányú interakcióját, játékosokká alakította a nézőket, 
és lehetővé tette számukra, hogy ne csupán nézzék a médium képeit, de 
játsszanak is velük” (Salen – Zimmerman 2004, 2). Még fontosabb, hogy 
a televízió interakcióját állította a feje tetejére, és nem a moziét. A video-
játékot létrejöttekor a katódsugárcsőhöz fűzi ambivalens viszony, nem a 
vetítőgéphez; paradox módon történetileg mégis az utóbbihoz vonzódik, 
közelebbről a mainstream filmhez és filmstílushoz. A videojáték elbeszé-
lő, esztétikai, képi és hangzásbeli konvenciói a klasszikus filmstílust idé-
zik, technológiai áttörései a látványfilm eredményeit imitálják, miközben 
el is határolódnak tőlük. Ezzel az ellentmondással foglalkozom a továb-
biakban.
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„Kész vagyok elfogadni, hogy a videojáték elegáns, kifino-
mult és szubtilis, hogy képileg és kihívásait tekintve nagy-
szerű. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a médium természe-
te folytán nem léphet túl a kézműves termék képzetén, és 
képtelen művészi formát ölteni. Tudomásom szerint mind-
eddig egyetlen játékról sem tudunk, mely a legnagyobb drá-
maírók, költők, filmrendezők és zeneszerzők műveivel vete-
kedhetne. Elfogadom, hogy a játék – mint vizuális élmény 
– művészi értékre törekedhet. A legtöbb játékost azonban 
éppen a tanulásra, művelődésre, a művészi érzékenység ki-
fejlesztésére fordítandó legértékesebb óráktól fosztja meg.” 
(Roger Ebert)

„Leginkább szolgáltatásként fogható fel. Semmiképpen 
sem művészet. Ugyanakkor az, ahogyan a játék ezt a szol-
gáltatást biztosítja, már önmagában egyfajta művészi stílus, 
művészi forma.” (Hideo Kojima)

A játékipar mint kultúripar

A tömegmédiumok művészi értékével kapcsolatban hajlamosak vagyunk 
gazdasági alapon, a gazdasági mutatók és eladási statisztikák felől érvelni, 
és különösen így van ez a videojáték esetében. A dolog furcsaságán mit 
sem változtat a tény, hogy a kultúripar fogalma régen elvált az eredeti pe-
joratív jelentésétől, és leíró kategóriává vált. Ma „a különböző jelentések 
szimbolikus formákon keresztüli létrehozásához, elosztásához és forgal-
mazásához” kapcsolódó legkülönfélébb intézményeket értjük alatta (Kerr 
2006, 44). A videojátékok kulturális és gazdasági szempontjai egymástól 
elválaszthatatlanok; a játékipar száraz gazdasági adatai ugyanúgy fontosak 
a médium kulturális súlyával kapcsolatban, mint az ellenzők és apologéták 
kijelentései.

A videojáték-ipar gazdasági statisztikái egy igen összetett és csak rész-
ben objektív rendszerre vezethetők vissza, ahol a tényleges gazdasá-
gi érték mérhetetlen gyorsasággal változik, globális szinten pedig szinte 
követhetetlen. Elsősorban hiányoznak a földrajzi-regionális, állami és ke-
reskedelmi, fejlesztői és kiadói sztenderdek, melyek alapján összevethető 
és meghatározható volna a tényleges termelés és eladás aránya. A gyártók 
által kiszállított tételek és a ténylegesen eladott mennyiség közti különb-
ségek, a fizikai és a digitális disztribúció költségszintű különbségei, a gaz-
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dasági ciklusok szerinti és a tőzsdei árfolyamokhoz mért statisztikák kü-
lönös módon megnehezítik a játékipari termelés átláthatóságát. Az iparág 
külső elemzői (NPD Group, DataMonitor, DfC Intelligence, Deutsche 
Bank, Motion Picture Association of America, Wedbush Morgan Secu-
rities), valamint az önellenőrző, népszerűsítő és érdekképviseleti intéz-
ményei (az Entertainment Software Association, az Entertainment and 
Leisure Software Publishers Association – később az UK Interactive En-
tertainment Association –, az Interactive Digital Software Association, az 
Interactive Software federation of Europe) folyamatos éberségre készte-
tik a fejlesztőket, kiadókat, platformgyártókat és befektetőket (Kerr 2006, 
47–52). A globális gazdasági trendek és a konkrét számok ismerete nélkül 
is megfigyelhetők bizonyos tendenciák: ilyen például a videojáték-ipar 
általános, évek óta tartó expanziója – az iparág utolsó nagy krachja 1983-ra 
tehető (Wolf 2008) –, vagy a videojáték-konzolok életciklusaihoz kapcso-
lódó ingadozások (az új konzolgenerációt megelőzően csökken a fogyasz-
tási kedv, majd az újgenerációs hardver színre lépésével fokozatosan nő).

A minden régióban és minden platformon tapasztalható élénk gazdasá-
gi mozgás azt is jelzi, hogy a videojátékok egyre szervesebb részét képezik 
a mindennapjainknak. Kulturális értelemben hasonló elevenségnek va-
gyunk tanúi, mint gazdaságilag: a két szempont elválaszthatatlan, a video-
játékok esetében pedig különösen az. A modern videojátékok közösségi 
és performatív, cselekvésre és állásfoglalásra késztető terek – és gazdasá-
gi terek is egyben (Newman 2004). Magukban foglalják a róluk való be-
szédet és a velük való foglalatosság különféle formáit, a fogyasztásukkal 
kapcsolatos szokásokat és rituálékat. Kultúrateremtő potenciáljuk egye-
lőre beláthatatlan, és egyre fontosabb a szerepük a többi kifejezésforma 
értelmezésében és oktatásában (Jahn-Sudmann – Stockmann 2008; Miller 
2008; ferdig 2009; Michael – Chen 2006; Salen 2008; Ito 2010). Kulturális 
és gazdasági élénkségük ellenére közel sem egyértelmű a megítélésük: a 
közel negyvenéves történetük sem volt elegendő a hozzájuk kapcsolódó 
legvaskosabb előítéletek oldódásához. „Kereskedelmi sikerük ellenére a 
videojátékok továbbra is az érvényes kulturális formaként való elismertsé-
gért küzdenek. A kritikus James Newman két lehetséges okot említ ezzel 
kapcsolatban. Először is, mint mondja, a videojátékot gyermekműfajként 
képzeljük el. […] A másik ok meggyőzőbb, és a videojátékot, közvetve 
pedig a gyermekkultúrát érintő központi előítéletre mutat rá: a triviali-
tás eszméjére. felszínesnek tekintjük a videojátékokat, mert úgy hisszük, 
nem hordoznak semmiféle kulturális vagy társadalmi funkciót – a szimpla 
szórakoztatást, vagy ami még rosszabb, a morális egyszerűséget leszámít-
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va” (Bogost 2007, vii-viii). főként kulturális előítéletekről van tehát szó, 
valamint a hasonló előítéletekkel szembeni érvekről, melyek leginkább a 
korai mozgóképpel kapcsolatos vádakra, a korai mozit érintő vitákra em-
lékeztetnek.

Video games can never be art

A videojátékkal kapcsolatos vissza-visszatérő érv, hogy a művésziségét vi-
tatva úgymond időt kell hagynunk a kifejezésformának (bármit is értsünk 
„művésziség” alatt); azaz tartsuk fenn annak lehetőségét, hogy valamikor, 
talán a nem is olyan távoli jövőben, képesek leszünk megoldani a kezdeti 
problémáit (Martin 2007, 201; Adams 2007, 255). Hiszen a mozi is hosszas 
tanulási folyamat során alakította ki a saját nyelvét, illetve a filmet is évti-
zedekig fogva tartották a színház és az elbeszélő irodalom felőli elvárások. 
A mozi hőskorában éles viták folytak a kifejezésforma lehetőségeiről és 
művésziségéről, és olyan szerzők cikkeztek a fiatal médium által felvetett 
kérdésekről és a körülötte folyó szélesebb társadalmi vitákról, mint rudolf 
Arnheim, Walter Benjamin, vagy Erwin Panofsky. Ma hasonló a helyzet 
a videojátékkal: éles viták folynak róla, megingathatatlan álláspontokkal, 
miközben egyre nő a kulturális befolyása. „Azok pedig, akik elégedetle-
nek a műfaj jelenlegi állapotával, vigasztalódhatnak a gondolattal, hogy 
a játékok egyszer majd csak ’felnőnek’, hogy a médium rejtett lehetősé-
gei végül valóban szárba szökkennek. Gyakran mégis védekezésképpen 
hangzik el a [művészi] jelző: sokak számára eleve kétségtelen tény, hogy 
a játékok máris igen nagyszerűek, mégis arra a játékra várnak, ami egyszer 
és mindenkorra eldönti majd a kérdést a vitapartnereik, szüleik, vagy a 
kulturális döntőbíráik számára” (Kite 2010). Az apologéták a videojátékok 
Aranypolgárára várnak, ahelyett, hogy a már meglévő és önálló jövőbeli 
lehetőségeire koncentrálnának. Nem az a kérdés, hogy mi a videojáték 
Aranypolgára, ahogy az sem kérdés, hogy mi a mozi Tetrise (Poole 2010, 
122). A kérdés az, hogy miért más médiumok kritériumai alapján döntünk 
a videojáték kulturális súlyáról.12 A játék művésziségéről folyó vita alapve-

12  Az Aranypolgár kulturális etalonként való említése eleve történetietlen: mára klasszi-
kusnak számít, „[é]vekkel az 1941-es megjelenése után azonban még közel sem tekin-
tették nagy műnek. 1952-ben nem került fel a Sight and Sound tíz legjobb film listájára, 
csupán 1962-ben (ekkor viszont rögtön az élre ugrott). Egyre nagyobb megbecsültségét 
a szélesebb filmkultúra változásainak köszönhette; mások szerint annak, hogy a hatvanas 
években rendszeresen adták a televízióban” (Bordwell 2011).
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tően abszurd, hiszen a kritikusok jórészt előreláthatatlan és befolyásolha-
tatlan folyamatokat próbálnak előre jelezni. „A ’játék mint művészet’ vitát 
nem a kritikusok fogják eldönteni; a kérdést nem konferenciákon, és nem 
internetes filozofálással fogjuk megoldani. Művészek fogják megoldani. 
Nem lesz nagyhatású esszé és győzedelmes érvelés. Lesz egy pont, ahol 
visszanézünk a roppant méretű korpuszra, a tehetséges alkotók hosszú idő 
alatt felhalmozódott műveire, melyeket nem köt meg semmiféle osztályo-
zás – és látni fogjuk a nyilvánvalót” (Abbott 2011c).

A videojátékokról szóló kortárs beszéd egyik hangadó döntőbírája tör-
ténetesen a mozi egyik legismertebb mai kritikusa, Roger Ebert. Ebert 
filmkritikusi hatása tagadhatatlan: a Chicago Sun-Times kolumnistájaként a 
hatvanas évek vége óta írja a napi filmkritikákat, számos könyve és kriti-
kai összeállítása látott napvilágot, és meghatározó alakja a filmről szóló be-
szédnek. A film mellett olykor a kultúra más jelenségeivel kapcsolatban is 
állást foglal, így a videojátékokról is többször kifejtette véleményét. A mű-
fajt illető álláspontja egyetlen velős és provokatív kijelentésben összegez-
hető: a videojáték sohasem lehet művészet (Ebert 2010a). A vita kedvéért 
tegyük félre a kérdés iránti közönyünket. A játék művésziségének meg-
határozása előtt a művésziség, a művészet meghatározására volna szüksé-
günk, ami koronként és kifejezésformánként újabb és újabb problémákat 
vet fel. A művésziség, „a művészet igazolása az esztétika egyik központi 
törekvése. A téma visszatérő fontosságának egyik oka az, hogy a művészet 
védelme (definíciójához hasonlóan) még nem nyert olyan kielégítő meg-
oldást, amely elejét vehette volna a további vitáknak. Úgy tűnik, minden 
kornak újra meg kell küzdenie azért, hogy meghatározza és jóváhagyja 
a művészet értékét és természetét, ráadásul mindig különféleképpen, az 
adott kor eltérő igényeinek (valamint az uralkodó művészeti formáknak 
és stílusoknak) megfelelően, választ adva a művészetet ért különböző vá-
dakra” (Shusterman 2003, 267). Az idézett Shusterman hosszan értekezik 
a népszerű kultúráról, mely a magas művészet „saját avantgárdját” sem-
mibe véve lép túl a „művészet múzeumi koncepcióján”. Shusterman a 
múzeumi és populáris kultúra eredendő inkompatibilitására utal, amit a 
játék kapcsán Jenkins a következő képben foglal össze: „szmokingos és 
felékszerezett patrónusok a legújabb Street Fightert istenítik, középkorú 
tu dósok teljes komolysággal szónokolnak a Tetris kubista hatásairól, [mi-
közben] pittye gések és puttyogások törik meg a Guggenheimben folyó 
csendes kontemp lációnkat” (Jenkins 2011c, 238). Az ironikus megjegy-
zésen túl tulajdonképpen arról van szó, hogy a múzeumi kultúra újmé-
dia-installációi és a játékipar által előállított interakció minőségüket és ren-
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deltetésüket tekintve összemérhetetlenek. A múzeumi kultúra patrónusait az 
interakció (mint elvont koncepció) vonzza, míg a játékfejlesztők és kiadók 
az interaktív élmény (és az anyagiak) reményében dolgoznak.

Az eredeti kijelentés fontossága egyrészt Ebert kulturális pozíciójából 
következik, azaz olyasvalaki mondja, akire hallgat a közönség. Másfelől a 
kritikus személye tulajdonképpen másodlagos. Bármily jelentős kritikus 
is, Ebert csupán egy általános és hallgatólagos közvélekedésre, kulturális 
véleménykülönbségre – egy verifikálhatatlan, mindazonáltal heves vitá-
kat kiváltó nézőpontra – mutat rá. Harmadrészt Ebert provokatív ítéle-
te állásfoglalásra késztet, még ha sokak szemében eleve értelmetlen is a 
kérdés. Megjelenése óta számos teoretikus, játékfejlesztő, profi és amatőr 
kritikus, blogger és fórumlátogató hozzászólt az eredetileg Ebert blogján 
megfogalmazott kijelentéshez, mely idővel a játékok művésziségéről foly-
tatott vita fókuszpontjává vált (Vidal 2010; Ebert 2010b). Az utóbbi kö-
rülmény miatt mindenképpen érdemes tüzetesebben megvizsgálnunk a 
kijelentés mögötti kulturális és mediális, gazdasági és technikatörténeti 
okokat – illetve azt, hogy mindez hogyan függ össze a filmet ért történeti 
vádakkal és a videojáték filmes aspirációival.

Ebert Méliès Voyage dans la lune-jét (1902), az egyik legkorábbi filmet 
hozza fel példaként a ma szintén gyermekcipőben járó videojátékkal 
szemben. Mint írja, Méliès filmje olyan remekmű, mely a maga idején, 
a maga esetlenségében nagyobb fokú intellektuális és érzelmi potenciál-
lal bírt, mint amire a játékok valaha is szert tehetnek. Méliès-t magányos 
self-made géniuszként állítja be (tegyük hozzá: nem minden alap nélkül), 
aki kezdetleges eszközeivel komoly érzelmi és narratív bravúrt hajtott 
végre a filmjeiben – azaz képes volt konzekvens elbeszélő keretbe állíta-
ni az önmagukban is lehengerlő bűvészmutatványait. Ebert példája – úgy 
tűnik – valóban helytálló, a francia rendező ambiciózussága és zsenialitása 
vitathatatlan. Méliès trükkfilmje – amennyiben összemérhető a két ki-
fejezésforma – párját ritkítja mind a film, mind a videojáték műfajában. 
Mégis, Ebert az érvelés hevében mintha túlbecsülné Méliès erényeit. 
A mozi korai történetéről szóló újabb kori értelmezések fényében túlzás 
azt állítani, hogy Méliès filmjei érzelmi és „elbeszélő lehetőségekben gaz-
dag” filmek volnának (Jenkins 2008, 176). Érdemes Méliès-t magát idézni 
a filmjei ilyesfajta túlinterpretálásaival kapcsolatban: „Ami a szcenáriót, a 
’fabulát’ vagy a ’mesét’ illeti, azon csak a végén szoktam elgondolkodni. 
Kijelenthetem, hogy az ily módon megalkotott szcenáriónak nincs jelen-
tősége, mivel pusztán ürügyként használom a ’színpadi effektekhez’, a 
’trükkökhöz’ vagy egy szépen elrendezett tablóhoz” (Gunning 2004, 294).
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Az idézet önmagában természetesen nem mond ellent Ebert állításának: 
Méliès önértelmezése a legkevésbé sem csorbítja a Voyage remekmű-stá-
tuszát. Pusztán arra hívja fel a figyelmet, hogy Méliès filmjei – rendezőjük 
intencióinak megfelelően – az elbeszélés helyett a színpadi effektusokra 
koncentrálnak. Az is kérdés, hogy érdemes-e magát az eberti állítást meg-
cáfolnunk. Sokak szerint csupán generációs és személyes ízlésbeli kér-
désről van szó, és mint ilyen, nem érdemel különösebb figyelmet. Akár 
komolyan vesszük, akár elutasítjuk Ebert kijelentését, mindenképpen ér-
demes eltöprengnünk az összehasonlítása alapjául szolgáló előfeltevése-
ken. Három előfeltevést vizsgálok meg az alábbiakban a képek láttatásá-
val, befolyásolásával és megtapasztalásával kapcsolatban. Egyrészt röviden 
kitérek az elbeszélés és az attrakció elsőbbségéről szóló filmelméleti dis-
kurzusra, mely komoly szerepet játszhat nem csupán az eberti kijelentés 
értelmezésében, de a videojátékok elbeszélő jellegéről folyó vitákban is. 
Másrészt megvizsgálom a videojáték egyik fő jellemzőjét, az interakciót, 
mely szempontunkból fontos film- és médiumelméleti összefüggésekre 
hívja fel a figyelmet: az élő felvétel státusának megváltozására a digitali-
záció során, valamint az utóbbi révén kialakuló új, performatív befogadói 
viszonyulásra. Végül, a videojátékok hozzáférhetőségével kapcsolatban 
amellett érvelek, hogy a gazdasági és technikatörténeti nézőpont éppúgy 
meghatározó a kifejezésforma kulturális súlyának meghatározásakor, mint 
a tényleges kulturális szempontok.

Attrakció és interakció

Az elbeszélés és az attrakció elsőbbségével kapcsolatban elsőként Tom 
Gunning Az attrakció mozija (1986) című szövegére szoktunk hivatkoz-
ni, mely a film máig evidensnek tekintett elbeszélő jellegére kérdez rá. 
Gunning az elbeszélő film alternatívájaként az avantgárd filmeszményét 
idézi, mely a képek láttatásának képességét tekinti a film igazi nóvu-
mának – ami a húszas években, a narratív film hegemóniája idején már 
nem volt magától értetődő. A primitívtől a klasszikus mozi felé történő 
elmozdulás alig fél évtized alatt, a tízes évek közepén zajlott le (Thomp-
son 2004). Henry Jenkins szavaival: „1910-et írunk, és azt kérded, ’Mi 
a helyzet a mozival?’ Azt felelem, nem több, mint üldözéses jelenetek 
és tortadobálás. 1915-ben, amikor D. W. Griffith elkészíti az Egy nemzet 
születését, azt felelem, hogy érett elbeszélő médium, és hogy óriási szere-
pe van a kultúránk meghatározó vitáiban” (id. Bogost 2007, viii). A korai 

Efemer_galeriak.indd   39 2013.05.31.   11:53:18



40 EfEMEr GALÉrIÁK

avantgárd a primitív filmért, a századelő aktualitásfilmjeiért lelkesedett, 
és a hagyományos elbeszélő médiumoktól (az elbeszélő irodalomtól és a 
polgári színháztól) való elfordulástól remélte a kifejezésforma kiteljese-
dését. A filmtörténet utóbb nem igazolta az avantgárd elvárásait: a film 
huszadik századi története döntően az elbeszélő film története, az attrak-
ció mozija pedig „alámerül bizonyos avantgárd gyakorlatokba és a narratív 
filmek komponensébe, mely egyes műfajokban (például a musicalben) a 
többinél egyértelműbben tűnik fel” (Gunning 2004, 294). A narratív film 
uralma alatt írott filmtörténet akarva-akaratlanul elfedi az attrakció törté-
netét, és csak az utóbbi évtizedekben vet számot a hatásával. Az attrakció 
jelentőségét felismerő filmtörténet „a filmet nem annyira a történetmon-
dás módjaként, hanem egy látványsorozat közönség számára történő be-
mutatásaként fogja fel, ahol a csodálat az illúzióteremtés erejéből […] és 
az egzotikumból fakad” (uo.).13

A film „eredeti egyedülálló hatalmához”, „a képek láttatásának képes-
ségéhez” (Gunning) visszatérve azt látjuk, hogy a korai film illuzioniz-
musa idővel alárendelődött az elbeszélésnek, azaz a filmtörténet az el-
beszélés szolgálatában álló filmnyelvi eszközökké alakította a korai film 
effektusait. A filmnyelv elemei eredetileg nem a történet továbbvitelére 
vagy a karakterek jellemzésére szolgáló eszközök voltak: a „közeli” ere-
detileg egy óriási arc jelenléte a vásznon, a „vágás” kezdetben tárgyak és 
személyek eltüntetésére szolgál. Az utóbbi megkülönböztetés – az önma-
gáért való attrakció és az elbeszélésnek alárendelt filmnyelvi elemek meg-
különböztetése – különösen fontos és megvilágosító erejű a videojátékok 
legitimációjáról folytatott viták kapcsán. Ebert az elbeszélő filmmel mint 
a mozi par excellence formájával példálózik, ami egyrészt alapvető film-
történeti problémákat vet fel, másrészt elvéti a videojátékokkal való érde-
mi összevetés lehetőségét. A játékok történeti megfelelője véleményem 
szerint nem a narratív mozi, hanem az attrakciófilm. Az elbeszélő filmet 
a videojátékok végcéljának tekintő értelmezések egyrészt elvitatják a ki-
fejezésforma önérvényét, másrészt a mozgókép egyetlen, „sokak szerint 

13  Az attrakció elméletének filmtörténeti megítélése korántsem egységes, és rengeteg 
kritika érte a megjelenése óta eltelt huszonöt évben. Magam sem törekszem Gunning hi-
potézisének árnyalására, mivel itt és most csakis a film rendeltetéséről folyó korabeli vita 
érdekel, amit a videojátékokkal kapcsolatos mai vitára vonatkoztatok. Az attrakciót érintő 
filmtörténeti viták összefoglalását lásd Wanda Strauven (ed.): Cinema of Attractions Reloa-
ded. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006; illetve Kiss Gábor Zoltán (szerk.): 
Narratívák 10. A narrációtól az attrakcióig. Kijárat, Bp., 2011.
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még csak nem is lényegi szempontját kényszerítik rá: az elbeszélést” (Ma-
novich 1999, 173).

A populáris kultúra elméletírói – a film hőskorában Gilbert Seldes, ma 
Henry Jenkins vagy Steven Johnson – hasonló megkülönböztetéssel élnek 
a népszerű kultúra értelmezésekor, mint amiről Gunning az elbeszélés és 
az attrakció kapcsán beszél (Jenkins 2007a; Seldes 1957; Johnson 2006). 
Az elbeszélést – mint intellektuális minőséget – elsősorban a magas kul-
turális státuszú művek jellemzőjének tekintik, az illúziót pedig – mint zsi-
geri-ösztönös minőséget – a populáris kultúra területére utalják. Seldest az 
energiától telített, virtuóz és kinetikus kifejezésformák érdeklik a húszas 
években, míg Johnson az attrakció közvetítésének egyre kifinomultabb 
módjairól beszél. Gunning és Jenkins az illuzionizmus és a tömegkultúra 
eredetét a film kialakulásakor divatos népszerű színházi formákban fe-
dezik fel, elsősorban az amerikai vaudeville-ben, egy szerkezetét és hatá-
sát tekintve nem narratív szórakoztató műfajban (Haupert 2006; Cullen 
2007). A vaudeville önálló, szabadon variálható műsorszámai, a nézőt a 
játékba bevonó törekvése és exhibicionizmusa a pillanatnyi hatásnak ren-
deli alá a műsorból kibontakozó nagyobb történetet. A szomatikus hatást, 
a közönség stimulációját mindennél előrébbvalónak tekinti, a történetet 
pedig (mint Méliès) utólagos bevonatként, a színpadi vagy filmes effek-
tusok kereteként használja. A videojátékokkal, a Jenkins és Johnson által 
is elemzett legfiatalabb kifejezésformával hasonló a helyzet. A videojáték 
eredendően illuzionista, attraktív, a lehetetlen képek láttatására és mani-
pulációjára szolgáló műfaj. A korai film példáját szem előtt tartva elgon-
dolkodtató, hogy míg a narratológusok és ludológusok pengeváltásai máig 
az elbeszélés szempontja körül zajlanak, egyáltalán nem biztos, hogy a 
megfelelő szempontot jelölik ki a vita ütközőpontjául.

Érdemes arra is utalnunk, hogy a játékok maguk sem ártatlanok a velük 
kapcsolatos előítéletek ügyében. A médium sikersorozatai, a legnagyobb 
költségvetésű játékok mindmáig az éppen aktuális hollywoodi blockbus-
terek adaptációi, azaz interaktív moziként tekintenek önmagukra.14 Le-
hetőségeik messze túlmutat(ná)nak a filmképek adaptációján, láthatólag 
mégis ez utóbbit tekintik a legfőbb feladatuknak. Nehéz érvelni a játékok 

14  Érdekes tény, hogy ma a PlayStation 3 rendszeren kizárólag 16:9 képarányú játékok 
futtathatók, ami a normál DVD-formátum, illetve a televíziós produkciókban használatos 
Super 16 mm-es formátum megfelelője (és mint ilyen, könnyen felnagyítható a standard 
35 mm-es moziformátumra). A 16:9-es képarány döntő következményekkel jár a platform 
szempontjából, ugyanis eleve kizár számos videojáték-műfajt (például a vertical shootert), 
míg másokat önkéntelenül is támogat (horizontal shooter, 2-D fighting game).
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önállósága és nagykorúsága mellett, ha maguk a játékok és a játékipar a 
sorozat- és filmszerűséget, a jól bejáratott narratív mintákat – és bár más 
lapra tartozik, a férfi hatalmi fantáziákat – részesítik előnyben.

Ebert kijelentésére visszatérve érdekes félreértésnek vagyunk tanúi: 
vitapartnerei megpróbálják megcáfolni a kritikus ítéletét, holott az ítélet 
maga megcáfolhatatlan. Példák sokaságát hozzák fel a videojáték művé-
szisége mellett, miközben műfajfilmek százaival próbálják kihúzni a talajt 
Ebert érvelése alól.15 Másfelől Ebert egy olyan filmre (Voyage) alapozza az 
ítéletét, mely hatáseszközeit tekintve zavaróan közel áll a videojátékhoz. 
Méliès elsősorban illuzionista volt, és csak másodsorban elbeszélő. Alap-
vetően a populáris szórakoztató formákban eredendően jelen lévő illúzió-
keltés érdekelte.

A film nem narratív természetére vonatkozó különvélemények mellett 
egyre meghatározóbb az élő felvétel „szuperműfajának” kritikája a kortárs 
filmes diskurzusban. Lev Manovich a digitális mozi jellemzőinek ösz-
szefoglalásakor csupán röviden utal a filmelmélet narratív regressziójára 
(hogy a digitális média hasznát továbbra is az elbeszélő képességében lát-
ja), majd rátér a mozit ma érintő legfontosabb kihívásra, a szintetikus képek 
kérdésére. Mint írja, „[b]ármily összetettek is a stilisztikai újításai”, a film 
száz éve a mintavételezés „módszeres és prózai folyamatán” alapul (Ma-
novich 1999, 174), és ezt a folyamatot töri meg a digitális mozi képszinté-
zise. A film hagyományosan az index művészete: „legalapvetőbb gesztusa 
a zár megnyitása és a vetítés megkezdése, vagy éppen a felvételé”. Száz-
éves története során egyvalami mindvégig kétségbevonhatatlan: a film a 
kamera elé helyezett dolgokat rögzíti, természetes mozgásuk közben, Ma-
novich kérdése pedig éppen ez utóbbi evidenciára vonatkozik. Arra, hogy 
mi történik akkor, ha megkérdőjelezzük a mozi indexikus természetét, 
azaz ha képesek vagyunk a kamera által felvett képekhez megtévesztésig 
hasonló képeket előállítani, és valósághűen animálni.

A digitális mozi Manovich leírásában közelebb áll a tizenkilencedik szá-
zadi mozgóképes technikákhoz, illetve a mozi története során mindvégig 
periférikus helyzetű animációhoz, mint az analóg filmhez. Kézműves jel-
lege a képelemekre összpontosít, belőlük állítja össze a végleges képet 
– ami döntő különbség az analóg film rögzített, felvett képeihez képest. 

15  Vissza-visszatérő érv Ebert vitapartnerei körében a kritikus ismert fiatalkori botlása, 
hogy ő írta a Beyond the Valley of the Dolls (russ Meyer 1970) című exploitation-mozi forgató-
könyvét.
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Manovich a digitális mozi alapvető jellemzőjeként a legkisebb képi elem, 
a pixel megjelenését emeli ki. A pixel a közös nevező a digitális kép össze-
tevői – az élő és szintetikus képek, az animáció és képfeldolgozás – között. 
A digitalizáció művelete, a folyamatos információ diszkrét adattá alakítása 
a korábbi médiumok számára sem ismeretlen, a diszkrét értékek meg-
határozott sorozattá alakítása azonban valóban újdonság. A hagyományos 
média mintavételezési egységei (a filmkocka vagy a féltónusos képpont) 
nem befolyásolta a filmnéző vagy a hírlapolvasó élményét: láthatatlan 
maradt mindaddig, amíg a minta megfelelő számú, illetve sűrűségű volt 
(Manovich 2008a, 19). A média anyagi természetére, a mintavételezés 
egységeire történő modern és avantgárd reflexió – az élő, felvett képek-
hez hasonlóan – a jelentés szintjén érvényesül. Szintaktikai és interak-
tív értelemben, illetve a „szövegen” való keresztülhaladás és az elemei-
nek elrendezése értelmében nem hat. A film filmszerűségéről szóló filmet 
végignézzük, a nyomdatechnikai kézikönyv részleteiből álló képverset 
végigolvassuk – de nem befolyásolhatjuk az összeállításukat. A minták 
kvantálása, sorozatokká alakítása, a minták tetszőleges sorrendben, valós 
időben és interaktív módon való elrendezése olyasmi, amire csakis a digi-
tális média képes.

Az iménti kitérő apropóját az adja, hogy Ebert tulajdonképpen ez ellen 
a modularitás és aktivitás ellen, az interaktív élmény ellen szólal fel. A vi-
deojáték, mivel interaktív, sohasem lehet művészet. Mint írja, a „művészet 
és a játékok közti lényegi különbség, hogy a játék megnyerhető. Szabályai 
vannak, pontjai, céljai és kimenetele. [felhozhatunk] szabályok és célok 
nélküli immerzív játékokat példaként, ezekről viszont azt mondanám, 
hogy már nem is igazán játékok, hanem valamely történet, regény, film, 
tánc- vagy színdarab reprezentációi. Az utóbbiak nem megnyerhetők, csa-
kis átélhetők” (Ebert 2010a). Ebert a videojátékot a sporthoz hasonlítja, 
és mint mondja, a sportot sem szoktuk művészetként értelmezni (a virtu-
óz sportteljesítményt sem). A játékok szabályokkal, célokkal és különféle 
győzelmi feltételekkel bíró lehetőség-terek, ahol játékosként (megfelelő 
keretek közt) módunkban áll befolyásolni a történéseket. Az interakció 
társszerzővé avatja a játékost, aki maga alakítja a játszott játék kimenete-
lét – ez pedig Ebert szerint eleve kizárja a művészi élmény lehetőségét.

A vita ezen a ponton könnyen teoretikussá válhat: Ebert vitatja a já-
tékok művésziségét, míg mások az ő véleményét vitatják. Magunk is 
felhozhatnánk pro és kontra példákat, sekély attrakciókat és mély alle-
góriákat: beszélhetnénk játékokról, melyeket nem a szórakozás kedvé-
ért játszanánk, az arthouse games mozgalomról, a videojátékok Bűn és bűn-
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hődéseiről.16 Szót ejthetnénk a játék társadalmi és politikai megítéléséről, 
eszképizmusáról és a kollektív tudatalattiban betöltött szerepéről. Érvel-
hetnénk amellett, hogy a játékok magukban hordoznak különféle esztéti-
kai és pszichológiai minőségeket, hogy képesek felkelteni a klausztrofó-
bia, a pánik, a dinamikai és a matematikai fenséges érzését (Bogost 2009). 
Mindez felesleges volna, mivel Ebert (saját bevallása szerint) csak igen 
szórványos ismeretekkel rendelkezik a kifejezésformáról. Másrészt to-
vábbra is a kijelentése mögötti általános előítéletekkel foglalkozunk.

Az Ebert által kárhoztatott interakció a videojáték alapvető jellemzője, 
melyet sokan sokféleképpen definiálnak. Egyesek a videojáték eufemisz-
tikus szinonimájaként értik (interactive entertainment), mások az elbeszélést 
„megszelídítő” jelzőként használják (interactive fiction /narrative). Chris 
Crawford játékfejlesztő a játékos és a játék közti párbeszédként határozza 
meg az interakciót, és különbséget tesz a fokozottan interaktív és a ke-
vésbé interaktív játékok között (Crawford 2003b). Más szerzők teoreti-
kus szempontból jutnak hasonló következtetésre, és vannak olyanok, akik 
nyíltan kerülik az interakció fogalmát (Mäyrä 2008; Galloway 2006). Vala-
mennyi meghatározásra jellemző, hogy szerzőik az interakció kibernetikai 
értelmét tekintik kiindulópontnak: a videojáték információ-visszacsatolá-
si körrel rendelkező rendszer, azaz folyamatosan visszajelzésekkel szolgál 
a játékos cselekvéseivel kapcsolatban. A visszajelzés lehetőségének kul-
csa a digitalizáció és a digitális értékek kvantálása – a mintavételezés egy-
ségeinek (pixelek, digitek) matematikai sorozatokba rendezése, megfele-
lő algoritmusok szerint. A minták elrendezése a játékos által, tetszőleges 
módon (illetve a program által biztosított keretek között) történik, azaz a 
hagyományos média értelmezői viszonyulásához képest itt egy az értel-
mezés aktusát „megelőző” navigációs, kibernetikai, kinetikus és reflex-
szintű aktivitásra is szükség van a befogadó részéről. A hagyományos és az 
interaktív média különbségét egyetlen sarkított képbe sűrítve: a mozi né-
zője a sötét vetítőterem társas magányában befogadja a filmet, míg a játékos 
az árkád harsány közegében, társaságban játssza el a játékot. Lényegében 
ez a performatív mozzanat az, amitől Ebert idegenkedik; és ez az a pont, 
ahol eltávolodunk a gondolatmenetétől. Visszakanyarodunk a fejezet ele-
jén tárgyalt gazdasági, valamint a játékok kulturális súlya szempontjából 
megkerülhetetlen technikatörténeti szempontokhoz.

16  Létezik egy Sin and Punishment (Treasure, 2000, 2008) című on-rail lövöldözős játék-
sorozat, melynek természetesen semmi köze Dosztojevszkij szövegéhez (Crime and Pu-
nishment).
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Hozzáférhetőség és platformszintű vizsgálat

A videojáték a hagyományos médiumokhoz képest kevésbé hozzáférhető 
kifejezésforma. Nem csupán arról van szó, hogy míg az olvasás, a zene-
hallgatás vagy a filmnézés feltételei általában adottak, addig a játékok be-
fogadása előtt általában komoly (vagy éppen triviális) technikai, fizikai, 
kulturális és pszichés akadályok állnak. Arról van szó, hogy a műfaji isme-
retek, valamint a befogadói készségek megléte a játékok esetében első-
sorban nem az értelmezést (a mű elhelyezését, beazonosítását) segíti elő, 
hanem a játéktevékenység elemi feltétele (azaz segíti a játékban való el-
igazodást). További szempont, hogy a játék lefolyása, kimenetele játékon-
ként változhat, és még a megfelelő készségek birtokában sem garantált, 
hogy a játékos képes végigjátszani a játékot. Az egyes játékok játékideje 
ugyancsak meghatározó és műfajonként változó. Már a végigjátszás kife-
jezés is eleve problematikus, mivel a játék lehetőségei – a rajta való át-
haladás, vagy az újrajátszhatóság értelmében – gyakorlatilag kimeríthetet-
lenek. A játékokat nem végigjátsszuk, hanem elmerülünk bennük: nem 
véletlen, hogy az angol nyelvű irodalom legtöbbször az experience (élmény) 
kifejezést használja velük kapcsolatban (Wolf 2008, 23).

A játék technikai fejlődésének üteme különösen meghatározó a hozzá-
férhetősége szempontjából. „Jó volna, ha azt mondhatnánk, hogy a video-
játék elérte a döntő fordulópontot, azonban úgy tűnik, hogy folyamatosan 
hol az egyik, hol a másik fordulóponton áll. Úton az aktuális elképzelt jövő 
felé” (Kite 2010). A technológiai fejlődés és a gazdasági expanzió nem 
csupán a potenciális, de a már létező közönség számára is egyre hozzáfér-
hetetlenebbé teszi a kifejezésformát. Érdemes ezen a ponton különbsé-
get tennünk a médium (a videojáték mint olyan) és a hordozó technológia 
(platform) között. A platform szintjén az egymást követő hardvergeneráci-
ók (házi- és kézikonzolok, központi, grafikus és audioprocesszorok, peri-
fériák és tartozékok, hardveres revíziók, rendszerszoftverek és frissítések) 
gyakorisága akadályozza a médium érdemi fejleményeinek követését. 
Szoftverszinten szintén nagyfokú szétszóródás jellemző: az átiratok, re-
make-ek és demake-ek, a platformexkluzivitás és régiófüggőség nagyban 
megnehezítik a kifejezésforma követését. Emellett a klasszikus játékplat-
formok és általában a digitális média fizikai pusztulása (media decay, bit rot) 
idővel szintén fontos tényezővé válnak. A gyors technikai fejlődés különö-
sen negatív hatása, hogy erősíti a korábbi technológiák „meghaladásának” 
tévhitét, ami megnehezíti a korábbi platformok elmélyült tanulmányozá-
sát és a kiaknázatlan lehetőségeik feltárását (Bogost – Montfort 2009).

Efemer_galeriak.indd   45 2013.05.31.   11:53:18



46 EfEMEr GALÉrIÁK

A játékkonzol – a kifejezetten a játékok futtatására alkalmas célhard-
ver – eredetileg a technológiai változást ellensúlyozó törekvések terméke-
ként jött létre (Evans 2006, 115–153). Az első játékkonzol-generációkat az 
olcsóság és kompaktság, azaz a fokozottabb hozzáférhetőség szükséglete 
hívta életre; a játékaik terjesztésében érdekelt fejlesztők és kiadók igé-
nye. A videojátékok a szuperszámítógépek és a munkaállomások világából 
erednek, és bár elsőként az árkádok célhardverei iktatták ki a „munkát” 
a játékokról való gondolkodásból, a számítógépes játék fogalma az ottho-
ni játékkonzolok tömeges elterjedéséig alapvetően a munkakörnyezethez 
kapcsolódott. Az otthoni szórakozás irányába történő elmozdulás nagy ha-
tással volt a médium fejlődésére (Wolf 2008). Megkockáztatható a kijelen-
tés, hogy a konzolgépek megjelenését követően a videojátékokra maguk a 
videojátékok hatottak leginkább.

Az első igazán sikeres és tömegesen elterjedt konzolgép, az Atari 2600 
(Atari Video Computer System, Atari Inc, 1977) több szempontból pa-
radigmatikusnak bizonyult a későbbiekben. Moduláris felépítése lehe-
tővé tette, hogy memóriakártyán (cartridge) tárolja a szoftvert, játékai a 
részleges megerősítés vásári mutatványosbódékból ismerős pszichológiai 
vezérelvét követték, illetve a pénzbedobós árkádgépek motivációs me-
chanizmusát (coin drop) imitálták (Bogost – Montfort 2009). Mindhárom 
jellemző máig tartja magát a játékfejlesztésben. Az egyik első árkádjáték, 
a Pong (Atari Inc 1972) instrukciói a hozzáférhetőség szempontjából igen 
beszédesek. Egyszerre idézik a vásári kikiáltó és az árkádtulajdonos sza-
vait: „Avoid missing ball for high score” – „Insert coin” (Bogost – Montfort 
2009, 6–9). A játék közli a szabályokat, kihívást intéz a játékoshoz, majd 
miután vesztett, felszólítja, hogy folytassa a játékot. „A mutatványosbódé 
játékai inkább illúziók, mintsem készségpróbák: a megfelelő arányú pozi-
tív visszajelzéssel képesek elhitetni a játékossal, hogy a játék könnyűszer-
rel megnyerhető, illetve nem megnyerhetetlen. A vásári kikiáltó időnként 
hagyja nyerni a játékost, meggyőzve ezzel a bámészkodókat és járókelőket 
a játék valóságáról” (uo.). Az Atari atyja, Nolan „Bushnell született vásári 
kikiáltó volt: megvolt az a rejtélyes képessége, hogy belelásson az embe-
rek fejébe, és hogy kijátssza a gyengéiket” (Bogost – Montfort 2009, 7). 
A videojáték képzeletbeli bölcsője felett Bushnell mellett ott sürög vala-
mennyi vásári mutatványos, illuzionista és vaudeville-impresszárió.

A videojáték keletkezéstörténete ismert ugyan, a ludológia azonban 
csak érintőlegesen és kelletlenül foglalkozik vele. Az elméleti viták he-
vében elsikkadni látszik a tény, hogy az árkádjáték és a klasszikus kon-
zoljáték esztétikája és alapmechanizmusai előadáscentrikusak, hogy a vir-
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tuóz előadásra épülnek, azaz a hagyományos előadói műfajokkal rokonok. 
A videojátékok előadói műfajai (speedrun, superplay, cosplay, kooperatív és 
szerepjáték) szintén ezen a performativitáson alapulnak, és belőle nyerik 
rendkívüli közösségformáló, kultúrateremtő erejüket. A performativitás 
és a játék kulturális súlyának vizsgálata alatt általában a szélesebb társa-
dalmi-kulturális kontextus elemzését, illetve a médium reprezentációs sa-
játosságainak kutatását értjük (hogy hol, és hogyan hoz létre jelentéseket). 
A videojátékok művészi, interaktív és performatív lehetőségeinek kuta-
tása azonban nem állhat meg a külső, felszíni lehetőségeknél. A kontex-
tus és a reprezentációs sajátosságok mellett a kifejezésforma „alacsonyabb 
szintű” ismérveivel is érdemes foglalkoznunk. A szoftver programozásá-
nak idiómáival, a hardver mérnöki szempontjaival, a történetileg létező 
platformok jellemzőivel – mivel ezek is nagyban befolyásolják a játék per-
formatív lehetőségeit (Bogost – Montfort 2009 1–3).

A videojáték platformszintű tanulmányozása a legkevésbé sem partiku-
láris, vagy önérvényű tevékenység. Magában hordozza a médium jelenlegi 
állapotáról, múltjáról és jövőjéről, valamint a szélesebb társadalmi-kulturá-
lis kontextusáról való gondolkodás lehetőségét. A játékplatformok az adott 
technikai feltételek mellett általános kulturális vélekedések és fogalmak 
mentén kerülnek kifejlesztésre, és visszahatnak ez utóbbiakra. A platform 
egyszerre technológia és kulturális, társadalmi, történeti absztrakció, és a 
jelenleginél minden bizonnyal jóval nagyobb szerepet kap majd a játékról 
szóló beszédben. A videojáték által közvetített, befolyásolt és megtapasz-
talt képek súlyát úgy tűnik, jórészt a gazdasági és technikatörténeti össze-
függések fényében érthetjük meg.
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iteráció és proceduralitás  
a videojáték elméletében

„A game sucks and sucks hard for a long, long, long time be-
fore it gets good, and it only ever gets good right at the end, 
after enough stuff is fixed.” (Kris Piotrowski)

„Mikor idegen területet szállunk meg, az a legkevesebb, 
hogy megtanuljuk a helyi nyelvet, és megismerjük a szoká-
sokat.” (Espen J. Aarseth)

A terület megszállása

Az immár negyvenéves videojáték, bár számos tudományos diszciplína ér-
deklődését felkeltette az utóbbi években, máig kevéssé részesül a hagyo-
mányos művészi kifejezésformák intézményesült privilégiumaiból és kul-
turális státuszából. Úgy tűnik, képtelen alkalmazkodni a fennálló elméleti 
és kritikai keretekhez. Az alábbiakban amellett érvelek, hogy az utóbbi kö-
rülmény a legkevésbé sem sajnálatos. Nem szerencsés ugyanis a hagyomá-
nyos médiumokhoz és fennálló intézményeikhez fordulnunk a videojáték 
értelmezésekor, ahogy az is kérdés, hogy érdemes-e a játékokhoz fordul-
nunk a hagyományos médiumok újraértelmezésekor. A videojáték összetett 
iteratív rendszer és lehetőség-tér, melyet érdemes a saját jellemzői felől, a 
gyors változásait követve megközelítenünk. Következésképpen a róla szóló 
beszédnek, a ludológiának is iteratív módon kell működnie. Jelen fejezet 
egy gyakorlati szempontú, a játékdesignt és a játék belső működését előtér-
be helyező ludológia körvonalazására – és az eddigi hasonló törekvések át-
tekintésére – tesz kísérletet. A videojáték gyakorlati szempontú vizsgálata a 
társdiszciplínák önmagukra irányuló figyelme helyett a fejlesztők (és kisebb 
részt a játékosok) reflexióin alapul: a játékból következnek, és a játékra vo-
natkoznak a kérdései. A nézőpontváltást egyrészt a társdiszciplínák „gyar-
matosító” törekvései indokolják – hogy a már létező szempontjaiknak és 
fogalmaiknak rendelik alá a videojátékot –, másrészt egy mára egyre gyak-
rabban hangoztatott vélemény, miszerint a tisztán elméleti megközelítések-
hez képest a fejlesztői oldal relevánsabb és izgalmasabb válaszokkal szolgál 
a videojátékkal kapcsolatban. A fejezet második részében a játék vizsgálata 
szempontjából megkerülhetetlen procedurális beállítódással foglalkozom, 
mely ugyancsak elsikkad a diszciplináris viták során.
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A videojátékot a más médiumoktól elválasztó elképzelés sokak számára 
idegenül hangozhat, hiszen a videojátékról folyó beszéd, a vele kapcso-
latos pro és kontra vélemények mindig is szervesen kötődtek a korábbi 
médiumokhoz és a felőlük érkező elvárásokhoz. Máig éles viták folynak 
a videojáték más kifejezésformákat érintő következményeiről, elbeszélő 
lehetőségeiről és művésziségéről, ami azt a (minden jel szerint fals) képet 
eredményezi, hogy a játék kizárólag a történetmesélés médiumai körében 
vagy a művészi kommunikáció hagyományos képletei felől értelmezhető. 
A ludológiai szakmunkák jelentős hányada, sőt, a fejlesztők többsége is a 
hagyományos médiumok – elsősorban a film, kisebb részt az irodalom és 
a színház – felől értelmezi a videojátékot. Vannak, akik meggyőződéssel 
vallják, hogy a médium idővel „fel fog nőni” az elődjeihez, vagy éppen „le 
fogja váltani” valamelyiküket. A jelenség nem új keletű: a filmtechnoló-
gia és a filmes intézményrendszer kialakulásakor hasonló vélemények és 
viták voltak napirenden, majd alig néhány évtized alatt kialakult a klasz-
szikus filmstílus és a hozzá kapcsolódó intézményes ábrázolási mód (mely 
természetesen nem zár ki más módokat) (Gunning 1994; Gunning 2000; 
Thompson 2004; Jenkins 1992). Ma a filmtörténet példájára hajlamosak 
vagyunk hasonló „felemelkedést” megelőlegezni a videojáték számára, 
annak ellenére, hogy korántsem biztos, hogy eközben a kifejezésforma 
legsajátabb jellemzőivel számolunk (itt csak utalhatunk arra, hogy a film 
esetében az elbeszélő szempont prioritása szintúgy kérdéses). Hajlamo-
sak vagyunk elfelejteni, hogy a videojáték jó negyvenéves történettel bír, 
hogy régen túljutott a kiskorúságán, és hogy mindeközben képes volt el-
kerülni a filmnyelv és a klasszikus filmstílus kialakulásához fogható rög-
zülést.

Bármennyire is csábítóak a hagyományos médiumokkal vont párhu-
zamok, a videojáték láthatóan nem ápol termékeny kapcsolatokat sem a 
filmmel, sem az elbeszélő irodalommal. Ha pedig valamiképpen mégis 
kapcsolódna az utóbbiakhoz, akkor ezt egészen más módon teszi, mint 
ahogy általában feltételezzük. Interaktív természetéből adódóan első-
sorban az előadóművészetekkel mutat rokonságot: a tánccal, a virtuóz 
zeneelőadással, a bábművészettel vagy a népszerű színházi formákkal. 
Az utóbbiak interaktív, improvizatív jellege láthatóan zavarólag hat a mé-
dium kritikusaira, akik továbbra is a hagyományos médiumok, különösen 
az elbeszélő változataik felől igyekeznek meghatározni a játékot. Zava-
rukat a médium gyors technikai változásai csak fokozzák. A folyamatos 
alakulásban lévő videojátéknak újra és újra, projektről projektre, szoftver- 
és hardvergenerációnként fel kell találnia önmagát, ami azt eredményezi, 
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hogy a játékipar és a kritika negyven év elteltével sem képes tisztázni 
a játék és a társmédiumok viszonyait, azaz csupán hozzávetőleges fogal-
makkal rendelkezik a formanyelvével, a hatásmechanizmusaival, vagy a 
hasznosíthatóságával kapcsolatban. A mozi esetében „a felvevő- és a ve-
títőgép alapszerkezete a századfordulóra standardizálódott, ami lehetővé 
tette a filmesek számára, hogy az alapjául szolgáló technológia folyamatos 
újratanulása helyett a médium kifejezésbeli lehetőségeire koncentrálja-
nak. A játéktervezők ugyanakkor a médium születése óta folyamatosan, jó 
másfél évente az alapvető eszközeik és alapanyagaik drámai változásaival 
szembesülnek. A változó technológiai infrastruktúrának való megfelelés 
folyamatos igénye a médium sajátosságainak és lehetőségeinek feltárása 
helyett az eszközeik tökéletes ismeretét várja el a fejlesztőktől” (Jenkins 
2011c, 254). Az elmélet fogalomalkotó igénye magától értetődő, arról vi-
szont gyakran megfeledkezünk, hogy a játékipar is érdekelt a játék kon-
ceptualizálásában. A közös fogalmi nyelv létrejötte – a filmes kifejezésfor-
ma történeti intézményesüléséhez hasonlóan – nagyban megkönnyítené 
a fejlesztők dolgát, és anyagilag is minden bizonnyal áldásos volna. A kö-
zelmúltban több ünnepelt játékfejlesztő is kifejezte a játék formális sajá-
tosságainak tisztázása iránti igényét – így Clint Hocking (Hocking 2006–), 
randy Smith (Smith 2008–) és mások –, annak ellenére, hogy a médium 
természetéből adódóan az időtálló standardizálódás eleve kétséges.

A játékfejlesztés jelenlegi fogalmisága szintén a filmprodukció ko-
rai időszakára emlékeztet: helyi zsargon és ad hoc találmányok, projekt-
ről projektre változó kifejezések és elgondolások jellemzik. Jesse Schell 
szerint „[a] játéktervezők a Mengyelejevjükre várnak. Pillanatnyilag még 
nincsen periódusos rendszerünk. Vannak innen-onnan összeszedett alap-
elveink és szabályaink, melyek korántsem tökéletesek, a munka elvég-
zéséhez azonban elegendőek” (Schell 2008, xxv). A film és a videojáték 
közti lényegi különbség a történetileg megszilárdult és intézményesült 
mozi felől különösen szembetűnő. Különbségük abban áll, hogy míg a 
film esetében viszonylag hamar, alig másfél évtized alatt lezajlott a techni-
kai és formanyelvi standardizálódás, addig a videojátékot negyven éve sa-
játos kísérleti és kumulatív állapot jellemzi. Külön problémát okoz, hogy 
a kumuláció a hagyományos médiumok felől érkezők számára (azaz vala-
mennyiünk számára) értelmetlen, olykor nyíltan visszatetsző elgondolás. 
Az irodalom, a színház, a film esetében, bár tudatában vagyunk a techni-
kai, formai és műfaji változásnak, a legkevésbé sem fejlődéstörténetként 
képzeljük el a történeti folyamatot. A videojátékot ezzel szemben az ite-
ráció, az újabb és újabb változatokon keresztüli technikai és mechanikus 
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fejlődés jellemzi, ami megkerülhetetlen szempont a műfajai és az egyes 
művei kapcsán. A játékok legtöbbjének nincsen definitív változata, azaz 
az épp aktuális változataikban léteznek, ami elbizonytalanítja a hagyomá-
nyos médiumokon és az intakt mű eszményén edződött professzionális 
befogadókat.

A játékipar máig nem alakította ki a filmiparéhoz hasonló produkciós és 
műfaji zsargonját, illetve igen rugalmas módon kezeli a technikai és for-
manyelvi alapjait. Képzeljünk el egy hasonlóan gyors változást a film ese-
tében: tételezzük fel, hogy a filmstúdiók évről évre újabb és újabb mozgó-
képes technikákkal, filmszabványokkal kísérleteznek, hogy folyamatosan 
többfajta technológia verseng a nézők kegyeiért. Nyilvánvaló, hogy hason-
ló helyzetben aligha feltételezhetnénk szabatos és definitív szótárt, vagy 
válaszokat a filmipar és filmkritika részéről. A folyamatos és gyors változás 
ugyanakkor nem zárja ki a videojáték történeti változataival kapcsolatos 
reflexió lehetőségét. A technológiai változás korszakonként más-más esz-
tétikájú és mechanizmusú játékokat eredményez, melyek idővel könnyen 
felismerhető és imitálható stíluskorszakokká nemesednek (8, 16, 32 bites 
játékok, „retro” stílus, „chiptune” hang). Az eredetileg adott műfajokhoz 
és platformokhoz kapcsolódó stíluskorszakok később új platformokon és 
műfajokban éledhetnek újra.

A hagyományos médiumok, főként a film és az elbeszélő irodalom felőli 
elvárások idegen szempontokat kérnek számon a kifejezésformán. A film 
felőli tévút szempontjai ismertek. A kritikusok gyakran filmes szem-
pontok és fogalmak mentén értelmezik, vagy akaratlanul is önkéntelen 
méricskélésnek vetik alá a videojátékot. A kiadók és a játékforgalmazók 
filmes eszközei, a screenshotok, tagline-ok és trailerek szintén képtelenek 
visszaadni a játék intenzív, interaktív és fizikai jellemzőit, a játékélményt 
magát; továbbá képtelenek számot adni a játék performatív dimenziójáról, 
önkifejező és kompetens használatáról. A játékipar ennek ellenére mind-
máig a magazinok és a csomagolás számára készült képek bűvöletében él: 
a játék folyamatából kiragadott dekoratív, nem interaktív, azaz nem infor-
matív álló- vagy mozgóképet tekinti a terjesztés és a reklám legfőbb esz-
közének. (A kiragadott állóképek, standfotók már a mozgókép esetében 
is problematikusak, a játék kapcsán viszont kifejezetten félrevezetőek.) 
A játékipar mellett a tudományos közösséget is jelentős felelősség terhe-
li a játék tálalását illetően. A médiatudomány hallgatólagos előfeltevése 
szerint a két tevékenység – a játék és a filmnézés – lényegében azonos. 
A játékost hajlamosak vagyunk a filmnézővel azonosítani, aki a moziterem 
társas magányában úgymond „elszenvedi” a filmet; azaz fizikailag pasz-
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szív, tisztán értelmező, intellektuális viszonyra redukáljuk a játékkal való 
kapcsolatát. A játék azonban több ennél: taktilis, szomatikus, kinetikus és 
zsigeri élmény, mely tényleges fizikai aktivitásra késztet.

A fizikalitás az újmédia kapcsán gyakran emlegetett minőség. Espen 
Aarseth és mások például a hiper- és kiberszövegen belüli navigációt fizi-
kai, ergodikus tevékenységnek tekintik (Aarseth 1997). Olyasvalaminek, 
ami a korábbinál fokozottabb fizikai aktivitást feltételez az olvasó részéről. 
Aarseth szerint a hagyományos szöveg esetében „[a]z olvasó tevékeny-
sége [performance] a fejében zajlik, a kiberszöveg esetében viszont a fel-
használó extranoematikus értelemben is előad” (Aarseth 1997, 1). A játék 
ebben az értelemben közelebb áll a kibertexthez, mint a hagyományos 
szöveghez, ugyanakkor lényeges különbség áll fenn közöttük: míg a ki-
berszöveg kapcsán a fizikai aktivitás többnyire metaforikus értelemben 
értendő (illetve egészen triviális fizikai mozdulatokra korlátozódik), ad-
dig a legtöbb videojáték esetében szó szerinti fizikai munkáról van szó. 
A videojáték, legyen bár a felhőtlen szórakozás eszköze, kifejezetten meg-
dolgoztatja a felhasználót.

A hagyományos médiumok felől érkező értelmezők videojátékkal 
szembeni ellenérzései a médium lényegi jellemzőihez kapcsolódnak: 
a játék fizikai, interaktív természetéhez, a játékos ágenciájához, cselek-
vőképességéhez, szabadságához. Mint azt az előző fejezetben láttuk, a 
filmkritikus roger Ebert ebből a szempontból tagadja a videojáték mű-
vésziségének lehetőségét. A művészet átéléséről, közvetve az értelmezés-
ről beszél, és ezt állítja szembe a megnyerhető játékkal. Eltekintve attól, 
hogy nem minden játék megnyerhető, Ebert lényegében azt állítja, hogy 
a videojáték interaktív jellegéből adódóan nem művészet. Úgy tűnik, 
reménytelen ellentmondásról van szó: a játékos adott keretek közti sza-
badsága valamiképpen mindig is meghaladja a hagyományos médiumok 
kapcsán megszokott értelmezői szabadságunkat (ami a játék esetében ter-
mészetesen szintén adott). Az ágencia, a játékosi kontroll, az ebből adódó 
kompetenciaérzés és virtuóz cselekvés kulcsfontosságú a kifejezésforma 
szempontjából: ellentmond a szerzőség eszményének, holott Ebert sze-
rint ez utóbbi volna a művészi alkotás alapfeltétele. A játékos társszerzővé 
lép elő a játékkal való kommunikációja során – sőt, gyakran már a fejlesz-
tés fázisában is –, azaz aktív módon befolyásolja nem csupán a kimenete-
lét, de magát a játékot is.

Az univerzális szótár kérdésére visszatérve: a videojátékkal kapcsola-
tos szabatos és egységes nyelv hiánya problematikus, mivel megnehezíti 
mind az értelmezését, mind a műfaji besorolását és eladhatóságát. A közös 
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nyelv hiányának ugyanakkor vannak előnyei: a gyorsan változó technikai 
feltételek és fejlesztési módok lehetővé teszik a korábban bejár(hat)atlan 
utak végiggondolását – amellett, hogy a fejlesztők folyamatosan új utak-
kal kísérleteznek. Mindez egyértelműen gazdagítja a kifejezésformát, és 
folyamatosan arra emlékeztet, hogy a saját jellemzői felől értelmezzük. 
Henry Jenkins úgy fogalmaz, hogy a játékfejlesztők „kompetitív gazda-
sági környezetben, egy alakulóban lévő médiumon dolgoznak. Az új él-
mény érdekében ily módon folyamatosan meg kell haladniuk és ki kell 
terjeszteniük a bevett korlátokat – hogy hozzáférhetőek maradjanak a 
megszólítandó közönségük számára. A játékfejlesztés kontextusa drámai 
módon különbözik az átlagműveltség művészetétől, mely gyakran a már 
megalapozott hagyományra épít, ahelyett, hogy a formai kísérletezésre 
hagyatkozna. De a nagyművészettől is eltér, mivel nem csupán a tanult 
elit számára hozzáférhető avantgárd kísérletezést tekinti elfogadhatónak” 
(Jenkins 2011c, 242). Ebből a szempontból valóban érthető, miért nem 
részesül – és miért szerencsés, hogy nem részesül – a játék a hagyományos 
művészetek intézményes és kulturális kiváltságaiból. Egyre több játék-
fejlesztő ad hangot azon véleményének, hogy a tevékenysége technikai, 
innovatív és narratív értelemben messze maga mögött hagyja a múzeu-
mi kultúra interaktív installációit, vagy az elektronikus irodalom elméleti 
szempontból ünnepelt alkalmazásait. Jonathan Blow a következőképpen 
fogalmaz egy interjúban: „Játékfejlesztőnek tekintem magam. Ugyanak-
kor hiszem azt, hogy amit létrehozok, az művészet. Nem gondolom, hogy 
interaktív művész volnék, mert az számomra mást jelent. Vannak, akik a 
múzeumok számára alkotnak, interaktív dolgokat hoznak létre, és bizony 
nem a legmagasabb minőségben. A játékiparban ennél jóval különb inter-
aktivitással dolgozunk” (yin-Poole 2010). Blow önérzetes megjegyzése a 
minőség kérdésén túl arra utal, hogy játékfejlesztőként más, gyakorlatia-
sabb problémák foglalkoztatják, mint az újmédia konceptművészeit, és 
hogy nem tart igényt a művészet őrei és intézményei általi igazolásra. Jen-
kins hasonló véleményének ad hangot: „[a]hogy az 1920-as évek szalon-
művészete sterilnek mutatkozott a korabeli populáris kultúra vitalitásá-
hoz és invenciózusságához képest, úgy a mai modernis ta hiperszövegek 
és avantgárd installációk interaktív elbeszélés-kísérletei is élettelennek 
és mesterkéltnek tűnnek a játékfejlesztők által nyújtott kreativitáshoz és 
kísérletezéshez, a művészetükkel életre hívott örömhöz és csodálathoz 
képest” (Jenkins 2011c, 240). Elégtelennek tartja az újmédia múzeumi 
konstrukcióit, és a maga helyén kívánja kezelni a játékot: saját történettel 
és kultúrával rendelkező eleven és iteratív formaként értelmezi.
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Iterációk

A játék iteratív jellege nem pusztán a fejlesztői oldalt érinti: a profesz-
szionális befogadás követelménye is egyben. Pontosabban: a technológia 
által ösztönzött fejlesztők experimentalizmusa a videojáték-kritikusokat 
is arra készteti, hogy folyamatosan újragondolják a tárgyukat. A kritikának 
nem pusztán az egyes játékok értelmezése, osztályozása és történeti el-
helyezése a feladata, hanem hogy mindezt a folyamatosan változó játékot 
követve, iteratív módon, a fejlesztőkkel folytatott dialógus során tegye. 
A videojáték-elmélet eddigi elképzelései, fogalmi prototípusai máris hasz-
nos meglátásokkal szolgálnak a játék jellemzőinek meghatározásakor: a 
reprezentáció helyett a szimuláció (frasca 2008), a megjelenítés helyett az 
interakció (Crawford 2003a), az elbeszélés helyett a létrejövő elbeszélés 
(Jenkins – Squire 2002) fontosságát hangsúlyozzák az új médium kapcsán. 
Tudvalévő, hogy az említett szembeállítások gyakran diszciplináris érde-
kekre, tudománypolitikai játszmákra vezethetők vissza. Hasonló vitának 
lehetünk tanúi az ezredforduló narratológia-ludológia vitájának olvasása-
kor (ahol az utóbbi frakció a videojáték filmes és irodalmi elbeszélés felőli 
megszállása ellen tiltakozott), vagy a mainstream fejlesztői trendekkel a 
kilencvenes évek elején szembeforduló Chris Crawford esetében (aki a 
játékipar korlátaival szemben folytatott szélmalomharcot) (Wardrip-fruin 
– Harrigan 2004; Crawford 2003b).

A fejlesztői oldalt a professzionális befogadás elé helyező vélemények 
szerint a jelenlegi kritika alapvetően elvéti a játék lényegét. Ez részint ab-
ból adódik, hogy a kész játékra, azaz az intakt mű eszményére koncentrál; 
részint pedig, hogy más diszciplínáktól kölcsönzi a szempontjait. Kevés 
kritikus veszi figyelembe a játék technikatörténetét, és kevesen tekintik 
relevánsnak a produkció szempontját az értelmezésekor. A játékfejlesztés 
iteratív folyamat, mely lépésenként közelít valamely ideális rendszerhez, 
és nem feltétlen eredményez „kész” játékot. Katie Salen szerint a játék-
fejlesztő „a grafikus, az ipari tervező és az építész rokona: az a dolga, hogy 
kigondolja a szabályokat és a játék szerkezetét, hogy a játékot a játékosok 
számára megtervezze” (Salen 2008, 268–269). A folyamat a következő: a 
fejlesztők elkészítik a működőképes prototípust, intenzív tesztelésnek 
vetik alá, majd visszaülnek a tervezőasztalhoz. Újragondolják a korábbi 
modellt, kivágják a felesleges elemeket, megbeszéléseken vesznek részt, 
majd újabb prototípust nyújtanak be tesztelésre. Amit azután újabb ter-
vezés és a tervek újbóli implementációja követ, és így tovább (Grossman 
2003, 148). Az iteratív folyamat végső célja az értelmes játék (meaningful 
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play), azaz hogy lehetőséget biztosítson a játékos számára, hogy a játék-
helyzetnek megfelelően döntsön és cselekedjen, majd a cselekvései nyo-
mán létrejövő új játékhelyzetnek megfelelően újabb döntéseket hozzon. 
(fontos, hogy az értelmes játék kifejezés nem valamely külső, játékon 
kívüli ideológiai, morális stb. minőségre, hanem a játék keretei közt ér-
telemmel bíró cselekvésre utal.) A fejlesztés iteratív folyamatához hason-
lóan a játék maga is egyfajta végeérhetetlen korrekciós folyamatként ír-
ható le, ahol a játék során létrejövő jelentés és a játékos számára felkínált 
lehetőségek folyamatos változásban vannak. Az effajta visszacsatolásos, 
kibernetikai elképzelés olyan rendszerként írja le a játékot, amely adott ke-
retek és szabályok közt válaszol a játékos felől érkező inputra. A visszacsa-
tolás szempontjából döntő fontosságú, hogy a játékos érzékelje a változást, 
hogy megfelelő visszajelzéseket kapjon a döntései következményeiről, és 
hogy folyamatosan megfelelő ellenszolgáltatásokkal és jutalmakkal bizto-
sítsuk a motivációját.

Az iménti leírás alapján nyilvánvaló, hogy a videojáték a fejlesztés fo-
lyamatában és létmódját tekintve egyaránt iteratív. Iteratív fejlesztési fo-
lyamat során jön létre, illetve a játék és a játékos közt zajló interakció fo-
lyamatában, és mint ilyen sohasem tekinthető befejezettnek. Ha mindezt 
elfogadjuk, ha kísérleti tárgyként ismerjük fel a videojátékot, úgy azt is 
érdemes elfogadnunk, hogy a tárgya iterációit követő kritika is kísérleti 
kell, hogy legyen; illetve az intakt, kész mű és a más médiumokhoz fű-
ződő kapcsolatok helyett érdemesebb a játék létrejöttére koncentrálnia. 
A kritikai figyelem áthelyeződése persze korántsem problémamentes. 
A kritika hagyományosan másodlagos szempontként, anekdotikus kuri-
ózumként kezeli a fejlesztői oldalt. A hagyományos médiumok kapcsán 
kialakított beidegződései szintén meghatározóak: a kritikusok többsége 
hajlik arra, hogy az irodalom befogadáselméletei, vagy a mozi felől értel-
mezze a játékot, miáltal megfosztja magát a lényegi mechanizmusai fel-
ismerésétől.

A videojáték iteratív jellege elvont szinten is megjelenik. A játékok 
– nem csupán az elektronikus, de a táblás vagy absztrakt változataik is 
– elemi információs egységekből, szabályokból és más elemekből állnak 
(Browne 2011, 7). Cameron Browne ludémáknak nevezi a játék alapvető, 
absztrakt információs egységeit, melyekkel végső soron valamennyi játék 
formalizálható.17 A ludémák módosításával új változatokat és új játékokat 

17  Az amőbát (Tic-Tac-Toe) például a következőképpen írja le: „game Tic-Tac-Toe (board 
(tiling square) (size 3 3)) (win (in-a-row 3)))” (Browne 2011, 8). Az amőba 3x3-as táblán zajló 
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hozhatunk létre, de akár tönkre is tehetjük az eredeti játékot. „Valósze-
rűtlen, hogy az optimális szabályrendszer önmagán belüli egyszerű módo-
sítása jobb játékot eredményezne […] Ígéretesebb az a megközelítés, ha 
más játékokból vett szabályokkal kombináljuk az eredeti játék szabályait, 
és megkeressük a korábban ismeretlen, új és érdekes kombinációikat” 
(Browne 2011, 9). Az utóbbi módszer, mint azt a Tetris (1985) és változatai 
kapcsán látni fogjuk, az iteratív játékfejlesztés gyakori és hasznos eljárása.

A fejlesztői szempontok figyelembevétele valóban felszabadító módon 
hat a kritikára, legalábbis azokban az esetekben, amikor megtörténik a 
szemléletváltás. A kritika figyelmének áthelyeződése a fejlesztőket ma-
gukat is párbeszédre hívja, akik egyre aktívabb résztvevőivé válnak a já-
tékról folyó általános közbeszédnek. Az utóbbi évek vezető játékkritiku-
sai másodállásban maguk is fejlesztők, az elméletírók pedig egyre inkább 
a produkció felé sodródnak. Jesper Juul, Gonzalo Frasca és Ian Bogost 
a tudományos pályájuk mellett tényleges játékfejlesztői tevékenységet 
folytatnak; Noah Wardrip-fruin, Nick Montfort és Markku Eskelinen el-
méletírói munkásságuk mellett az elektronikus irodalom ismert szerzői; a 
játékfejlesztő Clint Hocking, Jonathan Blow és Jason rohrer egyre gyako-
ribb vendégei a tudományos fórumoknak. A fejlesztés szempontjain ke-
resztül a játék iteratív természetét felismerő kritika olyan jellemzőkkel is 
számot vet, melyekről korábban alig, vagy egyáltalán nem vett tudomást: 
a játék procedurális és mechanikus működésével, valamint a használati 
módjaival.

A fejlesztés, a design szempontjaihoz olyan bizonytalan értelmű fogal-
mak kapcsolódnak, mint az irányítás esztétikai tapasztalata, a játékérzés 
(game feel), a matematikai fenséges, vagy a flow (Swink 2009; Bogost 2009; 
Chen 2007). A kritika kérdése ugyanakkor hagyományos értelemben a kö-
vetkező: hogyan beszéljünk a videojátékról, mely műfaji, narratív, esztéti-
kai jellemzőire koncentráljunk? Az utóbbi szempontokkal természetesen 
nem jutunk közel a játszott játék leírásához. A játékokkal kapcsolatban az 
egyik legfőbb probléma az, hogy az elemzésükkor olyan komplex fizikai 
és egyéb mechanizmusokat kell leírnunk, melyeket intuitív módon mű-
ködtetünk, és melyek egészen triviálisnak tűnnek mindaddig, amíg nem 
szembesülünk a leírásuk kérdésével. A játék érzését mikroszekundumok, 
szín- és hangárnyalatok, szubliminális képek és mozgásfázisok, az irányí-
tásmodell apró különbségei határozzák meg. Nüansznyi és triviális, ne-

négyzetkirakós játék, melyet (feltételezve, hogy ketten játsszák) úgy nyerhetünk meg, ha 
sorban három mezőt elfoglalunk.
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hezen meghatározható eltérésekről van szó, mégis rajtuk áll vagy bukik 
a játék minősége. A játékkritikus feladata ennyiben sajátos fordított mér-
nöki tevékenységként (reverse engineering) jellemezhető: a játék érzésé-
nek összetevőit kell felfejtenie az egyes játékok kapcsán. Munkája során 
rendhagyó eszközökhöz érdemes folyamodnia: a fejlesztői tapasztalatokat 
összegző posztmortemekhez (Grossman 2003; rollings – Morris 2004), a 
gyártók technikai leírásaihoz, valamint a játékososok élménybeszámolói-
hoz.

A kritikának a fejlesztői oldal szempontjai mellett a játékosi részvétel-
lel, a játék használati módjaival is el kell számolnia. Számot kell adnia a 
játékosban a játék során végbemenő folyamatokról; értelmeznie és osztá-
lyoznia kell a játék kreatív, produktív, aktivista és nem rendeltetésszerű 
használati módjait. A szemléletváltás ismét problematikus, illetve főként 
az elméletalkotásban érdekelt kritika számára az. A játékosok valamikép-
pen mindig is értik a játékokat. Értik a felhasználói interfész metaforáit, 
képesek a menüben navigálni, majd a játék világába belépve együttmű-
ködnek az ismerős műfaji szabályokkal. Elmerülnek a játékban, mikrokal-
kulációkat végeznek, hipotéziseket gyártanak, miközben óhatatlanul is új 
dolgokat tanulnak. A játéktevékenység ez utóbbi értelemben a programo-
zói tevékenységgel rokon: a játékosok egymásba ágyazott részfeladatok-
kal bajlódnak a játék során (Johnson 2006). Steven Johnson a távcső analó-
giájára a telescoping kifejezéssel írja le a játékos közvetlen, egyúttal hosszú 
távú feladatokra kihegyezett figyelmét, azaz „a feladatok hierarchiájának 
kidolgozását és az egymásra következő feladatok közti navigációt”. Az ef-
fajta működésnek, mint írja, „a rend az alapja, nem a káosz; a viszonyok 
és a prioritások felismerése” (54-55). Johnson külön hangsúlyozza, hogy 
a telescoping nem narratív fogalom: „az elbeszélés eseményekből épül fel, 
nem feladatokból. Megtörténik velünk. […] Bizonyos szempontból a játé-
kos gondolkodásmódja a programozóéval rokon: egymásba ágyazott utasí-
tásokkal foglalkozik többrétegű, összetett rendszerekben. […] A program 
szekvencia, nem narratíva” (55).
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Proceduralitás

A videojáték elmélete vagy ontológiai szinten beszél a játékról, vagy a 
felszíni – esztétikai, narratív, ideológiai – jellemzőire koncentrál. Egyfelől 
a Mi a játék? kérdése foglalkoztatja (bár közel sem biztos, hogy a kérdés 
megválaszolható), másfelől nem a játékra kíváncsi, hanem a játék filmes 
és irodalmi aspirációira, „mondanivalójára” és a mögöttes ideológiákra. 
Jellemző módon a játék mibenlétéről folyó vita mindeddig parttalannak 
mutatkozik: a vitafelek a játékkal (mint olyannal) foglalkoznak a játszott 
játék helyett, holott az utóbbi szolgálhatna valóban érvényes válaszokkal a 
kérdéseikre (Bateman 2011). Elmulasztják a játék létrejöttére, használatá-
ra, működésére és kihívásaira, élményére és érzésére vonatkozó kérdése-
ket. Az értelmezőket másfelől – a belső logikája, komplex mechanizmusai, 
fejlesztői szempontjai helyett – elsősorban a játék felszínes és látványos 
jellemzői ragadják meg. Annak érdekében, hogy az üres filozofémák és 
a puszta „csomagolás” mögé lásson, a kritikának mindenekelőtt a játék 
procedurális logikájával és a fejlesztői oldal trivialitásaival érdemes meg-
ismerkednie, majd ezeket kell a saját – ontológiai, esztétikai, narratív és 
ideológiai – kérdéseire vonatkoztatnia.

A videojáték elmélete által többnyire mellőzött Wittgenstein a Filozó-
fiai vizsgálódásokban arra a következtetésre jut, hogy a játék vizsgálatakor 
nem a rendet, hanem „az egymást átfedő és keresztező hasonlóságok bo-
nyolult hálózatát látjuk” (Wittgenstein 1998, 58). A műfaji besorolásokon 
túl (táblás, kártya, labdajáték) Wittgenstein a játék szórakoztató, versengő és 
ügyességi jellegét, valamint a szerencse szerepét emeli ki. A felsorolt jellem-
zőket családi hasonlóságoknak tekinti, melyek jellemezhetnek bizonyos 
játékokat, együtt vagy külön-külön, és átvándorolhatnak más műfajokba 
is akár (Bateman 2011). A jellemzők párhuzamba állíthatók Huizinga Aar-
digheid fogalmával, vagy a Caillois által tárgyalt versengéssel (agon), vélet-
lennel (alea) és dezorientációval (ilinx). Caillois negyedik kategóriája, a 
szimuláció (mimicry) a Huizingánál tárgyalt „mágikus körre” utal, a játék 
térből-időből kiszakított jellegére. A videojáték kapcsán hasonló jellem-
zőket szoktunk megemlíteni – az elbeszéléshez fűződő ambivalens viszo-
nyát, az interaktív, immerzív és zsigeri jellegét –, melyek szintén családi 
hasonlóságok, más műfajokra és kifejezésformákra is vonatkoztatható ál-
talános jellemzők. A videojáték ugyanakkor rendelkezik két kimondottan 
rá jellemző minőséggel: iteratív és procedurális.

A játék iteratív elképzeléséhez hasonlóan a proceduralitás koncepciója 
is idegenül hat a hagyományos médiumok felől érkező kritika számára. 
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Olyan szemléleti váltást feltételez, mely részint az újmédia kérdéseihez, 
közvetve pedig a tudás fogalmának megváltozásához kapcsolódik. Az új-
média az ismeretalapú tudás helyett a résztvevő kulturális formákat tá-
mogatja, ami igen távol áll a hagyományos kritika deklaratív kultúra- és 
tudáseszményétől. A kritika procedurális olvasásképtelenségének oka 
másfelől a technikai részletek iránti humanista közönyben keresendő: ab-
ban a burkolt, olykor nyílt feltételezésben, hogy a technológia (a kód, a 
mérnöki munka) mentes a kreativitástól, hogy elválasztható a hagyomá-
nyos médiumoktól, művészi kifejezésformáktól.

A procedurális gondolkodás nem csupán a programozók privilégiuma, 
hanem általános szemléletmód, az írni-olvasni tudáshoz fogható kulturális 
kompetencia. Nem valamely konkrét (vagy több) programnyelvben való 
jártasságot értünk alatta, hanem a legkülönfélébb művekben megnyilvá-
nuló procedurális logika felismerését (Mateas 2005). A procedurális gon-
dolkodás elsajátításának eszközei igen változatosak. A magas szintű, az élő 
nyelvhez legközelebb álló programozási nyelvektől az oktatási célú prog-
ramnyelvekig, a scripttől a grafikus programozási környezetig és az össze-
tett pályaszerkesztő alkalmazásokig rengeteg tanulási lehetőség adott a 
kritika számára. Az informatika iskolai tudáseszménye tárgyiasított ma-
tematikaként mutatja be a programozást, azaz elfedi a kézműves, kreatív 
és iteratív oldalát. Elhallgatja a tényt, hogy a program írása – az alkotóte-
vékenység más formáihoz hasonlóan – ihletett, gyakran kiszámíthatatlan 
tevékenység, hogy a programozást „a kontroll mellett a véletlenszerűség 
is jellemzi, valamint az olyasfajta irracionális folyamatok, melyek, ha nem 
is működőképesek, izgalmas és váratlan eredményekhez vezethetnek” 
(Greenberg 2007). A procedurális gondolkodás játékos formában is meg-
nyilvánulhat, amit számos puzzlejáték is igazol.

A független fejlesztésű SpaceChem (Zachtronics Industries, 2011) a mű-
faj egy sajátos, a proceduralitás szempontjából különösen szemléletes 
csoportjához tartozik – a designalapú puzzlejátékhoz (design-based puzzle 
game). A műfaj olyan elődökre vezethető vissza, mint a ChipWits (Doug 
Sharp – Mike Johnston 1984), a Robot Odyssey (Mike Wallace – Dr. Leslie 
Grimm 1984), a Carnage Heart (Artdink 1995) és a Corewar (1984). A Spa-
ceChem játékmenete egyetlen mondatban foglalható össze: a játék során 
egy adott problémára a lehető legfrappánsabb és legracionálisabb „prog-
rammal” kell válaszolnunk (Armitage 2011). A SpaceChem játékká alakítja 
az iteratív játékot, és maga is számos iteráción ment keresztül, míg elér-
te végső formáját. A fejlesztő korábbi játékai ugyanazon problémát járják 
körül más-más szempontból: a Kohctpyktop: Engineer of the People a félve-
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zetőalkatrész-gyártással, a The Bureau of Steam Engineering egy alternatív 
gőzkorszak gépeivel, a Ruckingenur II az elektronikus áramkörök vizsgála-
tával, míg a Codex of Alchemical Engineering az alkímiával foglalkozott. Kö-
zös bennük a mérnöki rendszerek rejtvénnyé alakítása, a különböző alkat-
részek és anyagok analízise és manipulációja.

A SpaceChemben kémiai elemeket és vegyületeket alakítunk át újabb 
elemekké és vegyületekké, megfelelő mennyiségben és időben. Az eleme-
ket és vegyületeket virtuális futószalagok és mechanikus, távirányított hor-
dozók, ún. „waldók” szállítják a rendeltetési helyükre, miközben különböző 
„manipulátorok” a szétbontásukkal, forgatásukkal, lelassításukkal és össze-
illesztésükkel foglalkoznak. A waldók két különböző folyamatsort visznek 
véghez: végighaladnak a játékos által kijelölt úton, elemeket és manipuláto-
rokat aktiválnak, molekulákat ragadnak meg és engednek el, vegyületeket 
forgatnak és szinkronizálnak, kémiai kötéseket hoznak létre és bontanak 
fel. A manipulátorok a játék szabályainak és lehetőségeinek vizuális meg-
felelői, míg a waldók a játékos által az adott helyzetben alkalmazott szabá-
lyok végrehajtói. A SpaceChem végső soron egy egyszerű, néhány szabályra 
és utasításra visszavezethető vizuális programnyelv és intuitív programozási 
felület, mellyel végtelen számú kreatív megoldást adhatunk végtelen szá-
mú problémára. A játékos által kialakított futószalagok bonyolult hálóza-
tai hipnotikus gyorsasággal szállítják és alakítják át a megfelelő elemeket. 
A folyamat rekurzív: adott számú elemből adott mennyiségű vegyületet kell 
létrehoznunk, majd a ciklus végeztével új elemeket indítunk útnak, és új 
molekulákat hozunk létre. Az aktuális feladat a megfelelő mennyiségű ve-
gyület elkészültekor ér véget, amit a manipulátorok és ciklusok számára vo-
natkozó statisztikai összegzés, illetve más megoldásokkal való összevetés 
követ. Az utóbbi adatok az újrajátszhatóság és a verseny dimenzióival gaz-
dagítják a játékot, azaz újabb, hatékonyabb megoldásokra ösztönöznek. 
A játék által elmentett megoldásainkat a későbbiekben szétbonthatjuk és 
revideálhatjuk, racionálisabb és elegánsabb folyamatsorokkal helyettesít-
hetjük. A játékosok a SolutionNet oldalon mérhetik össze a feladványaikat, 
illetve tanulmányozhatnak más, hatékonyabb megoldásokat.

A SpaceChem története három szinten jelenik meg, és egyikük sincs kü-
lönösebb hatással a játék menetére. 1) A játék megjelenítése kettős: képi-
leg a metajáték és a menü sci-fi képregénybe illőek, míg a tényleges puzz-
le absztrakt és informatív. A hangok és a zene jól illeszkednek mindkét 
képi stílushoz; a heroikus, nagyzenekari tételektől az ipari zajokig széles 
tartományt átfognak. A játék kozmetikai jellemzői, bár nem befolyásolják 
a játékmenetet, sokat hozzáadnak a játékélményhez. 2) A háttérsztori a 
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menü és a tutorial felirataiból, valamint a játék weboldalának ismertetői-
ből áll össze: a SpaceChem vállalat alkalmazottjaként az a dolgunk, hogy 
értékes kémiai termékekké alakítsuk át a cég által gyarmatosított bolygók 
nyersanyagait, és fényt derítsünk az üzemeinket fenyegető belső és kül-
ső veszélyre. 3) A harmadik szint a kémiai utalások és metaforika szintje: 
a feladványokat kémiai elemek és vegyületek formájában kapjuk meg, 
és az adott helyzetnek megfelelő reaktorokat építünk köréjük. A vegyész 
téma nem köti meg a SpaceChem játékmenetét, csupán a háttértörténethez 
hasonló expozíciós szerepet tölt be. A játék által használt kémiai fogalmak 
(fúzió, kötés stb.) metaforikus értelemben értendők; több közük van a já-
ték mechanizmusaihoz, mint a tényleges kémiához. Nem csupán arról van 
szó, hogy a játék periódusos rendszere a létező elemek mellett fiktíveket 
is tartalmaz, hanem hogy a kémia helyett valójában a programozás koncep-
ciói támogatják a játék mechanizmusát. 

A játék grafikus programnyelve kellően bonyolult, így módot ad szá-
mos változatos és ötletes megoldásra ugyanazon feladattal kapcsolatban. 
A rejtvények részfeladatokra, önálló elemekre és egyszerűbb vegyületekre 
oszthatók, valós vagy fiktív kémiai megfelelőkkel. Az első küldetések so-
rán szén-dioxidot [O=C=O] vagy vizet [H–O–H] kell előállítanunk, más-
kor hidrogén peroxidot [H–O–O–H] hidrogéngázból [H2] és oxigéngázból 
[O2]. A részfeladatok egymás után és párhuzamosan is megoldhatók: az 
utóbbi értelem szerint csökkenti a ciklusok számát, ám növeli a reaktorhiba, 
az elemek „összeütközésének” lehetőségét. A feladatok párhuzamos végre-
hajtása a több szálon futó (multithreading) programozást idézi: a párhuzamo-
san futó részfeladatok ugyanazokat az erőforrásokat használják, ugyanakkor 
egymástól függetlenül futnak végig. A SpaceChem emellett az olyan progra-
mozási koncepciókkal is megismerteti a játékost, mint a szinkronizáció, a 
debugging, az optimalizáció, a ciklusok, a szinkrón és aszinkrón futó folyama-
tok – azaz hasznos eszközként szolgálhat az iskolai oktatásban. A feladatok 
részfeladatokra bontása, párhuzamosítása és folyamatos racionalizációja a 
Johnson kapcsán korábban említett telescoping – az egymásba ágyazott rész-
feladatok – fogalmát idézi. Johnson szerint „a játékos gondolkodásának leg-
közelebbi megfelelője a kódot író programozóé, aki többrétegű, egymásba 
ágyazott utasítások sorozataival dolgozik: feladata az információnak a me-
móriából való ki-be mozgatásától az olyan magasabb szintű funkciókig ter-
jed, mint a program és a játékos közti közvetítés” (Johnson 2005, 55).18

18  A SpaceChem egyre bonyolultabb feladványokra, „pályákra” oszlik. A harmadik bolygó 
második feladata az It Takes Three címet viseli, melyben ammóniát (NH3) kell előállíta-
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A SpaceChem legfőbb érdeme abban áll, hogy felismerteti velünk a prog-
ramozási mintákat, hogy egyre hatásosabb eszközöket építhessünk egyre 
összetettebb problémák megoldására. Puzzlejátékként mutatja be a haté-
kony programozás alapelveit, ahol az idő és az erőforrások megtakarítása 
tényleges számolási ciklusokat és kapacitást jelent. A puzzle műfajának 
vonzereje általában a hirtelen megvilágosodás Euréka-pillanataiban, a 
rejtvények eleganciájában és bonyolultságában keresendő. A SpaceChem 
továbbmegy ennél: a felkínált problémák felbontására és újak létrehozá-
sára, prototípusok gyártására és iteratív megoldásokra, a játék mechanikus 
folyamatainak mélyebb megértésére ösztönöz. A játék tervezője, Zachary 
Barth egy interjúban arról beszél, hogy a SpaceChem megfordítja a puzz-
lejáték folyamatát: „a legtöbb puzzlefejlesztő előbb megtervezi a meg-
oldást, majd efelé tereli a játékost. […] A jó puzzlefejlesztő megtervezi a 
megoldást, majd olyasmivé alakítja, amihez a játékosok végül ösztönösen 
odatalálnak” (Barth 2011). Barth végső soron egyik táborhoz sem tartozik: 
játékai keretek, szó szerinti lehetőség-terek, melyekben megtervezhet-
jük, elemezhetjük, részekre bonthatjuk, és újra összerakhatjuk a feladvá-
nyainkat. A SpaceChem kísérletezésre, prototípusok gyártására és kreatív 
megoldásokra ösztönző laboratórium; a játék procedurális működését és 
iteratív tervezési folyamatát viszi színre.

nunk, azaz három hidrogénatomot kell egyetlen nitrogénatomhoz kapcsolnunk. A Solu-
tionNet legkevesebb szimbólumot, képzeletbeli reaktoralkatrészt használó megoldása (142 
ciklus, 14 szimbólum) két oda-vissza futó folyamattá alakítja a feladatot: http://spacechem.
net/solution/it-takes-three/2469. Az első waldó aktiválja és átrendezi a hidrogénatomokat, 
míg a második a nitrogénatomot a hidrogének érkezési helyére szállítja: a második wal-
dó aktiválja a kémiai kötést, majd az első megragadja és célba juttatja a kész moleku-
lát. A megoldás sajátossága, hogy oda-vissza utaztatja a waldókat, azaz ugyanazon kevés 
számú szimbólummal oldja meg ugyanazokat a repetitív feladatokat (a módszer hátránya, 
hogy a ciklusok viszonylag hosszan futnak le). A SolutionNet legkevesebb ciklussal dolgozó 
megoldása (102 ciklus, 34 szimbólum) ezzel szemben körkörös folyamattá alakítja, illetve 
párhuzamosítja a feladatot, azaz egyetlen ciklus alatt több molekulát is létrehoz: http://
spacechem.net/solution/it-takes-three/224. A módszer eleganciáját csorbítja, hogy az előző 
megoldáshoz képest több manipulátort alkalmaz.
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Játékérzés, szinesztézia, hangok

Mellőzött jellemzők

A videojáték-kritikusok többnyire penzumszerűen, történeti kuriózum-
ként, a tényleges elemzés anekdotikus felvezetéseként foglalkoznak a já-
ték keletkezésével. Nem veszik figyelembe, hogy a videojáték elsősorban 
a mesterségbeli szakértelem végtelenül bonyolult iteratív terméke, fej-
lesztői problémák és mérnöki megoldások végtelen sorozata. A kritikus 
játékosként a fejlesztő által megtervezett rendszerekkel, a fejlesztő által 
kijelölt problémákkal és megoldásokkal találkozik, mégsem tulajdonít 
kellő fontosságot a fejlesztő kérdéseinek. „Általában óriási Skinner-dobo-
zokként gondolunk a játékokra, ahol [játékosként] nincsen beleszólásunk 
abba, mi és hol jön létre” (Gillen 2011). Ken Levine utóbbi megjegyzése 
közvetve arra utal, hogy az intakt mű elképzelése fals képet ad a játékról: 
zárt és lezárt műként mutatja be, ami ellentmond a folyamatosan változó 
iteratív természetének. Az iteráció a kritika szempontjából gyanús kon-
cepció: a fejlesztésre tartozik, és az ideiglenesség, rendetlenség képze-
te kapcsolódik hozzá. Kritikusként megpróbáljuk leírni, fogalmi alapokra 
helyezni a provizórikus fejlesztés eredményét. fejlesztőként ezzel szem-
ben „nálunk van az irányítás: a célunk az, hogy a közönség elé bocsássuk 
a játékot, hogy igazítsunk az irányításon, majd ismét igazítsunk rajta, míg 
megfelelőnek nem érezzük” (Gillen uo.). A fejlesztő számára a játék nem 
zárt, értelmezésre váró mű, hanem iteratív probléma és a balanszírozás 
tárgya. A kritikus kérdései ezzel szemben a próbaalapú design végcéljára 
vonatkoznak: mi teszi megfelelővé, kielégítővé a játékot, mikor érezzük 
úgy, hogy a rendszer „jól” válaszol, és hogyan írjuk le mindezt? Levine 
szerint, aki fejlesztőként iteratív problémaként tekint a játékra, nincsen 
semmiféle mágikus formula a játékélmény minőségére vonatkozólag; csu-
pán hosszas finomhangolással érhetjük el a megfelelő eredményt. A kon-
ceptualizációban érdekelt értelmezés számára az utóbbi attitűd érthető 
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módon problematikus. A játékfejlesztés és kritika attitűdbeli különbsé-
gei – az instrumentális és könyvtudás korábban jelzett különbségein túl 
– intézményes és gyakorlati okokra, a kritika önértelmezésére, a játékipar 
monetizációs és filmes törekvéseire vezethetők vissza. Legyenek bármily 
inspiratívak is, értelmezőként nem elégedhetünk meg a fejlesztők néző-
pontjával és koncepcióival, ahogy a más médiumok felőli válaszokat sem 
tekinthetjük mérvadónak a játék kapcsán. Az előbbi kritikai analízis he-
lyett reflektálatlan rajongáshoz és technofetisizmushoz vezet, az utóbbi a 
játék sajátosságainak feladását és elértéktelenedését eredményezi (Sakey 
2005).

A játék felszínes és ideologikus jellemzőivel való foglalkozás mellett – 
vagy helyett – egyre sürgetőbbé válik a játékok fogyasztásával kapcsolatos 
kritikus fogalmiság kialakítása, mivel a hiánya sablonos, az eladási statisz-
tikák által meghatározott játékokhoz, és az utóbbiakat kiszolgáló közíz-
léshez vezet. A kritikai nyelv kialakítására irányuló eddigi kísérletek más 
kifejezésformák felől, illetve másodlagos (narratív, kulturális, ideológiai) 
szempontok alapján tárgyalják a játékot. Műszavaik (mint az immerzió és 
az interakció) a játék valamennyi aspektusát figyelembe vevő értelmezé-
sek hiányában értelem nélküliek és esetlegesek. A releváns értelmezések 
hiányában többnyire a napi kritikára és a fejlesztőkre hárul a tényleges 
játék vizsgálata, ami újabb gondokat eredményez: a napi kritikának az új-
donságra, a friss hírekre és játékokra kihegyezett figyelme a játékkal kap-
csolatos köznapi előítéleteket erősíti, míg a fejlesztői zsargon gettósítja a 
játékról folyó beszédet. Mindketten túl közelről szemlélik a játékot, ami 
visszatetsző képet eredményez a nem szakmabeli közönség számára.

Diszciplináris helyzetéből adódóan a ludológia interaktív drámaként 
és moziként, illetve különböző szövegelméletek illusztrációiként kezeli 
a játékokat. Külső szempontokat kényszerít a kifejezésformára, ennyiben 
a hetvenes évek reklámjaira emlékeztet, melyek „intelligens televízió-
ként” próbálták eladni a játékot (Murphy 2009, 197). A diszciplína törté-
neti helyzete szintén meghatározó: a ludológia alapszövegei a kilencvenes 
évek stratégiai és kalandjátékaira, first person akciójátékaira, valamint a 
PC platformra koncentrálnak. A narratológia-ludológia vita által  kirajzo-
lódó kép a kilencvenes éveket a valós idejű stratégiai játékok – a Warcraft 
(1994), a Command & Conquer (1995), az Age of Empires (1997) – időszaka-
ként, valamint az olyan, olykor narratív szempontból is érdekes akciójáté-
kok virágkoraként mutatja be, mint a Doom (1993), a System Shock (1994), a 
Quake (1996), vagy a Half-Life (1998). Kisebb részt grafikus kalandjátékok 
fémjelzik a korszakot – a Secret of Monkey Island (1990), az Another World 
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(1991), a Myst (1993), a The 7th Guest (1993) –, és az olyan hibridek, mint 
az MDK (1997), a Homeworld (1999), vagy a Planescape: Torment (1999). 
A felsorolt címek a korszak ismert példái, melyek játékmenetük mellett 
elsősorban technikatörténeti szempontból érdekesek a ludológia számára: 
a szövegesen túllépő grafikus megjelenítést, a 3-D grafikát, a valós idejű 
és az online játék kezdetét jelzik. Az ezredfordulón megszülető ludológia 
legtöbbet hivatkozott szövegei – a Game Studies online folyóirat nyitószá-
ma (2001), vagy a First Person (2004) antológia – meggyőzően szemléltetik 
a jelzett tendenciát, példáik a felsorolt jellemzőkre koncentrálnak. Es-
pen Aarseth nyitószövege a MUD1 (1978), az Ultima Online (1997), a Qua-
ke III Arena (1999) és az Anarchy Online (2001) játékokra utal, és az újon-
nan megnyíló közösségi lehetőségekre koncentrál (Aarseth 2001). Jesper 
Juul narratív szempontból elemzi a Space Invaders (1978) és a Star Wars 
(1983) játékokat; Marie-Laure ryan pedig kizárólag irodalmi példákkal és 
utópisztikus elképzelésekkel foglalkozik (Juul 2001; ryan 2001). A First 
Person antológia leggyakrabban hivatkozott játékai a Tetris (1985), a Civi-
lization III (2001), a Majestic (2001), a Sims (2000), a Black & White (2001), 
a Last Express (1997), és egyedüli konzoljátékként a Shenmue (1999). Álta-
lában véve elmondható, hogy az idézett szövegek a korszak egyoldalú és 
provinciális képét mutatják, az adott játéktörténeti pillanat sajátos vetüle-
tét, mely nem kedvez a fent említett „finomhangolás” vagy a játékélmény 
vizsgálatának.

A kilencvenes évek története természetesen jóval gazdagabb a fent 
kirajzolódó képnél. Nem az a probléma az említett szövegekkel, hogy a 
koruk és közelmúltjuk játékait idézik: iteratív médiumról lévén szó, ez 
tulajdonképpen indokolt volna. A probléma az, hogy célzottan válogat-
nak a korszak terméséből, ami hiányérzést kelt az utólagos megfigyelő-
ben. Nem veszik figyelembe az időszak valóban játékszerű műfajait, ár-
kád- és konzoljátékait, a Neo Geo (SNK 1990), a Mega Drive (Sega 1988), 
a Saturn (Sega 1994), a Dreamcast (Sega 1998), a Game Boy (Nintendo 
1989), a SNES (Nintendo 1990), az N64 (Nintendo 1996) és a PlayStation 
(Sony 1994) platformokat. Olyan műfajok másod- és harmadvirágzásának 
vagyunk tanúi ebben az időszakban, mint a shoot-em-up (Raiden [1990], 
DoDonPachi [1997], Radiant Silvergun [1998]), a kompetitív árkád fighter 
(Street Fighter II [1991], King of Fighters ’94 [1994], Tekken [1994]), vagy 
az akció-puzzle (Puzzle Bobble, Dr. Mario, Puzzle Fighter). Meghatározó, 
kultikus fejlesztőcégek alakulnak (Treasure [1992], Cave [1994]), és több, 
máig sikeres franchise indul útnak ezekben az években (Sonic [1991], Wi-
peout [1995], Tomb Raider [1996], Gran Turismo [1997]). Ekkor alakul ki a 
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ritmusjáték műfaja (PaRappa the Rapper [1996], Beatmania [1997], Dance 
Dance Revolution [1998]), és ekkor jelennek meg a platform- és az akció-
játék máig idézett mérföldkövei: a Gunstar Heroes (1993), a Super Metroid 
(1994), a Yoshi’s Island (1995) és a Super Mario 64 (1996). A felsorolt mű-
fajok, címek, stúdiók és franchise-ok a korszak kulturális ikonjai, mellőzé-
sük nehezen indokolható. A kilencvenes évek emellett a 16 bites játékok 
aranykora. Ekkor nemesedik stíluskorszakká a korábban a technológiai 
korlátokból következő 16 bites megjelenítés, és ekkor lép színre a kez-
detben technikai kuriózum 3D megjelenítés az N64, a Dreamcast és a 
PlayStation rendszereken. A felsorolt címek közös jellemzője, hogy gyors, 
harsány és élénk játékok: kevéssé érdekesek az elmélet által vizsgált el-
beszélő és filmes törekvések szempontjából, ám annál izgalmasabbak a 
játék „érzése” felől.

A fenti aránytalanságot érzékelve indokoltnak tűnik a játéktörténeti és 
fogalmi revízió, a játék saját jogába történő visszaállítása, hogy átfogó és 
valóban érvényes leírással szolgáljunk a játék élményére vonatkozólag. 
A játék kritikai leírásának problémája élményesztétikai eredetű: hogyan 
írható le a játékélmény, a játéktevékenység, a játék érzése? Az érvényes vála-
szok egyrészt a popkultúra elméletíróitól és az online kritikusi közösségtől 
(Michael Abbott, Leigh Alexander, Duncan fyfe, Steve Gaynor, Mitch 
Krpata) származnak, másrészt az elmélet iránt érdeklődő fejlesztőktől (Jo-
nathan Blow, Ian Bogost, Jenova Chen, Clint Hocking, Jason rohrer). 
A játékérzést (game feel) monografikus terjedelemben feldolgozó Steve 
Swink, és a publicista-kritikus Tim rogers az utóbbiak közé tartoznak: 
szövegeik érdekességét az adja, hogy hétköznapi fogalmakkal és neolo-
gizmusokkal próbálják visszaadni a játékélményt. Nyelvileg nehezen ki-
fejezhető minőségekről beszélnek; a játék súlyáról, a frikcióról (friction), a 
karakterek jelenlétéről (presence, existence-sense), az irányítás érzéséről és a 
játék sürgetéséről (urgency). Mivel a tárgyuk lényege szerint leírhatatlan, 
vállalkozásuk eleve kudarcra ítéltetett; ugyanakkor hasznos körülírások-
kal szolgálnak az elmélet és a kritika által mindeddig mellőzött minősé-
gekkel kapcsolatban.
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A játékérzés

Steve Swink zsigeri élményként, „a virtuális tárgyak manipulációjának 
taktilis, kinetikus érzékeléseként” határozza meg a játékérzést (Swink 
2009, xiii). A játékérzés a mozgással, az irányítással, a játék virtuális terei-
nek uralásával függ össze, és mint ilyen, nehezen mérhető és leírható mi-
nőség. Swink szerint „ha a játékfejlesztő jól végzi a dolgát, a játékos nem 
vesz tudomást a játék érzéséről. Egyszerűen megfelelőnek tartja. A játék-
érzés ebben az értelemben ugyanúgy ’láthatatlan művészet’, mint a film-
készítés” (Swink i.m. xiii). A játék elméletének meghatározó szövegei 
kevés figyelmet szentelnek a játékérzésnek, és bizarr módon maguk a fej-
lesztők is ódzkodnak a leírásától (lásd Salen – Zimmerman 2003; Crawford 
2003b). A játékérzés mellőzésének okai változóak: hol a trivialitása miatt 
tartjuk elhanyagolhatónak, hol az adott műfaj szempontjából tekintjük 
másodlagosnak (például a menüt, az interfészt, vagy a tárgyak manipulálá-
sának érzését nem tekintjük a puzzlejáték részének, mivel látszólag nincs 
közük a „rejtvényhez”). Gyakran a már említett nyelvi akadályok miatt 
érezzük úgy, hogy reménytelenek és feleslegesek a leírását célzó kísérle-
tek. A játék pillanatról pillanatra történő interakciója triviális tevékenység, 
azaz nem igényel különösebb magyarázatot: játékosként úgymond tesz-
szük a dolgunkat, nem reflektálunk a tevékenységünkre, mivel a reflexió 
megtörné a játék folyamát. A játékot követően ugyanakkor képtelenek 
vagyunk szabatosan leírni a játék érzését: erre utalnak a vonatkozó iro-
dalomban a floaty, tight, responsive, loose, snappy kifejezések, vagy az olyan 
közhelyek, mint az easy to learn but difficult to master.

Swink a valós idejű irányítás (real-time control), a térbeli szimuláció (spa-
tial simulation) és a csiszoltság (polish) értelmében beszél a játékérzésről 
(Swink 6). részletesebben a játék irányításának esztétikai érzéseként, a 
„mozgó avatár feletti folyamatos és precíz ellenőrzésként,” valamint a já-
tékbeli képességeink „megtanulása, gyakorlása és uralása” együtteseként 
határozza meg a fogalmat (10). A játékérzés klasszikusait – az Asteroids 
(Atari Inc. 1979), a Super Mario Bros. (Nintendo 1985), a Bionic Commando 
(Capcom, 1988) és a Super Mario 64 (Nintendo 1996) játékokat – elemez-
ve arra a következtetésre jut, hogy az előzetes sejtéseinkkel ellentétben 
az érzékletes és kielégítő játék mérhető, azaz a „jó játék” kritériumai le-
írhatóak. A kielégítő játék során a játékos pillanatok alatt kiismeri az alap-
mechanizmusokat, és megfelelő, azonnali választ kap az utasításaira. Az 
élvezetes játék valamennyi eleme az egységes élményt és a játék fizikai 
valóságát támogatja; irányítása kellően bonyolult, hosszú távon is friss és 

Efemer_galeriak.indd   67 2013.05.31.   11:53:19



68 EfEMEr GALÉrIÁK

érdekes, és független a kontextusától (Swink 297). Swink a játék ez utób-
bi jellemzőit vizsgálja a példáiban.

Swink axiómái az elemzései kontextusában igazán meggyőzőek. Hosz-
szan elemzi például a Donkey Kong (Nintendo 1981) és a Super Mario Bros. 
(Nintendo 1985) különbségeit. Míg az előbbiben a karakterünk két álla-
pottal rendelkezik (áll vagy szalad), addig az utóbbiban hárommal: áll, sé-
tál, vagy szalad, illetve sajátos gyorsulással bír. (Az állapotok közti átmenet 
nem éles, a karakter fokozatosan fékez és gyorsul.) A két játék irányítóesz-
köze azonos: a NES kontroller nem rendelkezik analóg karral, gombjaival 
csakis bináris utasításokat adhatunk ki, így a programra, a fejlesztők álta-
li kalibrációra hárul a mozgás „analóg” érzésének megteremtése. A Super 
Mario Bros. további sajátossága, hogy a karakter állapotai menet közben is 
megváltoztathatóak. Míg a Donkey Kong esetében az adott utasításnak – 
megállás /szaladás, ugrás – végig kell futnia az újabb utasítás előtt, addig 
a Super Mario Bros. karaktere szaladás közben képes irányt váltani. Az ily 
módon megnövekedett interakció nagyban befolyásolta a játék érzését és 
anyagi sikerét (Swink 201 skk.).

Tim rogers online esszéi érzékletes tipológiáját adják a Swink által el-
mondottaknak. rogers a játék kreatív és rendhagyó használatából indul 
ki: mindabból, amit nem kell megtennünk a játékban, mégis megtesszük, 
mert jólesik megtennünk. Játékosként módunkban áll a játék biztosítot-
ta keretek, a szimuláció határainak folyamatos tesztelése, azaz nem kell 
behódolnunk a játék szerzőileg uralt elemeinek (többek közt a történet 
sürgetésének). A szimuláció lehetővé teszi, hogy szabadon elidőzzünk a 
játék tereiben, hogy méltányoljuk és kritika alá vonjuk a mechanizmusait, 
hogy látszólag felesleges és értelmetlen dolgokat tegyünk: „forgatom a 
kamerát és körbe-körbe rohangálok a karakteremmel stb.” (rogers 2010). 
rogerst azok a mechanizmusok érdeklik, melyek drámai módon érzékel-
tetik az ágenciát, a játék uralásának érzését. Mint mondja, a játék ideális 
esetben önkifejezési gyakorlatként működik, ahol a történet, a történet-
világ helyett a mozgás, az irányítás érzése ragad meg bennünket. Steven 
Poole ugyanezt az érzést keresi: „[a] videojáték-karakterek végső soron 
mindaddig tehetetlenek, míg valaki játszani nem kezd velük. Amint el-
kezdünk velük játszani, megváltoztatjuk őket, illetve megváltoztatjuk a 
konfliktus és a dinamikus kontextus szempontjából legfontosabb jellem-
zőjüket: nem a káprázatos poligonjaikat és a semmitmondó scriptelt kli-
séiket, hanem a viselkedésüket” (Poole 2011b, 31). 

rogers Swinkhez hasonlóan nüansznyi dolgokról, a rajzfilmesek ál-
tal fél évszázada gyakorolt eljárásokról beszél: az akció pillanatnyi meg-
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fagyasztásáról a mozdulat tetőpontján, a karakter súlyáról, tehetetlensé-
géről és gyorsulásáról, késleltetett irányváltásairól.19 Csalódottságának ad 
hangot azzal kapcsolatban, hogy „senki sem foglalja szavakba ezeket az 
érzéseket, bár valójában mindent nekik köszönhetünk” (rogers i. m.). 
rogers a játék érzése helyett egy valóban érzéki benyomásról, a frikció-
ról beszél, és érzékletes kifejezésekkel adja vissza a típusait. A crunch-ot 
a szumóval és a súlyemeléssel veti össze (összeütközik két tárgy, majd 
pillanatnyi késleltetés után a játék meghatározza a nyertest); a swish-t a já-
ték felfokozott pillanatainak uralhatatlanságával hozza összefüggésbe (egy 
pillanatra kikerül a kezünkből az irányítás, aggodalommal figyeljük a löve-
dékeink útját a Space Invaders-ben). rogers műszavai az olyan érzékletes 
műfaji kifejezésekkel rokonok, mint a bullet grazing, bullet scraping a bullet 
hell shooterben, a takedown az autóversenyben, vagy a gépi ellenfél képes-
ségeinek elasztikusságára utaló rubber band műszó. A felsorolt mechaniz-
musok kombinációi még frenetikusabb játékot eredményeznek. Mint írja: 
„a Burnout 3 [2004] [például] a stickyt a crunchyval vegyítette. […] Bele-
szaladsz egy kocsiba: egy pillanatra összeragadtok, majd a játék álomszerű 
sodródásba vált át. Az ellenfél ide-oda pattog a védőkorlát mentén, majd 
belerobban a szembejövő forgalomba” (rogers 2010). rogers hangsúlyoz-
za, hogy nem csupán vizuális, megjelenítésbeli választ ért a frikció alatt, 
hanem egy kevésbé látványos jelenségegyüttest: az akció pillanatnyi szü-
netét, lelassulását (majd újbóli felgyorsulását), a kamera megremegését, 
a hangok elnémulását. A frikció által igazolást nyernek a képességeink, 
a játék lehetőségei közti kompetens és virtuóz tevékenységünk, a dön-
téseink és kockázatvállalásaink. Lehetővé teszi, hogy érezzük a cselek-
véseink súlyát, és hagyja, hogy kiélvezzük mindazt, amit véghezvittünk. 
Egy pillanatra szinte meghőkölünk a tetteink következményeitől, majd 
visszatérünk a játék normál menetébe.

A frikció különösen jól érzékelhető az intenzív és felfokozott bullet hell 
shooterben (lásd még manic shooter, danmaku, bullet heaven). A bullet hell be-
szédes elnevezés: ahol az avatatlan néző rikító színekben, hipnotikus geo-
metrikus mintákban kibomló képzeletbeli lövedékek kaotikus áradatát 
látja, ott a beavatottak a reflexeiket és kitartásukat próbára tevő játék-
rendszer végtelen precizitását csodálják. A bullet hell a videojáték egyik 
legfelfokozottabb, a maga elevenségében legtipikusabb műfaja: látványos 
összegzését nyújtja a videojáték eleven, valóban játékszerű jellemzőinek. 
A műfaj különösen felfokozott pillanataiban a mozgásterünk alig néhány 

19  Az utóbbiak rajzfilmes értelméhez lásd Williams 2002.
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pixelre korlátozódik, ami tökéletes pontosságot igényel mind a fejlesz-
tők, mind a játékosok részéről (az előbbire a pixelpontos megjelenítés [pi-
xel-perfect], az utóbbira a reflexjáték [twitch gaming] kifejezés utal). A műfaj 
további jellegzetességét a játék időnkénti lelassulása (slowdown emulation) 
adja, mely nem a hardver korlátaiból adódó hiba, hanem tudatos és gyak-
ran használt stílusjegy. Az effektus a rogers által említett frikciót idézi: a 
játék a legkaotikusabb pillanatokban lelassul, hagyja, hogy elborzadjunk 
a helyzetünk lehetetlenségétől, miközben megmutatja a legoptimálisabb 
utat a lövedékek sűrűjében, majd visszavált a korábbi sebességre.

A bullet hell műfaját ugyanaz az elevenség és közvetlenség jellemzi, ami 
a populáris kultúra legintenzívebb műfajait is áthatja: a burleszkhez, a va-
rietéhez és a vidámparkhoz hasonlóan maga is a közvetlen, zsigeri reak-
ciókra épül. A populáris műfajok elevenségével foglalkozó Gilbert Seldes 
nyolcvan évvel ezelőtt a korai burleszk „energikus, virtuóz és kinetikus” 
művészetéről, a burleszkben „tomboló, pusztító, fellobbanó féktelen 
energiáról” beszélt (Seldes 2011). Seldest természetesen nem csupán a 
burleszk elevensége ragadta meg, hiszen közvetve a mozgókép legsajá-
tabb lehetőségeiről és rendeltetéséről is beszélt (meglepő módon mindezt 
tíz évvel a mozi narratív fordulata után mondja). A megjegyzései nyomán 
kirajzolódó helyzet kísértetiesen emlékeztet a videojátékot érintő mai vi-
tákra és álláspontokra. Mint írja, az elbeszélő film propagátorai – D. W. 
Griffith, vagy Thomas H. Ince –, „miközben a filmes technikát fejlesztik, 
voltaképpen kiüresítik a felfedezéseiket, mivel olyan anyagokkal dolgoz-
nak, melyek job ban illenének más kifejezésformákhoz: a színpadhoz, a 
filléres regényhez stb. Ellenben [a burleszk] […] csak a valóban mozgó-
képre kívánkozó dolgokat mutatta be: amit csak kamerával lehetett színre 
vinni és csakis a vásznon jelenhetett meg. Mindez nem azt jelenti, hogy 
a burleszk volna a mozi legigazabb formája; egyszerűen annyit jelent: a 
burleszkben valóban minden filmszerű” (Seldes 2011, 50). A játékipar ma 
a mainstream film bűvöletében él, úgy, ahogy az Ince és Griffith nevével 
jelzett film is „a rövid történetek, a regények és a színpadi dráma” iránt 
rajongott (Thompson 2011, 96). A Seldes által oly nagyra becsült Mack 
Sennett burleszkjei azért voltak különlegesek a maguk nemében, mert 
a mozi eredeti lehetőségére, a képek láttatására épültek (Gunning 2004). 
Olyasmit hoztak létre, ami a korszak más kifejezésformái számára elkép-
zelhetetlen és kivitelezhetetlen volt. A bullet hell és a hozzá hasonló inten-
zív játékműfajok ugyanerre a lehetőségre mutatnak rá: a valóban játéksze-
rű játékot képviselik, a videojáték eredeti lehetőségét, és az árkádtermi, 
„vásári” eredetére emlékeztetnek
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Kérdés, mit tekintsünk a videojáték egyedülálló lehetőségének. Elvont 
szinten azt mondhatjuk, hogy a médium egyedülálló lehetősége az, hogy 
olyan reprezentációs és szimulációs rendszer, mely az aktív részvételünkre 
számít. További lehetséges válaszként a játék iteratív jellegét emelhet-
nénk ki: a játék eredetiségét az adja, hogy lezáratlan, hogy folyamatos ala-
kulásban van. Megemlíthetnénk a Seldes által tárgyalt szubtilis, érzéki 
jellegét is – ahogy ő mondaná, a játék elevenségét –, mely nem csupán a 
videojátékra jellemző; ugyanakkor ez az a forma, ahol ma a leglátványo-
sabban és a legtöbbek számára megmutatkozik.

A játékhang

A technikai fejlődés, a grafika, az új irányítási módok és eszközök, a hard-
ver erejének bűvöletében gyakran megfeledkezünk a játék prezentáci-
ójának kevésbé látványos összetevőjéről – a hangról. A játék filmszerű, 
elbeszélő, megjelenítésbeli és technikai szempontjai mellett nem csupán 
a kinetikus és szomatikus jellemzői sikkadnak el, de az akusztikai oldalára 
sem fordítunk kellő figyelmet. Ezért van az, hogy a kifejezésforma törté-
nete során a játékhang mindig is másodlagos szerepbe szorult a központi 
és grafikus processzorok „fegyverkezési versenyében”. Az okok ismét tri-
viálisak: a számolási kapacitás, a tárolás, a memória használatának techni-
kai szempontjai, valamint a költségszempontok legtöbbször arra kénysze-
rítik a fejlesztőket, hogy más, látványosabb területekre koncentrálják az 
erőforrásaikat (Wilde 2004, 1).

A játékhang, bár a képi megjelenítéshez képest kevésbé látványos mó-
don fejlődik, a játszott játék szempontjából mégis mérhetetlenül fontos 
jellemző. Karen Collins a diegetikus és extradiegetikus filmhang különb-
ségéből kiindulva határozza meg a játékhang összetevőit, egyben rávilágít 
a játék és az elbeszélés viszonyában betöltött fontos szerepére. Mint írja, 
„[a] film- és a drámaelmélettől kölcsönzött diegézis képzete talán kevés-
sé illeszkedik a játékhoz. Ugyanakkor hasznos elképzelésnek bizonyul a 
játékos /néző és a képernyőn megjelenő tartalom közti interakció foko-
zatainak vizsgálatakor, illetve segíthet megvilágítani a lineáris filmhang 
és a nemlineáris játékhang közti különbséget” (Collins 2008, 125). A film 
hangjai az elbeszélés folyamatához, az elbeszélés világához képest belső, 
vagy külső hangok; a játék dinamikus, interaktív hangjai azonban meg-
bonyolítják az utóbbi kettősséget. Játékosként közvetlen módon befolyá-
soljuk a játék hangjait, aktív résztvevői és előidézői vagyunk a hangok 
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időzítésének, szelekciójának és módosulásainak. Mindez Collins szerint 
a diegetikus /extradiegetikus fogalompáron túli kategóriák bevezetését 
igényli: a dinamikus és nem dinamikus, vagy a (játékra leginkább jellem-
ző) kinetikus és gesztusszerű hangok vizsgálatát.

A diegetikus és extradiegetikus hangok kapcsán történetileg azt látjuk, 
hogy a fejlesztők évtizedekig luxusnak tekintették az utóbbit, azaz csu-
pán a kilencvenes évek platformjaitól – a Sega CD, a Panasonic 3DO, az 
Atari Jaguar, a Sega Saturn és a PlayStation színre lépésével – számolha-
tunk a játékvilágon kívüli hangokkal, a soundtrackkel (Pidkameny 2008, 
254–55).20 A diegetikus hangok technikatörténetét az olyan fejlesztések 
határozzák meg, mint a hardveres hanggyorsítás az ezredfordulón (az EAX 
– Environmental Audio Extensions – szabvány), vagy az utóbbit felvál-
tó szoftveres megoldások a kétezres években (Hasselström 2012). Eric 
Pidkameny a technikatörténeti váltás egyik legfontosabb narratív követ-
kezményeként a játékhang adaptívvá válását emeli ki. Különbséget tesz 
a korai játékok bombasztikus kakofóniája és a modern játék „folytonos 
soundtrackje [között], mely absztrakt módon utal a játék tér- és időbeli 
jeleneteire, valamint a történet érzelmi ívére” (Pidkameny uo.). Az adap-
tív jelleg azonban nem csupán a történésekhez és a diegézishez való al-
kalmazkodásban nyilvánul meg: a játékos képességeitől, játékstílusától és 
játékbeli viselkedésétől éppúgy függ, mint a programozó, a hangmérnök 
és a forgatókönyv által előírtaktól.

Collins a játékhang öt típusáról beszél. (1) A játék leginkább filmszerű 
hangjairól, azaz a nem dinamikus extradiegetikus hangokról, melyekkel álta-
lában az átvezető vagy felvezető animációkban találkozunk (klasszikus 
példái az Ocarina of Time [Nintendo, 1998] zenei témája, vagy a Katamari 
Damacy [Namco 2004] főtémája). (2) A nem dinamikus diegetikus hangokról, 
a játék világának hangjairól, melyeket a játék tereiben hallunk (ilyenek a 
természet hangjai a Red Dead Redemptionben [rockstar 2010], a láthatat-
lan ellenfelek zajai a Killer7-ben [Grasshopper, 2005], vagy a napszakok 
változását kísérő hangok az Okami-ban [Clover 2006]). (3) A harmadik tí-
pusba sorolja a játékos cselekvései által elindított és befolyásolt dinamikus 
extradiegetikus hangokat és zenei betéteket. Az utóbbiak nem kapcsolódnak 
a történetvilághoz, pusztán a játékérzés fokozására szolgálnak: ilyen pél-
dául a feladatok teljesítését jelző gong a Shadows of the Damnedben (Grass-

20  Az interakció a későbbiekben az extradiegetikus hangokra is kiterjed – mint a Grand 
Theft Auto interaktív rádióállomásai esetében –, ami eltörli a diegetikus /extradiegetikus 
játékhang elvi különbségét.
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hopper 2011), vagy a tér adott pontjának elérését jelző hang az Assassin’s 
Creed-ben (Ubisoft Montreal 2008). (4) A negyedik típushoz tartoznak a já-
tékos /karakter által a játék világában előidézett, ténylegesen „elhangzó” 
változások hangjai, azaz a dinamikus diegetikus hangok. Collins hangsúlyoz-
za, hogy az utóbbiak általában csakis az elindításukat tekintve interaktí-
vak, ezt követően nem áll módunkban változtatni rajtuk. A játék érzékeli 
a változást, majd lejátssza az adott hangmintát.

A taxonómia ötödik, legfontosabb típusa a kinetikus-gesztusszerű hangok 
csoportja. Olyan hangokat sorolunk ide, melyek tényleges fizikai részvé-
telt feltételeznek a játékos részéről (Collins 127). Közbevethetnénk ezen 
a ponton, hogy kinetikus médiumról lévén szó, a legtöbb játék tényleges 
fizikai aktivitást feltételez (azaz tautologikusnak tűnhet a kategória). Col-
lins azonban a játékhang gesztusszerű (gestural) jellemzőivel foglalkozik, 
azaz az olyan esetekkel, ahol a játék szó szerint eljátszatja a játékossal a 
hangokat. A kinetikus-gesztusszerű hangokra épülő játékok hangszerként 
értelmezik a hagyományos irányítóeszközöket – mint a Frequency (Harmo-
nix, 2001) vagy az Amplitude (Harmonix 2003) –, esetleg speciális perifériát 
alkalmaznak a hangszeres élmény imitációjához – Wiimote-ot a Wii Mu-
sic (Nintendo 2008), dance matet a Dance Dance Revolution (Konami 1998), 
plasztik gitárt és dobokat a Guitar Hero (Harmonix 2005) esetében. A ki-
netikus-gesztusszerű működés nem csupán a ritmusjátékokra jellemző: a 
Legend of Zelda: Twilight Princess-ben (Nintendo 2006) a Wiimote-tal a kard 
előrántását imitáljuk, a Flowerben (Thatgamecompany 2008) pedig a szél 
mozgását utánozzuk a Sixaxis kontroller segítségével. A kinetikus-gesz-
tusszerű hangok a játék performatív jellegére és a játékos testének nélkü-
lözhetetlen mivoltára épülnek és utalnak. Arra bíztatják a kritikát, hogy 
lépjen túl a testetlenített játék elképzelésén (Chien 2006, 24).

Az árkádteremből az otthonokba és a mobileszközök privát képernyőire 
áttelepülő ritmusjátékok nem vették át az árkádtermi játék performativi-
tását és teatralitását (Chien 2006, 23), ugyanakkor megőrizték a kinetikus 
és társas jellegét (hálózati kapcsolattá alakítva az utóbbit). Henry Jenkins 
a játéktermi változattal kapcsolatos beszámolók alapján elemzi a Dance 
Dance Revolution frenetikus társas élményét. Hosszan idéz egy professzio-
nális játékost, majd a száz évvel korábbi vaudeville improvizatív, közvet-
len visszajelzésre épülő esztétikájához hasonlítja a reakcióit: „Elkezdődik, 
majd lemegy az első szám. Egész jó voltam. Hallom, hogy egy férfi azt 
kérdi: ’Hogy a fenébe csináltad?’ Csak nevetek, majd kiválasztom a kö-
vetkező számot, egy nehezebbet. Hallom mögöttem a tolongást, látom a 
képernyőn tükröződő az arcokat. […] Véget ér a szám, egy nő kiabál: ’Woo-
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ooo!’ Megfordulok, és mosolygok. A nő meg a barátja elpirulnak, elfordul-
nak. […] Végül is az egész arról szól, hogy jól érezd magad, akár ünnepel a 
közön ség, akár nem” (Jenkins 2011c, 249). Az urbanista Quentin Stevens 
hasonló élményt ír le a hétköznapi városi tér és az árkádterem liminalitása 
kapcsán: „Járókelők haladnak el ebédidőben egy melbourne-i árkádterem 
mellett: megállnak, hogy végignézzék két játékos számát, akik a diszkó 
egyre gyorsuló ütemére táncolnak az érzékelőpadokon. A játék képernyő-
je kevéssé informatív: a versenyzők a zenére figyelnek, a járókelők pedig 
rájuk. A fiatalok összehangolt ugrással fejezik be a számot. A tömeg tapsol, 
majd hirtelen szétoszlik; megy mindenki a dolgára” (Stevens 2007, 172). 
Stevens kiemeli, hogy a videojáték tere a városi köztérre is kiterjed, és az 
árkádterem gépeinek elhelyezése is ezt erősíti. Képernyőik az utcára néz-
nek, képesek megragadni a járókelők figyelmét, akik időlegesen belevo-
nódnak a bent folyó kompetitív játékba. „A határhelyzetben álló játékgép 
közlátvánnyá teszi a játékost és a játékteret” (Stevens uo.).

Jenkins a Dance Dance Revolution kinetikus jellegét elemezve a Frequen-
cy készítőit idézi: „[a]mikor valaki játszani kezd a Frequency-vel, a szokásos 
játékosi ké pességeit használja: a szimbolikus vizuális információra precí-
zen időzített manuális reakcióval felel. […] A játék tesztelésekor újra és 
újra megfigyel tük, hogy van egy pont, ahol a kezdő játékosok már nem a 
szemükkel, ha nem a fülükkel játszanak (vagy inkább a ’belső fülükkel’). 
Elkezdik követ ni a zene ritmusát, majd a következő vizuális hullám ér-
kezésekor épp csak odapillantanak, ’elképzelik’ az adott szólam érzését 
vagy ritmusát, és el kezdik ’lejátszani a hangokat’ (ahelyett, hogy ’lelövöl-
döznék őket’). Mi után átléptek ezen a határon, rohamosan javul a teljesít-
ményük” (Jenkins uo.). A Frequency ez utóbbi értelemben sajátos keverő-
pultként működik. Magasabb fokozatokon intenzív, intuitív és taktikai 
élményt nyújt: egy nyolcszögű alagútban haladunk előre, melynek olda-
laira az éppen játszott zeneszám különböző elemei, hangsávjai vetülnek. 
Előre látjuk, mi fog következni az egyes sávokon, és ennek függvényében 
választjuk ki és játsszuk vissza a lehetséges hangminták közül a legmeg-
felelőbbet.21 A Frequency esetében a játékos mozdulatai nem a szokásos 
szem-kéz kontaktuson (azaz a puszta reakcióin) alapulnak, hanem a rit-
musérzékén és a rögtönzött hangszeres képességein.

21  Ugyanezt a mechanizmust később számos játék átveszi, és más elemekkel keveri: az 
Audiosurf (Dylan Fitterer, 2008) például puzzle-elemekkel ötvözi a kedvenc zeneszámaink 
el- és lejátszásának élményét. http://www.audio-surf.com/
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A kinetikus-gesztusszerű játékok változatos és ötletes mechanizmu-
sokkal biztosítják a fenti szinesztézikus élményt. Az első igazán ismert 
ritmusjátékban, a PaRappa the Rapperben (NanaOn-Sha 1996) a kontroller 
gombjaihoz rendelt hangok sorozatait kell visszajátszanunk a megfelelő 
sorrendben és ütemben. Ha nem jól teljesítünk, értelmetlen halandzsa 
lesz az eredmény, ha viszont sikerül eltalálnunk a megfelelő hangokat, az 
eredmény valóban rap-szerű lesz. A Gitaroo Man (Koei 2001) sajátos küz-
delemmé alakítja át a ritmusjátékot: a képernyőn megjelenített hangok 
egy középen elhelyezkedő pont felé tartanak, és a megfelelő időben a 
megfelelő gombbal aktiválhatóak. fázisonként változik, hogy mikor kell 
„támadnunk” és „védekeznünk”, a legfelfokozottabb pillanatokban pe-
dig „szólókkal” jutalmaz a játék. A PaRappa the Rapper és a Gitaroo Man 
frenetikus hatását az adja, hogy – a Dance Dance Revolutionhöz és a Frequen-
cy-hez hasonlóan – virtuozitásra és kockázatvállalásra ösztönöznek. Utód-
jaik – a Guitar Hero, a Rock Band, a Tap Tap Revenge és társaik – ugyanezt 
az egyszerű és igen kielégítő működést viszik tovább.

A műfaj úttörő alakja, Tetsuya Mizuguchi az interaktív zene helyett a 
zenei interaktívok (music interactives) elnevezést javasolja a szórakoztatás 
új tapasztalatával kapcsolatban. A zenei interaktív a technológiai platform 
képzetét az emberre szabott interfész képzetével helyettesíti, mivel a 
„platform” Mizuguchi számára nem a hagyományos játékplatformot jelen-
ti: fontosabbnak tartja, hogy képesek legyünk intuitív és kreatív módon 
használni, a fizikai-biológiai adottságainknak megfelelően (fahey 2008). 
Mizuguchi rendhagyó játékfejlesztő, külön intézmény a japán játékipar-
ban. Korábban a Sega alkalmazásában olyan klasszikusok fűződtek a ne-
véhez, mint a Rez (United Game Artists 2001) és a Space Channel 5 (United 
Game Artists 1999), majd 2003-tól a saját cégével, a Q Entertainmenttel 
folytatott zenei kísérleteket. A Lumines (2004), a Meteos (2005), az Every 
Extend Extra (2006), a Rez HD (2008) és a Child of Eden (2011) logikus 
következményei a korábbi játékainak, és egyre közelebb visznek a zenei 
interaktív elképzeléséhez. Az eredetileg médiaesztéta Mizuguchi tuda-
tosan kívül helyezi magát a játékipar tipikus szerepkörein, olykor magán 
a játékon is. A videojáték-toposzok helyett előszeretettel hivatkozik fes-
tők és zenészek koncepcióira, és az ő szempontjukból próbálja elképzelni 
a játékban rejlő lehetőségeket.22 Mizuguchi előszeretettel kísérletezik a 
szinesztézia új műfaji alapokra helyezésével, azaz különböző műfajokhoz 

22  A Rezt például Kandinszkijnek ajánlotta, és az ő művészeti elveit ültette át az on-rail 
shooter műfajára. A játék eredeti munkacíme K-Project volt.

Efemer_galeriak.indd   75 2013.05.31.   11:53:20



76 EfEMEr GALÉrIÁK

és érzékterületekhez kapcsolódó élményeket rendel egymás mellé. A Rez 
például az on-rail shooter tipikus hangjait trance hangmintákkal helyette-
síti, interaktív hangszerré alakítva át a klasszikus játékműfajt. Absztrakt 
képi világa, valamint a beszédes nevű trance vibrator perifériája tovább 
fokozzák az élményt: az eszköz a zene és a játék ütemére rezeg, taktilis 
dimenzióval egészítve ki a képi és hangeffektusokat.

A szinesztézia itt nem csupán a különböző érzékterületek, de a műfaji 
kategóriák összevonását is jelenti. A Lumines és a Chime (Zoë Mode 2010) 
zeneszerkesztő alkalmazássá alakítják át a puzzlejátékot; az Electroplank-
tonnal (indieszero, 2005) a felvett hangunkat manipuláljuk; az EyeToy: Play 
(SCE London 2003) mozgás és hangok segítségével enged kommunikálni 
a játékkal; az Everyday Shooter (Queasy Games 2007) gitár-riffekké alakítja 
a 2-d shooter hangjait; a Boktai (Konami Computer Entertainment Japan, 
2003) külön perifériát – fototranzisztoros szenzort – használ a játék termé-
szetes napfény általi manipulációjához. A Soundvoyager (Skip Ltd 2006) a 
végletekig fokozza a játékhang szerepét: egy képi megjelenítését tekintve 
üres fekete térben, kizárólag a hangok által játszható. A Soundvoyagerben a 
cél a környező akusztikai térben való navigáció, a szembejövő hangok be-
cserkészése és kikerülése, melyek a pályák végére többszólamú zenemű-
vekké épülnek fel. A hangok közeledését és távolodását a játék képileg 
alig jelzi: egyértelműen arra kényszeríti a játékost, hogy behunyt szemmel 
játsszon, illetve „a fülével lásson”. A különböző játékmódok nevei (chase, 
canon, slalom, drive) az alapszólamhoz társuló és a tér különböző pontjain 
elhelyezkedő, közeledő és távolodó hangokra utalnak.

Hasonló mechanizmusra épül a Papa Sangre (Somethin’ Else, 2011).23 
Diegetikus és extradiegetikus hangok közt vezeti a játékost, aki a töké-
letesen csupasz irányítófelületen keresztül csupán két dolgot tehet: kör-
beforoghat, vagy előrehaladhat a játék világában. A játékszabályokat és a 
kerettörténetet egy éteri hang olvassa fel, és szintenként újabb és újabb 
instrukciókkal lát el bennünket: figyelmeztet a környező veszélyekre, az 
elkerülésük módjaira, valamint az adott szint teljesítésének feltételeire. 
A játék diegetikus hangjai a karakterünk lihegése és cipőkopogása, az el-
lenfelek és a célpontok hangjai, valamint a tér ambiens zajai; az extradie-
getikus effektusok közé tartoznak a feladatok végrehajtását és a kijáratot 
jelző fanfár, az instruktor beszéde és a zene. A Papa Sangre legfontosabb 
mechanizmusát – és elemi hatását – a binaurális térben bolyongó ellenfe-

23  http://www.papasangre.com/ Az oldalon található trailer (http://vimeo.com/9916119) 
hatásos módon érzékelteti a játék akusztikai élményét.
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lek adják. Nincsenek ellenük eszközeink: csupán annyit tehetünk, hogy 
kiismerjük az útvonalaikat és elcsaljuk őket a kijárat közeléből. Pályán-
ként fel kell térképeznünk a tárgyakat, az ellenfelek elhelyezkedését és 
az útvonalaikat, majd meg kell terveznünk a saját útvonalunkat és végig 
kell haladnunk rajta, csukott szemmel. A Papa Sangre szembemegy a vi-
deojáték tipikus vizuális és hatalmi fantáziáival: képek nélküli eszközeivel 
a karakterünk gyengeségére helyezi a hangsúlyt. Nem csupán korlátozza 
a játékos hatalmát, hanem folyamatosan változtat a szabályokon, melyek 
a biztonsága alapjául szolgálhatnának. A játékos bizonytalanságát nagyban 
fokozza a tény, hogy nem látja sem a karakterét, sem az ellenfeleit – sőt, 
kudarc esetén végig kell hallgatnia és el kell képzelnie az agóniáját. A Papa 
Sangre két cselekvésre redukált vak játéka többre képes, mint a legrealisz-
tikusabb megjelenítés: az ismeretlen előli menekülés rettenetét nyújtja.

A képi megjelenítés természetesen nem zárja ki a hangok általi hatás-
keltés lehetőségét. Tom Leonard a következőket írja a Thief: The Dark Pro-
ject (Looking Glass Studios 1998) posztmortemjében: „[a] hang fontosabb 
szerepet játszik a Thiefben, mint az általam ismert játékok bármelyikében. 
[…] A játék gazdag aurális környezetében a hang a [képi] környezetet gaz-
dagította, és szervesen kapcsolódott a játékélményhez” (Leonard 2003, 
175). A játékos elsősorban a hangok segítségével szerez értesüléseket az 
ellenfelek helyzetéről és állapotáról; a hangmérnökök éppen ezért válto-
zatos és sokrétű válaszlehetőségekkel látták el a játék mesterséges intel-
ligenciáját. A Thief ellenfelei ugyanekkor a dinamikus diegetikus hangok 
által értesülnek a játékos helyzetéről és cselekvéseiről: „rengeteg munkát 
fektettünk a mesterséges intelligencia érzékelésrendszerébe, hogy pusz-
tán a világ érzékelése révén hozhasson döntéseket. Mindez lehetővé tette, 
hogy a játékos által keltett hangokat a játék szerves részévé tegyük: óvat-
lanul felhívhatja magára a mesterséges intelligencia figyelmét, de akár el 
is csalhatja, félre is vezetheti” (Leonard 2003, uo.). Ugyanez a lehetőség 
a Papa Sangrében is adott, azzal a különbséggel, hogy ott nem támaszkod-
hatunk képi információkra.

Egy névhibáról

A videojáték video előtagja azt sejteti, hogy elsősorban a szemünkkel áll 
kapcsolatban, holott – Torben Grodal kifejezésével – „a szemnek, a fül-
nek és az izmoknak szól” (Grodal 2009). Médium- és technikatörténeti 
okokra vezethető vissza a tény, hogy a képi megjelenítés mindmáig el-
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sődleges mozgatója a kifejezésforma iteratív változásainak. Egyfelől a já-
tékfejlesztők folyamatosan a mainstream mozival versengenek, és a min-
denkori legújabb látványfilmek effektusait imitálják. Interaktív filmeket 
készítenek – ahelyett, hogy a játék érdemi lehetőségeivel, a videojátékkal 
foglalkoznának. A játék hasonló „semlegesítésének” vagyunk tanúi az 
olyan szövegek esetében, melyek bár a játékról beszélnek, voltaképpen 
valami másról – a szövegről, az elbeszélésről, valamely politikai ideoló-
giáról, a kulturális jelentésadás általános kérdéseiről – tesznek kijelenté-
seket. Steven E. Jones szerint „[n]em kell ludológusnak lennünk ahhoz, 
hogy felismerjük: a játék elsősorban mindig is a [játszott] játékban létezik. 
Azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a játék mindig is a társas világ 
része, hogy a […] játékosok teszik jelentéstelivé, töltik meg jelentéssel a 
játékokat a játék folyamatában, valamint a róluk való beszéd, a módosítá-
suk és az újrajátszásuk során” (Jones 2008, 9–10).

A játék érzéki-fizikai jellemzőinek akaratlan elfojtását jelzi a kibertér fo-
galma (rheingold 1991; ryan 2000; Wark 1994). Az eredetileg William 
Gibson Neurománc című regényében (1984) bevezetett fogalom a testtől 
megfosztott virtuális lét terére utal. Steven E. Jones szerint Gibsont ere-
detileg az árkádjátékok és a játékosok testbeszéde ihlette meg – a konzol 
fölé görnyedő, a játékban tökéletesen elmerülő játékos képe –, majd ezt 
a képet választotta el a fizikai test képzetétől a regényben. Gibson kiber-
tere leválasztotta a játékot a haptikus, szomatikus, taktilis és kinetikus 
funkcióiról, és a tisztán mentális funkcióira redukálta. Termékeny módon 
félreértelmezte a játékosok testnyelvét és testtartását, és egy testetlen, 
tökéletes immerzió iránti vágyként (a „képernyőn túli” világ utáni sóvár-
gásként) mutatta be. Termékeny félreértése fontos következményekkel 
járt művészi és tudományos téren; inspiratív metaforája máig hat a film-
ben, az irodalomban és a játékban. A kibertér gibsoni metaforája azonban 
nem utal az eredetére: Jones szerint Gibson „múzsái” „a fa-üveg-műanyag 
konzoljaik uralásán munkálkodtak”, s nem valamiféle transzcendencia el-
érésén, vagy a testi létből való kitörésen (Jones 2008, 12). Érdekes módon 
Gibson később fokozatosan visszatalált a „képernyőn inneni” játékokhoz24 

24  Gibson életműve a testi jelenléttől megfosztott kibertértől való fokozatos elmoz-
dulásként értelmezhető. A nyolcvanas évek cyberpunk sci-fijeit (az ún. „Sprawl”-trilógiát) 
a kilencvenes években szociologikus közeljövő-víziók váltották fel (az ún, „Bridge”-tri-
lógia), amit a kétezres évek kortárs témájú kvázirealista bestsellerei, a Pattern Recognition 
(2003) és a Spook Country (2007) követnek. Az utóbbiakban a kibertér helyett az ArG (al-
ternate reality game), a viral marketing és a social networking fogalmaira koncentrál (minderről 
részletesebben lásd Jones 2008, 11 skk).
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– ugyanakkor, mintegy ellenhatásként, az ötletadó játékkonzolok maguk 
egyre inkább eltávolodnak a fa-üveg-műanyag anyagiságuktól. A video-
játék játékosai a kibertér Gibson által elképzelt magányos „konzolcow-
boyaihoz” képest kifejezetten társas lények. Igen távol állnak továbbá a 
média és politika által közvetített képtől; a hálószobájába, vagy a szülői 
ház alagsori magányába zárkózott játékos elképzelésétől. Aktív, kreatív, 
a játékot virtuóz módon használó csúcsfogyasztók, akik a sajátjuknak te-
kintik a kifejezésformát: tevékeny, szenvedélyes résztvevői, és a történe-
tének alakítói.25 Mérhetetlen közönyről tanúskodnak az olyan elemzések, 
melyek nem számolnak el az általuk átélt élményekkel.

25  Gyakran hangoztatott közhely, hogy a játékosok a pénztárcájukkal voksolnak a játék-
ipar által javasolt megoldásokkal szemben, ami a független projektek mellett a nagyobb 
költségvetésű fejlesztéseket is egyre gyakrabban jellemzi a különböző crowdfunding plat-
formokon. A Kickstarterhez kapcsolódó sikertörténet a Double Fine Adventure esete, mely 
nyolc óra alatt elérte az előirányzott négyszázezer dolláros költségvetési célt, majd napo-
kon belül a közel kétmillió dolláros végösszeget (ötvennyolcezer támogatóval). A projekt 
célja egy eredeti játék létrehozása a klasszikus point-and-click kalandjáték műfajában, a 
műfaj legendás fejlesztői – Tim Schafer és ron Gilbert – által. http://www.kickstarter.com/
projects/66710809/double-fine-adventure
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„Van egy ötfős listám azokról a kritikusokról, akik mérhetet-
len csodálatot ébresztenek bennem a játékok iránt, és biztos 
vagyok benne, hogy egyikük sem ebből él. Nyilván a többi 
művészi forma, a tánc, a szobrászat, a költészet legjobb kriti-
kusaival is ugyanez a helyzet, bár az utóbbi kifejezésformák 
általános jelenléte, fogyasztásuk mértéke vagy jövedelme-
zősége meg sem közelíti a videojátékét.” (Tom Bissell)

Kritika, kutatás és fejlesztés

A mindenütt jelenlévő, széles körben fogyasztott és jól jövedelmező vi-
deojáték kritikája a legtöbb esetben a mainstream kultúra igényeihez iga-
zodik, és igen kiszámítható módon működik. „A videojáték-szaklapok 
ismertetői ritkán kérdezik: Mely esztétikai hagyományhoz kapcsolódik az adott 
játék? Milyen érzéseket kelt bennem? Miféle érzelmekkel foglalkozik, és illeszked-
nek-e ezek a játék témáihoz és mechanizmusaihoz? A kritikusok vélhetőleg azért 
nem kérdeznek rá minderre, mert ragaszkodnak az állásukhoz” (Bissell 
2010, 3). A valóban érdemi és értékes kritika megfogalmazása a nonprofit 
vállalkozásokra és az akadémiára hárul, bár ez utóbbiak sem mindig ké-
pesek a médium tényleges lehetőségeinek érzékeltetésére (a játék iránti 
„mérhetetlen csodálat” felkeltéséről nem is beszélve). A videojáték itera-
tív, folyton alakuló médium, a kritika feladata pedig annak megállapítása, 
hogy az adott pillanatban mit jelent a játék „olvasása”, hogy miben kü-
lönbözik a más médiumok fogyasztásától. Az iterativitás következménye-
ként a kritika nehezen tart lépést a játék technológiai, műfaji és kánonbeli 
változásaival: koronként mást és mást ért játék alatt, más elképzelésekkel 
rendelkezik a játék platformjairól és releváns formáiról, és más fogalmak 
alá rendezi a folyamatait. További probléma, hogy a játék fogyasztása a 
korábbiaknál nagyobb fokú részvételt feltételez, ami a kritikát sem hagyja 
érintetlenül. A kritikusok nehezen találják meg a megfelelő hangot a já-
ték vizsgálatakor: túl közelről, vagy éppen indokolatlan távolságtartással 
szemlélik. Végül, mivel a játék a médiumok történetében egyedülálló mó-
don egyszerre adat és program (Montfort 2007), így a kritikának a hagyo-
mányos értelmező szempontjain túl a proceduralitás következményeivel 
is számot kell vetnie.

Érdemes elkülönítenünk a játék kritikai vizsgálatának szintjeit: a pro-
cedurális működés, a design és a használat szintjét. Az első szint a leg-

Efemer_galeriak.indd   80 2013.05.31.   11:53:20



A KrITIKA HELyE 81

kevésbé egyértelmű és érthető a hagyományos médiumokon iskolázott 
kritika számára. A játék procedurális működésével kapcsolatban álta-
lában azt gondoljuk, hogy a mérnökökre és a programozókra tartozik; a 
videojáték-elmélet tíz éve folyó, parttalan vitáit olvasva ugyanakkor egy-
re gyakrabban érezhetjük úgy, hogy a vizsgálataink során talán mégsem 
mellőzhetjük a játék folyamatokat lebonyolító, programszerű jellemzőit. 
A második szint a tényleges játékfejlesztés szintje. Ide tartoznak a fejlesz-
tői megoldások mögötti koncepciók és döntések, a játék érzését meghatá-
rozó mérnöki szempontok, valamint a design bármely eleme, mely lehe-
tővé teszi, hogy kritikus módon beszéljünk a játékról. A harmadik szinten 
a játék hatásával foglalkozunk: a játékosban a játék során végbemenő fo-
lyamatokkal, a játék érzésével, valamint a különféle használati módjaival.

Ki kell térnünk továbbá a fejlesztés technológiai alapját biztosító kuta-
tás és fejlesztés (R&D, research and development) és a tényleges játékfejlesz-
tés viszonyára, mivel ez a két terület határozza meg a kritika játékterét és 
jövőbeli helyzetét. A kutatás és fejlesztés, valamint a tényleges játékfej-
lesztés ellentétes törekvésekként értelmezhetők: a fejlesztőket az iteráci-
ós folyamat hossza, a játékipar belső ütemezése és a költségszempontok 
érdeklik, míg a kutatás hosszú távú szempontokkal foglalkozik, és kevés-
bé érzékeny az anyagiakra. A mai mainstream játékok fejlesztési perió-
dusa átlagosan két év, ami mérhetetlenül hosszú idő a médium technoló-
giai fejlődése szempontjából. Két év alatt új szabványok, új platformok, új 
perifériák jelennek meg; programozói, disztribúciós paradigmák tűnnek 
fel és merülnek feledésbe. A fejlődés ütemét jól jelzi a tényleges prog-
ramkód terjedelmi változása: míg a hőskor húsz-harminc éves programjai 
kapcsán átlagosan ötven gépiratoldalnyi (kb. 100 kilobájt) kódról, addig a 
kétezres évek elején játékonként átlag tíz enciklopédia-kötetnyi terjede-
lemről beszélhetünk (kb. 500 megabájt), ma pedig szó szerint könyvtárnyi 
terjedelemmel (több tízezer megabájttal) számolunk (Grossman 2003, x.). 
A fejlődéssel összhangban a költségszempontok különösen beszédesek. 
Két-hároméves fejlesztési idő és néhány tucat fejlesztő mellett játékon-
ként gyakran több tízmilliós költséggel számolunk, dollárban kifejezve. 
A magas költségek érthető módon ellehetetlenítik a kísérletezést és a 
kockázatvállalást; óhatatlanul is a jól bevált minták követésére és soro-
zatelvűségre kényszerítik a játékipart. „Egyszerűen nincs elég idő az új 
ötletek kidolgozására és az elegáns megoldások kifejlesztésére. Nincs az a 
fejlesztő, aki azért fizetne, hogy az alkalmazottak a következő generációs 
mesterséges intelligencián dolgozzanak, ha az aktuális generációból akár 
egy cseppnyi tartalék is kifacsarható” (fahey 2010). További problémát 
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jelent a munkaerő fluktuációja, az egyes részterületek számszerű arányta-
lanságai, és a fejlesztők olykori csekély munkatapasztalata. Az alig néhány 
fős projekteket leszámítva a játékfejlesztés rendkívül specializált, kollek-
tív tevékenység, ahol különböző részterületekre szakosodott szakembe-
rek végzik a tervezői, programozói, művészi, marketing és disztribúciós 
feladatokat. A specializáció nagyfokú munkaerő-áramlással jár együtt: az 
egyes részterületek specialistái – a filmiparból ismerős módon – a fejlesz-
tések ütemét követve projektről projektre vándorolnak.

Kutatói oldalról (R&D) egészen más kép rajzolódik ki, más kérdések-
kel és más időintervallumokkal. A kutatás hosszú távú projektekben gon-
dolkodik, és kevésbé befolyásolják a játékfejlesztőket sürgető hétköz-
napi szempontok és kihívások. Hosszú távon megoldható és kifizetődő, 
többéves, akár több évtizedes problémákra keresi a választ, melyek nem 
biztos, hogy lefordíthatóak napi szintű fejlesztői kérdésekre (illetve ko-
rántsem biztos, hogy e kérdések a játékfejlesztés problémáivá válnak a 
későbbiekben). Az évről évre változó technikai kihívásoknak megfelelő, a 
piaci igényeket kiszolgáló, és a gazdasági év beszámolóitól függő fejlesz-
tőcégek számára megengedhetetlen luxus a kutatás és fejlesztés, illetve 
csakis a legbefolyásosabb és legtehetősebb cégek engedhetik meg ma-
guknak a technikai innovációt. Az aktuális határidő rémképétől gyötört 
fejlesztőcégek gyakran hónapról hónapra élnek, és csak a kiváltságos hely-
zetű, anyagilag független stúdiók számára kifizetődő a hosszú távú tech-
nológiai fejlesztés. Míg „a játékfejlesztő cégek ritkán töltik az időt olyan 
problémákkal, melyekre nincsenek azonnali válaszaik” (fahey), addig a 
kutatókat szinte kizárólag a hosszú távú és lehetetlennek tűnő problémák 
érdeklik. A játékfejlesztők itt és most keresnek megoldásokat konkrét 
problémákra, míg a kutatás extrapolál: egy meghatározatlan idejű jövőbe 
vetíti ki a kérdéseit.

Elemi érdekkülönbségeik ellenére a fejlesztés és kutatás kapcsolata 
gyümölcsözőnek mondható. fejlesztői oldalról a kapcsolat előnyei nyil-
vánvalóak: azok a fejlesztők, akik megengedhetik maguknak, örömmel 
élnek a kutatás nyújtotta előnyökkel. Kevésbé nyilvánvaló, hogy a két 
terület kölcsönviszonyából a kutatás is profitálhat: a fejlesztők által java-
solt praktikus, időleges és hozzávetőleges megoldásokkal közelebb jut-
hat a távoli céljaikhoz. fejlesztői oldalról a kutatás és fejlesztés mellőzése 
olyasmi, ami a hozzá közeli iparágakban, a szórakoztató elektronikában és 
az informatikában elképzelhetetlen – a játékipari gyakorlat azonban mesz-
sze alulmarad az utóbbiakkal való összehasonlításkor. Ismeretes, hogy a 
Google az alkalmazottai összmunkaidejének húsz százalékát fordítja ku-
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tatásra, ami a játékiparban szinte elképzelhetetlen. A játékfejlesztőknek 
azonban, a hosszú távú siker reményében a kutatást is be kell vonniuk a 
munkafolyamatukba. A már létező példák igen beszédesek: a Valve Cor-
poration (Half-Life, Portal, Team Fortress 2) sikerét részint annak köszön-
heti, hogy komoly energiákat fordít a munkaerő-utánpótlásra, azaz folya-
matos kapcsolatban áll a legnagyobb kutatóegyetemekkel és a független 
játékfejlesztői szcénával. A függetlenek ugyanis kívül esnek a kutatás és 
a mainstream fejlesztés fenti relációján. Módszereik több közös vonást 
mutatnak a kutatás világával, mint a játékfejlesztés bevett gyakorlataival 
(Cook 2012). Produkciós, finanszírozási és terjesztői módszereik a mainst-
ream számára megengedhetetlenek, azaz gyakran élnek a költség- és idő-
igényes kutatás, az intenzív prototípusgyártás eszközeivel.

Kérdés, mi a szerepe mindebben a kritikának; hogyan képes (képes-e) 
közvetíteni a kutatók és fejlesztők között. A kérdést a természet- és hu-
mántudományok viszonyáról folyó terméketlen viták helyett érdemes 
olyan nézőpontból megközelíteni, melyből mindhárom oldal profitálhat, 
illetve ahol máris érdemi párbeszéd folyik a három terület között. Ameri-
kai kontextusban számos intézmény említhető, ahol valóban gyümölcsö-
ző munka folyik a kutatás, a fejlesztés és a kritika között (MIT Compa-
rative Media Studies, USC School of Cinematic Arts, Georgia Institute 
of Technology, Carnegie Mellon University, Queensland University of 
Technology). Az együttműködés kulcsa a mindhárom területen otthonos 
szakembergárda megléte, illetve a formátumos intézet- és projektveze-
tők szervezőkészsége. Diszciplináris példaként említhető az Ian Bogost 
és Nick Montfort által kezdeményezett platform studies területe, mely 
mindhárom területet bevonja a vizsgálatba (Bogost – Montfort 2009). 
Montfort és Bogost könyvükben amellett érvelnek, hogy a kifejezésfor-
ma legalacsonyabb szintű jellemzői – a hardver műszaki szempontjai, a 
számítógép-architektúra szerkezete, a programozás idiómái – éppoly rele-
váns szempontjai a videojáték és bármiféle szoftver vizsgálatának, mint a 
hagyományos társadalmi, kulturális, történeti, vagy narratív szempontok. 
A platform szempontjának kiemelése generációs sajátosság: a játékokkal 
együtt felnövő kritikusok színre lépését jelzi, akik anyanyelvi szinten be-
szélik az interaktív médium nyelvét, és akik természetes és magától ér-
tetődő módon fordulnak a játék – mint vizsgálati tárgy, kultúrtermék és 
technológia – felé. A platform fogalma természetesen folyamatos változás-
ban van: technikailag ma talán kevésbé tolakodó, és kevesebb figyelmet 
érdemel, mint húsz-harminc éve, és az is nyilvánvaló, hogy a koncepciója 
mára nagymértékben megváltozott és többértelművé vált. A hőskor já-
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tékosainak platformszintű technikai ismeretekkel kellett rendelkezniük, 
míg a mai felhasználóknak nincs szükségük hasonló tudásra. Szintén fon-
tos változás, hogy míg a játékipart korábban a platform technikai fejlődése 
foglalkoztatta, addig ma elsősorban a szolgáltatásként értett platform lehe-
tőségei iránt érdeklődik.

Nick Montfort egyszerű kérdése – mit jelent az, hogy 16 bites? – jól 
szemlélteti a platform problémájának összetettségét (lásd Jenkins 2009). 
A 16 bites kifejezés koronként mást és mást jelent. Mást jelent a nyolc és 
a harminckét bites rendszerek összefüggésében, mást jelent a játékdesign 
felől (16 bites játékok), és megint mást stiláris szempontból (16 bites gra-
fika). A platform szempontja számos további kérdést is felvet. Mit értsünk 
a játékok különböző platformok közti átiratai alatt? Ugyanarról a játékról 
(és hardverről) van-e szó az emulált szoftveres környezetben, vagy sem? 
Mit jelent a platformfüggetlen játék? A platform kulturális vonatkozásai 
szintén jelentősek: mit értünk platformhűség alatt, mely stíluskorszakok 
tartoznak a történetileg létező platformokhoz, mely programozási idió-
mák mely játékkonvenciókért és mechanizmusokért felelősek? Az utóbbi 
összefüggés fordítva is elgondolható, hiszen a platform létrejöttét nagy-
ban meghatározza a fejlesztőknek a játékról való mindenkori elképzelése. 
A fentiekből az következik, hogy a kritikusoknak a kulturális, formai, tör-
téneti stb. szempontok mellett a platform szempontjaival is foglalkozniuk 
kell. Ellenkező esetben azt kockáztatják, hogy elbeszélnek a fejlesztők, a 
kutatók és a játékosközösség mellett, azaz elveszítik kapcsolatukat a tu-
lajdonképpeni tárgyukkal. Más szóval: a kritikusoknak a fogyasztók és a 
technológia múlt- és jövőbeli kapcsolatait átlátó technológusokká, a kuta-
tás és fejlesztés archeológusaivá és futurológusaivá kell válniuk.

Fejlesztés és kritika

A játékfejlesztők nem minden esetben méltányolják a kritikusok munkás-
ságát. Gyakran irrelevánsnak tekintik a saját tevékenységük szempontjá-
ból, ami heves ellenérzéseket vált ki a kritikusok körében. A fejlesztők 
és kritikusok vitáinak egyik legutóbbi dokumentumában Dan Cook há-
rom javaslattal él a videojáték-kritika relevánssá tételével kapcsolatban 
(Cook 2011). Egyrészt, mint mondja, ki kell dolgoznunk a kritikai ter-
més szűrésének módszereit, hogy elkülöníthessük a fejlesztői szempont-
ból hasznos szövegeket a haszontalanoktól. Másrészt át kell képeznünk a 
kritikusokat olyan szakemberekké, akik megfelelő ismeretekkel rendel-
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keznek a játékok készítését és a mögöttük álló technológiát illetően. Vé-
gül meg kell állapodnunk a játék általános fejlődésével összhangban álló 
kritikai kategóriákban, hogy valóban érvényes kijelentéseket tehessünk 
a kifejezésformáról (azaz elkerüljük a személyes-naiv élménybeszámoló-
kat). Cook szerint, míg a játékfejlesztés gazdag hagyományokkal, jelen-
tős technikai vívmányokkal és elméleti szerzőkkel büszkélkedhet, addig 
a kritika mindmáig gyermekcipőben jár. „A fejlesztők ösztönös meglátá-
sait a megíratlan tudás jéghegyének csúcsaként képzeljük el, feltárandó 
és megosztandó tudásként”, melyet a kritika jelenleg képtelen feltárni és 
megosztani. „Mivel a kritikus szinte sohasem ismeri a játékélmény mö-
götti rendszert, így a tökéletesítésére, vagy az alapvető szempontjaira vo-
natkozó megjegyzései jellemző módon célt tévesztenek. Mindez nem a 
kritikus hibája. Egyszerűen nem állnak rendelkezésére a tucatnyi (olykor 
több ezer) játékos [metrikus] adatai, és nincs közvetlen kapcsolata a játék 
mechanizmusaival” (Cook 2011).

Cook manifesztuma, mint minden hasonló szöveg, sarkít: elfogult és 
dogmatikus kijelentései leereszkedőek, olykor nyíltan sértőek kritikusi 
szempontból. Joggal keltette fel számos kritikus és játékfejlesztő – Ben 
Abraham, Andrew Doull, Michael Abbott és mások – ellenérzéseit, akik 
hol a kritika hivatásával kapcsolatos évszázados érvekkel, hol a játék sa-
játosságai felől replikáznak. Ben Abraham szerint a fejlesztőknek nem áll 
jogukban, hogy megállapítsák a kritika jogkörét, ahogy a kritikusoknak 
sincs joguk arra kérni a fejlesztőket, hogy ne rabolják feleslegesen az ide-
jüket. Továbbá, a kritikusok játékolvasási készségének feltételezett hiá-
nya visszafordítható a fejlesztők többségének analfabetizmusára: túlzott 
módon specializálódnak valamely részterületre, így képtelenek érdemben 
beszélni a játékaikról, illetve nem látják át az általános összefüggéseiket 
(Abraham 2011). Andrew Doull szerint Cook problémája „az alkotó a 
műve legjobb kritikusa” tévedésére vezethető vissza. Mint mondja, roger 
Ebert nem azért jelentős kritikus, mert részt vett különböző filmek pro-
dukciójában (ami tény), hanem mert „képes volt életének nagy részét a 
filmek tanulmányozásának, a róluk való gondolkodásnak és írásnak szen-
telni” (Doull 2011). Michael Abbott az illiterátus kritika kérdésére vissza-
térve amellett érvel, hogy „senki sincs birtokában a játékok megítélésé-
hez szükséges képességek teljes készletének, vagy [az ennek megfelelő] 
általános érvényű érzékenységnek” (Abbott 2011a). Abbott nem tekinti 
előrébb valónak sem az empirikus, sem az analitikus kritikát, mivel a kri-
tikus és a fejlesztő – végső soron – egyaránt kiszolgáltatottak a játékosok 
beszámolóinak. A játékosi beszámolók éppúgy nélkülözhetetlenek a szá-
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mukra, mint „a játék alapjául szolgáló rendszerek és a design formális ele-
meinek” leírása.

Van egy mozzanat Cook érvelésében, amelyre egyik idézett kritikusa 
sem tér ki. Mint írja, „mások munkájának puszta újrafeldolgozása közel 
sem elég”, illetve alkotóként „többre vagyunk hivatottak, mint hogy az 
életünket a fogyasztóknak írott szövegeknek szenteljük” (Cook 2011). 
A megfogalmazás pátoszától eltekintve világos, hogy Cook az önreflexív 
és napi szintű kritikára utal e ponton, és ezt tekinti fejlesztői szempontból 
haszontalannak. Nyersen őszinte javaslata a videojáték-kritika ténylegesen 
létező hiányosságára mutat rá: a kritikák zöme vagy a hagyományos kul-
turális és kritikai beidegződéseket működteti, vagy a fogyasztói döntések 
befolyásolását tekinti legfőbb feladatának. A videojáték iteratív, kumulatív 
jellege – mint láttuk – több tekintetben ellentmond a kulturális beideg-
ződéseinknek, a napi szintű recenzió pedig semmiképpen sem tekinthető 
a kritika végcéljának. Természetesen vannak olyan kritikusok, akik rész-
ben, vagy egészben megfelelnek a Cook által támasztott kritériumoknak. 
Az Abbott által megnevezett G. Christopher Williams („civilben” az UWSP 
angolprofesszora), Simon Ferrari (blogger, a Newsgames kötet társszerzője), 
Justin Keverne (blogger, a narratív játékterek avatott ismerője), Sparky 
Clarkson (a GameCritics.com szerzője) és Mitu Khandaker (blogger, füg-
getlen játékfejlesztő) a játékdesign szempontjaival is számolnak a kulturális 
elemzéseikben. Cook maga is felsorol néhány szerzőt, zömmel játékfejlesz-
tőket, akik fejlesztőként és kritikusként egyaránt kiemelkedőek: Joshua 
Dallman (producer, designer), John Harris (programozó, játékipari veterán), 
frank Lantz (játékfejlesztő, az Area/Code cég alapítója) és Jamie Madigan 
(játékpszichológus) munkáit említi. Mellettük állnak azok a fejlesztők, akik 
a tényleges játékfejlesztés mellett érzékeny elemzésekkel szolgálnak a mé-
dium lehetőségeivel és jövőjével kapcsolatban: Jonathan Blow, Jonathan 
Mak, Jason rohrer, Clint Hocking, randy Smith, vagy a kritikusként és 
programozóként is ismert Ian Bogost. A játékipari elemző Leigh Alexander 
a fejlesztők és kiadók igényeit kiszolgáló mainstream, és az önmagának és a 
beavatottaknak szóló ezoterikus kritika veszélyeire figyelmeztet. Az utóbbi 
kapcsán úgy fogalmaz, hogy „létrejött egy írói szubkultúra, melynek tagjai 
elsősorban egymásnak írnak. Túlságosan könnyű félrevonulni és megsza-
kítani a kapcsolatainkat a játékiparral. Az átlagos játékost azonban a legke-
vésbé sem érdekli, hogy kik vagyunk, vagy hogy mi a véleményünk a ’lét-
rejövő elbeszélésről’ vagy a ’ludonarratív zavarról” (Alexander 2011, 34).

Mit tekintsünk a kritika tulajdonképpeni feladatának egy alapvetően 
kritikaellenes közegben, ahol láthatóan sem a fejlesztők, sem a terjesz-
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tők nem igénylik a mély analízist? fogadjuk el a következő provizórikus 
definíciót: a kritika feladata a játék mindenkor fennálló intézményeinek 
és gyakorlatainak vizsgálata, valamint az, hogy rámutasson a játék fejlesz-
tésének, terjesztésének és fogyasztásának visszásságaira és negatív folya-
mataira. A továbbiakban két divatos, manapság sokat emlegetett területre 
utalok, ahol a kritika valóban hasznosnak bizonyulhat fejlesztői szempont-
ból: a transzmédia és a komoly játékok (serious games) kérdésére.

Transzmédia

A transzmédia vizsgálatának közvetett haszna, hogy számot vet a játékipar 
belső működéseivel. Henry Jenkins olyan folyamatként határozza meg a 
transzmédiát, „melyben egy adott történet lényegi elemei szisztematiku-
san szétszóródnak különböző hordozó csatornákba, egységes és koordinált 
szórakoztató élményt hozva létre” (Jenkins 2006, 2007, 2009b). A transz-
média logikája szerint egy adott elbeszélés, történetvilág lényegi elemei 
egyszerre, több médiumon keresztül, több médium együttes közreműkö-
désével kerülnek kifejtésre, ami eltér a korábbi hasonló eljárásoktól – az 
adaptációktól, valamint a crossover és a tie-in gyakorlataitól. A transzmédia 
elbeszélés nem azonos a két vagy több médium közti adaptációval, ahol 
egy már meglévő, eredeti elbeszélést ültetnek át valamely más kifejezés-
formára. A transzmédia együttműködést és egyidejűséget feltételez a mé-
diumok között; közreműködő platformjai azonos súlyúak a közös elbeszé-
lés szempontjából, azaz nem vezethetők vissza egyetlen ősszövegre. Az 
elbeszélés különböző médiumokba való szétszóródása a szokásosnál na-
gyobb fokú részvételt kíván a fogyasztóktól, akiket Jenkins vadászoknak 
és gyűjtögetőknek (hunters and gatherers) nevez. A transzmédia elbeszélés 
fogyasztói szorgalmas módon szedegetik össze a legapróbb részleteket a 
relevánsnak tekintett forrásokból, és ami fontosabb, az élmény részének 
tekintik e munkát.

A transzmédia gazdasági szempontjai nyilvánvalóak, azaz nem kérdés, 
hogy az ugyanazon elbeszélés többszöri eladhatóságában, redisztribú-
ciójában érdekelt médiaipar érdekeit szolgálja. „A modern médiacégek 
horizontálisan integráltak, ami azt jelenti, hogy a korábban önálló média-
ágak egész sorában érdekeltek. A médiakonglomerátumok célja, hogy a 
lehető legkülönfélébb médiaplatformokra kiterjesszék az adott brandet 
és franchise-t” (Jenkins 2007b). A szórakoztatóipar jelenlegi szerkezete 
„gazdasági imperatívuszként” tünteti fel a transzmédiát, ami azt jelenti, 
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hogy egyre több olyan történettel találkozunk, melyet eleve a transzmé-
dia logikája szerint terveztek. A transzmédia azt feltételezi, hogy az üzleti 
szempontból legsikeresebb termékek a legtöbb esetben sikeres transz-
média-univerzumok is egyben, azaz a legváltozatosabb módokon képe-
sek kiterjeszteni és sikerre vinni a világaikat és történeteiket. Ez csupán 
részben igaz, illetve a logika az esetek többségében másként működik. 
Az üzleti szempontból sikeres játékok például legtöbbször a sikerességük 
okán, a gazdasági sikerüket követően szóródnak szét más médiumokba, 
kerülnek újrafeldolgozásra, és épülnek franchise-zá.

A transzmédia fogalma egy általános, a lezárt produktumtól a lezáratlan 
folyamat felé történő elmozdulást jelez, mely a játék mellett az irodal-
mat és a filmet is érinti. Jenkins példái – a Star Wars franchise alakulás-
története, vagy J. K. rowling Pottermore projektje – legalábbis erre enged 
következtetni (Jenkins 2011a). Az egyre újabb iterációkban létező video-
játék jól illeszkedik az utóbbi folyamatba. A játék kapcsán egyrészt fe-
lülről irányított, a játékot az eredeti franchise-nak alárendelő projektekről 
beszélhetünk, másrészt a játékból kiinduló univerzumokról, melyek a si-
kerességüket követően épülnek transzmédia franchise-okká.26 Az előbbi 
típus a transzmédia projekt részének tekinti a játékot, míg az utóbbi játé-
kok sorozatán keresztül alakítja ki, és terjeszti ki más kifejezésformákra 
a történetvilágát. A játék és a transzmédia viszonyát tekintve Jenkins ki-
emeli a nem hierarchikus együttműködés, a szinergia gondolatát, hogy ti. 
nem kényszeríthetjük kelletlen megfelelésekre sem a játékot, sem a társ-
médiumait. A transzmédia működésének feltétele, hogy a résztvevő mé-
diumok az egyedi képességeik szerint működjenek közre a folyamatban, 
azaz ne rendelődjenek alá a többi médium gyakorlatainak és logikájának. 
A gyakorlatban a közreműködés ez utóbbi feltétele természetesen ritkán 
teljesül, ami részint produkciós okokra, részint a már említett kulturális 
előfeltevésekre vezethető vissza (a játékipar a film bűvöletében él, a játé-
koktól azt várjuk, hogy kiszolgálják a társmédiumokat).

A sikeres és valóban jövedelmező transzmédia projektek ritkaságából 
arra következtethetünk, hogy a történet több médiumba történő kiszer-
vezése – az elmélet entuziazmusa ellenére – a  gyakorlatban nehezen 
kivitelezhető. A transzmédia és a játék kompatibilitását illetően további 
aggályok is felmerülnek. Nem csupán arról van szó, hogy a játékok első-
sorban immerzív és kinetikus élmények sorozatai, és csak másodsorban 

26  Klastrup és Tosca (2011) a Lord of the Rings Online és a World of Warcraft játékokat veti 
össze ebből a szempontból.
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történetek (azaz nem profitálnak különösebben a mondvacsinált történe-
teik kiszervezéséből). A probléma abban áll, hogy a transzmédia Jenkins 
és mások által lefektetett alapelvei nem a játékból indulnak ki. Az ameri-
kai tömeg-szórakoztatóipar hagyományos intézményeit és kifejezésformá-
it tekintik mérvadónak a transzmédia működésének meghatározásakor (a 
theme parkot, a mozit és a televíziót, valamint a mainstream szuperhős-kép-
regényt), és a példáik is ez utóbbiakat idézik. A transzmédia Jenkins által 
felsorolt hét alapelve közül alig néhány vonatkoztatható egyértelműen a 
videojátékra, bár minden bizonnyal kialakítható volna egy olyan taxonó-
mia, amely a játék sajátosságait figyelembe véve írná le a transzmédia fo-
lyamatát.27 A videojáték kapcsán a Jenkins által említett jellemzők közül 
elsősorban az immerzió és a kivonatolás, valamint a világépítés és a per-
formancia kategóriái érdekesek. A videojáték immerzív, részint a tényle-
ges játék folyamatában, részint abban az értelemben, hogy lehetőséget 
biztosít a rajongói közreműködésre (cosplay, fanart) és az előadói viszo-
nyulásra (machinima, walkthrough, superplay, speedrunning). Sokféleképpen 
elmerülhetünk a legtöbb játékban, ám elsősorban nem a szűkebben ér-
tett történeteikben és történetvilágaikban merülünk el. Játékosként első-
sorban a mechanizmusaikkal, a stratégiáikkal és az érzéki jellemzőikkel 
foglalkozunk; a világépítésük csupán ezt az elemi szintet követően válik 
érdekessé.

A narratív és gazdasági előnyök felismerésén túl a transzmédia a kri-
tika önigazolási kísérleteként is értelmezhető. Jenkins és a transzmédia 
propagátorai – annak reményében, hogy indirekt módon maguk is befo-

27  A transzmédia Jenkins által leírt jellemzői a következők: (1) Szétterjedés és mélyfúrás 
(spreadability vs. drillability); a történetvilág több médiumon keresztüli szétterjedése, illet-
ve újabb termékeken keresztüli, további fogyasztásra ösztönöző elmélyülése (vö. Mittell 
2009). (2) Folyamatosság és sokféleség (continuity vs. multiplicity); a folyamatosság példája 
a mainstream szuperhős-képregény, mely óriási történetfolyamokat hömpölyögtet éve-
ken, évtizedeken keresztül, fenntartva az olvasók lojalitását; a sokféleség ezzel szemben 
az ismert történetek újramesélését, az ismert franchise-ok mini franchise-okká alakítását, 
a mainstream folyamatosság helyetti parallel folyamatosságot jelenti. (3) Immerzió és a 
kivonatolás (immersion vs. extractability); a történetvilágban való több médiumon keresztü-
li elmerülés, illetve a történetvilág elemeinek a hétköznapi életbe történő átültetése. (4) 
Világépítés (worldbuilding); a transzmédia-univerzumokok expanziója mögötti enciklopé-
dikus késztetés (Janet Murray). (5) Folytatólagosság (seriality); a több médiumba szétszó-
ratott történet folytatólagossága, szabadon átjárhatósága. (6) Szubjektivitás (subjectivity); az 
ugyanazon események, történetfolyamok más-más nézőpontból történő elbeszélése, mely 
módot ad a történetvilág másodlagos karaktereinek, eredetileg jelentéktelen történései-
nek kidolgozására. (7) Performancia (performance); a rajongók közvetlen hozzájárulása a 
történetvilághoz az általuk létrehozott paraszövegeken keresztül (Jenkins 2009c).
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lyásolhatják a tárgyukat – a produkciót és a fogyasztói igényeket kiszol-
gáló általános magyarázóelvként állítják be a transzmédiát. A transzmé-
dia trendjeinek meghatározásával, működésének analízisével a kritika 
tanácsadói és társszerzői szerepet vesz fel, ami hatékony válasz lehet a 
médiakonvergencia és a felgyorsult technológia feltételei közti tekintély-, 
illetve talajvesztésére. A kritika felzárkózása, tudásának újraszervezése és 
instrumentalizációja egyre sürgetőbb követelmény, mivel a játékipar jó-
val előrébb tart a játék produkciós szempontjainak tisztázásában és doku-
mentálásában, mint a kritikusok (félő, nincs is szüksége az utóbbiakra a 
munkája során). A játék elméletének legtöbbet hivatkozott alapszövegei 
maguktól a fejlesztőktől származnak – Chris Crawfordtól, raph Kostertől, 
Katie Salentől, Eric Zimmermantól és másoktól –, akik a hatékonyabb 
termelés reményében egyfajta közös fejlesztői nyelv kialakításán fáradoz-
nak. A játékfejlesztés és a kritika szempontjából döntő fontosságú, hogy 
létrejöjjön egy szabatos és univerzális szótár, melynek alapján leírható a 
játék működése, illetve értelmezhetőek a játékosok reakciói. Mivel jelen-
leg nem áll rendelkezésünkre hasonló szótár, így a fejlesztők és az értel-
mezők kénytelenek maguk kialakítani a rendelkezésre álló forrásokból – a 
nem digitális játék premisszáiból, a fejlesztők utólagos analíziseiből, és a 
játékosok élménybeszámolóiból. A közös nyelv hiánya nem csupán a kri-
tikusokat érinti kedvezőtlenül, de a fejlesztőket is hátráltatja a munkájuk-
ban, így a más fejlesztőkkel folytatott kommunikációban. A koncepciók 
gyártására szakosodott kritika ezen a ponton válhat a fejlesztők hasznára: 
a játék kulturális legitimációja és értelmezése mellett részt vehet a haté-
kony termelői és fogyasztói stratégiáinak körvonalazásában.

Komoly játékok

A videojáték-kritika nem tesz különbséget a játék „hasznossága” és öncé-
lú immanenciája között, azaz a játék világán kívül is érvényes társadalmi 
gyakorlatként értelmezi a játékos tevékenységét. Elutasítja a játék önel-
vű elképzelését, miszerint a játék csupán az adott élményt közvetíti, és 
hogy általa csupán a játékban leszünk jobbak (Poole 2004, 14). Termé-
szetesen léteznek orvosi, pedagógiai, tudományos szimulációs alkalmazá-
sai is a játékoknak, ahogy a képességfejlesztő szerepük is tagadhatatlan. 
Az utilitarista változataik azonban – érthető módon – elsősorban nem a 
játékkal foglalkoznak. Az utilitarizmuson túl minden bizonnyal érdeke-
sebb kérdés, hogy miért tulajdonítunk mindenáron valamiféle hasznossá-
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got a játéknak. Az utilitarizmus végső soron a játékról való beszéd defenzív 
alapállását jelzi, ami abból adódik, hogy a videojátékot „ma ugyanabban 
a helyzetben látjuk, mint ami a jazzt jellemezte a második világháború 
előtt: népszerű, de lenézett műfaj, ugyanakkor komoly fejlődést jósolunk 
neki” (Poole 2004, 13). Az utilitarista szemlélet az irodalmi elbeszélés és 
a játékelbeszélés kapcsolatára irányuló vizsgálatokban is megmutatkozik 
(pl. Juul 2001; ryan 2001), melyek előszeretettel használják az olyan diva-
tos kifejezéseket, mint a „digitális textualitás”, vagy a „narratív interfész.” 
E fogalmak egyrészt az új médium propagálására hivatottak, másrészt a 
játék és a hagyományos elbeszélőformák közti folytonosságot feltételezik. 
A „komoly játék” (serious game) fogalma is a fenti defenzív és aszketikus 
elképzelést erősíti: mintha a komolyság (vagy a frivolitás) valamely külső, 
játékon túli minőség volna, mellyel egyes játékok rendelkezhetnek, cse-
rébe viszont rendszerint elveszítik szórakoztató jellegüket.

A játéknak a külvilágra vonatkoztatása – illetve a külvilág játékká ala-
kítása – a videojáték-kritikusok kedvelt vesszőparipája. A kérdés elsősor-
ban az úgynevezett alternatív valóság játékokhoz (ArG) kapcsolódik. Az 
ARG egyik legismertebb propagátora, Jane McGonial a témáról írott ösz-
szegző munkájában arról beszél, hogy a videojátékok növekvő népszerű-
ségével párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan alkalma-
zások iránt, melyek a külvilágban is kamatoztatják a játéktevékenységet 
(McGonial 2011). A játékfejlesztő McGonial szerint a két szféra termé-
keny kölcsönhatásának egyetlen feltétele van csupán: le kell vetkőzzük 
a játékról alkotott negatív előítéleteiket. McGonial négy jellemzőt említ, 
melyek a technikai, műfaji és platformszintű különbségektől függetlenül 
valamennyi játékra érvényesek: a játéknak célja van, szabályokkal bír, visz-
szacsatolással rendelkező rendszer, és önkéntes részvételen alapul (McGonial 
2011, 50). A meghatározás tudatosan kerüli az olyan, hagyományosan a vi-
deojátékhoz kötődő fogalmakat, mint az elbeszélés, a megjelenítés, a vir-
tuális környezet, vagy a versengés. McGonial a puszta játékon túlmutató 
altruista tevékenységként értelmezi a játékot, amit tízéves fejlesztői gya-
korlata során számos alternatív valóság játékban kamatoztatott. McGonial 
játékai a játékosok motivációival, a hétköznapi tevékenység játékká ala-
kításával (gamification), valamint a játékban való részvétel során kialakuló 
szociális érzékenységgel, politikai és társadalmi elköteleződéssel, civil ku-
rázsival foglalkoznak. Ilyen játék például az Investigate Your MP’s Expenses 
(2009), mely játékosok tömegét vonta be az angol parlamenti képviselők 
túlköltekezéséről folytatott vizsgálatba, vagy a felhasználó számítógé-
pének számolási kapacitását orvosi problémák megoldására felhasználó 
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Folding@home (2000). McGonial kötetének kulcsfogalmai – a kollektív 
intelligencia, a részvétel (participation), az együttműködés és a munka-
kiszervezés (crowdsourcing) – mögött az a feltevés áll, hogy a játékosok 
örömmel vesznek részt az alternatív valóság játékaiban (azaz külső célok 
szolgálatába állítható a tevékenységük), amennyiben értelmes feladatok 
elé állítják őket.

McGonial könyvének legfőbb érdeme, hogy kiterjeszti az alternatív 
valóság játék fogalmát (Bogost 2011a). Az ArG-t eredetileg szűk műfaji 
fogalomként használjuk, olyan játékokat értve alatta, melyek több mé-
diumon (tévésorozatok, áldokumentumfilmek és interjúk, videojátékok) 
keresztül mesélnek el egy-egy történetet. McGonial minden olyan játékot 
az ARG címke alá sorol, mely képes a valóságba integrálódni, azaz a fik-
tív történetvilágok promóciója helyett valós ügyek szolgálatába állítható. 
A transzmédia jelenségével rokon ArG egyedisége ez utóbbi jellemzőjé-
ben ragadható meg, hogy ti. a külvilág felé is képes kiterjeszteni az ábrá-
zolt fiktív világ elemeit. Példaként a Numb3rs (2005) című televíziós soro-
zat említhető, melynek egyik epizódját álreklámokkal és weboldalakkal, 
valamint az azonos című ArG-vel reklámozták. Az ArG középpontjában 
a Chain Factor (2007) című, a sorozattól függetlenül ma is létező játék állt, 
mely később Drop7 (2009) néven vált széles körben ismertté. A Chain Fac-
tor és a Drop7 itteni érdekességét az adja, hogy az eredeti termék eladását 
támogató, korábban másodlagos játék később önálló jelenséggé, önmagá-
ban eladható termékké vált, kiterjedt felhasználói táborral, azaz túlnőtt 
magán a tévésorozaton.

Vannak persze problémák is McGonial könyvével. Egyrészt a tárgy-
ban tökéletesen elmerült evangélista optimizmusa süt a szövegéből, mely 
nyilvánvalóan sokat köszönhet a pozitív pszichológia elméleteinek, és ez 
visszatetszést kelthet a „nem hívő” olvasóban. A kötet példái ugyanakkor 
többségükben valóban meggyőzőek: érezni rajtuk, hogy a legtöbbjükön 
a szerző maga is dolgozott, és hogy valóban hisz a közvetett hatásukban. 
Másrészt kérdés, valójában kiknek szól a kötet: azt a több tízmilliós aktív 
játékostársadalmat próbálja-e meggyőzni, melynek a viselkedését leírja, 
vagy a szélesebb, nem játékos közönséget, mely eleve közönnyel, vagy 
éppen nyílt ellenszenvvel fordul a játék felé. Kérdés továbbá, hogy érvé-
nyes-e a könyv alapállítása, miszerint „baj van” a valósággal, illetve hogy 
a játékoknak és a játékfejlesztőknek kell „helyretenniük” ezt a valósá-
got. A McGonial által propagált ARG-nek természetesen megvan a maga 
nyilvánvaló haszna. Elsősorban az, hogy felhívja a figyelmet az ArG-k 
apropójául szolgáló eredeti problémákra (ilyen például a World Without Oil 
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[2007], mely egy világméretű olajkrízist mutat be), illetve segít lebontani 
a videojátékhoz kapcsolódó számos kulturális előítéletet.

Michael Abbott a valós társadalmi, politikai, ökológiai problémákat 
megjelenítő hírjáték (newsgames) kapcsán mutat rá McGonial könyvé-
nek másik hozadékára. Mint írja, „[a] játékok nem csupán megtörténnek. 
A játékosok megdolgoznak azért, hogy megtörténjenek” (Abbott 2011b). 
McGonial társadalmi optimizmusa valós hatalmat ad a fejlesztők és játé-
kosok kezébe: azt feltételezi, hogy a játékosok a játék révén érdekeltté 
tehetők a játék külső implikációiban, azaz bevonhatók a valós társadalmi 
problémákról folyó vitákba. A komplex híreket játékos formában kom-
mentáló hírjáték személyes tapasztalattá alakítja az írott értekezés (újság-
cikk, riport) egyirányú, közlő formuláját: leegyszerűsíti ugyan, és a saját 
szempontjai szerint tálalja az újsághírt, ugyanakkor lehetővé teszi az olva-
só számára az adott keretek közti kísérletezést. Abbott a szomáliai kalózi-
part bemutató Cutthroat Capitalism (Smallbore Webworks, 2009) játékot 
teszteli a hallgatóival, majd arra a következtetésre jut, hogy a newsgame 
olyan rejtett összefüggésekre is fényt derít, melyek felett a szokványos 
írott formában átsiklanánk.

Abbott ugyanakkor kételyét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a játék-
nak valóban eszméket és szerkesztői kommentárokat kellene közvetíte-
nie. Ismét az önmagán túlmutató és az immanens játék elvi különbségéről 
van szó: a komoly játékok propagátorai az előbbiben, Abbott az utóbbiban 
hisz. Ellenérzései abból erednek, hogy a komoly játék gyűjtőfogalma alatt 
legtöbbször olyan alkalmazásokat értünk, melyek túlmutatnak a puszta 
szórakoztatáson, azaz különböző játékon túli érdekek (kutatás, oktatás, 
nemzetvédelem, egészségügy, fizikai rehabilitáció, sport, reklám) szolgá-
latába állítják a játékot. Az elnevezésben rejlő önellentmondás azt jelzi 
– amit a szinonimái, az edutainment, a games-based learning és az advergames 
csak fokoznak –, hogy furcsa zavart érzünk a játék és a komolyság kritériu-
mai között, illetve tagadjuk az önelvű és szórakoztató játék létjogát.

A zavart tovább fokozzák az olyan helyzetek, amikor a játék komoly 
és játékos szempontjai keresztezik egymást. A 2011 tavaszán megrende-
zett GDC Game Design Challenge győztes pályaműve, Jason rohrer Chain 
Worldje körüli vita igen tanulságos ebből a szempontból. rohrer a Minec-
raft (Mojang, 2009) módosított, egyetlen fizikai példányban létező változatát 
nyújtotta be a versenyre, azzal az utasítással, hogy a Chain World játéko-
sonként csupán egyszer játszható, azaz a játékosoknak a játék végeztével 
tovább kell adniuk a játékot. A vallási kultuszképződés folyamatát idéző 
Chain World lényege, hogy a mű egyedi mivolta és vándorlása sajátos aurá-
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val, misztikummal övezi, „szent tárggyá” avatja a játék fizikai hordozóját 
(egy teljesen hétköznapi flashdrive-ot), melyet rohrer előadása végezté-
vel ceremoniálisan át is adott az első játékosnak. A Chain World rögzíti a já-
tékosnak a játék világában folytatott tevékenységét, ami idővel különbö-
ző egyedi történések és titkos jelentések láncolatát eredményezi. A játék 
szabályai: (1) egyszerre egy személy játszhat, a karaktere elhalálozásáig; 
(2) az utóbbi bekövetkeztekor a játék visszalép a menübe, a játékosnak 
pedig át kell adnia a játékot az általa kiválasztott utódjának. (3) A játékos-
nak szabadságában áll a játékvilág tetszőleges alakítása az adott szabályok 
között, és áldozatául eshet az ily módon megváltozott körülményeknek. 
(4) Tilos bármiféle írott jel, vagy direkt utasítás elhelyezése a játék vilá-
gában.

A Chain World az egyedi játék, a szerzői kontroll, a preskriptív szabá-
lyok melletti elköteleződés allegóriája, egyben kudarcba fulladt kísérlete. 
rohrer kísérlete immanens játékként kudarcot vallott, ugyanis első játé-
kosának intenciói felülírták a szerzői utasításait. A „kiválasztott” – kihasz-
nálva a Chain World önmagán túlmutató jellegét – aukcióra bocsátotta a 
játékot, illetve meghagyta, hogy az árverés nyertese (a játéka végeztével) 
McGonialnak adja tovább a fizikai hordozót. Az utóbbi szimbolikus ak-
tus heves vitát váltott ki a játékfejlesztők körében: voltak, akik örömmel 
fogadták a játék sajátos átlényegülését (mely McGonial bevonásával való-
ban szimbolikussá vált), míg mások a játék szellemiségének elárulásaként 
és önreklámként értelmezték. A nyilvánvaló ellentmondások ellenére a 
két álláspont annyiban közös, hogy miközben a vallás, a szerzői szándék és 
a filantrópia játékon kívüli szempontjai mentén érvelnek, addig az érve-
léseik mögött megfontolt fejlesztői és játékmechanikai döntések állnak. 
rohrer a Chain Worldöt felvezető előadásában arról beszél, hogy a játék 
ötlete a játékkal és a spiritualitással, az egyedi mű és az egyéni cseleke-
detek továbbhagyományozódásával kapcsolatos személyes elgondolásaira 
vezethető vissza. A Chain World első játékosa azonban – a szakralitás át-
hagyományozódásának természetéből adódóan – túllépett rohrer indivi-
dualista intencióin: kihasználva a játék ironikus metajátékában rejlő po-
tenciált, kulturális tőkét kovácsolt az egyediségéből. A vita ismét a játék 
művésziségéről és társadalmi szerepéről folyik: az immanens játék és a 
közvetlen társadalmi haszon elsőbbségéről, az öncélú és az altruista játék 
különbségéről.

Ian Bogost a Persuasive Games című munkájában amellett érvel, hogy 
a videojáték képes arra, hogy hatásos kritikát gyakoroljon a külvilága fe-
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lett (Bogost 2007). Ugyanakkor, mint mondja, jellemző módon mindeddig 
kevesen vállalkoztak az utóbbira, hiszen maguk a kritikusok sem veszik 
komolyan a tárgyukat. Bogost a videojáték egyedi, procedurális retorikai 
képességéről beszél: a játék meggyőzőereje „az élőszó és az írás, a ké-
pek és mozgóképek helyett a szabályokon alapuló reprezentáción és in-
terakción alapul. Ez a fajta retorika a számítógép alapvető képességeire 
vezethető vissza: a számítógép folyamatokat futtat, kalkulációkat és sza-
bályokon alapuló szimbolikus műveleteket végez. […] A videojáték, mint 
számításokat végző műalkotás kulturális értelme ez utóbbiból ered. Illetve 
abból, hogy mint számításokat végző műalkotás, igen népszerű: talán a 
leghatékonyabb számítógépes kifejezésforma” (Bogost 2007, ix). A já-
ték meggyőzőerejét kulturális és társadalmi ideológiák szolgálatába állí-
tó álláspontokkal szemben Bogost amellett érvel, hogy a kifejezésforma 
az eddigieknél sokkal többre képes. „Azon túl, hogy intézményes célok 
eszközévé alakítható, a videojáték képes felforgatni és megváltoztatni a 
világról alkotott alapvető elképzeléseinket és hiedelmeinket, ami jelentős 
és hosszú távú társadalmi változáshoz vezethet” (uo.).

Bogost egy későbbi cikkében múlt időben beszél a komoly játékok 
mozgalmáról, melynek – mint mondja – megvolt a történeti szerepe, és 
melyet manapság egy újabb varázsszóval, a gamificationnel helyettesítünk 
(Bogost 2011b). A serious games mozgalma hosszú évekig komoly játékipari 
és állami támogatást élvezett; legfőbb haszna abban állt, hogy felhívta a fi-
gyelmet a játék nem játékos alkalmazásaira és az eredeti problémákra. Bo-
gost szerint a kifejezéssel és a mögötte rejlő ideológiával kapcsolatos mai 
ellenérzéseink abból adódnak, hogy nem adja vissza a videojáték „mági-
kus” erejét, a játék kinetikus, taktilis, interaktív és immerzív élményét. 
A komoly játék a legtöbb esetben érdektelen, és ami még rosszabb, élvez-
hetetlen játékot jelent, mivel a létrehozói a megfelelő ideológiák szolgá-
latába állítható tematikus jellemzőire koncentrálnak. Ugyanez a problé-
mánk a gamification jelenségével, mely a videojáték egyetlen jellemzőjét, 
azaz a metrikus jellegét próbálja átültetni a legkülönfélébb életszituáci-
ókba.

Gamification alatt olyan alkalmazásokat értünk, melyek a hétköznapi 
monotóniát játékmechanizmusok hozzárendelésével próbálják felélénkí-
teni, játékká alakítani. A játékká alakítás azt jelenti, hogy könnyen végre-
hajtható egységekre bontjuk a triviális feladatainkat, majd ösztönző ju-
talmakat rendelünk hozzájuk, miáltal motiváltabbá és elkötelezettebbé 
válunk a végrehajtásukkor. Kétfelől éri kritika a hasonló vállalkozásokat. 
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Egyrészt a játékmechanizmusok jelenléte önmagában még nem eredmé-
nyez játékot – erről tanúskodnak a NikePlus, a Health Month, a Sustainabi-
lity, a Foursquare vagy a Geocaching alkalmazások kvázijátékai. Másrészt a 
játékelemek alkalmazása gyakran ellentétes a játék szellemiségével, azaz 
az eredeti monotónia újratermeléséhez vezet. A kritika itt elsősorban a 
közelmúlt közösségi játékaira – a FarmVille-re (Zynga 2009), a We Rule-ra 
(Newtoy 2010) és társaikra – vonatkozik. Természetesen mindkét esetben 
szükségünk volna a játék határozott definíciójára. Az azonban nyilvánvaló, 
hogy a videojáték metrikus elemei, vagy a játékosokat mozgató versengés 
és progresszió korántsem merítik ki a játék fogalmát: értelmes és tartal-
mas, kielégítő és örömteli mechanizmusok hiányában a játék pusztán üres 
és fáradságos pluszfeladatok sorozata. Problémát okozhat továbbá a gami-
fication és a videojáték hagyományos elképzelései közti elvi ellentmon-
dás: az előbbit közösségi, önmagán túlmutató, kodifikált jelenségként, az 
utóbbit individualista, eszképista, kreatív tevékenységként értelmezzük.

Jenkins szerint a rosszul értelmezett gamification külső motivációval 
cseréli fel a belső motivációt, azaz a fogyasztói hűségprogramok terüle-
tére utalja a játékot és a játékos elragadtatását (Jenkins 2011b). Bogost 
nyersebben fogalmaz: „a gamification a szakértők által kitalált marketing-
ízű marhaság: arra szolgál, hogy megszelídítse, és az üzleti élet szürke és 
reménytelen pusztaságába száműzze a játékot” (Bogost 2011c). Bogost 
korábban az exploitationware elnevezést javasolta a gamification helyett, 
mely egyszerre utal a kizsákmányolásra és a szoftverhez kapcsolódó ne-
gatív konnotációkra (malware, spyware, crapware). A gamification „mu-
tatványosbódéba illő, a pillanatnyi kulturális állapotot kihasználó, kétes 
szaktudással és kétes szolgáltatásokkal jellemezhető jelenség; az érdekelt 
bankszámlák mielőbbi feltöltésére szolgál” (uo.). Margaret robertson fe-
lelőtlen szélhámosságként jellemzi a jelenséget, mely „a játék pszicholó-
giai, érzelmi és társas eszközeivel próbál meggyőzni arról, hogy az anyagi, 
munkahelyi, hivatali, egészségügyi és szexuális problémáink játékos úton 
is megoldhatóak” (robertson 2010). robertson szarkasztikus javaslata ér-
telmében a gamification (játékosítás) helyett a továbbiakban használjuk a 
pointsification (pontokra válthatóság) kifejezést.

A gamification legfőbb haszna talán abban áll, hogy felismerteti velünk 
a játékipar helyzetének sokkoló valóságát, hogy éppúgy képtelen a mé-
dium jelenének és közeljövőjének meghatározására, mint az elmélet. 
Képtelen megjósolni a következő sikeres trendet, mivel folyamatosan a 
már bevált megoldásokból próbálja kikövetkeztetni: az online szerepjáték 
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mechanizmusait vetíti rá a közösségi játékokra, és tapasztalt játékfejlesz-
tőket foglalkoztat a játék színvonalának emelésére – holott egyikük sem 
garancia a sikerre (bizonyíték erre a hasonló projektek gyakori kudarca). 
Egyik pillanatban az alkalmi (casual) játékos áll az iparág érdeklődése kö-
zéppontjában, a másikban a mobileszközök, a social play és a cross-platform 
varázsszavai. A fentiek fényében talán nem alaptalan a feltételezés, hogy 
a kritika képes lehet arra, hogy könnyítsen a játékipar tanácstalanságán; 
ehhez azonban fel kell adnia a hagyományos állásait, és új területekre kell 
merészkednie.
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ludonarratív zavar

Játék és elbeszélés

Clint Hocking ludonarratív zavar (ludonarrative dissonance) fogalma 2007-
es megjelenése óta gyakori hívószó a játék és az elbeszélés elsőbbségéről 
folytatott vitákban (Abbott 2008; Bissell 2010, 37–38). A kifejezés eredeti-
leg a játék és az elbeszélés inherens ellentmondását jelzi a kritikusok és a 
közönség által egyaránt nagyra tartott Bioshock (2K Boston 2007) kapcsán. 
Hocking a Ludonarrative Dissonance in Bioshock című cikkében azt állítja, 
hogy a játék narratív és játszott elemeinek összeférhetetlensége nyíltan ta-
gadja az akció-szerepjáték elbeszélésére vonatkozó igényünket. Mint írja, 
„[a]z elbeszélő szerkezetnek a játékszerkezettel szembeni kitüntetettsége 
azt eredményezi, hogy a játékos képtelenné válik a bármelyikükkel való 
azonosulásra: tiltakozásképpen vagy feladja a játékot (velem csaknem ez 
történt), vagy elfogadja, hogy nem élvezheti egyszerre játékként és elbe-
szélésként” (Hocking 2007). A Bioshock kétfajta szerződést kínál a játékos 
számára: a játékszerződést (ludic contract), a szerepjáték műfajára jellemző 
hatalmi fantáziát („növeld a képességeidet és előrejutsz a játékban”), va-
lamint a narratív szerződést (narrative contract), a játék történetét érintő 
megállapodást („a játékban való előrejutás érdekében ilyen és ilyen dön-
téseket kell meghoznod”). Hocking problémája az, hogy a játékszerződés 
a Bioshock esetében nem illeszkedik a játék történetét mozgató alapelvhez 
(a randiánus objektivizmushoz), azaz a játék alapmechanizmusa ellent-
mond a narratív szerződésben foglaltaknak. A másik, ennél is alapvetőbb 
probléma Hocking szerint az, hogy játékosként nem áll módunkban a 
kétfajta szerződés közti ellentmondás feloldása. A játék mechanizmusai 
éppúgy kötnek bennünket, mint a szerzői ellenőrzés alatt tartott történet 
fordulatai. Bármelyikük elégtelensége a játék kudarcát eredményezi.

Hocking kétségei túlmutatnak az elemzett példáján és az akció-szerep-
játék műfaján. Az elbeszélés és a játék kettőssége – a külső, szerzőileg 
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uralt, valamint a játék során létrejövő belső elbeszélés – a legtöbb játék 
esetében valóban kétfajta szerződést feltételez a fejlesztők és a játékosok 
részéről. A narratív szerződés a más kifejezésformák felől ismerős módon 
működik: a forgatókönyv tartalma a játék folyamatában bomlik ki, a já-
tékos szó szerint „végigjátssza” a számára előírt történetet. A játékszer-
ződés ezzel szemben a szabályok és mechanizmusok, valamint a játékos 
döntései által létrejövő „helyi szintű” történetekre, egyedi elbeszélésekre 
vonatkozik. A két szerződés összehangolása nehéz feladat, azaz a gyakor-
latban igen kevés esetben teljesíthető maradéktalanul. A játékszerződés 
által implikált történetek nehezen illeszthetők a narratív szerződésben 
foglaltakhoz – azaz a játék külső elbeszéléséhez –, a szerzői elbeszélés 
pedig képtelen megjósolni a játszott játék eseményeit. A fejlesztők dolga, 
hogy érzékeltessék a játékossal a két történet közti összhangot, és lehe-
tővé tegyék a szerzői történet maradéktalan kifejeződését a játszott játék 
folyamatában. A játékos dolga ezzel párhuzamosan az, hogy alkalmazkod-
jon a fejlesztők által felajánlott keretekhez és szabályokhoz. Természete-
sen semmi sem kötelezi ez utóbbira, amit a játék „nem rendeltetésszerű” 
használati módjai jeleznek a leglátványosabban. Mivel a szerződésszegést 
a játékos inzultusként értelmezi, így a fejlesztők többsége megpróbálja 
elkerülni, és csak a legritkább esetben – a nyílt komédia, vagy a műfaji 
reflexió esetében – folyamodnak az eszközéhez.

Hocking fogalmát szélesebb nézőpontba helyezve azt mondhatjuk, 
hogy a játék nem zárja ki az elbeszélés lehetőségét, ugyanakkor végtele-
nül megnehezíti a megfelelő implementációját. A videojáték procedurális 
természete, interaktív és performatív jellemzői az elbeszélés ellenében 
hatnak; és fordítva, a jól megírt elbeszélés természeténél fogva kiszakít a 
játékból. A játékos kompetens, kreatív módon működteti a játék folyamán 
megtanultakat, és rossz néven veszi, ha kiveszik a kezéből az irányítást. 
Az irányított elbeszélés ugyanakkor éppen a játékos ágenciájának korlá-
tozása révén képes ellenőrzést gyakorolni az élmény felett. A probléma 
végső paradoxonja az, hogy „interaktív komornyikká” kell lefokoznunk a 
játékost ahhoz, hogy élvezetes és értelmes elbeszéléssel jutalmazhassuk 
(Parkin 2011b).

Érdekes, hogy míg a játékipar évtizedek óta kutatja az interaktív el-
beszélés módjait, egy hangos kisebbség szerint felesleges és káros a játék-
kal való elegyítése. „A videojáték-Hamlet egy kastélyban futkos ide-oda, 
kapcsolókat kapcsol és tárgyakat gyűjt, majd a játék legvégén megöli a 
nagybátyját, a játék főellenfelét. A sok beszéd csak akadályozza. A játé-
kos nem az Old Vic világot jelentő deszkáin játszik: problémákat old meg, 
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cselekszik, létrehoz dolgokat és győzedelmeskedik. A fejlesztők olykor 
azt hiszik, mindez csupán a technika vagy technológia kérdése, holott kö-
zel sem az: a játék pszichológiájából következő alapvető kényszerről van 
szó” (Kelly 2011). Az idézett vélemény a ludológusok álláspontjával rokon, 
akik tagadják az elbeszélés játékkal kapcsolatos relevanciáját. A narrato-
lógia-ludológia vita – mely egyesek szerint le sem zajlott (Mittell 2011a) 
– elsősorban elméleti és tudománypolitikai súlyú. Az álláspontok alap-
szövegei ismertek, a résztvevők érvei világosak, a véleménykülönbségek 
azonban máig nem jutottak nyugvópontra (frasca 2003a; Simons 2007; 
Egenfeldt-Nielsen et al. 2008; Harrigan – Wardrip-fruin 2004, 2007, 
2009). Úgy tűnik, az elbeszélés és a játék kérdése mára a végsőkig meg-
osztotta a kifejezésformáról folyó beszédet.

A probléma a Hocking által jelzett zavarra vezethető vissza, illetve az 
ismert diszciplináris érdekekre, a játék más tudományágak felőli kisajátí-
tásának igényére. Az elbeszélés és a játék antagonizmusának kérdése nem 
csupán a filmes ambíciókat hajszoló játékipart foglalkoztatja, de a róla 
szóló beszéd szempontjából is meghatározó, illetve sajátos kompetencia-
harcként mutatkozik meg. A játék önjelölt szószólói a „játékból magából” 
indulnak ki, a játék sajátos szempontjait kívánják meghatározni, míg az el-
beszélés képviselői narratív formaként, más tudományágak fogalmai és el-
képzelései felől értelmezik a játékot. A narratológusi állásponttal kapcso-
latos gyakori vád, hogy külső nézőpontból és „kolonialista” intenciókkal 
szemléli a játékot, illetve ad hoc és irreleváns módon használja a fogalmi 
arzenálját. Markku Eskelinen a következőképpen fogalmazza meg a prob-
lémát: „a játékok, és különösen a számítógépes játékok tanulmányozói 
és elméletírói szinte kivétel nélkül gyarmatosító szándékkal, az irodalom, 
a színház, a dráma és a filmtudomány területei felől érkeznek. A játékot 
interaktív elbeszélésként, procedurális történetként, vagy ’remedializált’ 
moziként értelmezik. ráadásul az efféle meghatározások, bár hatásukat 
és finanszírozásukat tekintve sikeresek, kiindulópontjaik és fogalmaik 
szempontjából igencsak ingatagok, mivel többnyire a dráma fősodrából, 
vagy az irodalomtudomány meghaladott elképzeléseiből erednek. Ebből 
adódóan az arisztotelészi dráma, a commedia dell’arte, a viktoriánus re-
gény és a proppi folklór súlyosan és nevetségesen elavult előfeltevései 
uralják a területet. Rosszindulatúan fogalmazva: mindez az avantgárd és 
a progresszív elmélet elleni kettős fogyasztói merényletként, a huszadik 
század megkerüléseként, illetve az utóbbival való intellektuális kapcsola-
tok megszakításaként értelmezhető. A dolog végső iróniáját az adja, hogy 
hosszútávon e gyakorlat talán még üzleti szempontból sem kifizetődő” 
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(Eskelinen 2001). A narratológus értelmezők természetesen visszautasít-
ják, és a visszájára fordítják a kolonializmus vádját: véleményük szerint, 
mivel a ludológusok mellőzik az elbeszélés szempontját a játék kapcsán, 
így a más diszciplínák felől érkező értelmezőkre hárul a vizsgálata.

Kiindulópontját tekintve a ludológia sem ártatlan; szempontjait, kulcs-
fogalmait és előfeltevéseit maga is más diszciplínáktól kölcsönzi. Az új ku-
tatási területet korai propagátorai – Espen Aarseth, vagy az idézett Mark-
ku Eskelinen – eredetileg maguk is szövegtudományként pozícionálják 
a játék elméletét. A digitális szövegkutatásból és a szöveges kalandjáték-
ból eredeztetik, hiper és kiberszövegként, illetve ergodikus irodalomként 
értelmezik. Más, főként narratológusi megközelítések ezzel szemben a 
dráma felől értelmezik a játékot: Janet Murray kiberdrámaként, Brenda 
Laurel és Michael Mateas interaktív drámaként tekint a játékra, Gonzalo 
frasca pedig Augusto Boal politikus színházi rendezései felől értelmezi 
(Laurel 1991; Murray 1997, 2004; Mateas 2004; frasca 2001). A narrato-
lógus /ludológus álláspontok példái, kontextusa és ideje meghatározó; a 
vita alapszövegei a kétezres évek elején íródnak, és többnyire a kilenc-
venes évek játékaira korlátozódnak. Az egyik legtöbbet idézett szöveg-
ben, a First Person antológia vitaindító cikkében Janet Murray amellett 
érvel, hogy a videojáték csakis az elbeszélés összefüggésében értelmez-
hető (Murray 2004). Két közös alapmintából eredezteti a történetet és a 
játékot, a versengésből (contest) és a rejtvényből (puzzle), és a történetme-
sélés történetének legújabb kori fejleményeként beszél a digitális játék-
ról. A videojáték – mint írja – „az új globális társadalom és a posztmodern 
belvilágunk” versengését és rejtvényeit feltáró eszköz, mely a kiberdráma 
elnevezéssel jellemezhető (3). Az elnevezés létjogának bizonyítékaként 
Will Wright The Simsét (Maxis 2000) elemzi, egy technikai és műfaji szem-
pontból valóban úttörő játékot. „A Sims se nem játék, se nem történet. 
Valóságszimulátor, melyben egy új, szintetikus színész játszik, akit Will 
Wright rendez és (a főszereplők esetében) az interaktor igazgat, aki pedig 
a karakterek jellemének paramétereit változtatja” (5). Murray választása 
találónak tűnik: a Sims valóban képes történetek, sőt igen érdekes tör-
ténetek létrehozására. Wright játékai „elbeszélő lehetőségekben gazdag 
terek” (Jenkins 2008, 176), ahol elbeszélés alatt a játék közben létrejövő 
elbeszélést értjük (emergent narrative). Murray szóhasználata ugyanakkor 
árulkodó. Tudatosan kerüli a játék, a karakter, a játékfejlesztő és a játé-
kos kifejezéseket; helyettük a valóságszimulátor, a színész, a rendező és 
az interaktor kifejezéseket használja, azaz színházi terminológiába cso-
magolja a játékot. A cikk elején, a digitális játék műfajainak számbavé-
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telekor látszólag hasonló fogalmi nehézségekbe bonyolódik: hőscentrikus 
videojátékról, hangulatos lövöldözős játékról, műfajközpontú szerepjátékról 
és karakterközpontú szimulációról beszél. Jelzői a dráma, közvetve pedig az 
elbeszélés szerepét hangsúlyozzák a videojáték kapcsán.

Murray már az 1997-es Hamlet on the Holodeck című könyvében kifejti a 
játék drámaszerűségéről vallott nézeteit, ahol a Tetrist (A. Pajitnov 1985) 
veszi górcső alá. A játékot a kilencvenes évek Amerikájának allegóriája-
ként olvassa, mivel – mint írja – azt a mindannyiunk által ismert érzést 
viszi színre, „hogy ki vagyunk szolgáltatva a teendőink folyamatos bom-
bázásának, hogy bele kell férnünk a sürgető határidőinkbe, és hogy helyet 
kell teremtenünk az asztalunkon a következő támadásig” (Murray 1997, 
144). Az utóbbi passzus máig gyakran idézett példa a játék narratív értel-
mezése kapcsán. Eskelinen a Game Studies kezdőszámában hevesen bírálja 
Murray álláspontját: szűklátókörű, kolonialista és értelmetlen olvasatnak 
tekinti, mely a tényleges játék helyett „a feltételezett tartalmát próbálja 
értelmezni, illetve megpróbálja belevetíteni kedvelt témáját [az elbeszé-
lést].” Következésképpen, mint írja, „csupán arról nem tudunk meg sem-
mit, hogy mitől játék a Tetris. Értelmezői erőszakának magyarázata nem 
kevésbé lehangoló: meggyőződése szerint minden áron létre kell hoznunk 
egy történetet, hiszen a játék nem lehet egyszerűen játék, mivel ha az vol-
na, úgy nyilván képtelenség volna a tanulmányozása” (Eskelinen 2001). 
Eskelinen vehemenciáját a narratológia játékelméleti térnyerése feletti 
aggodalma magyarázza. Indulata éppúgy árulkodó, mint Murray (ál)naivi-
tása, ugyanakkor mindkettejüknek megvan a helye a videojátékról szóló 
beszéd történetében. A Murray által az abszurdig hajszolt allegória vissza-
tetsző ugyan, a körülmények ismeretében mégsem írható le az értelem-
adás túlzó igyekezeteként. Illetve, mint később látni fogjuk, meggyőző 
leírását adja a játék általános sürgetésének. Elemzése problematikussága el-
sősorban abból adódik, hogy figyelmen kívül hagyja a Tetris kontextusát 
és keletkezéstörténetét.28

28  Legutóbb Ian Bogost próbálta összebékíteni a narratológus és ludológus álláspontot 
a Gamasutra hasábjain: „The problem with the Murray /Eskelinen approach to abstract 
puzzle games is that one wants the game to function only narratively, the other wants it to 
function only formally. Neither is exactly right without the other” (Bogost 2009).
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A Tertis ludéma

A hozzáférhetőség szempontjából a Tetris kétségkívül minden idők egyik 
legsikeresebb videojátéka. Az alkalmi (casual) játék szinonimája, sokak 
szemében a videojáték: gyors, rövid etapokban és számos platformon 
játszható, könnyen elsajátítható, mélységét tekintve kimeríthetetlen 
klasszikus. Emellett a videojáték-elmélet agyonhajszolt állatorvosi lova, 
az elbeszélés és a játék elsőbbségéért folyó akadémikus vita nélkülözhe-
tetlen példája. Murray tényleges értelmezésével kapcsolatban a dolog iró-
niája az, hogy társadalmi allegóriaként a Tetris valószínűleg közelebb áll a 
nyolcvanas évek szovjet valóságához, mint a kilencvenes évek amerikai 
hétköznapjaihoz. Az Orosz Tudományos Akadémia komputerlaboratóriu-
mában fejlesztették ki 1984 és 1986 között, az Elektronika 60 számítógé-
pen; kezdetben freeware-ként terjedt, majd nyugati kiadók révén került 
kereskedelmi forgalomba. A szerző Pajitnov 1996-ban, a tízéves orosz álla-
mi licenc lejártával nyerte vissza a játék jogait, ma pedig a The Tetris Com-
pany rendelkezik a kiadása felett (Sheff 1994; Gerasimov é. n.). A játék 
2001 óta hivatalos alapszabályai fenntartják a Tetris brand önazonosságát, 
emellett lehetővé teszik a platformközi játékot, a különféle változatokon 
elért eredmények összemérhetőségét. A Tetris Company által elismert je-
lenlegi változatok többek közt a Tetris Worlds (2001), a Tetris DS (2006), a 
Tetris Zone (2007), a Tetris Party (2008) és a Tetris Friends (2008). Amellett, 
hogy minden egyes változat egy-egy motívum vagy hívószó köré építi a 
játékát, történetet keresve sem találunk bennük.

A Tetris a kombinatorikus matematika poliominókkal, azaz az azonos 
négyzetekből felépülő alakzatokkal foglalkozó ágából származik. A poli-
ominók legtöbbször az ún. sakktábla-kitöltő feladványokban, az adott tér 
különböző formákkal való legoptimálisabb kitöltését célzó feladatokban 
szerepelnek. Pajitnov játéka ez utóbbi célból versenyezteti a játékost 
az idővel. A Tetris „sakktáblája” egy téglalap alapú mátrix, melybe né-
gyelemű poliominók (azaz tetrominók) hullanak egyre gyorsuló ütemben. 
Az idomok kilencven fokonként mindkét irányban elforgathatók, illet-
ve oldalirányban mozgathatók, amíg akadályba nem ütköznek (a mátrix-
ba, vagy más tetrominókba), majd kitöltött soronként „összeomlanak”, 
helyet adva az újonnan érkező idomoknak. A játék akkor ér véget, ha 
a kitöltetlen sorok teljesen ellepik a táblát, azaz ha nem marad hely a 
további tetrominóknak. A játék legelemibb matematikai története „az 
elemi alakzatokból kialakított komplex geometrikus mintázatok” törté-
nete (Golomb 1994, 5), és mint ilyen, a kombinatorika szabályaira épül. 
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A szimmetria szabályára (a megoldhatatlan összeállítás a vele szimmet-
rikus elrendezésekben is megoldhatatlan), vagy a S/Z tetrominó kivé-
telének szabályára (a sakktábla az S és Z idomok kivételével bármely 
idommal maradéktalanul lefedhető). A Tetris – mint videojáték – vélet-
lenszerűen generált, és egyre gyorsuló iramban érkező tetrominókat tar-
talmaz, ami végtelen, kiszámíthatatlan, végső soron megnyerhetetlen 
játszmát eredményez. Az üres sakktábla lefedését befolyásoló egyéb 
szabályok tovább növelik a játék véletlenszerűségét és élvezeti értékét: 
a tetrominókat virtuális gravitációs vonzza, az ún. flood fill algoritmus 
tölti fel a táblát, a kirakott sorok után hátramaradó tetrominó-darabok 
láncreakciót idézhetnek elő, és újabb sorokat tölthetnek ki stb. A hold, 
a ghost, az infinite spin vagy a T-spin funkciók további mélységet adnak a 
látszólag egyszerű játéknak.

Az említett szabályok az eredeti játék sikerét követően a további válto-
zataiba, illetve más játékokba is átkerültek. A Tetris alapvető információs 
egységei, ludémái játékról játékra öröklődnek és ismétlődnek, így a játék 
egyes változatai az eredeti ludémák egyedi összeállításaiként írhatóak le 
(Browne 2005, 25). Valamennyi Tetris-klón visszavezethető a közvetlen 
rokonain keresztül az 1986-os őstípus matematikai szabályaira és algorit-
musaira. Pajitnov játékának ludémái végigvonulnak a videojáték történe-
tén, így nem annyira a Murray által elképzelt allegóriát viszi színre, mint 
inkább a kifejezésforma történetét. Az alapjáték ludémáit magukban hor-
dozó variánsok, melyek szintén műfajteremtőek a maguk nemében, új lu-
démákkal gazdagítják a videojáték „génállományát”. A Welltris (1989) a 
harmadik dimenzióra terjeszti ki a játékot, a Super Tetris (1991) kooperatív 
és kompetitív módot vezet be, a Tetris DS (2006) előre megmutatja a kö-
vetkező hat tetrominót, és számos minijátékot is magában foglal. A Panel 
de Pon (Tetris Attack, 1995) megfordítja az alapjáték gravitációját, a Dr. Ma-
rio (1990) kételemű poliominókból hoz létre tetro- és pentominókat. (Az 
olyan távoli párhuzamokról még csak nem is beszéltünk, mint a Lumines 
[2004] vagy a Chime [2010].) Mindezek alapján Murray allegóriája nem a 
Tetrisé, vagy ha igen, akkor az összes belőle levezetett játéké is egyben. 
Steven Johnson szintén allegorikus értelmezése – mely közelebb áll a Tet-
ris matematikai és mechanikus történeteihez – a járulékos tanulás (colla-
teral learning) fogalmával magyarázza a Tetris és a hozzá hasonló puzzle-
játékok fontosságát. Arról beszél, hogy a populáris kultúra termékei nem 
szolgálnak mély morális leckékkel, viszont hasznos kognitív képességeket 
fejlesztenek. A Tetris ebben az értelemben a mintafelismerés (pattern re-
cognition) végsőkig lecsupaszított alapjátéka, mely „a képi valóság külső, 
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zavaros világát az egymással kölcsönhatásban álló formák elemi készletére 
egyszerűsíti le” (Johnson 2006, 36).

A Tetris hatásmechanizmusa Johnson korábban tárgyalt másik fogal-
mával, az egymásba ágyazott feladatok megoldásának képességével (te-
lescoping) is összefüggésbe hozható. Johnson telescoping alatt a feladatok 
súlyozott kezelését, a közvetlen és kisebb feladatokkal való foglalkozást, 
illetve a távlati feladatok folyamatos szem előtt tartását érti (Johnson 2006, 
54). Johnson hangsúlyozza, hogy a feladatok szimultán végrehajtása nem 
narratív művelet, azaz nincs köze az elbeszéléshez, mivel az elbeszélések 
eseményekből állnak, nem feladatokból. „Megtörténnek velünk”, a tény-
leges közreműködésünk nélkül, amin cseppet sem változtat a tény, hogy 
befogadóként értelmezzük őket, azaz jelentést tulajdonítunk nekik. Jes-
per Juul ugyanezt a következőképpen fogalmazza meg: „a játékok nem az 
események reprezentációi, hanem maguk az események” (Juul 2005, 158). 
Az utóbbi meghatározás a Tetris esetében különösen helytálló, ahol „a já-
ték örömei és kihívásai nem azonosak a történet követésének örömeivel” 
(Johnson i. m. 55). Murray értelmezésének problémája abban áll, hogy 
a játéknak tulajdonított jelentéssort nem kapcsolja össze a játékos által 
végrehajtott cselekvéssorral, azaz egy külső, játékon kívüli értelmet állít a 
játék matematikai története és a játékos cselekvéssora közé.

Az interaktív elbeszélés nehézségei

A videojátékot szövegként és interaktív drámaként kezelő szövegek arra 
figyelmeztetnek, hogy az elvi síkon folyó vita álláspontjai tulajdonképpen 
azonos elgondolásokra vezethetők vissza. Az említett szerzők, bár több-
nyire a videojátékról beszélnek, a legtöbb esetben ürügyként, valami más 
(a kiberszöveg, a holodeck, az arisztotelészi dráma, a politikai elkötelező-
dés) apropójaként használják a videojátékot. Közvetett nézőpontjuk ter-
mészetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy érdemi és valóban el-
gondolkodtató koncepciókkal, fogalmi prototípusokkal szolgáljanak vele 
kapcsolatban. A szövegek időbeli távlata, helye szintén fontos. Példáik – a 
kilencvenes évek és az ezredforduló kiemelkedő játékai – az adott játék-
történeti pillanatra utalnak, és a szövegek mögötti technikai, formai, oly-
kor utópisztikus elképzeléseket jelzik. Tízéves távlatból egyetérthetünk 
Aarseth véleményével, aki szerint a kifejezésforma „legérdemibb lehető-
ségei az új típusú játékok megjelenésében, a társast az esztétikaival krea-
tív és példátlan módon ötvöző formákban rejlenek. A játékosok új generá-
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ciói számára a ’játék’ kevésbé terhelt kifejezés lesz, mint ahogy ma értjük, 
és nem lesz szükségük olyan eufemizmusokra, mint a ’történet-puzzle’ 
vagy az ’interaktor’. A játékok játékok lesznek, a játékosok pedig játéko-
sok” (Aarseth 2004a, 10).

A narratológia és ludológia álláspontjai mögött – mint láttuk – hatalmi 
és tudománypolitikai szándékok sejthetők, ennyiben felesleges feltétlen 
bizalommal követnünk a polémia által kijelölt utakat. A vita elvi alapjai 
sem egyértelműek: a ludológia alapvetően nem a narratív játékelmélettel 
szemben létrejövő formalista tudomány, hanem a játék elbeszélő szem-
pontjaival is számot vető, azokat más szemiotikai struktúrákkal együtt 
vizsgáló nézőpont (frasca 2003a). A ludológia központi fogalma, a szimu-
láció nem váltja le, és nem is helyettesíti az elbeszélés fogalmát. A szi-
muláció – Gonzalo Frasca megfogalmazásában – „egy (eredeti) rendszer 
modellálása egy tőle különböző rendszeren keresztül, ami továbbviszi az 
eredeti rendszer bizonyos viselkedési módjait” (Frasca 2008, 3). Frasca az 
eredeti rendszerben érvényes viselkedési módok továbbvitelére helyezi a 
hangsúlyt. A modell azon képességére, hogy megfelelő feltételek és be-
menő jel mellett képes felkelteni az eredeti rendszeren belüli viselkedés 
illúzióját. A reprezentáció alapú elbeszélés és a szimuláció alapú interak-
ció oly módon egészítik ki egymást a videojátékban, hogy hol az egyik, hol 
a másik aspektusát állítják előtérbe a játék során. frasca olyan játékokkal 
foglalkozik, melyek képesek mindkét világot hasznosítani; a helyszínek, a 
karakterek, az atmoszféra megteremtéséért felelős „szerzői” elbeszélést, 
valamint a történet keretei közti interakciót.

frasca ugyanakkor nehéz kézzel nyúl a hagyományos elbeszélés és a 
játékelbeszélés különbségéhez. A szimuláció iránti elragadtatottságában 
azt állítja, hogy az irodalomelmélet olvasáselméleti szabadságát „keresz-
tülhúzza” a tény, hogy a vonat végül így is, úgy is elüti Anna Kareninát. 
Azaz míg a játék módot ad a történet befolyásolására, addig a szöveg ellen-
állhatatlan erővel vonzza az olvasót a végkifejlet felé. A játékok bizonyos 
értelemben valóban képesek elkerülni az efféle baleseteket: alternatív 
történetváltozatokkal élhetnek, és alapvető létmódjuk az újrajátszhatóság. 
A két elbeszélésmód, az irodalmi és a játékelbeszélés azonban nem a tör-
ténet alakíthatóságát tekintve különböznek, illetve már a befogadást meg-
előzően elválnak egymástól. Az irodalomelmélet azt állítja, hogy képtele-
nek vagyunk uralni a szövegről alkotott értelmezéseket, ami közel sem 
azonos a Frasca által feltételezett kötöttségekkel. Az irodalmi és játékel-
beszélés összevetése egy sajátos, Aarseth által leírt didaktikai problémára 
hívja fel a figyelmet: arra a tapasztalatra, hogy míg játékosként elsősorban 
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szintaktikai apóriákkal találkozunk, addig értelmezőként a játék szeman-
tikai ambiguitásával foglalkozunk (Aarseth 1997). Mindez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a hagyományos médiumok felőli értelmezéseink során 
félreértjük a játékot. Értelmezésbeli problémaként, többjelentésűségként 
értjük, holott a szintaktikai jellemzői, navigációs és interaktív kérdései jó-
val hangsúlyosabbak. Nem vesszük figyelembe, hogy ez utóbbiak azok, 
amelyekkel elsőként szembesülünk, hogy csupán ezt a szintet követően 
foglalkozhatunk a megértésére és jelentésére vonatkozó kérdésekkel.29

Az elbeszélés és a játék inherens ellentétének következő fontos fogal-
ma az interaktív elbeszélés (interactive storytelling), mely a valósághű meg-
jelenítéshez, vagy a mesterséges intelligenciához hasonlóan kezdettől fog-
va bűvkörében tartja a fejlesztőket. Kérdés, hogy elérheti-e a technológia 
az interaktív elbeszélés eszményét, illetve mindenekelőtt célszerű volna 
magának a fogalomnak a meghatározása. A definíció Chris Crawford sze-
rint a következő: az interaktív elbeszélés „egy körkörös folyamat, mely-
ben két aktor felváltva hallgat, gondolkodik és beszél” (Crawford 2003c, 
262). Egy interjúban úgy fogalmaz, hogy az interaktív elbeszélésben „fő-
szereplőként magunk is részt veszünk. Mi vagyunk a hős, és hagyjuk ki-
bomlani a közel sem szokványos történetet. A dolog nem ugyanaz, mint 
a hős cselekedeteinek követése a film esetében: az interaktív elbeszélés-
ben van valami bolyongásszerű. Nem rohanunk át a cselekményen a vég-
kifejlet felé, hanem egy társas környezetben bolyongunk. A dolog kulcsa 
az, hogy elsősorban nem dolgokról, hanem személyekről szól; nem me-
chanikus, hanem társas interakcióról. Az interaktív elbeszélés folyamán 
elsősorban az a dolgunk, hogy másokkal beszéljünk” (Murdey 2006). Az 
Edge recenzense más oldalról ugyanezt fogalmazza meg: „[a] játékfejlesz-
tő és a játékos közti interakció sajátos beszélgetést feltételez. A fejlesztő 
a játék stimulusai révén szólítja meg a játékost. A játékos úgy válaszol a 
fejlesztőnek, hogy értelmezi a stimulusokat, és a rendelkezésre álló eszkö-
zökkel kifejezésre juttatja a szándékait” (Edge 2011b, 101). Ma a legtöbb 
narratív játék képes megteremteni az interaktív elbeszélés, a fejlesztő és 
a játékos közti dialógus illúzióját. Megfelelő keretek, scriptelt történések, 
szabályok és lehetőségek mellett elhitetik a játékossal, hogy uralja a játék 
során kibontakozó elbeszélést. Azonban az interaktív elbeszélés részleges 

29  A másik probléma ismét abban áll, hogy az irodalomértelmezés számos fogalmat má-
ris „lefoglalt” (így a végtelen, a labirintusszerű, a ki- és bejárat nélküli szöveg fogalmát), 
melyeket metaforikus értelemben használ, holott relevánsabbak, és szó szerint érvényesek 
volnának a kiberszöveg, vagy a szöveges kalandjáték esetében (Aarseth 1997).
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sikerei mellett továbbra sem tudjuk, hogyan oldható fel a fogalomban rej-
lő elvi ellentét.

Espen Aarseth a következőképpen határozza meg a játékot, és közvetve 
a játékelbeszélést: „[b]ármely játék visszavezethető három szempontra: 
(1) a szabályokra, (2) egy anyagi /szemiotikai rendszerre (a játékvilágra), és 
(3) a játékmenetre (a szabályoknak a játékvilágra vonatkoztatásából szár-
mazó eseményekre). A játék szempontjából e három közül a szemiotikai 
rendszer a leginkább esetleges” (Aarseth 2004b). A játék elbeszélésének 
ez utóbbival, a játék szempontjából legesetlegesebb szemponttal van dol-
ga. Aarseth Jesper Juul nyomán arra a következtetésre jut, hogy a játé-
kok szabadon tematizálhatóak: szabályaik bármiféle anyagi /szemiotikai 
rendszerre átültethetők, anélkül, hogy a játék maga megváltozna. A Tomb 
Raider-sorozat (1996–) fő karakterét említi példaként: Lara Croft testi ará-
nyait a filmteoretikusok a végtelenségig elemezték ugyan, még sincs ösz-
szefüggésben a játékélménnyel. Mint írja, „[j]áték közben nem látom a 
testét, illetve keresztüllátok rajta és mögé látok” (uo.). Az utóbbi állítás, 
bár ludológus szempontból következetes, kevéssé tartható. A játszott já-
ték, a „játékszituáció” (Eskelinen) szempontjából valóban másodlagos a 
hősnő fizikuma. Kérdés azonban, hogy elvonatkoztathatunk-e tőle a játék 
során, és mindattól, amit meghatároz. Lara Croft ikonikus alakja nem csu-
pán a történettel, a játék narratív bevonatával áll összefüggésben: a ka-
rakter játékbeli kiterjedését (hitbox), animációit, a kamera hozzá képesti 
elhelyezkedését éppúgy meghatározza, mint a játék esztétikáját, képi és 
hangmegjelenítését. A karakter teste nem csupán a játék történetvilágá-
val és szemiotikai rendszerével áll kapcsolatban: a játék szintaktikájával, 
játszhatóságával, a játék érzésével is összekapcsolódik.

Ludológus oldalról jogosnak tűnhet a felvetés, hogy a játék tulajdon-
képpen nem feltételezi az elbeszélést. A legjátékszerűbb játékok – a 
shooter, a brawler, a ritmusjáték, a puzzle és társaik – nem feltételeznek 
semmiféle történetet. Elbeszéléseik, ha léteznek egyáltalán, a csomago-
lás részét képező, mondvacsinált történetek, puszta dekorációk, az ismert 
franchise-ok jelölői.30 Mindez nem gátolja meg az elméletírókat abban, 
hogy a játékelbeszélés újabb és újabb meghatározásaival kísérletezzenek: 

30  A Legend of Zelda (Nintendo 1986–) vagy a Final Fantasy (Square Enix 1987–) soro-
zatok egyes részei, bár rendelkeznek történettel, nem tekinthetők egy nagyobb történet 
epizódjainak. Sokkal inkább a történetvilág(ok) más-más értelmezéseinek, aspektusainak, 
ugyanazon játék különböző iterációinak. Az utóbbi különbség gyakran zavart okoz a törté-
netvilág egységesítését célzó értelmezésekben.
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hol a Caillois-féle paidia és ludus, hol a manipulatív és jutalmazó szabályok 
(manipulation /rewarding rules), hol pedig az angol play és game különbsé-
géből próbálják kibontani (frasca 2003b). Az utóbbi fogalmi kettősségek 
árnyalt módon csempészik vissza az elbeszélés szempontját a játékról fo-
lyó beszédbe. A paidia és a ludus különbsége például az elbeszéléshez való 
kétfajta viszonyként is értelmezhető: az előbbi a játék manipulatív szabá-
lyai mellett a lehető legnyitottabb történetet célozza (The Sims, Quake III: 
Arena), az utóbbi a jutalmazó szabályok mentén az elbeszélés felé tereli 
a játékot (Fahrenheit, Heavy Rain). Szolgálják akár a spontán és önfeledt 
paidiát, akár az elbeszélőileg irányított ludust, a szabályok egyik esetben 
sem zárják ki a játék örömét, mivel ez utóbbi elsősorban a szabályokhoz 
való alkalmazkodásból, a szabályok uralta játéktérben való kompetens 
cselekvésből ered. A játék olvasásának képessége (gaming literacy) első-
sorban a szabályok és műfaji konvenciók elsajátítását, illetve a játékról 
játékra öröklődő ludémák felismerését feltételezi. A játékot procedurális 
rendszerként is „olvassuk”, nem csupán történetként (a szó legtágabb ér-
telmében).

A játék olvasásának képessége alatt a játék szintaxisának, átörökíthető 
mechanizmusainak és műfaji jellemzőinek ismeretét, általános értelem-
ben a más médiumok olvasásával rokon, mégis sajátos „kognitív, kreatív 
és társas készségeket” értjük (Zimmerman 2009, 25). Eric Zimmerman 
szerint „[a] jól játszott játék a hatékony stratégiák felismerését jelenti”, a 
mások által felismert más stratégiákkal szemben. A „jó játék” emellett „a 
játék tesztelésén, a szabályok módosításán, és az újabb tesztelésen” ala-
pul (Zimmerman 2009, 26). A kötött rendszeren belüli játék szabadsága 
látszólag ellentmond a szabályok jelenlétének; másfelől a kompetens és 
virtuóz módon játszott játék csakis a szabályok kötöttségei mellett kép-
zelhető el. Zimmerman, Henry Jenkins, Steven Johnson, James Paul Gee 
és mások szerint a kötött szabályok melletti kreatív problémamegoldás, 
a szabályokkal való játék, a módosításuk és áthágásuk módjai és a velük 
való kísérletezés egyre fontosabbak a tudásunk szerkezete szempontjából. 
A fejlesztők feladata, hogy megteremtsék a kreatív problémamegoldás ke-
reteit, ahol speciális értelemmel telítődnek a játék külvilágának elemei. 
Az elbeszélés, bár legtöbbször valóban a játék ellenében hat, hasznos esz-
köz lehet a szabályokkal való játék lehetőségeinek feltérképezésében. 
A továbbiakban különböző példákon keresztül amellett érvelek, hogy az 
elbeszélésnek és a játék ösztönzésének nem feltétlen kell egymás ellené-
ben dolgozniuk.
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Kényszerelbeszélés, interaktív mozi, involvált rajongók

A játékelbeszélés sikeres megvalósulásának gyakran emlegetett példá-
ja a Portal (Valve 2007) akció-puzzlejátéka. A Portal játékosaként térbeli 
rejtvényeket kell megoldanunk egy steril, laboratóriumi környezetben, 
és alkalmazkodnunk kell ugyanezen környezet folyamatos változásaihoz. 
Daniel Johnson a homlokzat goffmani elméletére utalva amellett érvel, 
hogy a Portal a homlokzatvesztés története, amit a játék írott és játszott 
története egyaránt támogat (Johnson 2009). A játék terét, az Aperture Sci-
ence kísérleti laboratóriumot uraló mesterséges intelligencia a homlokzat 
fenntartásában érdekelt, míg a karakter (és a játékos) a tér fokozatos szét-
hullásával szembesül, illetve közvetlen előidézőjévé válik az utóbbinak. 
A Portalban két törekvés, a játék két komponense verseng egymással: a 
karakterünket az intézmény fennhatósága alatt tartó, nyelvileg megkép-
zett és statikus kényszerelbeszélés, valamint a játék során végigjárt térben 
kibomló játékelbeszélés. A játék a kényszerelbeszélés hatásától fokozatosan 
mentesülve a játékelbeszélés túlsúlya felé tart. Az Aperture Science foko-
zatosan felbomló terében előrejutva az intézmény által uralt nyelvi meg-
nyilatkozásoktól az intézmény által uralhatatlan és darabjaira hullott nyelv 
és környezet felé haladunk; utunk az irányított térbeli rejtvényektől és 
tesztszobáktól a homlokzat mögötti térben való szabad, kötetlen mozgá-
sig – és a homlokzat végső pusztulásáig – vezet. A Portal a játék narratív 
és játékkomponense közti küzdelmet viszi színre, melyből – a készítők 
értelmezésében – az utóbbi kerül ki győztesként.

A kényszerelbeszélés kifejezés azt sugallja, hogy a játék írói megpróbál-
ják rákényszeríteni a játékra (és a játékosra) az akaratukat; illetve, hogy a 
játékelbeszélés felel azért, hogy ellensúlyozza a hatását. Az utóbbi polari-
zált nézőpont fejlesztői szempontból értelmetlen. A játék írói és mecha-
nizmusainak kialakítói ugyanazon munkafolyamat részesei: ugyanazok a 
céljaik, és gyakran egy személyben összpontosul a két funkció. A kény-
szerelbeszélés kifejezés azért is félrevezető, mivel önérvényű erényként 
állítja be a játék interaktív szabadságát, holott ez utóbbi csupán a szabá-
lyok és korlátok megléte – és diszkrét eltüntetése – mellett értelmezhető. 
A játékmenet mellett (és az elbeszélés ellen szólva) gyakran megfeledke-
zünk arról, hogy a játékok végtelenül összetett, holisztikus rendszerek, 
melyek a szerzői irányítás nélkül könnyen parttalanná és játszhatatlanná 
válhatnak. A szerzői kontroll ennyiben nem pusztán a narratív játék saját-
ja, bár benne mutatkozik meg a legnyilvánvalóbban és leghatásosabban. 
A ludonarratív zavar feloldására irányuló kísérletek legtöbbje – a Portallal 
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ellentétben – képtelen arra, hogy valóban kielégítő megoldással szolgál-
jon, hogy összebékítse a két komponenst, ami gyakran a narratíva iránti 
fejlesztői bizalmatlanságnak és apátiának tudható be. „A játékipar forga-
tókönyvíró kreatívjai gyakran panaszkodnak amiatt, hogy a történetre, a 
cselekményre és a narratív szerkezetre minden esetben a fejlesztés utol-
só szakaszában kerül sor. Ugyanakkor igen kevés az esélye annak, hogy 
a dolog megváltozzon, mivel a játékok tervezése és fejlesztése a játékos 
által végrehajtható cselekvések körül forog. Természetesen jobb volna, 
ha nem a legutolsó fázisban kerülne sor a történetre, minden egyes alka-
lommal, de mivel játékokról beszélünk, a történet mindig is másodlagos” 
(Leach 2011, 158).

A kényszer- és a játékelbeszélés összebékítésének eszközei változa-
tosak. „rengeteg módja van annak, hogy a játékos szemét a megfelelő 
dolgok felé vonzzuk, hogy szó szerint vagy átvitt értelemben a megfelelő 
irányba tereljük. fontos ugyanakkor, hogy soha ne vegyük ki az irányítást 
a kezéből, illetve csakis olyankor, amikor a kontextus éppen ezt kívánja. 
A legnagyobb kihívás az, hogy a játékos lehetőség szerint az eszközei tel-
jes birtokában maradjon. Ha korlátozzuk ez utóbbit, a játék a fejlesztő ta-
pasztalatává válik” (Edge 2011c, 80). Ludológus szempontból a hierarchia 
világos; a játékélmény és a játékos eszközei sohasem korlátozhatóak az el-
beszélés javára. Jason Mittell érzékeny és szemléletes módon fogalmazza 
újra a játék és az elbeszélés elsőbbségének kérdését: „Markku Eskelinen 
élesen elbeszélés-ellenes pozíciójának ismert és provokatív kijelölésekor 
ezt írta: ’Ha labdát dobok feléd, nem feltételezem, hogy leejted, és meg-
várod, míg elkezd mesélni.’ A magam részéről viszont amellett érvelnék, 
hogy ez az arrogánsan tömör megfogalmazás éppen azt mutatja, hogy 
miért is meggyőző a Portal élménye mind ludológus, mind narratológus 
szempontból: valahol a puzzlejáték felénél a labda elkezd történeteket 
mesélni” (Mittell 2011a). A kérdés csupán az, hogy miféle történeteket. 
A Portal, mint láttuk, a játékelbeszélés kényszerelbeszélés feletti győzel-
mét meséli el.

A kényszerelbeszélés és a játékelbeszélés kérdése a játék legfőbb rivá-
lisa és mintaképe, a film felől is értelmezhető. Jonathan Blow a játék tör-
ténet iránti „végzetes vonzalmát” a mainstream film hatásával magyarázza 
(Blow 2008). A játékipar máig a klasszikus filmstílust tekinti a legfonto-
sabb ihletőjének, holott „számos – sőt, a legtöbb – kreatív kifejezésforma 
nem áll közvetlen kapcsolatban a történettel. (Az olyan kreatív kifejezés-
formák esetében pedig, ahol valóban jelen van valamiféle történet – lásd 
opera –, semmi kétségünk sincs afelől, hogy a művésziségük másutt kere-
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sendő)” (Bissell 2010, 47). A játék esetében a játékmenet (gameplay) hor-
dozza a jelentést; a játék „művésziségének” pedig több köze van a játék 
által közvetített benyomásokhoz és a szabályok közti kompetens, kreatív 
viselkedéshez, mint az elbeszéléshez. Blow a problémát elsősorban abban 
látja, hogy a fejlesztők a játékélmény mellett aránytalanul nagy figyelmet 
fordítanak a történetre, és előszeretettel foglalkoznak epikus küzdelmek-
kel (világháborúkkal, évszázadokon átnyúló /galaktikus méretű konflik-
tusokkal). (Blow az importance gigantism – kóros, vagy túlfejlett jelentőség 
– kifejezést használja az utóbbi mentalitással kapcsolatban, lásd Bissell 
2010, 46). A probléma kétrétű: az epikus küzdelem egyrészt könnyen el-
adható és kommunikálható téma, másrészt a játékok különösen jók abban, 
hogy konfliktusos és grandiózus történeteket vigyenek színre. Gyakori 
kifogás a videojátékkal kapcsolatban az erőszakossága és a sematikussá-
ga, hogy alapvetően a konfliktus és az antagonizmus mozgatja. Kevésbé 
hangoztatott érv, hogy a konfliktus és az antagonizmus fontos, mérhető és 
pontokra váltható minőségek a bináris értékekkel dolgozó játék számára. 
A probléma ismét az, hogy a bináris ellentétek nem feltétlen vezetnek jól 
megírt történetekhez, illetve bármiféle történethez.

A film és a játék összeférhetetlensége, a filmnek a játékra gyakorolt hatá-
sa nem zárja ki a kettő közti termékeny kapcsolatot. A Superbrothers: Sword 
& Sworcery EP (Superbrothers, Capybara Games 2011) készítői önironikus 
kifejezéssel input/output moziként (I/O Cinema) hivatkoznak a játékukra, 
amivel az elbeszélő film és az interaktív játék termékeny együttműködé-
sére utalnak. „Az I/O mozi nyíltan ironikus kifejezése az elektronikus szó-
rakoztatás köztes, elméleti kategóriájára utal, ahol a videojáték kézműves 
jellege a filmnyelv eszközeivel találkozik, és ahol árnyalt dialógust alakí-
tunk ki és tartunk fenn a játékossal. Ahelyett, hogy közölnénk a játékossal, 
hogy ’így működik a játék, így juthat túl az akadályokon, és így szerezhet 
pontokat,’ az I/O mozi közönsége szabadon kísérletezhet, tapogatózhat és 
próbálkozhat különböző bemenő jelekkel. Úgy alakítjuk ki a rendszert, 
hogy a kimenő jel folyamatosan szórakoztató és informatív legyen, időn-
ként pedig mély értelemmel bírjon, azaz további felfedezésre és előreha-
ladásra ösztönözzön” (Adams et al. 2011, 24). A Sword & Sworcery műfaját 
tekintve a nyolcvanas-kilencvenes évek point-and-click kalandjátékait idé-
zi, és dolgozza át az új technológiai és műfaji közegben. A point-and-click 
műfajra jellemző felfedezői és percepciós kíváncsiságot az érintőképernyő 
legelemibb gesztusára ülteti át (poke-and-click), és egy műfajilag önreflexív 
elbeszélő keretbe helyezi. Arra ösztönzi a játékost, hogy a játékban való 
továbbhaladás nyomait keresse, hogy a játék környezetével kísérletezzen. 
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A fejlesztőkhöz hasonlóan a recenzensek is egyöntetűen kerülik a játék 
kifejezést a Sword & Sworcery-vel kapcsolatban, és többnyire interaktív 
élményként (interactive experience) határozzák meg. Eljárásuk tökéletesen 
indokolt, mivel a S & S összélménye túlmutat a játék hagyományos elkép-
zelésein. A Sword & Sworcery-t jobb híján stíljátéknak nevezhetjük, mely a 
8 bites grafikát, a hangokat és a zenét éppúgy az elbeszélés részének te-
kinti, mint a forgatókönyvben foglaltakat. „8 bites játék, kortárs ambíciók-
kal”, mely egy letűnt korszak esztétikáját és mechanizmusait idézi, majd a 
játékról vallott mai elképzelésekkel ötvözi (Camper 2008, 169).

Az interaktív mozi elvi önellentmondása és a vele kapcsolatos ellen-
érzések nem szabnak gátat az egyre fejlettebb és impresszívebb megva-
lósulásainak. Ha a videojáték történetét a jelentős fejlesztői problémákra 
adott iteratív megoldások sorozataként képzeljük el, akkor az L.A. Noire-t 
(Team Bondi 2011) minden bizonnyal fontos mérföldkőként üdvözölhet-
jük a játékelbeszélés szempontjából. Az L.A. Noire a hardboiled krimi és a 
film noir elemeiből építkező pastiche; alapanyagát a Chandler, Hammett 
és James Ellroy regények adják, képileg pedig A máltai sólyom (1941) és 
a Double Indemnity (1944) világait idézi. Készítői a film és a játék közti ha-
tárok elmosását tűzték ki célul, felemás sikerrel: míg a játék szerzői elbe-
szélése a thriller elvárásaihoz igazodik és valóban filmszerű élményt nyújt, 
addig a mechanizmusai nem állnak összhangban a történet és a filmszerű 
betétek színvonalával. Az L.A. Noire készítői hierarchikus viszonyt felté-
teleznek a játék nem-interaktív és interaktív elemei között, azaz túlzott 
engedékenységet mutatnak az utóbbiakkal kapcsolatban: a játék üldözé-
ses és akciójeleneteit néhány sikertelen próbálkozás után átugorhatjuk, 
a képzeletbeli Los Angeles helyszínei közti autózást rábízhatjuk a mes-
terséges intelligenciára. A bűnügyi tanúvallomások, a játék legfontosabb 
és legkidolgozottabb jelenetei maguk sem különösebben játékszerűek; 
többnyire interaktív mezbe bújtatott feleletválasztós kérdéssorok, korlá-
tozott lehetőségekkel. Az L.A. Noire fő problémája az, hogy – stílszerűen 
fogalmazva – „meggyilkolja a játékot, majd megpróbálja eltüntetni a nyo-
mokat” (Conway 2011).

A fenti hiányosságok ellenére az L.A. Noire mindenképpen fontos játék. 
A rendhagyó narratív megoldásai mellett egy ritkán felismert trivialitás-
ra emlékeztet: arra, hogy az „értünk való” játékvilágokban képtelenség a 
tragédia. A karakterünk „nem vezet naplót, nincsen székhelye és ottho-
na. Nem eszik, nem alszik, nem iszik és nem dohányzik, nem váltogatja 
a partnereit, és nem jár el a barátaival. Nem tudunk semmit a feleségéről 
és a gyerekeiről, a szenvedélyeiről, az ellenségeiről, a vágyairól” (Hamil-
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ton 2011). Phelps nyomozó képtelen meghalni, képtelen elhagyni a vilá-
got, melyben a bűntények csakis őrá várnak, hogy megoldást nyerjenek, 
és mindenki róla beszél a háta mögött (uo.). Az L.A. Noire az utóbbi fel-
ismerést azzal tetézi, hogy játékosként a karakterünk viselkedését sem 
uraljuk. Sohasem tudjuk, hogy hogyan fog reagálni a tanúvallomások so-
rán általunk kiválasztott lehetőségekre, ami azt eredményezi, hogy csupán 
közvetett és korlátozott mértékben azonosulunk vele. A játék során meg-
szokjuk, hogy Phelps viselkedését ugyanazzal a gyanakvással és egyre nö-
vekvő bizalmatlansággal figyeljük, mint a gyanúsítottakét. Az L. A. Noire a 
megbízhatatlan elbeszélő helyett a megbízhatatlan karakter koncepciójára 
épül, ami ritka dolog az ágenciájára, a játék és a karakterek feletti uralomra 
épülő kifejezésformában.

Az elbeszélés integrálásának módjai és sikeressége változóak. Az Un-
charted sorozat (Naughty Dog 2007–2011) játékmenete az értelmezők sze-
rint közel kerül a tökéletes játékelbeszélés eszményéhez, ugyanakkor vé-
gül mégiscsak képtelen ellensúlyozni a magával ragadó történetét. Sajátos 
problémáról van szó, mivel általában a játék az, ami a történet elé tolak-
szik, és feleslegessé teszi az elbeszélést. Az Uncharted scriptelt jelenetei 
olyannyira mesteriek és filmszerűek, hogy mellettük szembetűnő a játék 
sablonossága. Az Uncharted létrejövő és szerzői elbeszélése ebben a tekin-
tetben ellentmondásba kerülnek egymással: a scriptelt jelenetek főhőse, 
Nathan Drake érzékeny, esendő és sebezhető figura, ami éles ellentétben 
áll a játék „megállíthatatlan tömeggyilkos” Drake-jével. A sebezhetetlen 
főhős toposza vaskos videojáték-közhely, és a legtöbb játékban tudomást 
sem veszünk róla. Az Uncharted esetében azonban éles kontrasztot képez 
a filmbetétek hiteles és szellemes, hús-vér főhősével. A sorozat feloldha-
tatlan problémája, ami a legtöbb akciójáték problémája is egyben, hogy 
a szerzőileg uralt elbeszélés sürgetése az akciójáték sürgetése ellenében 
hat. A történet legfeszültebb pillanatai játszható pillanatok, az interakció 
pedig óhatatlanul is megtöri „az akciónak a csúcspont felé tartó folyamatos 
áramlását” (Parkin 2011b). Az akció szerzőileg irányított, lineáris folyama 
olyannyira kötött, hogy a játékosnak a történésekbe való bármiféle bele-
avatkozása kellemetlenségként, olykor pedig – például ha sorozatosan hi-
bát vét – kimondottan irritálóan hat: a játékos közbeavatkozása úgymond 
„elrontja a felvételt” (uo.). A filmes analógia nem véletlen, mivel a játék 
legdrámaibb pillanatai, különösen a legnehezebb szakaszai, végtelenszer 
„újravett” jelenetek sorozataként hatnak a játék folyamatában.

A történet és játék kontrasztja az akció szüneteiben, a játék ritka pa-
cifista pillanataiban a legélesebb. Drake az Uncharted 2 (2009) egy pont-
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ján egy tibeti faluban a helyi elöljárót keresi. Önironikus megjegyzéseit 
(I don’t s’pose you speak English, do ya?), a lenyűgöző táj és a lelassult tem-
pó kivételes kontemplatív pillanatát hamarosan újabb akciójelenet köve-
ti. Helyreáll a játékvilág rendje, a játékos ismét a bináris oppozíciók és a 
mérhető konfliktusok ismerős terepén mozog. Az Uncharted 3 (2011) egy 
másik példájában Drake egy kényszerleszállást követően a sivatagban bo-
lyong. „A jelenet intimitása váratlanul ér bennünket. Tulajdonképpen ez 
az első alkalom a sorozat kezdete óta, hogy hosszabb időre magunkra ma-
radunk Drake-kel. […] Sokkal többet megtudunk róla ez alatt a néhány 
perces bolyongás alatt, mint a közösen eltöltött időnk összességében” 
(Edge 2011b, 101).

Az interaktív mozi nézőiként nem csupán a karaktereink társaságában 
töltjük az időnket: a történetvilág alakulásában érdekelt más játékosokkal 
is kapcsolatban állunk. Jason Mittell szerint a narratív játék elbeszélése 
túlmutat magán a játékon, azaz játékon kívüli involváltságot feltételez. 
„A Lost [tévésorozat] transzmédia elbeszélésének egyik legfőbb stratégiá-
ja az, hogy játékosként, azaz nem nézőként pozícionálja a rajongóit” (Mit-
tell 2011a). A játékelbeszélés, mint mondja – ugyanezen logika mentén 
– „túlmutat a játék és az elbeszélés hamis megkülönböztetésén” (uo.). 
Mittell a törvényszéki orvostanra utaló forensic fans kifejezéssel utal a Lost 
nézőire, akik kollektív munkával, játékos dedukcióval keresik a válaszo-
kat a sorozat által felvetett kérdésekre. A Lost és a hasonló sorozatok rejt-
vényei folyamatosan növelik a történetvilágba való bevonódásunkat, és 
folyton új rejtvényekkel tartják ébren az érdeklődésünket. A készítők ez-
zel párhuzamosan a hagyományos drámai és karakterközi interakció he-
lyett az expanziót és a felfedezést tekintik a leghatásosabb eszközeiknek, 
azaz folyamatosan tágítják a történetvilág és a lehetséges értelmezések 
körét. Mittell Peter Brookra utaló fordulattal a cselekményért folytatott 
játéknak (playing for the plot) nevezi a rajongói rejtvényfejtést, melyet a 
transzmédia logikájának engedelmeskedve új és új platformokon, folyton 
új információk reményében játszunk.

Az eredeti szöveg élvezhető ugyan a háttértörténetben való elmerülés 
és a paratextusok részletkérdései nélkül is, a deduktív játék előnyei még-
sem elhanyagolhatóak (Mittell 2011a). A tévé- és játéksorozatok háttér-
történetei online fórumok kompendiumaiból alakulnak ki, terjedésük 
önálló, saját szabályokkal rendelkező játékként bonyolódik. A kompen-
diumok hozzászólói szóbeszédeket és összeférhetetlen teóriákat vitatnak 
meg és hangolnak össze, végigjárják az alternatív értelmezéseket, és idő-
leges megoldásokkal élnek a szövevényes történetvilág felfejtése során. 
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fontos szempont, hogy az értelmezések egyvalamiben mindvégig egyet-
értenek: az adott mű tényleges értéke vitán felül áll, és csupán a háttér-
történetet, illetve a történetvilág nüanszait és elvarratlan szálait illetően 
térnek el egymástól. Az eredeti szöveg történetének utóbbi elemei opcio-
nálisak és többértelműek – Mittell a „mitologikus puzzle” elnevezéssel utal 
rájuk –, miközben gyakran azt az érzést keltik az értelmezőben, mintha a 
készítők maguk sem uralnák valamennyit. A mitologikus puzzle exegétái-
nak tevékenysége, bár óriási munkát és időráfordítást feltételez, nem azo-
nos a profi értelmezőkével. Az utóbbiak nem érdekeltek a történetvilág 
megfejtésében és a koherens értelmezésben, ugyanakkor kevéssé játékos 
módon jutnak el a következtetéseikhez.31

A Dark Souls (from Software 2011) a fenti működést viszi színre; el-
beszélése közvetve és szubtilis módon, a játékvilág környezetén és rejtett 
utalásain keresztül bomlik ki. A Dark Souls „ambiens és minimalista törté-
netét a játékvilág apró részletei fűzik össze. ritkán él nyílt utalásokkal; az 
pedig, hogy megértsük a [játékbeli] történteket, jelentős időbeli és szelle-
mi beruházást igényel. […] A játék helyszínei és a kialakításuk rendkívül 
részletgazdag, ahol gyakran a legkevésbé egyértelmű helyek rejtik a leg-
fontosabb információt” (Stanton 2011). A Dark Souls narratív szubtilitá-
sa gyakran odáig terjed, hogy már-már azt gyanítjuk, hogy a készítők szó 
szerint megfeledkeztek a történet egyes elemeiről. A játék prológusa két 
ilyen elemet is tartalmaz: egyrészt megemlít egy rejtélyes apró lényt, „aki-
ről oly könnyen megfeledkezhetünk” (the furtive pygmy, so easily forgotten), 
és akiről mintha valóban megfeledkeztek volna a fejlesztők. A játék meg-
jelenése óta több teória született a pygmy kapcsán: vannak, akik a karak-
terünket értik alatta (képességeit és méretét tekintve valóban eltörpül a 
játék legtöbb ellenfeléhez képest), míg mások a játék tárgyainak leírásai-
ból keresnek magyarázatot a kilétére. A prológus másik kérdéses eleme a 
játék kezdetekor választható tárgyak (gifts) egyike. A Dark Souls rendező-
je, Hidetaka Miyazaki a játék megjelenését megelőző egyik interjúban azt 
nyilatkozta, hogy szerepjátékos szempontból a maga részéről a függődíszt 
(pendant) választaná.32 A játékosi beszámolók alapján ugyanakkor úgy tű-
nik, a függődísz a játék során semmiféle szereppel sem bír. Miyazaki később 

31  Aarseth hasonlóképpen nyilatkozik a játék felhőtlen élvezete és professzionális vizs-
gálata közti különbségről, és keserűen megjegyzi, hogy az utóbbi „a megértés érdekében 
megfosztja magát a játék kihívásaitól” (Aarseth 2003, 5).

32  Famitsu 2011. szeptember 6. http://www.famitsu.com/news/201109/07049733.html
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elismerte az utóbbi tényt,33 ami nem von le semmit a megjegyzés közös-
ségképző erejéből. A pygmy és a pendant a játék megjelenése óta számtalan 
találgatás és teória alapjául szolgált, a rajongók szenvedélyes igyekezet-
tel gyűjtötték (és máig keresik) a jelentőségüket igazoló bizonyítékokat 
a játék hivatalos és nem hivatalos fórumain. Játékosként nem pusztán a 
történetvilág résztvevői és formálói: a játék mitologikus puzzle-jét is játsz-
szák és alakítják.

Narratív tévutak 

raph Koster a történetorientált játékot történeti esetlegességnek és sa-
játos „aberrációnak” nevezi (Koster 2006). Aszimmetrikus tapasztalatnak 
tekinti, mely a legtöbb játéktól idegen, és melyet csupán a technika-
történeti tényezők együttjátszásának köszönhetünk. „A videojáték-ipar 
egészének eddigi története tévútnak mondható. Mutáns szörnyeteg, me-
lyet pusztán az össze nem kapcsolt számítógépeknek köszönhetünk. […] 
Történetileg az egyjátékos játékok valóban tévutat képviselnek” (Koster 
2006). Koster entuziasztikus megjegyzése a videojáték egy lehetséges, 
történetileg meghatározott elképzeléséből következik, illetve a többjáté-
kos játékok és műfajok iránti elragadtatottságának tudható be. A kijelen-
tés másfelől Koster elbeszélés iránti közönyét jelzi. Az egyjátékos játék 
és az általa közvetített történet történetileg esetleges, a médium válto-
zatosságát tekintve szinte felesleges lehetőség. Ian Bogost rámutat, hogy 
mások is osztják Koster véleményét, legutóbb Daniel Cook, aki történeti 
anomáliának nevezi a narratív játékot (Bogost 2011d).34 Cook szerint ért-
hetetlen, hogy miért játszunk olyan történeteket, melyek a döntéseinkre 
adott megfelelő válaszok helyett újabb és újabb akadályok elé állítanak 
bennünket. Bogost azonban óvatosabban fogalmaz, mivel mint mondja, 
ugyanezen logika mentén „az olyan játékok, mint a Heavy Rain vagy az L. 
A. Noire mindig is másodlagos szerepbe kényszerülnek a színházi, filmes 
vagy irodalmi megfelelőik mellett” (Bogost 2011d). Bogost nem vitatja az 
említett játékok statikusságát, ugyanakkor rendkívül konzervatívnak te-
kinti Koster és Cook álláspontját.

33  http://www.ign.com/articles/2012/11/02/dark-souls-miyazaki-talks-artorias-of-the- 
abyss

34  Steven Poole szerint játékosként semmi másra nincs szükségünk, mint egy „élveze-
tes központi mechanizmusra” (fun core-loop), amit aztán a végtelenségig újrajátszhatunk 
(Poole 2011a, 122).
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A narratív játék belső és külső ellenzéke irreális elvárásokat támaszt 
a kifejezésformával szemben, melyeknek természetesen képtelen meg-
felelni. Tom Bissell frappáns összegzését adja a Hocking által felvetett 
eredeti problémának, az elbeszélés és a játék látszólag feloldhatatlan el-
lentmondásának: „a videojáték-forma nem kompatibilis az elbeszélés 
hagyományos formáival. A történetnek az idő múlásával és az elbeszélés 
fejlődésével van dolga. A játék a kihívásról szól, ami útjában áll az idő 
múlásának, és feltartóztatja az elbeszélés fejlődését. A történet kényszere 
előre hajtaná, a kihívás ’ellenállása’ visszatartaná az elbeszélést. Ez a konf-
liktus áll a narratív játék középpontjában, és a fejlesztők mindeddig téve-
sen kezelték: a történetet a játék kihívásainak való megfelelés jutalmának 
tekintették” (Bissell 2010, 46). A narratív játék tévút abban az értelem-
ben, hogy máig az elbeszélés hagyományos elképzelései és műfajai felől 
hozzuk létre és gondolkodunk róla. Ha sikerül feloldanunk a kényszerel-
beszélés és a játékelbeszélés feszültségét, ha túllépünk a más médiumok 
felőli elvárásainkon és engedünk a résztvevő játékos igényeinek, akkor 
nem csupán a játékelbeszélésről, de az elbeszélésről alkotott fogalmainkat 
is új alapokra helyezhetjük.
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Játékörökség, megôrzés, kánonok

„Még csak arra sem volt soha esélyünk, hogy létrehozzunk 
egy kánont, amit azután dekonstruálhatunk.” (Jason Mittell)

101 videojáték, amivel játszanunk kell?

A Tony Mott által szerkesztett 1001 Video Games You Must Play Before You Die 
(Mott 2010) a hasonló kötetekhez képest (1001 könyv…, 1001 film…) meré-
szebb célt tűz ki maga elé: a kifejezésforma műfaji és technikai változékony-
ságát szem előtt tartva megpróbálja bevezetni az olvasót az alig negyvenéves 
médium legjavába. A vállalkozás maga és az olvasóra háruló feladat gyakor-
latilag lehetetlen. Nem csupán arról van szó, hogy a felsorolt ezeregy video-
játékkal való érdemi foglalkozáshoz egy egész emberöltő is kevés volna (mi-
közben az is kérdés, hogy végigjátszható-e a legtöbbjük). Arról van szó, hogy a 
felsorolt játékok nagy része mára játszhatatlanná vált, azaz a kifejezésforma 
technikatörténeti és műfaji változásait, valamint a mai elvárásainkat tekintve 
szó szerint játszhatatlan játékokról van szó. A felsorolt címek egyfelől legin-
kább történeti érdeklődésre tarthatnak számot: rengeteg nehézkes, későbbi 
változataikat tekintve ügyetlen játékkal találkozunk az összeállításban, me-
lyek elsősorban a hatásukat tekintve érdemesek a figyelmünkre. Másfelől, 
még ha sikerül is túltennünk magunkat a megjelenítésükkel és kezdetleges 
mechanizmusaikkal szembeni idegenkedésünkön, a könyvben szereplő já-
tékok legtöbbjével csupán múzeumi, vagy emulált környezetben játszha-
tunk. Az eredetileg laboratóriumi oszcilloszkópokon vagy óriásgépeken futó 
játékokkal eleve nem számolhatunk, de gyakran a későbbi, tömegméretek-
ben gyártott és forgalmazott rendszerek többségével sincsen szerencsénk. 
A videojáték folyamatosan változó, technikailag gyorsan elévülő médium, 
amely kereskedelmi kezdetei, az 1970-es évek óta számtalan platformon hó-
dított és tűnt el (szó szerint) nyomtalanul. Az ezeregy játékot (amivel játsza-
nunk kell) mindenekelőtt üzembe kell helyeznünk, ami komoly technikai 
és archeológusi kihívások elé állít bennünket.

A folyamatos változás a kifejezésforma talán legjellemzőbb sajátossá-
ga. Mott könyve előszavában arról ír, hogy „az utóbbi negyven év során 
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a videojátékok eljutottak arra a pontra, hogy mára csupán a kezdeti leg-
meghatározóbb jellemzőjük, azaz az interaktivitás az, ami közös bennük” 
(Mott 2010, 8). A médium közel negyvenéves története során technikai 
kuriózumból önálló (sokak szerint művészi) kifejezésformává vált, és plat-
formok tucatjait hagyta maga mögött. A videojáték létmódja – hozzáfér-
hetősége, tárolása, fennmaradása és utóélete, valamint a videojáték-kánon 
létrejötte – ugyanakkor csak az utóbbi években vált egyre sürgetőbb kér-
déssé. A videojátékok archiválását célzó újabb kísérletek (mint az angol 
National Videogame Archive vagy az amerikai Preserving Virtual Worlds pro-
jekt) azt mutatják, hogy a médium kulturális örökségének megőrzése kol-
lektív feladat, melyben a játékosok, a játékipar és a hagyományos kulturá-
lis intézmények mellett a játék kritikai vizsgálatára is fokozott szerep vár 
a jövőben.

A videojáték-örökség megőrzése nem csupán technikai és anyagi prob-
lémákat vet fel, de konceptuálisakat is: korántsem egyértelmű ugyanis, 
hogy mit tekintsünk az örökség tárgyának, értelmezésre és rögzítésre mél-
tónak. A megőrzés tárgya koronként és műfajonként változó; technikai, 
diszciplináris és kontextuális tényezők függvénye. További fontos szem-
pont, hogy a játék technológiai, fejlesztői és fogyasztói közegében új ér-
telmet nyernek az olyan fogalmak, mint az értelmezés, vagy a kultúra. Az 
előbbi alatt a játékok kontextusában gyakran az értelmező programot, a 
magas szintű kódot alacsonyszintűvé átalakító fordítóprogramot (interpre-
ter) értjük, míg az utóbbit a fejlesztői kultúra (studio culture), vagy a prog-
ramozói paradigmák és nyelvek értelmében használjuk. A játék procedu-
rális logikájának megértése szintén problematikus: a kifejezésforma „az 
élőszó, az írás, a képek vagy mozgóképek helyett szabályokon és interak-
ción keresztül ábrázol” (Bogost 2007, ix), azaz nehezen megközelíthető a 
hagyományos értelmező sémáink felől. A videojáték procedurális logikájá-
nak megértéséhez érdemes a fejlesztők beszámolóihoz fordulnunk, illet-
ve érdemes olyan szövegekkel és játékokkal megismerkednünk, amelyek 
valamely tényleges fejlesztői probléma kreatív megoldásaként tekintenek 
a kifejezésformára.

A legtöbb esetben valóban erről van szó: a játékok az esztétikai és mű-
vészi kérdések mellett mérnöki, instrumentális problémákkal foglalkoz-
nak, melyek nem csupán a fejlesztők, de az értelmezők számára is megke-
rülhetetlenek. A filmtörténeti párhuzam különösen csábító ezen a ponton: 
a film esetében is azt látjuk, hogy a diszciplináris intézményesülését meg-
előző időszakának kritikusai vagy maguk is alkotók voltak, vagy közvetlen 
kapcsolatban álltak a filmkészítőkkel. Eisenstein, fernand Léger, rudolf 
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Arnheim, Balázs Béla vagy később Bazin – bár nagyban hozzájárultak a 
filmnyelv fogalmi megalapozásához – energikus és kísérletező módon, ad 
hoc fogalmi prototípusokkal igyekeztek megragadni a folyamatos válto-
zásban lévő új médiumot. A modern tapasztalat különféle aspektusaival, a 
korszak technológiai és ideológiai változásaival csakis a filmet közvetlenül 
érintő (technológiai, fogalmi) kérdések után foglalkoztak.

A filmkánon, a nagy filmek és rendezők utólagos mítoszai téves kö-
vetkeztetésekhez vezethetnek. David Bordwell rámutat, hogy megfelelő 
távlatból túlzott felforgatóerőt tulajdonítunk a modern film úttörőinek és 
kritikusainak, holott a történeti kontextus ismeretében azt látjuk, hogy 
a formai és tematikus értelemben kísérletező rendezők – Léger és Ver-
tov, Buñuel és Eisenstein – akaratlanul is a szépség, az arányok, a ha-
tékony történetmesélés korabeli elvárásaihoz igazodtak, és ezek keretei 
közt végezték úttörő munkájukat. Az avantgárd film ennyiben nem any-
nyira a korábbi mértékek elutasításaként, mint inkább a hagyomány „sze-
lektív asszimilációjaként” értelmezendő (Bordwell 2011).35 A filmklasz-
szikusokkal kapcsolatban ugyanezt látjuk: a történeti távlat meghamisítja 
megítélésüket, és elfeledteti a velük kapcsolatos korabeli véleményeket. 
Gondoljunk ismét a videojáték kapcsán leggyakrabban emlegetett filmes 
etalonra, Welles Aranypolgárára. A kanonikus beidegződéseinktől elragad-
tatva hajlamosak vagyunk a ténylegesnél nagyobb történeti fontosságot 
tulajdonítani a filmnek, holott tudvalévő, hogy a film reputációját nézők 
generációi és a mozi legkülönfélébb intézményei hozták létre: független 
filmesek, importőrök, ambiciózus mozisok, kísérletező hajlamú kereske-
dők, befolyásos kritikusok és filmfesztiválok, valamint a filmmel, mint ön-
álló, kritikai vizsgálatra érdemes médiummal foglalkozó lapok (Bordwell 
2011).

Természetesen értelmetlen és terméketlen volna egymásra vetíteni a 
két rendszer, a mozi és a játékipar mechanizmusait, kanonizációs folya-
matát. A filmtörténet példája ugyanakkor hasznos, mivel egyebek mel-
lett „arra emlékeztet, hogy a művészi mozi létrejöttét, eladhatóságát és 

35  Bordwell Malcolm Turvey The Filming of Modern Life: European Avant-Garde Film of 
the 1920s (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London, 2011) című könyvére 
utal. Turvey az avantgárd filmkészítők művészi és elméleti munkásságáról írva meghatá-
rozó jellemzőjükként a több médiumban való alkotást és a kísérletezést emeli ki. Turvey 
kritizálja az avantgárd film (és általában az avantgárd) kutatásának tipikus elbeszélését, 
amely a múlt radikális kritikájaként és a változás, a jövő iránti feltétlen elköteleződés hír-
nökeként értelmezi a tárgyát.
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terjesztését is a gazdasági rendszer határozza meg; hogy a kommersz és a 
személyes, az üzleti célú és a művészi közti határok igen bizonytalanok” 
(Bordwell 2011). A videojátékok létrejöttét, eladhatóságát és terjesztését 
tekintve ugyancsak az üzletiesség az elsődleges szempont, amit eseté-
ben a megállíthatatlan technikai fejlődés fokozottabb mértékben támo-
gat, mint ami a mozi kapcsán megfigyelhető. A játékipar a korai hetvenes 
évek óta folyamatosan arra kényszerül, hogy újabb és újabb technológiai 
és konceptuális prototípusokkal álljon elő, hogy évről évre, generációról 
generációra megújítsa produkciós feltételeit. A játékipar ily módon nem 
annyira a film-, mint inkább az autóiparra emlékeztet: „mindkettő a tech-
nológiai áttörések akaratlan következményeként jött létre, mindketten 
előre nem látott katonai alkalmazásokhoz vezettek, és veszélyesnek ítél-
tettek egészségügyi szempontból” (Bissell 2010, 36). A technológiai néző-
pont, bár releváns és megkerülhetetlen a játékkal kapcsolatban, fals tör-
téneti perspektívát és indokolatlan újdonsághajhászást eredményez. Az 
öngerjesztő folyamat kapcsán John Andersen a játékipar krízisét vetíti elő: 
„[a] videojáték-ipar mindig is a technológiai áttörést hajszolja, hogy egy 
végeérhetetlen körforgásban forradalmasítsa és újradefiniálja önmagát. 
[…] A játékipar és a közönség állandó nyomás alatt áll: attól való félelmük-
ben róják a diadal és vereség végtelen köreit, hogy képtelenek megfelelni 
a mindenkori ’új generációs’ élvonalnak. Mindez nyomasztó kimerültsé-
get eredményez, ami a régi játékok mellőzéséhez és elhagyásához, a róluk 
való megfeledkezéshez vezet” (Andersen 2011).

A technológiai verseny hevében könnyű megfeledkezni a korábbi ered-
ményekről és technológiai vívmányokról. Továbbra is kérdés azonban, 
hogy szükségünk van-e egyáltalán a videojáték-örökségre. Sokan amellett 
érvelnek, hogy kevéssé maradandó, efemer szórakoztató műfajról lévén 
szó, értelmetlen a megőrzése. Mások szerint máris késésben vagyunk, mi-
vel az 1970-es és ’80-as évek videojátékainak nagy része mára menthetet-
lenül elveszett. A fizikai pusztulás és a feledésbe merülés nem új keletű 
probléma, azaz nem csupán a digitális játékokat érinti. A holt játékok ku-
tatói könyvtárakban, múzeumokban, aukciókon, használtkönyv-kereske-
désekben, raktárakban, antik játékboltokban és szabadalmi hivatalokban 
nyomoznak a mára ismeretlen játékok után, amelyek az esetek zömében 
koruk hű lenyomatai. A 19. és 20. század fordulójának játékai a korabeli 
expedíciókat és az automobilt tematizálták, a rádiókorszak „szereld ma-
gad” játékai a rádióamatőr-mozgalmat idézik fel (Sackson 1992, 9). Amel-
lett, hogy a technológiai változás fokmérője, a videojáték fontos és meg-
kerülhetetlen részét képezi a kortárs kultúrának. A 20. század végi, 21. 
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század eleji popkultúra megértését célzó kísérletek számára létfontosságú 
a kifejezésformához való hozzáférés (Parkin 2011a).

A hagyományos játékok fizikai és kollektív emlékezetbeli pusztulását 
általában külső okokra vezetjük vissza: háborús időkben megcsappan a 
konfliktusalapú játékok iránti kereslet, a tömegmédiumok megjelené-
sével csökken a játékra fordított idő stb. A videojáték esetében azonban 
nincs szükségünk külső magyarázatra: természeténél fogva belé van kó-
dolva a folyamatos és visszafordíthatatlan pusztulás. A klasszikus video-
játékok a hardvergenerációk változásával, alig néhány éves ciklusok során 
egyre közelebb kerülnek a tökéletes elfeledéshez, illetve újabb és újabb 
generációk lépnek a helyükbe. A hardver-, illetve videojáték-generáció 
koncepciója egyszerre áldás és átok: uniformizálja és popularizálja, op-
timálisan alacsony szinten tartja és széles körben hozzáférhetővé teszi a 
technikai fejlődés mindenkori eredményeit, illetve adott technikatörté-
neti pillanatokhoz köti a kifejezésformát. A játékipar, a kiadók és fejlesz-
tők mindeközben igen kevés figyelmet fordítanak a megőrzésre, így a 
játékok és tartozékaik fizikai tárolása jelenleg igen költséges és követke-
zetlen módon történik.

A mozi példájához visszatérve: a megőrzés és archiválás filmes példái 
jól ismertek. A moziipar már azelőtt számos archiváló eszközt kidolgozott, 
mielőtt speciális, földrengés és nedvességbiztos földalatti páncéltermek-
be zárta volna a filmjeit. Az Egyesült Államokban az 1880-es évek köze-
pétől az 1910-es évek elejéig érvényben lévő copyright-eljárás során pa-
pírtekercsekre filmezték a filmanyagot, és így tárolták; majd később, az 
1940-es években, képkockánként újrafényképezték e képeket (Bordwell 
– Thompson 2009, 31). Bordwell és Thompson szerint „a némafilmkor-
szak filmjeinek körülbelül 20 százaléka maradt fenn. Legtöbbjük máig 
páncéltermekben hever, beazonosítatlanul, és nincs esély a bemutatásuk-
ra” (Bordwell – Thompson 2009, 31). Az első filmarchívumokat az 1930-as 
évek elején alapították, azzal a céllal, hogy filmek ezreit tárolják megfe-
lelő körülmények között. fő céljuk a tárolás, a fotografikus információ hi-
ánytalan archiválása volt (read – Meyer 2000, 1). A film önérvényű művé-
szi kifejezésformaként való általános elismerésével egyre több archívumot 
hoztak létre, így a londoni National film Archive-ot, a New york-i Mu-
seum of Modern Artot és a párizsi Cinematheque française-t. Bordwell 
és Thompson a filmek megőrzése kapcsán megjegyzik, hogy a korábban 
post facto jelenségként elképzelt filmkánon provizórikus képződmény is 
egyben. „A filmtörténet provizórikus diszciplína: nagyban függ attól, hogy 
a produkciós cégek mely filmeket tekintik archiválásra méltónak” (Bord-
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well – Thompson 2009, 259). A videojáték esetében az utóbbi provizóri-
kus nézőpont meghonosodása gazdasági, technikatörténeti és kulturális 
okokból jelenleg elképzelhetetlen.

A megőrzés módjai és nehézségei

A videojáték archiválási módjai a megőrzés tárgyától – az adott játéktól, 
platformtól, hordozótól, perifériáktól – függően változhatnak. Videojáték 
alatt nem csupán a megfelelő adathordozón – mágnesszalagon, floppyle-
mezen, cartridge-on, optikai adathordozón, letölthető formátumban – hoz-
záférhető szoftvert értjük. A forráskód, a futtatására alkalmas hardver, az 
eredeti konceptrajzok és fejlesztői dokumentumok, hang- és videofelvé-
telek, promóciós anyagok maguk is archiválhatóak, és valamennyi ki van 
téve a fizikai romlásnak. A digitális kód sérthetetlenségével kapcsolatos 
közhiedelem tévedés: a digitális tartalmakat éppúgy fenyegeti az enyé-
szet, mint a fizikaiakat. A media rot, a bit decay és más hasonló kifejezések 
a digitális adat sérülékenységére utalnak, és külön szakmák – a digital fo-
rensics, a critical code studies – foglalkoznak a megmentésével. A fejlesztőcé-
gek, kiadók és platformgazdák megszűnése, a hardver fizikai pusztulása, 
a technológia és a korábbi formátumok elavulása, a körülményes és költ-
séges tárolás, a médiummal kapcsolatos ellenérzések mind-mind közre-
játszanak a játékok olykor visszafordíthatatlan pusztulásában.

Szerencsére számos eljárás a rendelkezésünkre áll a játékörökség meg-
semmisülésének elkerülésére. Az emuláció, az eredeti játékkód futtatására 
alkalmas szoftveres környezet az első – igen sikeres és költséghatékony 
– eljárás, amit meg kell említenünk. Az emulátorprogram definíció szerint 
„arra szolgál, hogy reprodukáljon – emuláljon – valamely más operációs 
rendszert”, illetve hardvert (Kirschenbaum 2008, 192). „Az emulátorok se-
gítségével például az eredetileg a nyolcvanas évek elején népszerű, nyolc-
bites Atari 2600 rendszerre írott játékok olyan harminckét bites operációs 
rendszerek alatt futtathatók, mint a Windows. Az emulátorprogram vél-
hetően azt a szintet képviseli, mint a fakszimile szerkesztése a szöveg-
kutatásban: az emulátor lehetővé teszi, hogy egy kortárs rendszeren fut-
tassuk az idejétmúlt platformra írott kódot” (Kirschenbaum 2008, 192). 
Az emuláció egyik legismertebb eszköze a független fejlesztésű MAME 
(Multiple Arcade Machine Emulator). A MAME célja a korai árkádgépek 
és a ma már nem támogatott videojáték-rendszerek emulációja a hosszú 
ideje létező, széles hozzáférést biztosító platformokon (Unix, Windows, 
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Macintosh). A MAME fejlesztőközössége több száz programozót számlál 
világszerte, akik másfél évtizede játékok ezreit ültetik át a keretrendszer-
re. Számos esetben az ő munkájukra támaszkodnak a korai klasszikusaik 
újrakiadásában érdekelt kiadók és fejlesztőcégek – a Taito, az Atari és a 
Konami –, melyek a körülményes raktározhatóságból kifolyólag számos 
esetben immár nem rendelkeznek az eredeti játékaik fizikai másolataival 
és a futtatásukra alkalmas technológiával, így az emulátorból fejtik vissza 
az eredeti kódot.

Az emuláció korlátai jelentősek és jól ismertek. Nem helyettesítheti 
az eredeti hardvert és perifériákat, illetve képtelen visszaadni az eredeti 
játék hibáit és artefaktumait (melyek szervesen hozzátartoznak az élmé-
nyéhez). Az emuláció ugyanakkor mérhetetlenül fontos a játékörökség 
megőrzése szempontjából. A MAME hivatalos weboldala nonprofit pro-
jektként határozza meg a vállalkozást: „fő célja, hogy az emulált árkád-
gépek belső működésére vonatkozó referenciaként szolgáljon. részint 
oktatási, részint megőrzési feladatokat lát el, hogy megelőzze számos 
történetileg ismert játék teljes eltűnését, miután a futtatásukra alkalmas 
hardver működésképtelenné vált. A játékok megőrzése, valamint az emu-
lált és eredeti viselkedés azonosságának demonstrációja természetesen 
azt feltételezi, hogy e játékoknak ténylegesen játszhatóaknak kell lenni-
ük.”36 Az utóbbi „hasznos mellékhatás” a fejlesztők szerint nem tekin-
tendő a MAME elsődleges céljának, mégis számos kiadói és szerzői jogot 
sért. A MAME által futtatandó szoftverről, az eredeti játékok rOM-jairól, 
képfájljairól a felhasználónak kell gondoskodnia, ami rendszerint illegális 
másolatokat jelent.

Az emuláció nem csupán a szerzői jog és a filantrópia elsőbbségének 
kérdését veti fel, mivel az eredeti és az új hardver közti egyensúly prob-
lémájára is rámutat. A MAME számos verzióban létezik: korábban az ere-
deti hardver és az emulátor sebessége kevésbé tért el egymástól, így a fej-
lesztők elsősorban a teljesítményre és a puszta működésre koncentráltak. 
A későbbi verziók ezzel szemben a puszta teljesítmény helyett a kompa-
tibilitásra és az eredetivel való lehető legtökéletesebb azonosságra töre-
kednek. A teljesítmény- és sebességbeli pontosság a megőrzés más for-
mái esetében is meghatározó. Gyakori eljárás a korábbi platformokon futó 
programok újakra való átültetése (porting, remake), vagy az úgynevezett de-
make, a technológiailag fejlettebb platformról egy korábbi rendszerre való 
átültetés. A klasszikus játékok modern újrafeldolgozásai (HD remake-ek) 

36  http://mamedev.org/about.html
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igen összetett feladat elé állítják a fejlesztőket. Az eredeti kód „megtisz-
títása”, az új platform követelményei szerinti módosítása, az ismert prog-
ramhibák és a játékosok által kihasznált játékbeli kiskapuk kigyomlálása 
éppúgy része a munkájuknak, mint a tényleges digitális tartalom (a mo-
dellek, textúrák, hangok) részletgazdagabb, magasabb felbontású, tömö-
rítetlen stb. változatainak elkészítése. A forráskód mibenléte különösen 
problematikus, mivel több változatban, hiányos és dokumentálatlan for-
mában létezhet. A fejlesztőknek gyakran a végleges, kereskedelmi ver-
zióból kell visszafejteniük az eredeti kódot, illetve alrendszerei – a hang, 
a kép, a mesterséges intelligencia, a fizikai szimuláció, a hálózati kód – 
mentén kell szétszabdalniuk, hogy újakkal helyettesítsék az egyes ele-
meit (Edge 2011a, 12).

Az emuláció legfőbb előnye az olcsósága és hozzáférhetősége. A fizi-
kai tárolás mellett jelenleg az emuláció az egyetlen reális út a játékörök-
ség megőrzésére.37 A MAME kapcsán említett szerzői jogi kérdések itt is 
érvényesek: emulálható-e az eredeti játék feltört verziója, illetve milyen 
jogok illetik meg a platformgazdákat, miután felhagytak a formátum tá-
mogatásával? A médium iteratív – a múltját gyors ütemben maga mögött 
hagyó – logikája érdekes viszonyban áll a retrospektív állásponttal: „A já-
tékipar önmaga teremtette ciklikussága azt feltételezi, hogy folyamatosan 
és nyíltan leértékeli a saját örökségét. Az üzleti ciklusai ténylegesen arra 
az elgondolásra épülnek, hogy ami új, az szükségképpen jobb a réginél. 
A legjobb játék mindig a következő játék. A logika azt diktálja, hogy a régi 
játékoknak el kell tűnniük, mivel csakis az újak relevánsak. Mindez nem 
pusztán a fejlesztés [upgrade] kultúrája: az elavulásé is egyben” (Parkin 
2011a). Az archiváló törekvések ellentmondanak a játék iteratív természe-
tének és a játékipar érdekeinek: ha a kifejezésforma történetét ugyanazon 
problémák és élmények egyre tökéletesebb megoldásaiként és megvaló-
sításaiként értjük, akkor igazat kell adnunk a gazdasági szempontoktól ve-
zérelt játékiparnak. Ha azonban nem iteratív problémaként, hanem a kor-
társ kultúra elidegeníthetetlen részeként – legitim, önálló problémákkal 
és válaszokkal, időleges tévutakkal és időtlen stíluskorszakokkal rendel-
kező kifejezésformaként – tekintünk a játékra, akkor az instrumentalista 
nézőpont helyett érdemes a történeti beidegződéseinket mozgósítanunk.

37  Mára valamennyi történetileg jelentős rendszer elérhető emulátoros formában: az ár-
kádjátékok a MAME, az Atari 2600 a Stella, a NES a NEStopia, a SNES a Snes9x, a Ga-
meCube és a Wii a Dolphin, a GBA a VisualBoyAdvance, a Sega rendszerei a Kega fusion, 
a Dreamcast a Chankast, a PlayStation a PCSX emulátorok alatt érhetők el.
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„Megszoktuk, hogy hardverként és szoftverként, azaz nem kulturá-
lis termékként gondolunk a videojátékra” (Parkin 2011a), holott tudjuk, 
hogy a játékok koruk lenyomatai is egyben, illetve az adott kornak a de-
signnal, a technológiával és a más médiumokkal, a megjelenítéssel és az 
elbeszéléssel kapcsolatos elgondolásait is leképezik. Az archivátornak 
eszerint nem csupán a tényleges megőrzéssel, a kód és a játék tartozé-
kainak katalogizálásával, de a játékhoz kapcsolódó koncepciók és elbe-
szélések osztályozásával is foglalkoznia kell – annál is inkább, mivel az 
utóbbiak segítségére szolgálnak a valóban jelentős játékok kiválasztása-
kor. A kifejezésforma uralkodó elképzelései történetileg változóak: ma 
az alkalmi (casual) játékos, a felhasználó által létrehozott és a letölthető 
tartalom (user-generated és downloadable content) határozzák meg a játékról 
folyó beszédet. Az utóbbi koncepciók korábban érvénytelenek, sőt elgon-
dolhatatlanok voltak, és korántsem biztos, hogy a jövőben is ugyanolyan 
fontosságot tulajdonítunk nekik, mint manapság.

A játék iteratív logikája azt feltételezi, hogy a megőrzés tárgya és szem-
pontjai intézményenként és koronként mást és mást jelentenek. Az Inter-
national Game Developers Association 2007-es tíztagú játékkánonja a National 
Film Registry mintájára kulturális és történeti szempontból meghatározó 
játékokat tartalmaz, és mint ilyen szimbolikus, és meglehetősen követ-
kezetlen (a lista évente tíz új címmel gyarapodik). A Spacewar! (1962) 
technikai teljesítménye és a korszak hidegháborús hangulatának megje-
lenítése szempontjából, a Super Mario Bros. 3 (1988) eladásait és hatását 
tekintve, a Zork (1980) rejtvényei,  történetvilága és lenyűgöző technoló-
giája miatt szerepel a listán (az utóbbi mindössze 80 kilobyte adatot tartal-
maz!). Mind a tíz esetben valóban jelentős játékokról van szó, történetileg 
reprezentatív mivoltuk azonban vitatható. James Newman, az angol Natio-
nal Videogame Archive alapítója óvatosságra int a történetileg fontos játékok 
kiemelésével kapcsolatban: „az adott játéktörténeti pillanat megragadása 
szempontjából a ’rossz’ játékok éppoly fontosak lehetnek, mint a ’jó’ já-
tékok, és megvan a veszélye annak, ha a történetünket csakis az általános 
elismerésnek örvendő címek határozzák meg” (id. Parkin 2011a).

A technikatörténeti nehézségek mellett nem feledkezhetünk meg a já-
ték befogadói, interaktív és performatív jellemzőiről sem, melyek éppúgy 
hozzátartoznak a kifejezésforma kulturális potenciáljához, mint a fizikai, 
vagy fogalmi szempontjai – és mint ilyenek, szintén megőrizendők. A vi-
deojáték szájhagyománya, rajongói műfajai és rituáléi (cosplay, fanart, tribu-
te videók és spoilerek), előadói műfajai (végigjátszás, superplay, speedrunning), 
közösségi műfajai (FAQ, game guide), társszerzői kifejezésmódjai (user-gene-
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rated content, modding, codemining, machinima) a megőrzés sokrétű, nyitott 
és improvizatív elképzelése felé mutatnak (Newman 2008). A játék egye-
di, performatív és efemer jellege azt jelenti, hogy „a játszott játék […] 
megtörténik, majd örökre elvész” (Parkin 2011a), azaz a játékosok utóla-
gos vagy játék közbeni élménybeszámolóival is számolnunk kell a meg-
őrzés során. Hasznos szempontokat nyújthatnak „a játék megőrzésének 
orális megközelítései, például a játékosok játék közbeni felvételei, ahol a 
játékukat kommentálják, illetve lefestik a kulturális kontextust, melyben 
először játszottak az adott játékkal” (Parkin 2011a). A rögzített játék ter-
mészetesen nem helyettesítheti a tényleges játékélményt, és mint láttuk, 
az emuláció sem helyettesítheti maradéktalanul ez utóbbit. A játékosi te-
vékenység nem interaktív lenyomatai ugyanakkor igen fontos eszközei 
a megőrzésnek: a játékot övező kompetitív és közösségi szellemiségről, 
valamint a kompetens fogyasztási módjairól tudósítanak.

A játékos szerepe nem csupán a rögzített játék ágenseként, de a megőr-
zés aktív kezdeményezőjeként is jelentős. A klasszikus játékok hagyomá-
nyát ápoló online közösségek az utóbbi tíz évben fáradhatatlanul gyűjtik 
és archiválják a játékokat és a környező kultúrájuk jelenségeit. A megőr-
zés rajongói törekvései egybeesnek a retro játék iránti kereslet fokozódá-
sával, illetve azzal, hogy adott történeti távlatból az egyes játékműfajok, 
megjelenítési módok és platformok klasszikus státusba emelkedhetnek, 
azaz elválnak az eredeti kontextusuktól. A kifejezésforma iteratív techni-
katörténete a társmédiumokhoz képest sajátos kumulációt, technikai és 
formai fejlődést feltételez. Emellett jellegzetes szakaszosság jellemzi, ami 
abból adódik, hogy az innovatív technológia és a hozzá kapcsolódó esztéti-
ka idővel elveszíti eredeti teleologikus értelmét, és stílustörténetté alakul 
át. A videojáték történeti-technikai esetlegességei és esztétikai következ-
ményei – a nyolc, tizenhat, harminckét bites rendszerek képi és hang-
jellemzői, programozásbeli sajátosságai – a későbbiekben könnyen felis-
merhető és imitálható stílusjegyekké válnak. A szakaszosság a produkció 
oldalán is megfigyelhető, mivel a technológiailag jelentős pillanatok mű-
faji szempontból különös fontossággal bírnak a játék esetében. Egy-egy 
technológiai áttörés általában az adott problémát színre vivő játékok meg-
jelenéséhez és túlburjánzásához vezet, az új technológia által megnyíló 
új lehetőségek és mechanizmusok demonstrációjához. Végül, a hardver 
fejlődése maga is iteratív folyamatként írható le, korábbi kudarcai a ké-
sőbbi sikerek első, nyers változatainak tekinthetők; technológiai áttörései 
lehetővé teszik a korábban kivitelezhetetlen megoldásokhoz és elnapolt 
problémákhoz való visszatérést. A médium problémaközpontúságát jel-
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zi, hogy a fejlesztői, média- és közönségexpók – a játékipar barométerei 
– sem tesznek különbséget a technológiai és az esztétikai-konceptuális 
demonstrációk között.

A retro kifejezéshez visszatérve azt látjuk, az elnevezés káros előítéle-
teket is magában hordoz. Eldobható, efemer jelenségként tekint a játék-
ra, ami kultúrtörténeti szempontból abszurd, hiszen „egy Dickenst vagy 
Poe-t sem írnánk le retro irodalomként” (Whitehead 2011). A retro szem-
lélet egyfelől a már említett technológiai és üzleti szempontokra, másfelől 
a játék gyorsan változó, iteratív természetére utal: a médium előrehaladása 
megállíthatatlan, a múltját célzó törekvések pedig szükségképpen hala-
dásellenesek: „Már maga a tény is árulkodó, hogy létezik olyasmi, mint 
’retro játék’: az egymásra következő hardvergenerációk megtanítottak 
bennünket arra, hogy kategorizáljuk, és nagyobb egységekre osszuk a kö-
zös múltunkat” (Whitehead 2011). A némafilmet nem tekintjük retrónak, 
és még kevésbé retrográdnak, ahogy az irodalom vagy a színház modern 
műfajai sem „haladják meg” a történeti formáikat. „Primitívnek” mond-
juk a filmnek a „klasszikus” mozit megelőző időszakát, azonban nem pe-
joratív értelemben használjuk a kifejezést, hanem a primitív művészet ér-
telmében (Thompson 2011). A videojáték iteratív logikája a felsoroltakkal 
szemben éppen azt diktálja, hogy nyíltan pejoratív jelzőkkel lássuk el a 
mindenkori aktuális állapotát megelőző példáit.

Az újabb és újabb hardvergenerációk visszamenőleges inkompatibili-
tása szintén a fejlődéselvet és az üzletiességet igazolja. A jelen konzol-
generációt tekintve azt látjuk, hogy meglehetősen korlátozott kompatibi-
litással rendelkezik. Az Xbox 360 (2005) csupán részlegesen kompatibilis 
az elődjével, a Wii (2006) és a PlayStation 3 (2006) pedig hardver és szoft-
ver upgrade-eken keresztül veszíti el a korábbi kompatibilitását a Ninten-
do GameCube (2001–2007) és PlayStation 2 (2000–2012) rendszerekkel. 
A konzolgyártók stratégiái – érthető módon – a gazdasági érdekeikhez 
igazodnak: hivatalos emulátorokat alkalmaznak egy erősen kurált környe-
zetet teremtve,38 vagy HD (high definition) átdolgozásként adják ki újra a 
klasszikusaikat. A platformgazdák mellett a fejlesztőcégek is folyamato-
san kísérleteznek a nagyobb jövedelem reményében. A Capcom a menté-

38  Lásd a PC Engine (1987–1994) és Genesis (1988–1995) játékokat a PlayStation 3 ese-
tében; a NES (1983–2003), SNES (1990–2003) és Nintendo 64 (1996–2001) címeket a Wii 
Virtual Console-ján.
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si helyek számát korlátozza a Nintendo 3DS rendszeren; az Ubisoft DrM 
(digital rights management) megoldása folyamatos internetkapcsolatot igé-
nyel a játék során; a Sony online pass rendszere a termék eladása után is 
igényt tart a tulajdonjogra. Az utóbbi eljárások újraértelmezik a végtermék 
és a definitív verzió fogalmát, azaz a korábbi, fizikai másolatra épülő mo-
dell helyett a digitális tartalmat és a folyamatos szolgáltatás (service) elkép-
zelését támogatják. Számos esetben nyíltan gátolják a játékok újrajátszha-
tóságát, azaz az átörökíthetőségüket.

Iteratív kánonok

A technikatörténet és a produkció körülményei mellett a kritika is 
nagyban befolyásolja a játékörökség megőrzését. James Newman Garry 
Crawfordot és Jason ruttert idézi a kérdéssel kapcsolatban: „[a] digitális 
játékok elmélete körül kirajzolódó kutatói szóképek hol a látványosságu-
kat hangsúlyozzák […], hol a rendkívüliségüket és a ’művészet’ kánoná-
ban elfoglalt helyüket […], hol pedig az agresszív és erőszakos viselkedés-
hez való kötődésüket” (Newman 2008, 11). A videojátékról folyó beszéd 
trópusai és álláspontjai valóban közvetlenül befolyásolják az örökség tár-
gyát, megőrzése módjait, valamint kanonizációját. A kanonizációt hagyo-
mányosan megszakítások és visszafordulások folyamataként, a klassziku-
sok rendjébe betörő művek sorozataként képzeljük el (Cooper 2006, 35; 
Bloom 1995); illetve, mint a film esetében, stílustörténetként is érthetjük 
(Bordwell 1997; Allen – Gomery 1985). Az iteratív és kumulatív videojá-
ték kapcsán csupán részben érvényesek az utóbbi koncepciók. Elképzel-
hetünk ciklikus, nagy művek és szerzők köré szerveződő, stiláris alapon 
felépülő játékkánonokat, ezek azonban figyelmen kívül hagynák a játék 
iteratív természetét, a műfaj gyors és radikális változásait, valamint az op-
portunista és profitorientált kiadók szempontjait.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a videojáték kapcsán a kánon ha-
gyományos – humanista, történészi, archivátori – elképzelései mellett egy 
funkcionalista, dinamikus koncepciót is érvényesítenünk kell. A játék 
esetében a kánon szó szerint a mértékadó műveket jelenti, a mindenkori 
élvonalat (cutting edge) és az etalonokat (benchmarks). Az utóbbi funkciona-
lista értelmezést is figyelembe véve kétfajta kánonról beszélhetünk a vi-
deojáték kapcsán: (1) a történetileg jelentős játékok listájáról (ezen belül 
a maguk idején jelentős és utólag fontossá vált címekről), illetve (2) a mé-
dium aktuális állapotát meghatározó és a mai elképzeléseink szerint játsz-
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ható játékokról.39 Az előbbi a hagyományos történeti kánon; a meghatározó, 
jelentős játékok listája, mely gondozásra és archiválásra szorul. Az utóbbi, 
funkcionalista kánon nem a történeti érzékünkre apellál, mivel instrumen-
tális alapon közelít a tárgyához. A kifejezésforma mindenkori aktuális ál-
lapotára kíváncsi, az adott pillanatban reprezentatív és játszható játékokra. 
A funkcionalizmus nem a történész és az archivátor nézőpontja, hanem a 
kritikusé és a kurátoré. Nem a megőrzés és a történeti hatás érdekli, il-
letve az utóbbi csupán abban az értelemben, hogy az egyes játékok mely 
problémákra válaszolnak és milyen hatékonysággal. Arra kíváncsi, hogy 
mely játékok működnek, és kik számára, az adott játéktörténeti pillanat-
ban.

Steven Poole szerint a játékosok „bizonyos életkor felett gyakran ál-
lítják, hogy a régi idők játékai voltak a legjobbak”. Persze, mint mondja, 
„már nem mehetünk vissza: túl messzire jutottunk” (Poole 2004, 52). Poo-
le szardonikus megjegyzése arra figyelmeztet, hogy belső történetét és 
produkciós logikáját tekintve – úgy tűnik – a videojáték valóban képtelen 
arra, hogy visszaforduljon. Iteratív logikája és a fejlesztők elvárásai a funk-
cionalizmust és a visszafordíthatatlan kumulációt feltételezik; és ennek 
tudatában érdemes hozzá viszonyulnunk a megőrzésére irányuló törek-
véseink során.

39  A funkcionalizmus elve nem csupán a játék, de a népszerű színházi formák, a vi-
dám- és látványparkok, a narratív tévésorozatok és a műfaji filmek esetében is érvénye-
sül. A funkcionalizmus azt feltételezi, hogy a mai látványparkok és látványfilmek, narratív 
TV-sorozatok és játékok hatásosabbak, a megfelelő történeti, műfaji keretek között műkö-
dőképesebbek, mint a korábbiak.
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az ágencia megvonása  
és a veszteség érzése

„A videojátékok […] vitathatatlanul gazdagabbak annál, 
mint amit a karakter, az elbeszélés és az érzelmi hatás terén 
eddig nyújtottak. Aki ezt tagadja, az nyilvánvalóan nem ját-
szott eleget. Sajnos az is igaz, hogy [a játékok] igen kevéssé 
hatékonyak a felsorolt területeken. Aki ezt tagadja, az való-
színűleg soha sem csinált mást, mint játszott.” (Tom Bissell)

Az immerzív és interaktív videojátéktól nem azt várjuk, hogy a történe-
tein keresztül fejtse ki hatását, vagy hogy az érzelmeinkre hasson. Inter-
aktív kifejezésformaként sokkal inkább az idegeinkkel áll kapcsolatban.40 
Az utóbbi felismerés természetesen nem zárja ki azt, hogy más elbeszélő 
formákhoz mérjük a hatását; sőt, többen amellett érvelnek, hogy minden 
idők legnagyszerűbb története videojáték formájában kerül majd elbeszé-
lésre. Az utóbbi jóslatot, bár ígéretesen hangzik, enyhe kétséggel fogad-
hatjuk. Az viszont tagadhatatlan, hogy a játék hatása a filmével vetekszik 
a szórakoztatóipar uralkodó formái között, azaz egyre nagyobb kulturális 
befolyásra tesz szert. A játék kulturális hatását kétségbe vonó ismert érv, 
hogy a hagyományos médiumokhoz képest jóval kevésbé hozzáférhető; ez 
azonban a kifejezésforma demokratizációjával, az alkalmi (casual) játék és 
a játékok futtatására alkalmas mobileszközök térnyerésével egyre inkább 
érvényét veszti (Juul 2010). A videojáték egyre szervesebb részét képezi a 
mindennapjainknak, és egyre többen tekintik legitim művészi kifejezés-
formának.

A játék elbeszélő lehetőségeivel kapcsolatos optimizmus ugyanakkor 
több szempontból is problematikus, annak ellenére, hogy a fejlesztők 
képzeletét jórészt az elbeszélés kérdései uralják. Egyrészt nehéz elkép-
zelni, hogy a zömmel férfi hatalmi fantáziákra, sorozatokra és jól bejáratott 
franchise-okra épülő játékok alkalmasak volnának „nagyszerű történetek” 
elbeszélésére. A probléma sokak szerint a játéksztorik sablonosságára és 

40  Az alábbiakban nem foglalkozom a videojáték érzelmi vonatkozásainak filozófiai, bio-
lógiai, vagy pszichológiai kérdéseivel; pusztán a narratív és fejlesztői szempontok, valamint 
a játék által felkeltett érzelmek kapcsolatát vizsgálom. A videojáték érzelmi szerepének 
pszichológiai értelmezéséhez lásd Järvinen 2009.
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hollywoodi mintáira vezethető vissza; arra, hogy a legnagyobb költségve-
tésű videojátékok történetei szinte semmiben sem különböznek a filmes 
blockbusterek, mainstream képregények és irodalmi bestsellerek elbe-
széléseitől. A sablonosságot az is fokozza, hogy a közönség nincsen bir-
tokában egy közös nyelvnek, melyen keresztül kifejezhetné a játékokkal 
kapcsolatos értelmezéseit és élményeit, azaz nem uralja a saját olvasatait 
(Zimmerman 2008). Persze az is kérdés, hogy történetként értelmezhet-
jük-e a játék sztoriját. Jesper Juul a videojáték drámai paradoxonját az in-
terakcióval magyarázza: a játékos tudja, hogy veszíthet és veszíteni fog, 
de játszania kell, mert le kell győznie a játékot (Juul 2011). Az interaktív 
tragédia Juul szerint oximoron: a játékos nem bukhat el mindaddig, amíg 
a kezében van az irányítás, azaz míg nem vesszük el tőle a győzelem le-
hetőségét. A játékok két módon képesek az utóbbira. Egyrészt kiveszik 
a játékos kezéből az irányítást – és filmbetéttel, scriptelt jelenetekkel he-
lyettesítik –, másrészt a győzelem feltételeit a végletekig hajtva, lehetet-
len feladat elé állítják. Játékosként mindkét esetben elbukunk, azonban 
kérdés, hogy tragikusnak (végzetszerűnek, katartikusnak) érezzük-e a bu-
kásunkat. Az utóbbival kapcsolatos kételyünk a léteznek-e érzelmek a video-
játékokban? kérdéseként is megfogalmazható. A kérdés megválaszolásához 
azonban a felszíni és felszínes történeteik helyett a mélyebb, kinetikus, 
taktilis, performatív és önreferenciális történeteikkel kell megismerkednünk.

Kérdés, mi a kétségbeesés, bánat, szégyen, szeretet és szimpátia játék-
beli megfelelője. Kérdés, mit értünk katarzis alatt a játékban. Ismerünk 
ikonikus játéktörténelmi pillanatokat, gyakran idézett kanonikus példá-
kat és kevésbé ismert mozzanatokat a játékokról folyó beszéd különböző 
fórumairól. Egy karakter halála, egy előre nem látott esemény, egy hirte-
len cselekményfordulat, egy mélyen az emlékezetünkbe vésődött kép ké-
pes felkelteni a nosztalgia érzését, képes felidézni a korábban átélt érzel-
meket. A Final Fantasy VI (Square 1994), a Chrono Trigger (Square 1995), a 
Final Fantasy VII (Square 1997), a Metal Gear Solid (Konami 1998), a Grim 
Fandango (LucasArts 1998), vagy a Beyond Good and Evil (Ubisoft 2003) 
egyes pillanatai megfelelő körülmények között valóban megindítóak. 
A felsorolt példák közös jellemzője mégis az, hogy az érzelmileg hang-
súlyos pillanataikat nem játszható jelenetekként jelenítik meg: hol CG-, 
hol scriptelt animáció formájában. Gonzalo frasca megkülönböztetésével: 
reprezentációként és nem szimulációként (Frasca 2008).

A videojáték szakirodalmában gyakran olvashatunk a történet játékbeli 
szerepéről és lehetőségeiről, a sikeres implementációjáról azonban mind-
eddig igen keveset tudunk. A kérdés több szempontból is megközelíthe-
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tő: beszélhetünk arról, hogy a videojátékok lehetőség-terek, hogy elsősor-
ban szintaktikai-navigációs problémák elé állítják a játékost, így a történet 
kérdése másodlagos velük kapcsolatban. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
ne közölhetnének értékes tartalmakat, vagy ne közvetíthetnének mély 
érzelmeket: csupán azt jelenti, hogy nem feltétlen az elbeszélésre hagyat-
koznak a kifejtésükkor. Az alábbiakban két példán keresztül – három já-
ték szoros olvasatával – amellett érvelek, hogy az érzelmek nem idegenek 
a játékoktól, és hogy az intelligens design képes nagyszerű történetek el-
beszélésére a játszott játék keretei között.

Mother 3

Ha létezik kultikus videojáték, akkor a Mother 3 (Brownie Brown, HAL 
Laboratory, Nintendo) mindenképpen az. A korábban a Famicom és 
SNES rendszereken ismert sorozat harmadik része több mint tíz év fej-
lesztési időt és két platformváltást követően 2006-ban jelent meg a Game 
Boy Advance platformra. A játék a japán szerepjáték (JrPG) műfajába 
sorolható, azonban a sorozat többi részéhez hasonlóan maga mögött hagy-
ja a szokásos szerepjáték-kliséket, és nem konvencionális videojáték-té-
mákkal foglalkozik (a szülő-gyerek kapcsolattal és a testvéri szeretettel, 
az özvegységgel, a transzneműséggel). rossz nyelvek szerint a rendhagyó 
és komoly témák miatt késik mindmáig az angol nyelvű kiadása, ami a 
videojáték-történetekkel kapcsolatos fenti előítéletet igazolja (lásd Bruno 
2008a). Az utóbbi körülmény szerencsére nem akadályozta meg a játék 
rajongóit abban, hogy 2008-ban megjelentessék az eredetihez hű, nem hi-
vatalos fordításukat.41

A Mother 3 stílusa a kilencvenes évek élénk megjelenítésű és játékme-
netű 16 bites Super famicom játékait42 idézi, ami izgalmas ellentétben 
áll a mondandója komolyságával. Túlzás nélkül állítható, hogy a Mother 3 
az időközben stíluskorszakká nemesedett 16 bites éra egyik utolsó csúcs-
teljesítménye: a helyszínek és karakterek apró elemei, sprite-jai alapos 
gondossággal kerültek megrajzolásra, animációi a maguk esetlenségében 

41  http://mother3.fobby.net/
42  Az SNES (Super-NES, Super Nintendo Entertainment System, 1990–2003) a ki-

lencvenes évek meghatározó játékkonzolja, sokak szemében máig a videojáték-konzol. 
Számos klasszikus kötődik hozzá: a The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991), az F-Zero 
(1990), a Super Mario World (1990), a Super Mario Kart (1992), vagy a Super Metroid (1994).
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rendkívül kifejezőek, olykor megrendítőek. A Mother 3 játékmenete nem 
mentes minden szerepjáték-klisétől. A tulajdonképpeni játék a rengeteg 
ismétlés folytán helyenként monoton élményt nyújt: egy jól megírt line-
áris történetbe ágyazott puzzle- és akciószegmensek sorozatáról van szó, 
ahol az akció a műfajban egyedi módon audio- és ritmusjátékként műkö-
dik. A végletekig hajszolt ismétlés egyfelől műfaji követelmény, másfelől 
a nehézkes és avíttas játékdesign jele, egy anakronisztikus fejlesztői tra-
díció folyománya.

A repetitív játékélmény ellenére a Mother 3 elbeszélő szempontból sike-
resnek, mindösszességében igen szórakoztatónak mondható; azon ritka já-
tékok egyike, melyek közvetve, a tényleges játék mechanikus tevékeny-
ségén túl is képesek hatni. A hatást nagyban fokozza az a már említett 
körülmény, hogy a Mother 3 sajátos ambivalens viszonyban áll a műfajával 
és a sorozat korábbi részeivel. Kifigurázza az olyan szerepjáték-toposzokat, 
mint a játék világában elhelyezett kincsek, vagy a karakterek névadási ri-
tuáléja. Emellett a játék nem játszható karaktereinek váratlan kiszólásai 
rombolják a játékvilág illúzióját, illetve általában véve rengeteg utalással 
él a műfaji előzményeivel kapcsolatban (Bruno 2008a). „Az EarthBound 
[1994] frivol örökségének átsajátításával, és a komoly cselekménye révén 
a Mother 3 minden idők egyik legnagyszerűbb tragikomikus videojátéka” 
(Bruno 2008b). A Mother 3 eredeti reklámszlogenje – Strange, funny, and he-
artrending (furcsa, vicces és szívszaggató) – pontosan előrejelzi, hogy mire 
számíthatunk. A játék rengeteg furcsa, vicces és szívfacsaró pillanatot tar-
talmaz, melyek tökéletesen idegenek a műfaj (és általában a videojáték) 
ismert példáitól, és melyek örökre bevésődtek a Mother 3 játékosainak em-
lékezetébe.

A Mother 3 egyedisége részint a forgatókönyvíró Shigesato Itoi stílusá-
ból következik. Az eredetileg szépíró Itoi – szakítva az sorozat hétköznapi, 
külvárosi világával – egy különleges, idillikus mikrokozmoszt képzelt el 
a Mother 3 színtereként, kisgyerekekkel és idomított dinoszauruszokkal, 
valamint a világukba betörő militáns erővel, az úgynevezett Pigmask-had-
sereggel. A dinoszauruszok és az álarcos-arctalan támadók, bár önmaguk-
ban véve tipikus videojáték-közhelyek, egyértelműen metaforák: a játék 
fő témáit, az idillikus-természetes állapotot és az iparosodás természet-
romboló hatását példázzák. A történet főszála egy kétgyermekes család 
tragédiáját követi nyomon, és a különböző családtagok, olykor más karak-
terek egymást keresztező történetszálait járja végig. A karakterek maguk 
is egyszerre közhelyes és rendhagyó típusok: a főszereplő testvérpár (Lu-
cas és Claus), a szüleik (flint és Hinawa), a kutyájuk (Boney), valamint 

Efemer_galeriak.indd   135 2013.05.31.   11:53:22



136 EfEMEr GALÉrIÁK

a barátaik hétköznapi figurák, akik akaratukon kívül keverednek bele a 
történésekbe. A Mother 3 nagyszerűsége a lehetetlen helyzetek képtelen 
és megindító jellegéből, valamint az abszurd és hétköznapi környezetből 
adódik.

A rendhagyó történet első példájaként a Mother 3 transzszexuális felhang-
jait érdemes kiemelnünk. A transzszexualitás a játék legtitokzatosabb sze-
replőihez kapcsolódik, a magukat Magypsynek nevező gender-bending cso-
porthoz. A Magypsyk a Mother 3 világának rejtőzködő, titkos varázserővel 
rendelkező urai (az elnevezés a magic és gypsy szavakat vonja össze). Korta-
lan, ősöreg lények, a világot összetartó Hét Tű őrzői, akik egytől-egyig ál-
dozataivá válnak a maszkos idegenek támadásának. A Magypsyk öltözkö-
dése, mozgása, viselkedése és beszéde egyrészt karikírozott (parókás, női 
ruhába bújt borostás férfiakról van szó), másrészt finom kritikáját nyújtja a 
transzneműséggel kapcsolatos hétköznapi előítéleteinknek. Van egy epi-
zód a játék második felében, ahol a hőseink partra vetődnek egy isme-
retlen szigeten, majd egy különös gomba elfogyasztását követően furcsa 
hallucinációik támadnak. A gombának a játék ezen pontján a karakterek 
megcsappant életerejét kellene regenerálnia, ám ezzel ellentétes hatást 
vált ki. A játékvilág kifordul magából; a szokásos szörnyek ártalmatlan 
és beszédes személyekké, a világban elszórt ajándékdobozok (a Mother 3 
muníciósládái, újabb videojáték-közhely) szemetesládákká változnak át, 
a Magypsyk pedig gyönyörű nőkké lesznek. Az első átváltozott Magypsyt 
először hátulról látjuk, a szokásos hosszú hajjal és női ruhában, és csak 
miután megfordult, akkor válik egyértelművé, hogy ezúttal tényleg nőről 
van szó. Játékosként tudjuk, hogy a dolog csupán illúzió, hogy a nő mögött 
ott rejtőzik a borostás-parókás férfi; és valóban, az illúzió elmúltával ismét 
a drag queen áll előttünk. A perspektívaváltás azonban már megtörtént, a 
későbbiekben már nem csupán a női ruhákba öltözött férfiakat látjuk. Ke-
vés játék képes ilyen bátran és szellemesen ábrázolni a rendhagyó nemi 
szerepeket.

A játék további figyelemre méltó mozzanatai a főszereplő család sor-
sával kapcsolatosak. Hinawa – Lucas és Claus anyja, flint felesége – a 
titokzatos idegenek támadásakor, a történet legelején meghal. A Mother 
3 első fejezete flint szemszögéből mutatja be a történteket. flint utólag 
értesül a maszkos idegenek inváziójáról, és útnak indul, hogy megkeresse 
a családját. Útközben ismerősökkel és menekültekkel találkozik, egyre 
aggasztóbb híreket hall, majd a helyszínen szembesül a történtekkel: Hi-
nawa meghalt, bár a fiai és apósa túlélték a támadást. Hazafelé menet a 
felesége haláláért önmagát okoló flint verekedésbe keveredik a mene-
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kültekkel, akik végül leütik, miközben mások megpróbálják eltakarni a 
látványt a fiai szemei elől. Később, Hinawa temetésekor Claus összetűzés-
be kerül az apjával és a testvérével, majd eltűnik: jóval később az idegen 
hadsereg tisztjeként tűnik fel.

A játék a továbbiakban az anya halálának kétfajta értelmezését, a Lucas 
és Claus közti konfliktust jeleníti meg. A Mother 3 egyik legemlékezete-
sebb pillanata, egy szürreális akció- és álomjelenet, szintén a halott anyá-
hoz kapcsolódik. Lucas és Boney egy léghajó kötélhágcsójába kapaszkod-
va menekülnek, majd lezuhannak; vált a jelenet, egy napraforgómezőn 
vagyunk; Lucas Hinawa szellemét követi, majd leveti magát egy szirt-
fokról. Ismét jelenetváltás, Lucas és Boney egy szénakazalban ébrednek. 
Lucas nagyapja áll előttük, aki közli velük, hogy az álmában megjelenő 
Hinawa kérésére állított szénakazlat a mező közepére. Hinawa többször 
megjelenik a későbbiekben, és valamennyi esetben a fiai sorsát egyenge-
ti. A Mother 3 nem riad vissza a melodrámától, azonban mindvégig a lehető 
legfinomabb módon, és – ami a játék esetében még fontosabb – minimális 
képi eszközökkel adagolja.

A fenti példák közös problémája, hogy bár a maguk helyén valóban 
meglepőek és megindítóak, nem a játszott játékon keresztül, hanem scrip-
telt, előreprogramozott jelenetek során kerülnek kifejtésre. A Magypsy 
átváltozása és Lucasék megmenekülése két játékszekvencia között he-
lyezkednek el, nem játszható, narratív betétként. A Mother 3 nagyszerű 
történeteket visz színre, bár ezek többnyire a központozás szerepét töltik 
be a tényleges játék vontatott és repetitív folyamatában.

Ico

A Fumito Ueda rendezte Ico (Team Ico), sokak szerint minden idők egyik 
legnagyszerűbb videojáték-története, 2001-ben jelent meg a PlaySta-
tion 2 rendszeren. A komplex háromdimenziós térben zajló akció-, rejt-
vény- és platformjáték narratív potenciálját egy nem játszható karakterrel 
(NPC-vel) való erős fizikai és érzelmi kapcsolat adja, közvetve pedig a 
tér, ahol e kapcsolat kialakul. A játék tere egyetlen összefüggő komple-
xum, egy minden elemében a történetet és a nem játszható karakterrel 
való együttműködést kiszolgáló hatalmas kastély. A játék tere viszi előre a 
történetet, és a tér architekturális rejtvényei segítik elő az NPC-hez való 
érzelmi kötődés kialakulását. A játék kerettörténete érdekes, annál is in-
kább, mivel némajátékként kerül bemutatásra: Icót, a szarvakkal született 
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fiút a falujabeliek egy távoli, ismeretlen erődítménybe szállítják, majd a 
hely szellemeinek bemutatott engesztelő áldozatként élve eltemetik. Ico 
kiszabadul, majd találkozik az ugyanott raboskodó yordával, a kastély her-
cegnőjével, akit, mint utóbb kiderül, az anyja tart fogva. Játékosként Icót 
irányítjuk, és rajta keresztül yordát, akit végig kell vezetnünk a tér csap-
dái, rejtvényei és a királynő alattvalói között, miközben lassan feltárulnak 
előttünk a hely titkai.

Az Ico érzelmi mechanizmusa két egymást kiegészítő tényezőre épül, 
yorda gyámolatlanságára és Ico agilitására, valamint egy igen fontos sza-
bályra: Ico képes megfogni yorda kezét, és képes magával húzni a játék 
környezetében. Az ötlet a maga nemében egyedülálló: a játék beszéd nél-
kül, pusztán a testi kontaktus által képes fenntartani a karakterek közti kö-
teléket. Ico és yorda nem értik egymás nyelvét, testbeszéddel és egysza-
vas kiáltásokkal kommunikálnak. Ico a lány karjának cibálásával és maga 
után húzásával irányítja yordát; az utóbbi mechanizmust a karaktermodell 
ragdoll-fizikája, a játék fizikai rendszerének engedelmeskedő tehetetlen-
sége teszi életszerűvé. A játékban minden a két karakter közti fizikai in-
terakcióra épül. A tér léptéke, a karakterek képességei, a dinamikus és 
egymásból következő feladatok szerves egységet képeznek a történettel, 
melyet a játék motorjával készült animációk központoznak. yorda csakis 
Ico segítségével képes eljutni a tér bizonyos pontjaira, illetve kölcsönösen 
függnek egymástól. Ico az akrobatikájával, yorda a varázslataival veszi ki 
részét a kalandból. A játékos a játékidő nagy részét azzal tölti, hogy kézen 
fogva vezeti yordát, és igyekszik megvédeni a rájuk törő füstszerű alakok-
tól, a királynő szolgáitól. A fennmaradó időben megpróbálja megteremteni 
a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket: ajtókat nyit, zsilipeket moz-
gat, pallókat készít elő.

A játékosnak a tér és a karakterek sajátosságai, a játékszabályok keretei 
közt szinte második természetévé válik a yordával való törődés, és igen 
rossz néven veszi, amikor egy kulcsjelenetet követően elveszik tőle a tár-
sát. A korábbi felelősségtől való megszabadulás nem hat felszabadítólag 
rá; sérelemként éli meg, és mindent elkövet yorda visszaszerzéséért. A já-
ték hosszú tanulási folyamata alatt passzív teherből hasznos és nélkülöz-
hetetlen partnerré váló yorda elvesztése a játék szabályaihoz való sikeres 
alkalmazkodás felülírását jelenti. A szabályok módosítása összezavarja a 
játékos kompetenciaérzését, kizökkenti a játék „olvasásából”. A játék leg-
elemibb célja – a lányt egyik pontból a másikba átsegíteni és megvédeni 
– oly mélyen beleivódott a játék terébe, hogy az incidenst követően a tér 
maga is értelmét veszti.
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Az Ico vége különösen figyelemre méltó ebből a szempontból. Miu-
tán a játékos heves és taktikus küzdelemben legyőzte a királynőt, a játék 
véglegesen elveszi tőle az irányítást. Scriptelt animáció következik: Ico 
ájultan hever a trónterem padlóján, és yordán a sor, hogy kimenekítse az 
összeomló kastélyból. Ölbe veszi a fiút, a játék elejéről ismerős földalatti 
kikötőbe viszi, és vízrebocsátja egy csónakban. yorda a partról integet Ico 
után, miközben körülötte lassan összedől a kastély. Az ambiciózus és re-
mekül megkomponált jelenet a korábbi átvezető animációkhoz hasonló 
filmbetét. A hatás nem marad el, azonban egészen mást érez a néző ezen a 
ponton, mint amit a játékos érzett volna, ha nem fosztják meg az irányí-
tástól. Az eljárás a tragédia élét veszi el, a korábban Juul által elmondottak 
értelmében. Érdekes módon Ueda következő játékában, a Shadow of the 
Colossusban (Team Ico 2005) ugyanezen a ponton időlegesen visszakerül 
a játékos kezébe az irányítás: a névtelen hős, miután legyőzte a játék vilá-
gában kóborló tizenhat kolosszust, végül maga is kolosszussá változik át, 
azzá a lénnyé, akivel a játék elején alkut kötött. A Shadow of the Colossus 
a játékszekvenciát követően vált át a biztonságos, szerzőileg uralt filmes el-
beszélésbe; azaz, ha csak rövid ideig is, hagyja, hogy a játékos megízlelje 
a történet végpontján elszabadult erőt. A két játék befejezése nem ugyan-
azt az érzést közvetíti. Az Ico nem használja ki a játék lehetőségét, nem 
engedi, hogy a királynő hatalmát megöröklő yorda bőrébe bújhassunk, 
és végigjátsszuk Ico megmentését. Végignézzük a jelenetet, részesülünk 
a jelenet érzelméből, de nem játsszuk el magát az érzelmet (vö. Herold 
2009).43

Az Ico alapmechanizmusának mélyebb történetét, a másik karakterrel 
való törődés történetét a játék kinetikus rendszere – a karakterek fizikája 
és kinematikája, valamint a játék irányításmodellje – közvetíti, azt a fontos 
körülményt is ideértve, hogy a játékos a megfelelő gomb megnyomásával 
képes megfogni és fogva tartani yorda kezét.44 A kéz megfogása és a ka-
rakter magunk után húzása az inverz kinematika elvein alapul. Az inverz ki-
nematika felel a karakter mozgásáért, ha a mozgás nem belülről, a karakter 
mozgásközéppontjából indul, azaz ha külsőleg vezérelt: a mozgatott test-
rész rántja maga után a test többi részét a megfelelő anatómiai és animáci-

43  Michael Nitsche a hős és a játék kamerájának különválásáról beszél az Ico kapcsán. 
Arról a sajátos megoldásról, hogy a kamera egyszerre próbálja követni Icót és yordát – 
olyannyira, hogy Icót olykor „kamerán kívül” irányítjuk. A Shadow of the Colossusban a nem 
játszott jelenetek alatt is a játékos irányítja a kamerát, ami dinamikus, félig interaktív ér-
zést ad a „felvételnek”. Lásd Nitsche 2008, 110–111.

44  A kézfogás virtuális gesztusának haptikus élményéhez lásd Davidson 2007, 55.
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ós szabályoknak megfelelően. yorda gyámolatlansága és lassúsága ideális 
karakterjegyek az inverz kinematika szempontjából, amit jól ellenpontoz 
az agilis és a játékos által irányított Ico forward kinematikája.45 A törődés és 
szimpátia érzése az itt leírt kinematikus rendszer révén épül fel a játék so-
rán, hogy végül, a történet tetőpontján egy másik médium, a film hatáskö-
rébe helyeződjék át. A játék azon a ponton veszi ki az irányítást a játékos 
kezéből, amikor a szerepek megfordulnak, amikor yorda válna ágenssé, 
mind narratív, mind kinetikus értelemben. Az ágencia megvonása tagad-
ja (és a filmes elbeszélésre bízza) az érzelmek kifejtésének lehetőségét a 
játék keretei között.46

LittleBigPlanet

A Media Molecule LittleBigPlanetje (2008) azt az esetet példázza, ami-
kor az érzelmi és történetbeli mozzanatok a játék kinematikus rendszere 
által kerülnek kifejtésre. A LittleBigPlanet (LBP) igen ambiciózus játék: 
két és fél dimenziós megjelenítésével, gyermekkorunk bábfilmjeire ha-
jazó képeivel, realisztikus fizikájával és anyagmodelljével igen távol áll 
a legtöbb kortárs játék megjelenítésétől és stílusától. Története mond-
vacsinált, tulajdonképpen a játéktér bemutatásának eszköze, ugyanakkor 
keretet biztosít számtalan „valóban jelentős” történet elbeszéléséhez. El-
beszélő kvalitásainál fontosabb a megjelenítése: cartoon verité stílusa azt az 
érzést kelti, mintha a kamera egy ténylegesen, fizikailag létező díszletben 
mozogna (Edge 2007a, 62), egy nyers, hétköznapi textúrákkal borított tér-
ben, mely kartonpapírból, zsákvászonból, fából, különféle textilekből és 
gombokból épül fel, és melyet „kézzel varrott” karakterek népesítenek 
be.47 A LittleBigPlanet miniatűr világa a lehető legrealisztikusabb módon 
kerül bemutatásra. Kamerája a valós filmkamera tehetetlenségét imitálja, 
valószerű motion blur, depth of field, colour correction effektjei amatőrfilmes 

45  Andreas Gregersen és Torben Grodal az Ico irányításrendszerét a játékos mozdulatai – 
és közvetve a játéktér felől – vizsgálják. Lásd Gregersen – Grodal 2008, 78–79.

46  Léteznek köztes esetek, ahol a játékos hatásköre csupán részlegesen csorbul, azaz 
kvázirésztvevőként, a játékon belül maradva éli meg a történéseket. A Half-Life 2 (Valve 
2004), vagy a Metal Gear Solid 4 (Kojima Productions 2008) egyes jelenetei ezt a logikát 
követik: a játékos hatásköre a megszokott hatalmi fantázia keretei közt sérül, ami paradox 
módon növeli a karakterrel és a játékvilággal való azonosulást, közvetve pedig a játékos ér-
zelmi elköteleződését.

47  Hasonló „analóg” esztétika jellemzi a The Neverhood (The Neverhood Inc. 1996) és a 
Lume (State of Play 2011) játékokat.
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jelleget adnak a játéknak. A világításmodell, az árnyékok, a fizika, a ré-
szecskeeffektek szintén az „életre kelt bábszínház” érzését erősítik.

A LittleBigPlanet műfaját tekintve platformjáték, ugyanakkor a taktilis 
és realisztikus fizikai jellemzői miatt ezt többen vitatják. A műfaj kanoni-
kus darabjai – a Donkey Kong, a Super Mario Bros. és társaik – közismerten 
nem valószerű fizikával rendelkeznek, illetve sajátos, idővel kanonikus-
sá vált fizikai kompromisszumok mentén épülnek fel.48 A LittleBigPlanet 
realizmusát nagyban fokozza a játék emblematikus karaktere, a beszédes 
nevű Sackboy, aki megjelenését és mozgását tekintve közelebb áll a báb-
színházak lo-fi világához, mint a videojátékok szemfényvesztő kulisszái-
hoz. Sackboy bábu, melyet nem csupán a játékos mozgat. A játékvilág tár-
gyai és anyagai éppúgy hatnak rá, mint a fizikája; súlya van, gyorsulása, 
fizikai tehetetlenséggel bír, és a mozgásrendszere is eltér a szokványostól. 
Sackboy az aktív (játszható) videojáték-karakterek forward kinematikáját 
(FK) a passzív, külsőleg vezérelt karakterek inverz kinematikájával (IK) 
ötvözi. Amellett, hogy a szokványos módon irányítja, a játékos különféle 
gesztusokat és karikírozott érzelmeket is képes eljátszatni vele. Sackboy a 
futás és ugrás (FK) alapfunkcióin túl önállóan mozgatja a fejét és a karját, 
riszálja a csípőjét, vagy éppen grimaszol (IK). További fontos tulajdonsá-
ga, hogy képes megragadni az erre alkalmas tárgyakat a világában.

A LittleBigPlanet további újdonsága a játék megjelenésekor egyedülál-
ló Create és Share komponense, mely társszerzővé avatja a játékost, illet-
ve közösségi minijátékok sorozatává alakítja a pályák építését, letöltését, 
minősítését, továbbszerkesztését és újbóli megosztását. A LittleBigPlanet 
játékként mutatja be a másutt gyötrelmes pályaszerkesztés folyamatát: a 
szerkesztő üzemmódban összetett fizikai tereket, rube Goldberg-gépe-
zeteket hozunk létre, ahol az általunk irányított karakterek egyszerre épí-
tészek és a pályák tesztalanyai. A játék megjelenését követő két évben 
több mint kétmillió pálya került forgalomba a Create és Share rendszerben, 
köztük számos játékadaptáció. Az utóbbiak egyik kedvelt darabja az Ico 
(Final Version), mely a LittleBigPlanet világába ülteti át Ueda klasszikusát.49

Az eredeti Ico és a LittleBigPlanet-beli feldolgozása közti legalapvetőbb 
különbség, hogy az utóbbi élettelen tárgyként jeleníti meg yorda figurá-

48  Más kérdés, hogy a Super Mario Bros. videojáték-fizikája oly mélyen beleivódott a já-
tékosok köztudatába, hogy az igazán realisztikus kísérletek – mint a LittleBigPlanet – utóbb 
pontatlannak tűnnek. Lásd Swink 2009, 201–228.

49  A játék keresőmenüjében a „Mushroom_Samba” név alatt érhetjük el; a youTube-on 
az „ICO (finished Version) (by Mushroom_Samba)” címen szerepel.
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ját. Az eredeti yorda, mint láttuk, segítségre szoruló, mégis önálló, „élő” 
karakter – az itteni megfelelője azonban szó szerint holt tárgy. Az utóbbi 
hiányosságot az a körülmény ellensúlyozza, hogy a LittleBigPlanet taktilis 
világában a dolgok anyagi tulajdonságai éppen olyan fontosak – ha nem 
fontosabbak –, mint a játéktér kialakítása, a karakterek, vagy az ellenfe-
lek mesterséges intelligenciája. Az Ico (Final Version) – részint kénysze-
rűségből, részint az eredetijéből adódóan – üvegtalpakon csúszó virtuális 
papírmasé-figuraként ábrázolja yordát, „aki” könnyedén megragadható a 
karakterünk által. yorda végsőkig vitt passzivitása három szinten fokozza 
a feldolgozás érzelmi potenciálját: (1) a nosztalgikus utalások, (2) a perfor-
mancia és (3) a taktilis élmény szintjén.

(1) A nosztalgikus utalások egyértelműek. Az Ico (Final Version) az ere-
deti játék emlékezetes pillanataira és helyszíneire játszik rá, és ennek 
megfelelően alakítja ki a terét. Az eredeti játék összes helyszínét bejárjuk 
a LittleBigPlanet virtuális skanzenjében, az áldozati helyiségtől az emble-
matikus szélmalmon át a királynő trónterméig. A történet legfontosabb 
elemei – a yordával való találkozás, a királynő szolgáival folytatott küzdel-
mek, a yorda elveszítése utáni földalatti utazás, a mágikus kard megtalá-
lása, majd a királynővel való leszámolás – szintén megjelennek a feldol-
gozásban. Az utalások feltételezik ugyan az eredeti jelenetek ismeretét, 
ugyanakkor nélkülük is követhető a történet. yorda passzivitása a legje-
lentősebb változás az eredetihez képest, és minden ennek rendelődik alá 
a feldolgozásban. A játéktér kialakításának legfontosabb szempontja, hogy 
képesek legyünk végigvonszolni rajta a papírmasé yordát, és a rejtvények, 
csapdák, különféle akadályok elhelyezése sem írhatja felül ezt a szabályt. 
Az utóbbiak, míg az eredeti játékban nélkülözhetetlen műfaji elemek, itt 
a történetet előrevivő elemekké minősülnek át.

(2) Van egy pont az Ico (Final Version) elején, ahol a pálya szerzője felál-
lított egy virtuális fotókamerát egy kőpaddal szemben. A kőpad az eredeti 
játék mentési pontjaira utal (mentéskor szó szerint le kellett ültetnünk 
Icót és yordát a padokra), a kamerának pedig az a feladata, hogy pillanat-
felvételt készítsen az előtte elhaladó Ico-Sackboyról és papírmasé-yordá-
ról. A LittleBigPlanetben az efféle fotók virtuális matricaként működnek, 
bármire felragaszthatók játék, vagy pályaszerkesztés közben. Az automati-
kusan rögzített felvétel a játék felugró menüjéből érhető el, és a megfelelő 
kapcsolók aktiválására szolgál – emellett, és itt elsősorban erre utalnék, sa-
játos érzelmi eszközként működik. A kőpadhoz rendelt kamera lefényké-
pezi Icót és yordát; a játékos hallja az expozíciót jelző hangot, konstatálja 
az Ico-utalást, majd megfeledkezik az egészről. A látszólag mellékes moz-
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zanat húsz perccel később, a pálya legvégén tér vissza, ahol egy feltűnő 
módon elhelyezett képkeretben újabb kapcsolót látunk, ami emlékeze-
tünkbe idézi a korábbi fotót. Kiválasztjuk a képet a menüből, beragaszt-
juk a keretbe, és egy szelet dinnyét kapunk jutalmul. Ismét nosztalgikus 
utalásról van szó: az eredeti Ico a kastéllyal szomszédos tengerparton ért 
véget, és a békésen dinnyét eszegető Ico és yorda képével zárult. A fotó 
az eredeti játékra vonatkozó allúzió, az adaptáció pedig – egy viszonylag 
komplex cselekvéssoron keresztül – végrehajtatja a játékossal az allúzió 
megfejtését.

(3) Az Ico (Final Version) végső, elementáris érzelmi hatását a taktilis 
élmény biztosítja. A remake hatásmechanizmusa a következő: vegyük az 
eredeti játék alapszabályát – a passzív, nem játszható karakter megraga-
dásának és magunk után húzásának lehetőségét –, alkalmazzuk és köves-
sük a szabályt az új környezetben, majd változtassunk rajta. Sackboy-Ico 
végigvonszolja a pályán a papírmasé yordát – csapdákon, ellenfeleken és 
különféle akadályokon keresztül –, majd elveszíti. Megtalálja és legyőzi a 
királynőt, elveszíti az eszméletét, majd a kastély kikötőjében éled újra. Az 
ismerős búcsújelenetet látjuk, yorda a partról integet Ico után, ám ezúttal 
a jelenet nem vált át filmbetétbe. Megváltozott a történet közvetítésé-
nek módja: Ico kiszállhat a csónakból és megpróbálhatja magával vinni 
yordát, ekkor azonban furcsa dolog történik. Megérinti a társát, mintegy 
megszokásból, és abban a pillanatban hamuvá porlik – majd a következő 
pillanatban újraéled a csónakban. Többszöri próbálkozás után tudatosul 
a játékosban a tény, hogy Icónak egyedül kell távoznia a lassan elinduló 
csónakkal, hogy yorda az új királynő, és hogy módosult a játék alapszabá-
lya. A változást a papírmasé alak új, fekete színe jelzi: yorda immár nem 
megérinthető.

Az Ico (Final Version) eljátszatja velünk a jelenetet, játékosként mélyeb-
ben bevon a döntései következményeibe, mint korábban, passzív meg-
figyelőként. A játék érzelmi hatása ezúttal nem az ágencia részleges vagy 
teljes megvonásából adódik: nem veszi ki az irányítást a kezünkből, mint 
az Ico vagy a Mother 3 esetében, hanem megváltoztatja az érzelmi hatás 
alapjául szolgáló eredeti szabályt. A másik karakter megérintésének takti-
kus örömét kioltó új szabály a játszott játék eszközeivel írja újra a találko-
zás, a közös menekülés és a veszteség történetét.
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A veszteség történetei

Az Ico (Final Version) a karakterek érzelmi dinamikáját nem a hagyomá-
nyos elbeszélő technikákon keresztül jeleníti meg (voiceover, filmbetét, 
scriptelt jelenetek), hanem a játék keretei közt, a játszott játék eszközei-
vel. rögzíti a szabályokat, hozzászoktatja a játékost a szabályokhoz, majd 
miután ösztönösen használná a rendszert, drasztikusan korlátozza a kar-
aktere képességeit. A játék csupán részlegesen veszi ki az irányítást a játé-
kos kezéből; látszólag meghagyja az esélyt, hogy közbeavatkozzon, majd 
hagyja, hogy elbukjon. Az ágencia megvonása, a játékosi kompetencia és 
omnipotencia korlátozása, valamint a veszteség érzése szerves kapcsolat-
ban állnak egymással. A képességektől való megfosztottság élménye a tör-
ténet szintjén a nem játszható karakter elvesztésével azonosul.

Steven Poole fontos összefüggésre mutat rá a videojáték esztétikai hatá-
sa és a játékosi hatáskör korlátozása között. Mint írja, „[a] játékos hatáskö-
rének kreatív módon történő korlátozása a játékdesign meglepő eszköze. 
A prózairodalomból vett hasonlattal élve: a videojáték szinte kizárólag cse-
lekvő igealakot használ, és figyelmen kívül hagyja a passzív igék esztéti-
kai lehetőségeit” (Poole 2009, 122). Az ilyesfajta közvetlenség kevés teret 
enged a reflexiónak. Az események gyors egymásutánja, a mindenhatóság 
érzése nem engedi, hogy a játékos a játék mechanikus esetlegességei, a 
triviális játékkoncepciók mögé lásson. A kompetencia érzése, a sodró él-
mény folytonossága elfeledteti vele annak lehetőségét, hogy vannak hely-
zetek, amelyekben kifejezetten előnyös a passzív igék használata. Az ana-
lógia túlfeszítése értelmetlen, az azonban nyilvánvaló, hogy a közvetlen 
beavatkozás lehetőségének korlátozása, az ágencia megvonása alapvetően 
kiaknázatlan lehetősége a kifejezésformának.50

A játékos hatáskörét korlátozó kivételes esetek általánosan a cselekvés, 
az aktivitás felől határozzák meg a jelenséget. A képességeiben időlege-
sen korlátozott, fizikailag gyenge karakter az agilis és kompetens ellenfe-

50  Torben Grodal szerint „a hipotetikus világban való cselekvés szimulált élményéért 
játsszuk a játékot” (Grodal 2009, 175). Mint írja, „[a]z ágencia és az interaktivitás érzésével 
kapcsolatban kulcsfontosságú az élmény megváltoztatásának képessége. A való életben is 
megtapasztalhatom az ágenciát: elmehetek Olaszországba, ami megváltoztatja az Olasz-
ország-élményem, […] ugyanakkor alapvetően nem változtatja meg a világot, amelyben 
az élményt átélem. […] Nem változtathatom meg a játékvilág alapvető szerkezetét, ahogy 
Olaszországot sem változtatom meg a látogatásommal. Ez a fajta interaktivitás elsősorban 
nem az adott világ megváltoztatásáról szól, hanem az élményt átélő személy mentális álla-
potának megváltozásáról” (uo.).
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lek felől nyer értelmet, hogy később – a megfelelő eszközök, képességek 
birtokában – maga is aktívvá, kompetens cselekvővé váljék. A videojáték 
esetében a játékosi kompetencia korlátozását az akció korlátozásaként él-
jük meg: rendhagyó effektusként, a normál játékosi tevékenység felfüg-
gesztéseként. Az Ico (Final Version) példája azt mutatja, hogy mindez nem 
törvényszerű, hogy az ágencia megvonása olykor kimondottan gazdagítja 
a játékélményt. Képes arra, hogy felidézze a veszteség érzését, mind a tör-
ténet, mind a játszott játék szintjén. A fejlesztők és kritikusok dolga, hogy 
kihasználják a benne rejlő lehetőségeket, hogy kivezessék a médiumot a 
mindenhatóság bűvköréből.
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A játék önérvénye mellett hitet tevő ludológusok kedvelt vesszőparipája 
Janet Murray Tetris-elemzése (1997), a videojáték-kritika egyik legtöbbet 
hivatkozott szövege. Murray a cikkében amellett érvel, hogy a Tetris (A. 
Pajitnov 1985) a kilencvenes évek Amerikájának életérzését viszi színre. 
Annak a hétköznapi tapasztalatnak az allegóriája, „hogy ki vagyunk szol-
gáltatva a teendőink folyamatos bombázásának, hogy bele kell férnünk a 
sürgető határidőinkbe, és hogy helyet kell teremtenünk az asztalunkon 
a következő támadásig” (Murray 1997, 144). A Murray írását követő ne-
heztelő kritikákat a korábbi fejezetekben tárgyalom; itt csupán az állítás 
imént idézett második felével foglalkozom, mely – a bírálatok ellenére 
– valóban érvényes kijelentés Pajitnov játékával kapcsolatban. A Tetris a 
videojáték egyik leghatásosabb mechanizmusára épül, a játék sürgetésére 
(urgency): állandó és egyre fokozódó nyomásnak veti alá a játékost, melyet 
a megnyugvás rövid és ideiglenes pillanatai központoznak, és mely végül 
elkerülhetetlenül vereséghez vezet. A játék sürgetése a játékérzéshez ha-
sonlóan obskúrus, nehezen megragadható minőség, ugyanakkor gyakran 
elhangzó kifejezés a médiummal kapcsolatban. A legváltozatosabb össze-
függésekben és értelemben említett varázsszó, melyet hol az interakció 
szinonimájaként, hol a játék imperatívuszaként, hol pedig narratív kifeje-
zésként (az elbeszélés sürgetéseként) használunk.

A játék sürgetésének definíciói változatosak. Érthetjük alatta a győze-
lem folyamatos sürgetését, vagy – mint a Tetris esetében – az elkerülhe-
tetlen kudarc miatti szorongást (Atkins 2003, 70–77). Másutt játékmecha-
nikai fogalomként értjük, a játék szabályaiból adódó szükségszerűségként 
(a király „sürgető” jelenléte a sakktáblán), vagy a fejlesztők tudatos stra-
tégiájaként (a királyra vonatkozó szabályok sürgetése) (Oxland 2004, 13). 
A játékot dialógusként értelmező szerzők a játék sajátos etikai imperatívu-
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száról beszélnek: a játék visszacsatolásos folyamata intenzív reakcióra, in-
terakcióra késztet, azaz játékosként kitesszük magunkat a játék kérdésé-
nek és a válasz sürgető kényszerének (Crawford 2003c; Silverstone 2003). 
Az értelmezők egyetértenek abban, hogy a játék sürgetése elsősorban idő-
beli kényszerként értendő; mechanizmusai és szabályai gyors és azonnali 
reakcióra késztetnek, „mielőtt lejár az időnk”. A játék sürgetése a kon-
templáció és reflexió ellenében hat, általános értelemben pedig azt jelzi, 
hogy a játékban elsősorban cselekvőként vagyunk jelen – azaz mindenek-
előtt az a dolgunk, hogy játsszunk. A videojáték különös hatékonysággal 
képes kiszolgálni a vereség elkerülésére vonatkozó ösztönös igényünket; 
ugyanakkor elmondható, hogy a játékban „nincs mód arra, hogy elbúj-
junk, és nem takarózhatunk a balszerencsével vagy a véletlen balesetek-
kel” (Turkle 2003, 512). Aktív ágensként a mi kezünkben van az irányítás, 
és meg kell felelnünk a játék által támasztott követelményeknek.

A játék sürgetése az időbeli mellett térbeli korlátozásként is megélhető. 
A kényszer ilyenkor a játéktér kiterjedésére, felfedezésére és a játékvilág 
akadályaira vonatkozik. A játék időbeli kényszeréhez hasonlóan a térbeli 
sürgetés kapcsán is igaz az, hogy minél erősebb az eredeti kényszer, annál 
hatásosabb a végeredmény (King – Krzywinska 2006, 90). A játék térbeli 
kényszere emellett a történetének sürgetésével is összefügg: a nemlineá-
ris játéktér, a játékos lehetőségeinek túlzott bősége gyengíti a játék sürge-
tő narratív kényszerét, mivel a nemlineáris térben „a játékost semmi sem 
motiválja, hogy ezt vagy azt a dolgot tegye” (Poole 2004, 101). Az összetett 
játékvilággal, több száz küldetéssel és narratív ambíciókkal rendelkező já-
tékok úgy oldják fel a játék túlzott szabadsága és a történet feszültsége 
közti ellentmondást, hogy időről-időre kiveszik az irányítást a játékos ke-
zéből, és scriptelt jelenetekkel – előreprogramozott vagy előrenderelt ani-
mációkkal – lendítik előre a történetet. Gyakran elhangzó vád a narratív 
videojátékkal kapcsolatban, hogy sablonos és fáradt toposzokkal dolgozik, 
holott a narratív elemei elsősorban a játék sürgetését szolgálják. A legtöbb 
játék valamely extrém krízishelyzettel foglalkozik, ami nagyban fokozza 
a játék sürgető érzését, illetve „az extrém mennyiségű erőszakot is meg-
győzően igazolja” (Crawford 1984, 19).

A videojáték idő- és térbeli kényszerei, sürgetése kapcsán a játék hang-
jaira is ki kell térnünk. A játék hangjai dinamikusak és interaktívak, köz-
vetve vagy közvetlenül a játékos által időzítettek, azaz alapvetően nem a 
diegézishez igazodnak. (A diegetikus filmzene és filmhang kapcsán azt 
látjuk, hogy bár hasonlítanak a játékbeli megfelelőikhez, működésük 
alapvetően eltér a játék hangjaiétól.) A játék feszültségét növelő han-
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gok – vagy a hiányuk (Vorderer – Bryant 2006, 242) – a filmhang sze-
repéhez hasonlóan jól dokumentáltak, affektív erejük közismert. A hang 
magassága és tempója, a közeledő veszélyre vagy a játékvilág változásaira 
figyelmeztető szerepe a fejlesztői eszköztár hasznos eszközei (Grimshaw 
2010). A játékhang sürgetése az interaktív kontextusból adódik: „a han-
gok tényleges szerepéhez különböző helyzetekben különböző sürgősség 
társul, még ha tökéletesen azonos hangokról van is szó” (Jørgensen 2008). 
A metrum és a hangnem manipulációja szintén fokozzák a játék freneti-
kusságát: a zene üzemet vált, vagy kihagy egy ütemet, ami azt az érzést 
kelti bennünk, hogy fogytán az időnk (Newman 2004, 78).

A játékok igen változatos eszközökkel rendelkeznek a tempó és a sür-
gősség befolyásolására. A felsorolt tér-, idő- és hangzásbeli lehetőségeken 
túl elsősorban játékmechanikai eszközökkel „váltanak ütemet”: lelassítják 
és felgyorsítják az akciót, játékmódot és karaktert váltanak, megváltoz-
tatják a perspektívát és a megjelenítés stílusát. Gyakran egyszerre több 
hasonló eljárást is alkalmaznak, és ötletes megoldásokkal érzékeltetik a já-
ték sürgetését. A játék sürgetésének érzékeltetéséhez természetesen nem 
muszáj közvetlen, a játék irányítását és érzését befolyásoló eszközökhöz 
folyamodnunk, mivel az absztrakt összetevői révén is alakítható. A játék 
feszültségét általában véve „a játék imperatívuszának belsővé tételével 
azonosíthatjuk” (Hammond 2011), azaz a játékosnak azonosulnia kell a 
játék ütemével, mechanizmusaival és szabályaival, meg kell értenie az in-
tencióit és fel kell vennie a sebességét.

A játék sürgetése túlmutat a videojáték sürgetésén. Tudvalévő, hogy a 
videojáték számos műfaja a társasjátékból és az asztali szerepjátékból nőtt 
ki, hogy felhasználói felületei sokat köszönhetnek az asztali játékok gra-
fikai konvencióinak és ikonográfiájának, és hogy a játékmenete és nyel-
ve egyértelműen visszavezethető a kockadobás, a karakterfejlődés, vagy 
a speciális képességek mechanizmusaira (King – Borland 2003). A hatás 
kölcsönösnek mondható: számos társasjáték imitálja a videojátékot – pél-
dául a Super Dungeon Explore (Soda Pop Miniatures 2011), vagy a Risk: 
Legacy (Hasbro 2011) –, és több videojáték működik kvázitársasjátékként 
– például a Culdcept (OmiyaSoft 1997), vagy a Mario Party (Hudson Soft 
1998).51 A továbbiakban egyetlen társasjáték elemzésével a játék sürgeté-
sének általános jellemzőivel foglalkozom.

51  A Risk: Legacy érdekességét az adja, hogy a társasjáték műfajában egyedülálló módon 
permanens fizikai változtatásokra kényszeríti a játékosokat. Választások elé állítja őket, és 
a döntéseiknek megfelelően íratja át velük a játéktáblát: a játékosok kézzel írnak és matri-
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Ghost Stories

Az Antoine Bauza által tervezett Ghost Stories (Repos Production 2008) kü-
lönös hatékonysággal viszi színre a játék sürgetését. Az egy–négy játékos 
által játszható táblásjáték a kínai mitologikus folklór, valamint a hongkon-
gi harcművész- és kísértetfilmek világát idézi. Az egzotikus téma felada-
ta, hogy kontextust adjon a játéknak, és segítse a szabályok megértését 
(Mayer – Harris 2010, 115). A kerettörténet szerint „a Középső Birodalom 
egy névtelen falujában rejtették el Wu-feng, a ’kilenc pokol ura’ urnáját, 
aki visszatért az élők világába, hogy bosszút álljon. Négy taoista szerze-
tes fogadalmat tett, hogy megvédik a falut Wu-feng reinkarnációjától és 
szolgáitól…”. Bonyolult és sikeres összjáték áll fenn a téma és a játékme-
net között: a játék hatásosan érzékelteti a falura, azaz a játéktáblára rátörő 
szellemek végtelen áradatát, és az ellenük folyó kétségbeesett küzdelmet.

A Ghost Stories sürgetése a szabályok és a játékmenet ismeretében ért-
hető meg igazán. A játék moduláris táblája – a falu maga – kilenc lapból áll, 
melyet 3x3-as négyzetrácsként rendezünk el. A rács oldalaihoz újabb táb-
lákat illesztünk, és ezekre helyezzük a szellemek kártyáit és a szerzetesek 
képességeit jelző zsetonokat. A játék csupán egyetlen módon nyerhető 
meg, de több módon is elveszíthető: a győzelem egyedüli feltétele, hogy 
a faluban mozgó négy szerzetessel visszaverjük a körönként érkező újabb 
és újabb szellemeket, majd a játék végén magát Wu-fenget. (Megfelelő 
szabályok tartoznak a falu épületeit és hagyományos intézményeit jelző 
lapokhoz – teaház, buddhista templom, taoista oltár –, melyek szintén a 
segítségünkre szolgálnak.) A játszma háromféleképpen veszíthető el: 1) a 
szellemek a falu kilenc helyszínéből négyet elfoglalnak, 2) nem űzzük el 
Wu-fenget a legutolsó szellem érkezéséig, illetve 3) a szellemek támadá-
sai során elfogy a szerzetesek életereje.

cákat ragasztanak a táblára, kártyákat tépnek szét és lepecsételt borítékokat bontanak fel. 
A tábla végleges és egyedi verziója körülbelül tizenöt játszma után alakul ki, azaz fizikailag 
mindvégig magán hordozza a korábbi játékok stratégiai és diplomáciai döntéseit, az adott 
készlet egyedi történetét. Az eljárás a videojáték moduláris szerkezetét és permanens, 
progresszív változásait idézi: a kiegészítő küldetés (expansion), a letölthető tartalom (down-
loadable content), a játék közben megnyíló tartalom és az automatikus mentés megoldásait. 
A Risk: Legacy azonban továbbmegy ezeknél: szó szerint végleges és visszafordíthatatlan 
döntések elé állítja a játékost. Példája rendkívülinek mondható mind a társasjáték, mind 
a videojáték műfajában.
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A játék körökre, ezen belül „jin és jang” fázisokra oszlik. A jin fázisban 
a játék mechanizmusai működnek: új szellemek jelennek meg a táblán, és 
érvényesül a már a táblán lévő társaik hatása. A jang fázis alatt a játékosok 
megpróbálják kiűzni a faluból a szellemeket, megkísérlik helyrehozni az 
általuk okozott károkat, és csapdákat állítanak a soron következő kísér-
teteknek. A szellemek hatása és tulajdonságai változóak: egyes típusaik 
a megjelenésükkor újabb szellemeket idéznek meg, vagy automatikusan 
elfoglalják az előttük álló mezőt (azaz épületet); mások a kiűzésükig kö-
rönként érvényesítik negatív hatásukat (csökkentik a szerzetesek életere-
jét, újabb épületet szállnak meg stb.). A szellemek kiűzése legtöbbször 
fontos következményekkel jár: távozásuk növelheti a szerzetesek élet-
erejét, illetve véletlenszerű átokkal sújthatja a falut. Az egyes szellemek 
erejét a kártyáik megfelelő színe és száma jelzi; kiűzésük sikerét a színes 
(tao) kockák eredménye és az adott szerzetes birtokában lévő színes (tao) 
zsetonok száma határozza meg. A szelleműzés sikeres, ha a zsetonok szá-
ma plusz a kockadobás eredménye eléri a kártyán szereplő értéket.

A játék feszültsége a kiélezett döntéshelyzetekből következik: egyet-
len rossz lépés, téves helyzetfelismerés és sikertelen szelleműzés kataszt-
rofális következményekhez vezethet. A szellemek sorrendje, a hatásukat 
képviselő kocka (curse die), vagy a kiűzésükkor használt színes (tao) koc-
kák révén a véletlen több szinten is megjelenik a játékban, és csupán át-
gondolt stratégiával mérsékelhető a hatása. Az újabb és újabb szellemek, 
az összetett és egymásra épülő feladatok körönként új rejtvényt eredmé-
nyeznek, melyet kollektíven, egymást támogatva és kellő előrelátással kell 
megoldanunk. A Ghost Stories kooperatív játék,52 közelebbről azt az alfaját 
képviseli, melyben a résztvevők vállvetve küzdenek a játék folyamatos 
offenzívája ellen, és kevés az esélyük a győzelemre (ugyanerre a hatásra 
épül a Pandemic [2008] és a Yggdrasil [2011]). A Ghost Stories megköveteli a 
kooperációt, mivel együttműködés nélkül játszhatatlan és megnyerhetet-
len: a szerzetesek egyedi képességekkel rendelkeznek, így valamennyien 
kiveszik részüket a győzelemből (így van ez akkor is, ha mindeközben a 
játékosok a játék végi győzelmi pontokért versengenek). Az intenzív ko-
operatív játék nem tartalmaz üresjáratot; a játékosok folyamatosan straté-

52  A műfaj legismertebb mai példái az Arkham Horror (2005), a Battlestar Galactica (2008) 
és a Shadows Over Camelot (2005); korábbi képviselői a Scotland Yard (1983), a The Fury of 
Dracula (1987) és a Lord of the Rings (2000).
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giákat és lehetőségeket latolgatnak, és részfeladatokat oldanak meg. Vagy 
a közös győzelmen osztoznak, vagy közösen szenvednek vereséget a játék 
mechanizmusaitól.53

A Ghost Stories stratégiai apróságai – a falu kilenc helyszínének sajátossá-
gai, a szerzetesek képességei, a Yin-Yang és Power zsetonok – tovább fo-
kozzák a játék feszültségét és sürgetését. Valamennyi játékos rendelkezik 
egy darab Yin-Yang zsetonnal, mely a kilenc helyszín speciális képességeit 
aktiválja (az adott szerzetes elhelyezkedésétől függetlenül), és mint ilyen, 
végszükség esetén használható carte blanche. A Power zsetonok a szer-
zetesek képességeit aktiválják: újabb lépést /kockadobást biztosítanak, 
gyengítik a szellemeket, újabb színes (tao) zsetonokkal látják el az aktív 
szerzetest stb. A Power zsetonok többször felhasználhatóak a játék során: 
aktiválásukat követően a tábla középső mezőjére helyezendők, ahol ismét 
felvehetők a szerzetesek által. Az utóbbi szabály újabb lehetőség elé ál-
latja a játékost: eldöntheti, hogy visszaszerezze-e a zsetonjait, vagy a köz-
vetlen veszélyekkel foglalkozzon. A falu helyszínei hasznos eszközökkel 
és újabb lehetőségekkel szolgának a szellemek visszaveréséhez. Egyes 
épületek a szellemek semlegesítésében segítenek (buddhista templom), 
mások a szerzeteseket regenerálják (teaház, temető), illetve a szellemek 
hatását ellensúlyozzák (taoista oltár).

A játékos döntéseinek nehézsége részint a szerzetesek elhelyezkedésé-
ből következik, mivel a képességeik és a szelleműzés csakis a megfelelő 
mezőkön működnek (a szerzetesnek közvetlenül az ellenfele mellett kell 
állnia szelleműzéskor). A játékosnak ily módon nem csupán előre kell ter-
veznie több lépést, de az új szellemek érkezésével folyamatosan korrigál-
nia és prioritizálnia kell a teendőit. Az előretekintő stratégikus játék mind-

53  Hasonló mechanizmusok és játékmenet jellemzik a Forbidden Islandet (Matt Lea-
cock, 2010), melyet – a témájától és az apróbb szabálybeli különbségeitől eltekintve – a 
Ghost Stories párdarabjának, leegyszerűsített változatának is tekinthetünk. A játéktábla itt 
is moduláris, mint a Ghost Stories esetében, és egy folyamatosan süllyedő szigetet jelenít 
meg: a véletlenszerűen elrendezett lapok – a tengerszint emelkedését jelzendő – meg-
fordíthatóak, illetve visszafordíthatóak a játék során. A játék körökre osztott: a játékosok 
végrehajtják a megfelelő lépéseket, érvényesítik a karaktereik képességeit, visszafordítják 
a „víz alá” került lapokat, kártyákat húznak a megfelelő paklikból. Elszenvedik a kár-
tyák hatását, majd továbbadják a stafétát a következő játékosnak. A játék feszültségét az 
adja, hogy a sziget egy része a játék kezdetekor máris víz alatt van, a vízszint pedig egyre 
emelkedik; illetve, hogy körönként adott számú cselekvést hajthatunk végre. A játékosok 
folyamatosan a lehetséges részfeladatok között válogatnak, és sosincs idejük valamennyi 
teendő elvégzésére: összetett rejtvényeket oldanak meg, előre terveznek és áldozatokat 
hoznak a későbbi jutalom reményében.
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végig létfontosságú, mivel a pusztán az aktuális helyzetre reagáló taktikus 
játék mellett a játszma megnyerhetetlen. A BoardGameGeek recenzense 
hat pontban foglalja össze a játékbeli teendőink prioritásait: (1) a falura 
vonatkozó közvetlen veszély, (2) a kísértetek által elfoglalt mezők száma, 
(3) a felhasználható yin-yang zsetonok száma, (4) a szerzetesek életerejé-
re (az ún. Qi – e: csí – pontokra) vonatkozó közvetlen veszély, (5) a szer-
zetesek képességeit korlátozó veszély, és (6) a lehetséges jutalom szerint 
(Norwood 2009). A hat pont a játék elveszítésének feltételeihez igazodik, 
és ezeknek megfelelően kell módosítanunk a körönkénti (stratégikus) és 
lépésenkénti (taktikai) döntéseinket. Az új szellem érkezésekor figyelem-
be kell vegyük az életerejét és színét, valamint a közvetlen és közvetett 
fenyegetését: kísértőről (haunter), vagy a falubelieket a jelenlétével gyötrő 
(tormentor) változatról van-e szó? Aktívak-e a csapdáink – a szerzetesek 
által a szellemek mezőire kitehető Buddha-szobrok –, és elhelyezhető-e 
rajtuk az adott ellenfél? Birtokoljuk-e a yin-yang zsetont, hány Power és 
Qi zsetonnal számolhatunk, felhasználható-e a többi szerzetes a szellem-
űzéskor, illetve hány színes (tao) zsetonnal rendelkezünk? A szellemek 
színe határozza meg, hogy hová helyezhetjük őket; képességeik és élete-
rejük általános stratégiákat vonnak maguk után.54 A fentiek nyomán vilá-
gos, hogy a folyamatosan érkező szellemek mellett a játékos alapvetően a 
lehetőségek bőségével viaskodik.

A Ghost Stories a szerzői játék55 (designer game) kategóriájába tartozik, me-
lyet Mayer és Harris három fő vonásra vezet vissza: a szerzői játék (1) tar-
talmazza ugyan a véletlen elemét, bár nem jellemzi oly mértékben, mint 
az ún. amerikai stílusú játékokat (Ameritrash, thematic games). (2) A szerzői 
játék absztrakt, információgazdag környezetet teremt, illetve (3) bonyo-
lult döntések elé állítja a játékost. Bár mindhárom vonás jellemzi a Ghost 
Storiest, sürgető érzése jórészt az utóbbi jellemzőből következik. A játék 
„arra kényszeríti a játékost, hogy éles figyelemmel kövesse a folyamato-
san változó játékkörnyezetet, hogy végtelen alapossággal vegye sorra a 
lehetőségeit, és mindeközben kiértékelje a saját és mások játékát” (Ma-
yer – Harris 2010, 6). A szerzői játék további mechanizmusai – a szabad 

54  Az 1-2 ponttal rendelkezőket érdemes a tábla sarkaira helyeznünk (szelleműzésen-
ként így két ellenfél is hatástalanítható), 3-4 pont esetén viszont érdemes a középső mező-
ket használnunk, és hosszú távon foglalkoznunk az eltávolításukkal.

55  A „szerzői játék” azért tűnik találóbb elnevezésnek, mint a „fejlesztői játék”, mivel 
Mayer-Harris itt az olyan európai (elsősorban német) játékokra utal, melyek a címükben 
hordozzák az alkotóik nevét – pl. Reiner Knizia’s Poison (Reiner Knizia 2005).
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mozgás a táblán, a körökre osztott és szimultán cselekvés, a szerepek és 
speciális képességek, a kompetitív és kooperatív játék, a játék végi ösz-
szegzés és pontszámítás – szintén jellemzőek a Ghost Storiesra. Mayer-Har-
ris a szerzői játékot a Eurogame műfajával hozza összefüggésbe (zömmel 
német eredetű, absztrakt, „elegáns” és drámaiatlan játékokról van szó), 
azaz megkülönbözteti az Ameritrash (erős tematikájú, drámai, kompetitív 
és szerencsealapú) játékoktól. A Eurogame-Ameritrash megkülönböztetés 
természetesen problematikus, mivel a legtöbb társasjáték mindkét típus-
tól kölcsönöz: „adott mechanizmusok és minőségek adott design-filozófi-
ák felé tartanak, de nincsen olyan mechanizmus vagy minőség, mely ki-
zárólag egy adott műfajon belül létezne” (Kalgreen 2007). A Ghost Stories 
eredeti ötleten alapuló, összetett és elegáns, absztrakt mechanizmusokra 
épülő játék – ennyiben a Eurogame kategóriájába sorolható. A horror téma, 
a hangzatos cím, a harsány megjelenítés, a rengeteg komponens és plasztik 
figura ugyanakkor az Ameritrash jegyei, és kevésbé jellemzik a Euro-stílusú 
játékokat. A Ghost Stories-t emellett alig jellemzik az Ameritrash drámai je-
gyei, a véletlen és a konfliktus, vagy a játékos eliminációja. Drámáját nem 
a véletlen, vagy a játékosok vitái adják, hanem a véletlen eseményekre 
való közös felkészülés és a koordinált legyőzésük nehézségei.

A Ghost Stories szabályrendszerét tovább bonyolítják, a játékosok lehető-
ségeit pedig fokozatosan beszűkítik a nehézségi szintjei. A fent leírt sza-
bályok a kezdő szintre (initiation) vonatkoznak. A későbbi szintek újabb 
szabályokat vezetnek be: a normal szint korlátozza a Qi és tao zsetonok szá-
mát, a nightmare megtriplázza Wu-feng inkarnációit, a hell pedig megfoszt 
bennünket a yin-yang zsetonoktól. Kezdő és normál szinten Wu-feng az 
utolsó tíz szellem előtt lép be a játékba, azaz tíz körön belül kell legyőz-
nünk. Magasabb szinteken tíz kártyánként új inkarnációk lépnek színre, 
ami nagyban megnehezíti az eleve kilátástalan küzdelmet. A játék feszült-
sége az első körök után, Wu-feng legyőzéséig fokozatosan nő,: „minden 
egyes kör újabb krízis, melyet meg kell oldanunk. […] Játékosként az 
a dolgunk, hogy a lehető leghatékonyabb módon, a lehető legkevesebb 
költséggel reagáljunk [a felmerülő nehézségekre]” (Michiels 2012).56

A játék előrehaladtával egyre kockázatosabb döntéshelyzetekkel szem-
besülünk. A Ghost Stories a legsikeresebb stratégiai játékokhoz hasonlóan 

56  Az alapjáték kiegészítései – a White Moon (2009) és a Black Secret (2011) – újabb szabá-
lyokat vezetnek be. Az előbbiben a szokásos teendőink mellett a falubelieket is meg kell 
mentenünk; az utóbbiban pedig magát Wu-fenget irányítjuk.
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„hagyja, hogy addig válogassunk a lehetséges cselekvések között, míg-
nem érünk egy pontig, ahol vagy magunk döntünk úgy, hogy megállunk, 
vagy a játék szembesít a cselekvéseink negatív következményeivel” (Ma-
yer – Harris 2010, 114). A játék létrejövő elbeszélései, a körök és játsz-
mák történései drámaiak; a játékosok személyiségéből, stratégiáiból és 
kooperációjából, valamint a véletlen szerepéből adódóan játszmánként 
más-más szempontból katartikusak. A játék feszültségét a könyörtelen of-
fenzíva, a folyamatosan változó válság kezelése adja, valamint a kudarc 
folyamatos közelsége. A kudarc különösen fontos minőség a játékhoz való 
viszonyunk szempontjából, mivel új részletek és stratégiák felfedezésére 
késztet (Juul 2008, 237, 249). A kudarc lehetősége – és az, hogy együtt fe-
lelünk a kudarcért – fokozza a játék örömét. A játékosok nem egymással, 
hanem a játék könyörtelen és következetes automatizmusával (algoritmu-
sával) küzdenek; az esetleges, gyakran elkerülhetetlen vereségért csakis 
önmagukat (és egymást) okolhatják. A Ghost Stories mindezek fényében 
különösen élvezetes játék: a kihívás és a játékosok kétségbeesése foko-
zatosan nő, a helyzet azonban sohasem reménytelen, vagy uralhatatlan. 
A túlzott kihívást hagyományosan frusztráló minőségnek tekintjük a já-
tékban, itt azonban paradox módon kimondottan növeli a játék élvezeti 
értékét (vö. Juul i. m. 238).

A Ghost Stories utóbbi paradoxonát a roguelike műfaja felől is megközelít-
hetjük. A roguelike vonzerejét hagyományosan a könyörtelen és kompro-
misszummentes játékmenete adja: a műfaj – mely többnyire az ember-
telen kihívásairól, véletlenszerű játékmenetéről és a játék által generált 
környezetéről híres – fatális módon értelmezi a játék elveszítésének kon-
cepcióját: permanensnek tekinti, azaz nem ad módot a visszajátszásra, a 
korábbi állapotok visszatöltésére. Mindez arra ösztönöz, hogy tanuljunk a 
hibáinkból, hogy a képességeink révén változtassunk a játék világán a kö-
vetkező alkalommal (Ploog 2008). A roguelike a játékon belüli döntéseink 
súlyát és az újrajátszhatóságot hirdeti: arra tanít, hogy a játék megnyerhe-
tő, még ha az esélyek többnyire a játék oldalán is állnak. A Ghost Stories 
designja és játékmenete sok tekintetben azonos a roguelike törekvéseivel: 
az a fajta játék, melyet az önmagunkkal és a szabályokkal folytatott ver-
sengés kedvéért játszunk, újra és újra.

A modern videojátékok hozzászoktattak bennünket a lehető leggyor-
sabb „végigjátszás”, a játék „legyőzésének” gondolatához. A vereséget 
tényleges vereségként éljük meg, a játék győzelmét pedig a kiegyensú-
lyozatlanságával magyarázzuk: ideiglenes kellemetlenségnek tekintjük a 
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győzelmeink sorozatában.57 A Ghost Stories a játék raph Koster-féle definí-
ciójához igazodik, mely szerint a játékot nem a legyőzéséért, hanem az el-
sajátításáért és megértéséért játsszuk. „A rejtvények megoldásának aktusa 
adja a játék örömét” (Koster 2005, 40); illetve a szabályok megértése, a 
hozzájuk való alkalmazkodás már önmagában is játék. A Ghost Stories örö-
me a folyton változó és kiszámíthatatlan játékhelyzetből, a lehetetlennek 
tűnő kihívásokból és összetett szabályokból adódik. Hosszas, feszült tanu-
lási folyamatként és vereségek sorozataként képzeli el a játékot, melyet a 
ritka győzelem pillanatai központoznak.

57  A játékipari elemzők egyre gyakoribb kérdése, hogy miért félünk a játékbeli vereség-
től, illetve, hogy miféle elvárásokhoz igazodnak a fejlesztők a felhasználói élmény meg-
tervezésekor. Lásd robertson 2011; Cobbett 2012.
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„Minden médiumnak megvan a maga erőssége. Az iroda-
lom képes feltárni a karakter személyes élményeit és em-
lékeit, szubjektív (belső, pszichológiai) nézőpontjait. A film 
az időben kibomló és jelentéssel bíró képek jól elrendezett 
sorozatait, az általuk közvetített elbeszélést viszi színre. 
A videojáték közvetlen kontrollt biztosít az autonóm cselek-
vő számára, ami a sajátos térben való létezés érzését erősíti: 
képes megjeleníteni a teret, és képes belehelyezni a játé-
kost e térbe.” (Steve Gaynor)

„A jól megtervezett videojáték ugyanazt a különös élményt 
nyújtja, mint a képzőművészet, csupán sajátos, kinetikus 
módon. Mivel muszáj mozognia, a videojáték képtelen meg-
teremteni azt a tömör kompozíciós egyensúlyt, amit a fest-
ményeken oly nagyra értékelünk. Másfelől, mivel képes a 
mozgásra, élményszerű, sőt alkotó módon viszonyul az épí-
tészethez. Úgy, ahogy arra a fotó vagy a rajz képtelen. Ha 
az építészet megfagyott zene, akkor a videojáték folyékony 
építészet.” (Steven Poole)

Narratív architektúra

Henry Jenkins a versengés tereként (contested space) határozza meg a vi-
deojátékot, ami érdekes kérdéseket vet fel a kifejezésformával, valamint 
a történet és játék viszonyával kapcsolatban. A versengés tere játszható 
és narratív tér, ami sajátos, köztes pozíciót jelöl ki a narratológusok és lu-
dológusok közti ezredfordulós vitában – melyből Jenkins maga is kivette 
a részét. E köztes helyzet egy másik gyakran hivatkozott fogalma a szin-
tén Jenkins által jegyzett narratív architektúra (narrative architecture); egy 
mind a narratológusok, mind a ludológusok számára problematikus kife-
jezés, mely „tiszteletben tartja az új keletű médium sajátosságait, miköz-
ben a játékokat nem annyira elbeszélésként, mint inkább elbeszélő le-
hetőségekben gazdag terekként vizsgálja” (Jenkins 2008, 176). A narratív 
architektúra mindkét tábor számára gyanús koncepció: elbeszélő szem-
pontból túlzott hangsúlyt fektet a térbeliségre (narratív architektúráról be-
szél), ludológus oldalról pedig túlhangsúlyozza az elbeszélést (narratív 
szempontból beszél a játék teréről). Kérdés persze, hogy a kifejezés által 
implikált elbeszélés megfelel-e a kísérleti és elektronikus próza, valamint 
az újmédia múzeumi alkalmazásai felől érkező narratológusok és ludoló-
gusok elvárásainak, ahogy az is kérdés, hogy a térbeliség képes-e általános 
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magyarázóelvként szolgálni a videojáték kapcsán (a válasz mindkét eset-
ben nemleges). Jenkins fogalmának legfontosabb hozadéka az, hogy a tér 
fogalma felől próbálja feloldani a játék és az elbeszélés elvi ellentétét, és 
hogy ezt széles popkulturális és elméleti háttér előtt teszi.

Jenkins a Game Design as Narrative Architecture című szövegében józan 
érvekkel próbál közös platformot teremteni a fogalma és vitapartnerei 
számára. Három javaslatot tesz a játék elbeszélésével kapcsolatban. Elő-
ször is, mint mondja, ne tekintsünk minden játékot elbeszélőnek: tudjuk, 
hogy rengeteg játék jellemezhető elbeszélő törekvésekkel, ezeknél azon-
ban az elbeszélés csupán a játékélmény egyetlen, közel sem legfontosabb 
eleme. Másodszor: fordítsunk nagyobb figyelmet a játék nem narratív 
elemeire, és bővítsük hasonló elemekkel a játékok elemzésekor használt 
szótárunkat. Harmadszor: tartsuk szem előtt, hogy a narratív játék oly mó-
don beszéli el a történeteit, mely nem feleltethető meg maradéktalanul 
a filmes vagy irodalmi elbeszélésről alkotott elképzeléseinknek. Jenkins 
a narratív oldallal kapcsolatos javaslatait követően rátér a ludológia vak-
foltjaira. Négyet említ ezek közül: (1) a ludológusok az elbeszélés túlságo-
san szűk fogalmával dolgoznak; (2) túl nagy hangsúlyt fektetnek a szerzői 
intenciókra; (3) az elbeszélést a játék egészére vonatkoztatják (azaz nem 
foglalkoznak a játék helyi szintű narratív elemeivel); (4) végül az elbe-
szélő játékot önmagában zárt elbeszélésként értelmezik (azaz nem veszik 
figyelembe a kifejezésformán túli közeget). Az elvárások és problémák 
felsorolását követően Jenkins egyetlen, az elbeszélés szempontjából nem 
egyedülálló, a játékokkal kapcsolatban mégis gyakran mellőzött szempon-
tot javasol megfontolásra: a térbeliség játékon belüli szerepét.

Jenkins a játéktér fontosságát abban látja, hogy az elbeszélő szempont-
ból sikeres játékok elsősorban a történetviláguk kialakításán, a tereik 
megformálásán keresztül fejtik ki a történeteiket. A cselekményszövés 
és a karakterközi viszonyok helyett a játék terében kibontakozó történé-
sekkel, illetve a játék világában folytatott tevékenységgel számolnak. 
A videojátékok nagy része rendelkezik narratív komponenssel, használ 
megfelelő narratív elemeket, ugyanakkor ezek másodlagosak a játszott já-
ték szempontjából. A narratív elemek természetesen nem mellőzhetőek 
a játék, legalábbis az elbeszélő játék kapcsán, azonban míg a színház, az 
elbeszélő irodalom és a mozi esetében kulcsfontosságú szerepet töltenek 
be (lásd Thompson 2011), addig itt többnyire megtűrt, ügyetlen, a játék 
folyamatát akadályozó elemekként jelennek meg. Az elbeszélés a játék-
ban a hagyományosnál árnyaltabb módon kerül közvetítésre; többek közt 
a játéktér kialakításán és a térben való navigáción keresztül.
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Ludológus oldalról elsőként Markku Eskelinen kritizálta a narratív ar-
chitektúra fogalmát. Naiv tematikus konstrukciónak nevezi, és hasznave-
hetetlennek tartja játékelméleti szempontból. Mint írja, „Jenkins a játék 
és az elbeszélés közti felszíni azonosságokra korlátozza a vizsgálatát, mi-
közben tudatosan figyelmen kívül hagyja az igazán fontos és vitathatatlan 
formális különbségeket” (Eskelinen 2004). Eskelinen megállapítása, bár 
ludológus szempontból indokolt, sarkítja a Jenkins által elmondottakat. 
A narratív architektúra elgondolásának haszna ugyanis nem a mögöttes 
narratológiai előfeltevések naprakészségéből, vagy a térbeliség Jenkins ál-
tal használt metaforáinak érvényességéből adódik. Jenkins pusztán a játék 
narratív architektúrájáról beszél, a médium egy valóban egyedi jellemző-
jéről, hogy immerzív és interaktív terekbe vonja be a játékost, és hogy a 
bennük való bolyongás során – mintegy járulékos haszonként – képes tör-
téneteket elbeszélni. Eskelinen maga is elismeri, hogy a térbeliség fontos 
tényező a számítógépes játékokban. Azonban, mint mondja, „ez a tény 
az építészetet, a koreográfiát, a szobrászatot, sőt akár a tájfutást is jóval 
előbbre helyezi a kritikusok és a fejlesztők szempontjából, mint a [Jenkins 
által említett] útleírást, vagy mítoszt” (Eskelinen 2004). Jenkins termé-
szetesen nem állítja, hogy a mítosz és az útleírás találóbb modellje volna 
a játéktereknek, mint az építészet, vagy a koreográfia; sőt, az írása sem 
véletlenül kapta „A játéktervezés, mint narratív építészet” címet. A tény, 
hogy ennek ellenére mégis az útleírásra és a mítoszra fókuszál, leginkább 
a narratológia felé tett gesztusként értelmezhető. Jenkins személyes ér-
deklődése, a játékon túlmutató látóköre, a kommunikáció és a populáris 
kultúra iránti vonzalma nem engedi, hogy az elbeszélést a játék szempont-
jából mellékes tényezőként tüntesse fel. A videojátékot a történetmesélés 
kompetens médiumai körében elemzi, úgy, hogy közben a valóban sajá-
tos, játékszerű jellemzőire koncentrál.

Lev Manovich – a Jenkins cikkét érintő vitától függetlenül – a beutaz-
ható tér (navigable space) fogalmával írja le a játék és a tér viszonyát. Jen-
kinshez hasonlóan maga is az elbeszélés felől közelíti meg a játéktér kér-
dését. Mind mondja, a videojáték esetében „a narratíva és maga az idő a 
térben való mozgással azonosul, a helyiségeken, szinteken vagy szavakon 
át történő előrehaladással. A modern irodalommal, színházzal és filmmel 
szemben – ahol a figurák közti pszichológiai feszültségre, a pszichológiai 
térben való mozgásra helyeződik a hangsúly –, a számítógépes játékok 
visszavisznek bennünket az elbeszélés ősi formáihoz, ahol a cselekményt 
a főhős térbeli mozgása viszi előre” (Manovich 2008b, 73). A más kifeje-
zésformákkal és az elbeszélés történetével való összevetés során Mano-
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vich azt próbálja bebizonyítani, hogy a leírás hagyományos narratológiai 
elképzelése – azaz a narráció hiányaként való értelmezése – történetileg 
meghatározott elbeszéléstípusokat részesít előnyben (a mítoszt, a mesét, 
a krimit, vagy a klasszikus hollywoodi filmet). A térbeli mozgás illúzióján 
alapuló videojátékok azonban – „az elbeszélés ősi formáihoz” hasonlóan 
– a tér felfedezése, tanulmányozása és memorizációja révén mesélik el a 
történeteiket, azaz a leírás és elbeszélés közti szembeállítás újragondolá-
sára biztatnak.

Bírálóihoz intézett válaszában Jenkins amellett érvel, hogy a videojáték 
narratív elképzelései korántsem elvetendők, annak ellenére, hogy való-
ban képtelenek megragadni a kifejezésforma sajátosságait (Jenkins 2004). 
A narratíva elvetése helyett az interaktív médium szempontjából való új-
ragondolására bíztat; példái így az elbeszélés újragondolásának lehetséges 
kiindulási pontjaiként szolgálnak. Jenkins többféle teret különböztet meg 
a játékelbeszélés szempontjából: a már létező elbeszélések felidézésére és 
újrajátszására alkalmas, az elbeszélés rekonstrukcióját elősegítő, vagy az 
új elbeszéléseket létrehozó teret. A létező történetekre vagy műfaji tradí-
ciókra utaló terek kapcsán hangsúlyozza, hogy ezek „nem annyira önálló 
történeteket mesélnek el, mint inkább a már meglévő narratív tudásunk-
ból merítenek”, azaz valamiképpen mindig is másodlagosnak tekintik a 
játékot (Jenkins 2008, 182). A korábbi elbeszélés helyreállítására és fel-
ismertetésére szolgáló terek ugyanakkor lehetővé teszik, hogy játékos-
ként „mi magunk rekonstruáljuk a cselekményt” (190), ami társszerzői 
viszonyt feltételez a játék és a játékos részéről.

A fentiek alapján talán világos, hogy a tér fogalma valóban releváns az 
elbeszélés és a játék szempontjából. Ugyanakkor az sem mindegy, hogy 
milyen összefüggésben beszélünk a játék és az elbeszélés viszonyáról. 
„Ha azt mondjuk, hogy szeretünk játszani, az nem ugyanaz, mintha azt 
mondanánk, hogy szeretünk olvasni. Valójában azt mondjuk, hogy szere-
tünk regényeket olvasni” (Edge 2007b, 68). A narratív játékot az irodalmi 
és filmes elbeszéléssel hozzuk összefüggésbe, közelebbről a ponyvához és 
a műfajfilmhez mérjük. Ugyanezen kapcsolat a film és az irodalom, illet-
ve a játék és a film esetében is fennáll: a mainstream film szinte kizárólag 
bizonyos irodalmi műfajokat, formákat imitál, a mainstream játék pedig 
többnyire a hollywoodi sikerfilm történetét viszi színre. A film és a játék 
kapcsolata a legsikeresebb videojáték franchise-ok ismeretében különö-
sen egyoldalú. A legnagyobb költségvetésű, azaz leginkább reklámozott, 
a közvélemény szemében a játék megfelelőjeként élő játékok az inter-
aktív mozi szinonimái, és bár a lehetőségeik messze túlmutatnak a film-
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képek videojáték-kulisszákká történő alakításán, a legfőbb kihívásuknak 
máig az éppen aktuális filmes kasszasikerek adaptációját tekintik. Az iro-
dalomhoz, és általában az elbeszéléshez fűződő viszonyukat az olvasás és 
a regény közti fenti különbséggel szemléltetve azt mondhatjuk, hogy a 
játékok leginkább az elbeszélő próza (annak is a ponyva és a lektűr felőli 
változatai) iránt fogékonyak, azaz nem foglalkoznak más irodalmi formák-
kal, műfajokkal és elbeszélő lehetőségekkel. Minden bizonnyal hosszú 
utat kell még megtenniük ahhoz, hogy valóban „könyvként”, és ne csu-
pán „regényként” működjenek.

A játékok a filmképek megszállottjai, bár a film meglehetősen lehatá-
rolt elképzelését követik. Igen szűken értelmezik a filmes hagyományt: 
lényegében a klasszikus hollywoodi filmstílust és az intézményes ábrá-
zolási módot tekintik mintájuknak, az ily módon előállított filmképeik 
pedig kevéssé relevánsak a tényleges játék szempontjából. A legsikere-
sebb, zömmel filmszerű játékok a legkevésbé videojátékszerűek: tulaj-
donképpen a forgatókönyv ellenőrzése alatt tartott, irányított, azaz kevés-
sé játszható pszeudojátékok (vö. Walker 2011). Léteznek természetesen 
más, nem filmes ambíciójú játékok, melyek a filmet csupán az eszközeik 
egyikének tekintik (vagy tökéletesen mellőzik). A maguk helyén kezelik 
a nem játszható elemeiket – az előrenderelt vagy scriptelt filmbetéteket, 
a soundtracket –, melyek előreviszik ugyan a játék történetét, de nincse-
nek befolyással a tulajdonképpeni játékra. Nem tartoznak hozzá a játszott 
játékhoz, mivel csupán az a feladatuk, hogy fenntartsák a narratív illúziót: 
megszakítják a játék folyamatát, és rövid szünetként, jutalomként, narra-
tív bevonatként szolgálnak a játék szekvenciái között.

Bár nem tekinthetők elsődlegesnek a játék szempontjából, a filmes ele-
mek nagyban hozzájárulnak a játékélmény egészéhez. A videojáték ké-
pek és hangok révén fejti ki hatását, és közvetíti az elbeszélését; képei és 
hangjai közvetítő funkciót látnak el a játék interaktív (kinetikus, taktilis, 
szomatikus) jellemzői és narratív aspektusa között. A játékhoz elidegenít-
hetetlenül hozzátartozik a látvány (éppúgy, mint a film esetében), egyes 
műfajai esetében pedig különösen fontos, stimuláló szerepet tölt be. A tér 
komponensei, képi és hangelemei – a látványelemekhez hasonlóan – szin-
tén meghatározóak mind a játék, mind a történet szempontjából. A játék-
tér tervezője egyszerre hoz döntéseket a játék szerzői, forgatókönyvön 
alapuló történetével, és a játszott játék során létrejövő történeteivel kap-
csolatban. A játéktér elrendezése, tónusa és színei, fényei és hangjai, a 
kamerák és elhelyezkedésük, a képmélység, a mélységélesség, a scriptelt 
jelenetek láthatatlan triggerjei egyszerre szolgálják a szerzői elbeszélést és 
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az élményszerű, interaktív játékot. A környezet stílusa és megjelenítése, 
a fiktív és valós elemek keverése, a játékos hétköznapi térképzetével való 
játék szintén meghatározóak az elbeszélés szempontjából; a fejlesztők így 
gyakran élnek is a lehetőségeikkel.

Az elbeszélés és a játék kölcsönös fontosságát hangsúlyozó narratív ar-
chitektúra túllép a narratológia-ludológia vita szempontjain; túllép a pusz-
tán a játék mechanizmusaira, valamint az elbeszélésére összpontosító 
elképzelések körén. A narratív architektúra értelmében a videojáték elbe-
szélő lehetőségekben gazdag tér, ami nem zárja ki sem az elbeszélés, sem 
a játék meglétét. Míg egyes játékok és műfajok kapcsán valóban érezhető 
valamiféle inherens ellentmondás az elbeszélés és a játék között, a vitázó 
felek általában sarkítanak: hol a ludus, hol a logos felé hajlítják a médiumot, 
holott a játék egyiküket sem nélkülözheti. Tény, hogy nem minden játék 
elbeszélő, azt azonban aligha hihetjük, hogy a legjátékszerűbb játékok ne 
tartalmaznának elbeszélő elemeket (a kifejezés lehető legtágabb értelmé-
ben). Jenkins arra biztatja olvasóit, hogy mivel a játékelbeszélés absztrakt 
és közvetett módon kerül kifejtésre, így ne a hagyományos elbeszélő for-
mákban keressék. A játék (elbeszélése) közelebb áll a zenéhez, a modern 
tánchoz és az építészethez, mint a filmhez vagy az irodalomhoz (Jenkins 
2008, 176).

A narratív architektúra elsősorban nem a létező kifejezésformák és disz-
ciplínáik felől, hanem a játék szempontjából problematikus fogalom. Axel 
Stockburger szerint „a játék tere a játékos és a program közti interakció 
eredményeként jön létre, a játék pillanatában, a játékos aktivitása folytán. 
Sőt, a játék valós fizikai terét, narratív szerkezetét, szabályait és audiovi-
zuális megjelenítését is e tér elemeiként kell elképzelnünk” (Stockburger 
2006, 9). A játékélmény az utóbbi négy aspektusból áll össze: a játék sza-
bályaiból, elbeszéléséből, megjelenítéséből, valamint a játék külső ténye-
zőiből. Az, hogy videojáték elmélete mindeddig az első két szempontra 
koncentrált, döntően diszciplináris okokra vezethető vissza: a narratológia 
a hagyományos elbeszélő médiumok felől közelíti meg a játékot, a ludo-
lógia pedig a játék mechanizmusainak hangsúlyozása révén mond ellent 
neki. A narratív architektúra kapcsán azt látjuk, hogy számos játék való-
ban megfelel a Jenkins által támasztott követelményeknek. Történeteket 
mesélnek el, és elsősorban a tereiken keresztül közvetítik a történeteiket; 
míg a fejlesztők a játékosra gyakorolt hatásnak megfelelően, kiszámított 
effektusok szerint alakítják ki e tereket. A fejlesztő tevékenysége eny-
nyiben közelebb áll a vidámpark-tervező munkájához, mint a forgató-
könyvíróéhoz, vagy a filmrendezőéhez. Jenkins ezt úgy fogalmazza meg, 

Efemer_galeriak.indd   161 2013.05.31.   11:53:24



162 EfEMEr GALÉrIÁK

hogy a játékfejlesztők „kifejező, fantaszti kus, mérhetetlenül hangulatos 
környezeteket teremtenek, melyek kíváncsivá tesznek, szórakoztatnak és 
felfedezésre késztetnek”. üres vásznakra dolgoznak, ahol „minden elem 
csakis az ő döntéseik folytán kerül a helyére, így nincs okuk olyasmikkel 
foglalkozni, ami ne ragadná meg a képzeletünket, ami ne hatna az érzel-
meinkre, vagy ne hordozna jelentést” (Jenkins 2008, 252).

Half-Life 2

A Half-Life 2 (Valve Software 2004) igen hatékony módon, külső eszközök 
nélkül és a játék szintjén közvetíti a történetét. A játék tere, narratív archi-
tektúrája a legfőbb elbeszélőeszköze, azaz képes bármiféle mechanikus 
expozíció, filmbetét vagy scriptelt jelenet nélkül, a tér és a térhez kapcsoló-
dó interakció folytán elbeszélni a történetét. A Half-Life 2 hagyományos nar-
ratív eszközöket is felhasznál – így a narratív kontinuitás eszközét, a korábbi 
történetek felelevenítését, és a lehetséges folytatás irányába történő nyitást 
–, azonban ezeket minden esetben a tényleges játék során, a játék terének 
eszközével közvetíti. Emellett újraértelmezi a first person shooter műfaját, 
előrevetíti a kifejezésforma mai és közeljövőbeli lehetőségeit, a digitális 
disztribúció és az epizodikus forma iránti egyre fokozódó igényt (még ha 
ez utóbbi elsősorban a fejlesztők részéről tapasztalható igény).

A sorozat mind anyagi, mind kritikai értelemben sikeres első része 
1998-ban jelent meg. A Half-Life a történetorientált akciójáték kilencve-
nes évekbeli hullámához kapcsolódik – a Thief: The Dark Project (Looking 
Glass Studios, 1998), a System Shock 2 (Irrational Games, Looking Glass 
Studios, 1999) és a No One Lives Forever (Monolith Productions, 2000) által 
jelzett vonulathoz –, azaz eltávolodik a Doom (id Software 1993), a Quake 
(id Software 1996) és társaik képviselte lineáris, nem narratív példáitól. 
Története messze meghaladta a legtöbb kortárs játékelbeszélést, játék-
menete felülmúlta a műfaj korai, infantilis kísérleteit. „A legtöbb korai 
fejlesztésű játékelbeszélés egy nagy képzelőtehetségű gyerek ötleteire 
emlékeztet (portál a Pokolba… a Marson! Hitler… mint kiborg!), akit egy 
sötét gondolatoktól gyötört felnőtt irányít” (Bissell 2010, 42). A Half-Life 
folytatásai később továbbfejlesztették az elbeszélő eljárásait: az alapjáté-
kot két kiegészítő küldetéslemez követte, 2004-ben megjelent a tényle-
ges folytatás, amit két rövidebb epizód követett.

A Half-Life 2 általános fogadtatása rendkívül pozitív, a kritikai és törté-
neti összefoglalásokban minden idők legsikeresebb játékai közt szerepel. 
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Már a megjelenése előtt közel negyven díjat és „év játéka” címet elnyert, 
illetve számos újabb platformra is átültették az évek során. A Valve emel-
lett a Half-Life 2-vel indította útnak a piacvezető digitális disztribúciós 
rendszerét (Steam), és a játék fejlesztése során alakította ki a máig működő 
stúdiókultúráját, melyet a későbbi játékaiban kamatoztatott igazán (Left 4 
Dead, Portal, Team Fortress 2, Dota 2).

A Valve a Half-Life folytatásaként egy igen különleges játékot kívánt 
elkészíteni, melynek minden tekintetben felül kellett múlnia az elődjét 
(Hodgson 2004, 69). A Half-Life különlegességét főként a karakterek és 
a játéktér kidolgozása adta, kevésbé látványos formában pedig az ellip-
tikus történetvezetése, valamint az adaptív és kiszámíthatatlan mester-
séges intelligenciája. A Half-Life „egy tökéletesen részletes, immerzív és 
kerek világot hoz[ott] létre, és minden fejlesztői eszközt megragad[ott], 
hogy végigcsalogassa rajta a játékost” (Edge 1998). A játék terei nem az 
újdonságukkal és frissességükkel hatottak, hanem a vidámparkba illő me-
chanizmusaikkal. A fejlesztők a megfelelő pontokon elhelyezett narratív 
„horgokkal” tartották fenn a történet iránti érdeklődést, míg az ellenfelek 
és rejtvények gondos elhelyezése folyamatos koncentrációt igényelt a já-
tékostól. A játék oppresszív terének egyik különlegességét az adta, hogy 
valóban háromdimenziós tér volt: „[a]z akció a legtöbb 3D-játékban to-
vábbra is alapvetően kétdimenziós síkon zajlik. A Valve által bemutatott 
ellenfelek azonban […] arra késztetik a játékost, hogy a 3D-tér valameny-
nyi következményével számoljon” (Edge 1998). A játék könnyedén felül-
múlta az akciójáték korabeli ellenfeleit, scriptelt története egyedülálló, 
filmszerű elbeszélést és játékot eredményezett a maga idején.

A Half-Life 2 új alapokra helyezte az univerzumát, és egy fenyegetőbb, 
érettebb és valószerűbb környezetbe emelte át a korábbi sémákat. A játék 
technikai szempontból is megújult: a Valve új grafikus motort (Source) fej-
lesztett ki a korábban licencelt Quake engine helyett, és kialakította a már 
említett disztribúciós rendszerét (Steam). A Half-Life 2 motorja korszerű 
elemekkel egészítette ki a korábbi technológiát: élethű arc- és mozgász-
szimulációval, normal- és bump mapping eljárással, HDR rendering techno-
lógiával, és fejlett fizikai szimulációval (a játék motorja megjelenése óta 
rengeteg változatot számlál, és máig fejlesztik).

Az eredeti tervek ambiciózussága számos előre nem látott problémát is 
maga után vont, végül azonban egészen egyedi és egységes játékvilágot 
eredményezett. A játék eredetileg tervezett föld körüli elbeszélése foko-
zatosan egyetlen kelet-európai nagyvárosra, egy kevéssé tipikus videojá-
ték-helyszínre korlátozódott. A Half-Life 2 esztétikáját két tényező hatá-

Efemer_galeriak.indd   163 2013.05.31.   11:53:24



164 EfEMEr GALÉrIÁK

rozta meg: a művészeti vezető, Viktor Antonov származása, és a modern 
kelet-európai nagyváros sajátos építészeti hibridje. Az eredetileg bolgár 
Antonov építész múltja nagyban befolyásolta a Half-Life-univerzum reví-
zióját: a játék világa számos létező és felismerhető elemet tartalmaz Szófia 
városi tereiből, illetve sajátos építészeti kollázst alakít ki más ismert te-
rekből (lengyel és román városokból, svéd és francia elemekkel). A játék-
tér építészetileg a konstruktivizmus és a szocialista realizmus ötvözete, 
ipari elemekkel, munkásotthonokkal, bérházakkal, öntöttvas szerkezetű 
hidakkal, és Eiffel-stílusú pályaudvarokkal.

A Half-Life tipikus videojáték-kulisszák közt valósította meg az ambici-
ózus céljait, és ezek közt működtette az egyedülállóan komplex virtuális 
ökoszisztémáját. A játék az új-mexikói Black Mesa kutatóintézetben ját-
szódott; szűk folyosói, ipari és katonai létesítményei páratlan látványos-
ságnak számítottak a maguk idején. A Half-Life 2 évekkel a Black Mesa 
incidens után játszódik, és egy világról világra vándorló idegen faj, a Com-
bine elleni küzdelmet állítja a középpontjába. A Half-Life 2 nem használ 
expozíciót, mentes minden narratív közhelytől, és kizárólag a játék terén 
keresztül kommunikálja az alaphelyzetet és a játék történéseit. A játékos 
egy félig ismerős, félig idegen térben mozog (egy tipikus kelet-európai 
külvárosi miliőben és egy idegen, futurisztikus térben), és közvetve, a he-
terogén térben való bolyongása során értesül a múltbéli eseményekről és 
a játék világát érintő történésekről. A tér heterogenitása a történet szint-
jén nyer értelmet: a Combine egy arctalan, amalgám ellenség, mely képes 
magába olvasztani az általa meghódított életformákat, ami lényegi elemét 
adja a játék világának. A Combine tárgyi kultúrája, épületei, járművei, 
egyenruhái és hangjai egyszerre ismerősek és idegenek, hétköznapiak és 
torzak, klasszikusak és groteszk módon aszimmetrikusak.

A Combine földi épületekre rátelepedő szerkezetei az ún. parazita épü-
letekre emlékeztetnek. Az egyik legismertebb parazita, a rotterdami Las  
Palmas  (2001) egy elhagyatott raktárépület liftaknájára rátelepített élénk-
zöld objektum; eredetileg arra szolgált, hogy rámutasson a lakhatatlannak 
ítélt környezetében rejlő lehetőségekre. A Las Palmas óta külön építésze-
ti műfajt képező paraziták könnyű, olcsó, könnyen szerelhető és újratele-
píthető épületek, melyet a már létező épületstruktúra elemeihez illeszte-
nek. Tömegméretekben gyártott, variálható elemeik kellően flexibilisek 
ahhoz, hogy a fogadó épületek esetlegességeihez és infrastruktúrájához 
(víz-, villany- és fűtéshálózatához) kapcsolódjanak. A Combine parazitái 
(működésüket és esztétikájukat tekintve) a létező parazita épületeket 
idézik, csupán gazdaságosságukat és környezettudatosságukat tekintve 
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térnek el azoktól. Ideiglenes, könnyen mozgósítható, a funkcionalizmust 
mindenek elé helyező épületek, melyek plauzibilis módon illeszkednek a 
játék által megjelenített idegen elnyomáshoz.

Az építész és formatervező Antonov szerint a jól megírt, esztétikailag 
alaposan átgondolt játékban mindennek megvan a helye a történet szem-
pontjából: minden térelem, forma és szimbólum a játék narratív egészét 
szolgálja, a legapróbb részlettől a legnagyobb konstrukciókig (Zelfden 
– Alexander 2007). A játék forgatókönyvének eredeti kézirata pontosan 
előrejelzi a játék majdani hangulatát, olyannyira, hogy a szöveg egyes pasz-
szusai akár technikai útmutatóként is olvashatók (Hodgson 2004, 165). 
A konceptrajzokat, a terek mintájául szolgáló fotókat, valamint a kész já-
ték képeit elnézve úgy tűnik, a fejlesztőknek sikerült maradéktalanul át-
ültetniük a forgatókönyvben leírtakat a játék végső környezetére.

A játékok, technikai fejlődésüknek köszönhetően, a városi tér hasznos 
previzualizációs eszközévé váltak az utóbbi években. „A játékok sajátos 
objektívként, […] a városi tér áttekintésére alkalmas, absztraháló, kiérté-
kelő és megismerő gépezetként” működnek a várostervezés folyamatában 
(Smith 2010). A város- és a játéktervezés hagyományos eszközei össze-
olvadnak, átveszik egymás megjelenítésbeli konvencióit és módszereit: 
az építészeti látványtervekben megjelennek a játékok mesterséges, több 
nézőpontú, nem parallel perspektívái; és fordítva, a játékfejlesztés során 
egyre nagyobb szerepet kapnak az urbanisztika szempontjai. „Míg az épí-
tészek az építőiparral, a kivitelezőkkel és az engedélyező szervekkel az 
ortografikus vetület kodifikált és magasan fejlett nyelvén keresztül kom-
munikálnak, addig a nyilvánosságot egy hozzáférhetőbb rajzstíluson ke-
resztül szólítják meg (gyakran perspektivikus rajzok formájában), melyek 
egyúttal a tervezett épület összeszerelésére, anyagszerűségére és formájá-
ra vonatkozó információkkal is szolgálnak. Az utóbbi kísérleti ábrázolások 
kellő részletességgel szemléltetik azt is, hogy a tervezett épület hogyan 
illeszkedik a helyi kontextusba és a szélesebb városképbe” (Smith 2010). 
A videojáték a szélesebb nyilvánosságot megszólító utóbbi megjelenítés 
kapcsán kap egyre nagyobb szerepet.

Bár previzualizációs eszközként valóban hasznos, a videojáték nem he-
lyettesítheti az építőipari tervezés eszközeit. Mi több, az utóbbiakat (vagy 
a logikájukat) a játékfejlesztők maguk is használják. A Half-Life 2 tereinek 
kialakításakor először a város nagyobb urbanisztikai egységeit vázolták fel, 
majd a makroszintű elrendezést helyi szinten tesztelték: steril, mindenne-
mű textúrától és ornamentikától mentes környezetben, a játékos szemszö-
géből. Az urbanisztikai egységek és a lecsupaszított környezet nagyfokú 
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modularitást eredményeztek, ami nagyban hatott a játék minőségére. „Az 
ötletek megjelenítése szintjén az építész és a játékfejlesztő céljai azono-
sak: mindketten a hiteles látvány, a valószerű városi életképek létrehozá-
sában érdekeltek. Az építésznek úgy kell a város szerkezetébe illesztenie 
a tervét, hogy meggyőzően illusztrálja a helyi sajátosságokat kiegészítő, 
kiemelő és ellenpontozó jellegét. A klienseknek és a lakosságnak hinniük 
kell a tervben, mielőtt megkezdődnének a munkálatok. A játékfejlesztő a 
városi terek szimulációjakor hasonló kihívásokkal szembesül: le kell egy-
szerűsítenie a nagyvárosi élet összetettségét, hogy meggyőző, a játékot 
előmozdító ’digitális várostervet’ hozzon létre: immerzív, többrétegű és 
reflexív teret. A játékfejlesztés és a kliensorientált építészeti megjelení-
tés során a város szisztematikus konstrukcióként jelenik meg, mely magá-
ban foglalja az adott hely társadalmi és térbeli sajátosságait” (Smith 2010). 
A játék tereinek – a valós városi terekhez hasonlóan – szintén ki kell áll-
niuk a majdani kliensek próbáját, azaz hosszas tesztelési folyamat előzi 
meg a tervek végső implementációját és a részletek kialakítását.

Antonov és a pályák szerkesztői először a tér nagyobb szerkezetét alakí-
tották ki, majd ebbe illesztették bele a helyi szintű sajátosságokat – a ke-
let-európai jegyeket és az idegen jelenlétre utaló elemeket. A „kliensek” 
ezúttal a Valve vezetői és a kiadó, a Vivendi Universal Games döntéshozói 
voltak; később a játék tesztelői, végül maga a közönség. A forgatókönyv 
egy módszeres és triviális folyamat során alakult át a játék terévé: a fejlesz-
tők rétegről rétegre haladtak, és mindvégig szem előtt tartották az elbe-
szélés és a játék szempontjait. „A művészeti stáb a tizenkilencedik századi 
épületekkel kezdte, és erre az alapra építette rá a harmincas, negyvenes 
és hetvenes évek stílusjegyeit. A valós alapok után következett az idegen 
vonások felvitele, a Combine által az emberi civilizáción ejtett sebek meg-
jelenítése” (Hodgson i. m. 166). A kész játékban a város építészeti rétegei 
az emberi történelem jelölői, míg a futurisztikus és sci-fi elemek az idegen 
terjeszkedést jelzik. A játéktér minden egyes tárgya, textúrája saját tör-
ténettel bír, minden fényforrás felfed, vagy elfed valamit. A pályák szín-
árnyalatai szintén jelentést hordoznak: a világítótestek fényhőfoka szigorú 
szabályokat követ, például a hideg kék fény általában a Combine jelen-
létét jelzi (azaz figyelmeztető jelzésként szolgál a játékos számára). A vá-
ros térbeli arányai ugyancsak a tudatos tervezést igazolják: a vertikalitás 
általánosan a Combine-hoz kapcsolódik, míg a horizontális szerkezetek az 
idegen statárium alatti emberi teret jellemzik. A makrostruktúra melletti 
apró részletek adják a Half-Life 2 utolsó narratív rétegét: a városban nagy 
számban megjelenő graffitik, lövedéknyomok, a mindenütt jelenlévő tör-
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melék és kicsavarodott lámpavasak, a tönkrement ornamentika a Jenkins 
által meghatározott versengés tereként jelenítik meg a játék világát.

A Half-Life 2 megvilágítás-modellje, mint láttuk, jelentős mértékben 
hatott a játékélményre. A játék motorjának későbbi revíziói nagy dina-
mikatartományú képek megjelenítésére alkalmas (High Dynamic Ran-
ge Images) megvilágítás-modellt alkalmaztak, azaz továbbfejlesztették 
a fényviszonyok és a játék kapcsolatát. „A HDr lehetővé teszi a normál 
számítógépes színtartományon kívüli színértékek alkalmazását, ami jóval 
realisztikusabb megjelenítést ad a tipikus 3D tereknek” (richards 2005). 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a virtuális kamera, esetünkben a játé-
kos nézőpontja az emberi szem valós reakcióit és tehetetlenségét imitál-
ja: hirtelen fénybe kilépve elvakul és pillanatokig szinte semmit sem lát, 
illetve sötét térbe lépve sötét sziluetteket lát, míg végül alkalmazkodik a 
fényviszonyokhoz. A Half-Life 2 HDR-modelljét egy utólag kiadott, az új 
megvilágítás-modellt szemléltető demóban mutatták be a fejlesztők, mely 
számos egyéb technológiai újítást is magában foglalt. A blooming a különö-
sen fényes tárgyak kontúrjainak elmosódását adta hozzá a megjelenítéshez; 
a HDR skybox-technológia különböző fényviszonyok szerinti felvételekből 
állította össze az égbolt képét; végül a HDR refraction a diffúz felületek közti 
fényátadás megjelenítéséért volt felelős (Seif El-Nasr 2007). A játék megfe-
lelő pontjain a fényviszonyok hirtelen megváltozása frenetikus élményhez 
vezet: a játékos egy kápolna sötét terébe lépve pár pillanatig szinte sem-
mit sem lát, viszont hallja a körülötte rajzó idegeneket. Miután megszokta 
a fényviszonyokat, hirtelen felrobban egy rózsaablak, és ismét elvakítja a 
beömlő fény. Az effektus máig felülmúlhatatlan élményt nyújt.

A fényintenzitás, a színtelítettség és a színárnyalatok, a virtuális kamera 
tehetetlensége, a mozgáselmosódás és a HDR-modell jelentős mértékben 
fokozzák a játékélményt. A tér emberi és idegen elemeinek váltakozása 
szoros kapcsolatban áll a fény- és árnyékviszonyok változásaival: a fény-
átadás apró módosulásait gyakran a fényviszonyok hirtelen megváltozása 
követi, ami gyakran összekapcsolódik a történet valamely hirtelen fordu-
latával. A Combine technológiája, a sötét fémes felületek, a szerves szer-
kezeteket imitáló kábelek és a hideg, embertelen fények rányomják bé-
lyegüket az emberi környezetre. A Combine elidegenítő jelenléte a játék 
egyik legnyomasztóbb terében, a Nova Prospekt börtönben különösen 
zavarba ejtő: itt az ipari, eredetileg emberi környezetet a Combine isme-
retlen célú gépezetei, teleportkészülékei, automata őrszemei és idegen 
propagandája írja felül. A börtön tereiben előrehaladva a fejlesztők egyre 
több idegen elemmel dúsították az eredeti környezetet, mely végül szinte 
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kizárólag a Combine elemeiből építkezik (lásd Hodgson i. m. 224). Az ide-
gen elemek elhelyezése sem hétköznapi: a Combine készülékei az embe-
ri világ fizikai törvényeivel dacolva, a falakról és a mennyezetről lógnak 
le, gépi-rovarszerű iszonyatuk éles ellentétben áll a gazdag történeti és 
kulturális hátterű emberi térrel.

Az általános és előzetes esztétikai döntések mellett a tényleges fejleszté-
si folyamat is nagyban befolyásolta a Half-Life 2 tereinek végleges szerkeze-
tét. Az előzetes design és a tényleges fejlesztés (a játék tereinek kialakítása) 
közti különbség főként abban áll, hogy míg a design stádiumában nem áll 
rendelkezésre a tényleges játék alapjául szolgáló motor – a megjelenítésért, 
a játék fizikájáért, a hangokért felelős rendszerek, a játék mesterséges intel-
ligenciája és hálózati kódja –, addig a tényleges fejlesztés már a technikai 
lehetőségek ismeretében folyik. A Valve a Half-Life 2 fejlesztésekor az első 
rész idején kialakított fejlesztői szisztémáját, a „klikkekre” (cabals) osztott 
decentralizált rendszerét fejlesztette tovább. A cég több kisebb, egyenran-
gú fejlesztői csoportot hozott létre, úgy, hogy az egyes csoportok tagjai a 
fejlesztési folyamat valamennyi szintjéhez hozzájárultak (Jacobson – Speyer 
2005). A csoportok feladata egyrészt a játéktér kialakítása és scriptelt ese-
ményekkel való feltöltése volt, míg mások a karakterekre, a mozgásukért 
felelős színészekre, a fegyverekre, a hangokra, a textúrákra, vagy a játék-
motor kódolására koncentráltak. A narratív architektúra szempontjából a 
játék pályáit, tényleges tereit kialakító csoportok a legérdekesebbek.

A játéktér kialakítása iteratív módon, intenzív prototípusgyártás során 
ment végbe. A projekt vezetői a fejlesztői csoportok összeállításakor gon-
dosan ügyeltek arra, hogy a pályák szerkesztői mellé programozókat is be-
osszanak, illetve, hogy a tagok közt intenzív „fogyasztói” kapcsolat alakul-
jon ki. A pálya szerkesztője nagy mennyiségben szállítja a modelleket és 
a tér különböző elemeit, új kihívások elé állítva a programozót, aki újabb 
és újabb lehetőségeket biztosít a számára. A nagyfokú művészi és techni-
kai ellenőrzésen túl a klikk-szerkezet előnye abban állt, hogy a csoportok 
„tulajdonosi” viszonyba léptek a munkájukkal: motivációjuk kreatív mű-
vészi és technikai megoldásokban mutatkozott meg, melyeket azután más 
csoportok is alkalmazhattak. A játék közös, több csoportot érintő elemeit 
belső hálózaton tárolták és hozták forgalomba; illetve, a redundanciákat 
elkerülendő, a közös elemeket a hálózat más pontjaira mutató szimbolikus 
linkekkel látták el (vö. Jacobson – Speyer 2005). Mindez nagyban meg-
könnyítette az iteratív munkafolyamatot.

A pályák szerkesztői, hogy a tiszta játékélményre koncentrálhassanak, 
igyekeztek függetlenedni az előzetes esztétikai és konceptuális döntések-
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től, és semleges textúrákat használtak a kísérletezés fázisában. „A kez-
deti prototípusgyártás a játék valamennyi fejezete [pályája] esetében na-
rancssárga pályákon [orange maps] folyt. Narancsszínű rácsozott textúrákat 
használtunk a falakon, és szürkékkel vontuk be a padlót és a mennyeze-
tet. A semleges textúrák több problémát is megoldottak a fejlesztés korai 
fázisában. Egyrészt megakadályozták, hogy a fejlesztők azelőtt azonosul-
janak a pályák művészi elemeivel, mielőtt az alapvető játékmechanizmu-
sok visszaigazolták volna a jelenlétüket. Másrészt nagyban csökkentet-
ték a kísérletezés költségeit. rámutattak, hogy a művészi kivitelezés idő 
előtti kritikája helyett érdemesebb a játékmenet prototípusaival foglal-
koznunk” (Jacobson – Speyer 2005, 24–25). Úgy tűnik, hogy míg befo-
gadóként elválaszthatatlannak tekintjük a játék absztrakt térszerkezetét 
és esztétikáját, addig fejlesztői szempontból a kettő elválasztható (sőt, a 
fejlesztés bizonyos fázisaiban kifejezetten elválasztandó).

A Half-Life 2 városi tere, mint láttuk, ideális keretet ad a játék során 
létrejövő elbeszélésnek. A játék térbeli elemek segítségével meséli el a 
történetét, és narratív szempontból eddig ismeretlen területekig jut el. 
Elbeszélése játék közben, a játszott karakter nézőpontján keresztül kerül 
közvetítésre, közvetve pedig a díszlet és különböző scriptelt események 
által bomlik ki (az utóbbiak a karakter cselekvései és jelenléte folytán 
indulnak el, automatikusan, a megfelelő helyen és időben). A játék a cse-
lekvéseink következményeként alakul, valós időben, a fejlesztők által 
megadott lehetőségek és keretek között. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
„a játékos cselekvései és a város algoritmikus nyelve közti feszültség hoz-
za létre a város élményét” (Smith 2010).

Az elbeszélés és a játék elsőbbségéről folyó viták gyakori érve, hogy 
a játék nem szorul rá a hagyományos médiumok elbeszélő eszközeire. 
Mások szerint eleve kérdés, hogy szüksége van-e bármiféle elbeszélésre. 
Az interaktív elbeszélés tízéves történetére visszatekintő Ernest Adams 
szerint fejlesztőként nem az a dolgunk, hogy történeteket meséljünk: „a 
dolgunk az, hogy olyan világokat építsünk, melyekben lejátszódhatnak 
történetek” (Cifaldi 2005). Az elbeszélés és a játék vitái nyomán máig 
tisztázatlan az interakció és az elbeszélés viszonya, és félő, hogy a viszo-
nyuk eleve tisztázhatatlan. Bajosan állítható, hogy a videojátéknak ne vol-
na szüksége a hagyományos médiumok elbeszélő eszközeire, az azonban 
világos, hogy ezek az eszközök nem vihetők át maradéktalanul a játékra. 
A Half-Life 2 annak bizonyítéka, hogy a játék terei nem a forgatókönyvben 
megírt történeteket közvetítik, hanem a narratív architektúrába írottakat.
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a játékmenet mint elbeszélés

Történet és interakció

Az interaktív elbeszélés problémája – az „emberi” mesterséges intelligencia és 
a „valószerű” megjelenítés mellett – a médium kezdetei óta foglalkoztatja 
a játékfejlesztőket. A fogalom definíciói koronként és műfajonként válto-
zóak. A nyolcvanas-kilencvenes években a szöveges (később grafikus) ka-
landjátékok irodalmi és filmes eszközökkel színre vitt, kezdetleges interak-
tív történeteit értjük alatta. A kilencvenes évek multimédiás CD-rOM-jai 
esetében azt látjuk, hogy a korlátozott interakcióért cserébe rövid mozgó-
képeket tartalmaznak, míg ugyanezen időszak ambiciózus szerepjátékai a 
megjelenítésükkel ellenpontozzák a sekélyes elbeszéléseiket. A kétezres 
évek multiplayer játékai csekély narratív értékkel bírnak, ugyanakkor je-
lentős fejlődést mutatnak a társas interakció és a megjelenítés területén.

Láthatóan három egymás ellenében ható, egymást kölcsönös kompro-
misszumokra kényszerítő minőségről van szó: az interakcióról, a megje-
lenítésről és az elbeszélésről. A sor legutóbbi pontján álló közelmúltbeli, 
narratív ambíciójú játékok az irányított és létrejövő elbeszélés kettősségére 
fordítják le az interakció és az elbeszélés viszonyát. Technológiájuk lehe-
tővé teszi, hogy a forgatókönyveikben foglaltakat a játékkal egy időben, a 
játék során fejtsék ki, ami persze további kérdéseket vet fel a játékos irá-
nyításával, „helyes” úton tartásával és diszkrét manipulációjával kapcso-
latban. A kérdés mindezzel kapcsolatban az, hogy hogyan képes a játékos 
a játék történetvilágába belehelyezkedni, ha egyfelől szerzőileg uraljuk az 
élményét, másfelől azt várjuk tőle, hogy omnipotens módon cselekedjen? 
Az alábbiakban egy olyan játékkal – Fumito Ueda Shadow of the Colossu-
sával (2001) – foglalkozom, ahol a fejlesztők által meghatározott történet 
és a játékos által működésben tartott interakció nem egymás ellenében 
hatnak, nem egymást felváltva érvényesülnek, hanem egymást erősítve 
érik el a hatásukat.
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A videojátékot műfajok szerint felosztó Steven Poole a karakterközpon-
tú szerepjátékot (role-playing game, RPG) jelöli meg az interaktív történet-
mondás kulcsaként (Poole 2004). Választása különösnek mondható, mivel 
a szerepjáték elektronikus változatai történetileg több közös vonást mu-
tatnak az irodalmi elbeszéléssel, mint a videojáték tipikus formáival – me-
lyeket általában a filmhez, vagy a tömegszórakoztatás „vásári” formáihoz 
hasonlítunk. A szerepjátéknak az irodalmi elbeszéléshez fűződő kapcso-
latát – szöveges eredete mellett – a kidolgozott háttértörténet (lore), va-
lamint a karakterfejlődés iránti elköteleződése jelzi. Beszédes továbbá, 
hogy a számítógépes szerepjátékok az interakció bizonyos hányadát mind-
máig szövegként bonyolítják: történetvilágaik részleteit, a tárgyaikra vo-
natkozó információkat, a karaktereik által végrehajtandó küldetéseket és 
a dialógusokat szöveges formában jeleníti meg. Mindezek fényében jogos 
a kérdés, hogy miért éppen bennük keressük a megoldást az interaktív 
elbeszélés problémájára?

Poole szerint a szerepjáték általános emberi igényt szolgál ki, és ezért 
van az, hogy az olyan játékokban is a karaktert és a történetet keressük, 
ahol erre semmi szükség. Mint mondja, amellett, hogy elemi szinten va-
lamennyi játék tartalmaz szerepjátékelemeket, a valódi szerepjátékban a 
karakter nem ürügy, nem más mechanizmusok szolgálatában áll, hanem 
a játék szerves és önálló része (Poole 2004, 41). Ennél is fontosabb, hogy 
a történetbe ágyazott és játszható karakterrel való azonosulás nagyban növeli 
a történet iránti elköteleződésünket; úgy, ahogy erre a film vagy az iro-
dalom karakterei képtelenek. Valószínű, hogy a szerepjáték és a játszott 
karakter vizsgálata nem csupán az interakció, a megjelenítés, valamint a 
szerzői és létrejövő elbeszélés kérdésével kapcsolatban szolgálhat hasz-
nos meglátásokkal, de az elbeszélés általános kérdéseivel kapcsolatban is. 
Ha szerepjáték alatt nem a szokásos földrajzi és műfaji kategóriákat ért-
jük („nyugati” és „keleti” típusú szerepjáték), továbbá ha nem kötjük a 
szokásos mechanizmusaihoz (tapasztalati pontok és progresszió, inventory, 
felszerelés [loot] és képességek [skills]), akkor valóban hasznosnak bizo-
nyulhat az interaktív elbeszélés szempontjából.

Marie-Laure ryant követve négy kategória mentén osztályozhatjuk 
az interaktív elbeszélést. Ryan belső és külső, felfedező és ontológiai típu-
sú interakcióról beszél, és négy további típusba rendezi a négy kategó-
riát (ryan 2001). A belső-külső fogalompár a személyes és személytelen 
perspektíva különbségét jelzi. A „belső” esetben közvetlen kapcsolatban 
állunk az elbeszéltekkel, míg a „külső” esetében a virtuális világon kívül 
helyezkedünk el: „isteni” pozíciót foglalunk el, az interfész szintjén érint-
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kezünk a játékvilággal. A felfedező-ontológiai pár a játékos hatáskörére 
utal: felfedezőként szabadon mozoghat a játékvilág által kijelölt keretek 
között, de nincs befolyással a világ alapvető rendjére. Az ontológiai típusú 
interakciótól éppen ez utóbbit várjuk el, a játékvilág működésébe való be-
avatkozás lehetőségét. A két-két interakció-típus négy lehetséges megva-
lósulása – külső-felfedező, belső-felfedező, külső-ontológiai, belső-onto-
lógiai – keretet ad a különféle játékműfajok tipologizálásához, és kijelöli a 
játékelbeszélés lehetséges formáit. Az egyes műfajok természetesen nem 
feleltethetők meg maradéktalanul az itt felsorolt típusoknak (a kaland- és 
a szerepjátékot például egyaránt jellemezheti a felfedezés mozzanata, de 
ugyanígy ontológiai viszonyban is állhatnak a világukkal), a tipológia heu-
risztikus értéke mégis tagadhatatlan.

A külső-felfedező típus a navigációra, a játék világában való útkeresésre 
helyezi a hangsúlyt, míg a belső-felfedező a játék történéseire és a rej-
télyfejtő hősre koncentrál. A külső-ontológiai típus játékosa a rendszer 
„omnipotens istene” – itt tipikus példaként a Choose Your Own Advent-
ure könyveket és a nyolcvanas-kilencvenes évek szöveges kalandjátékait 
szoktuk megemlíteni. A külső-ontológiai típus játékosa a történet lehet-
séges kifutásai közt válogat, „omnipotenciája” kimerül a történet folyta-
tásának megválasztásában. A negyedik, belső-ontológiai típus a leginter-
aktívabb és legimmerzívebb lehetőség. Olyannyira, hogy az ilyen típusú 
játékokban a történetvezetés bizonyos pontjain ki kell vennünk a játékos 
kezéből az irányítást (előreprogramozott eseményekkel, full motion vide-
ók lejátszásával), és tovább kell terelnünk a megfelelő irányba. A narratív 
keret efféle külső biztosításának példái azt a feltevést erősítik, hogy az 
interakció nem alkalmas a narratíva előmozdítására, és hogy az elbeszélés 
az efféle játékokban tulajdonképpen a játék opcionális és felesleges tol-
daléka. ryan ezt úgy fogalmazza meg, hogy „miután elmerül a játékban, 
a játékos számára a narratív téma háttérbe szorul, sőt, időlegesen el is fe-
lejtheti” (ryan 2001).

Mind a négy interakció-típus szolgálhat a szerepjáték kereteként, 
más-más hatékonysággal és következményekkel. A szerepjáték lehet fel-
fedező és ontológiai hatáskörű, lehet belső és külső nézőpontú (utóbbi 
alatt az interakció típusát értve, nem a megjelenítést). A fentieket az inter-
aktív elbeszélésre és a videojátékra vonatkoztatva úgy tűnik, a belső-onto-
lógiai interakció a legautentikusabb típus: nincsen irodalmi és filmes meg-
felelője, azaz a videojáték sajátos elbeszélésmódjának tekinthető. ryan 
rámutat, hogy míg az olvasói és nézői befogadás képtelen befolyásolni az 
elbeszélés kimenetelét, addig az interakció sikeres változatai képesek el-
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hitetni a játékossal, hogy a történet az ő döntései nyomán alakul (még ha 
ez illúzió is tulajdonképpen). Az interaktív elbeszélés ebben az értelem-
ben oximoron: a történetbe való beavatkozás lehetősége ellentmond az el-
beszélés hagyományos elveinek, míg másfelől „az elbeszélt történeteket 
éppen azért kedveljük, mivel nem interaktívak” (Poole 2004, 109). Mi a 
helyzet az olyan ritka esetekben, amikor mindkét feltétel teljesül, amikor 
az interakciónk nyomán, az általunk játszott szerep folytán valóban fontos 
történések zajlanak le a játék világában?

A videojáték narratív modalitása négy szempont függvényében ala-
kul: (1) a szerzőileg uralt elbeszélés, (2) a formai-stiláris jegyek és vizuális 
program, (3) kinetikus és szomatikus jellemzők, valamint (4) a mechaniz-
musok és szabályok szerint. A modern videojáték érzékileg felfokozott, 
szinesztézikus élményt nyújt: „színpompás grafikai megjelenítés, han-
gok és zene, sebesség és mozgás dinamikus és interaktív fúziója” jellemzi 
(Poole 2004, 12). A játék érzéki élménye és megjelenítése (3, 2) azonban 
csakis a fejlesztők által meghatározott történet (1) és design (4) keretei 
között működhet.

Shadow of the Colossus – történet és mechanizmus

Fumito Ueda Shadow of the Colossusa (Team Ico, Sony Computer Enter-
tainment Inc. 2005) a ryan által megállapított belső-ontológiai interak-
ciót képviseli. Történetvilágát és esztétikáját, mechanizmusait és érzéki 
jellemzőit tekintve igen koherens játék, annak ellenére, hogy döntően a 
játszott játékon keresztül – a játék során, a játék eszközeivel – beszéli el a 
történetét. Az utóbbi jellemzőjének köszönhetően megjelenése óta általá-
nos kritikai elismerésnek örvend, mára pedig a kifejezésforma művészisé-
géről folyó viták egyik központi példájává vált. A Shadow of the Colossus a 
szerzői játék ritka típusát képviseli: Ueda a nyolcvanas évek, illetve a mai 
független fejlesztők szellemiségét követve egy személyben volt a játék 
vezető designere és művészeti vezetője. Játéka kompromisszummentes, 
egyedi élményt nyújt, és következetesen fenntartja az eredeti vízióját.

A Shadow of the Colossus játékmenete merész módon túlmutat a szoká-
sos kisebb feladatokon és ellenfeleken át a végső megmérettetésig vezető 
játéksémán: pusztán tizenhat ellenfelet helyez el a játékvilágába, melye-
ket hosszas keresés után, Dávid-Góliát küzdelemben kell legyőznünk. 
A bevezető animáció pillanatok alatt bevon a játék világába: magányos 
hős érkezik lóháton egy ismeretlen, tiltott vidék elhagyatott templomába, 
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hogy a hely szellemeinek segítségét kérje. A Vándor (eredetileg Wanda, 
az angol Wanderer japán megfelelője) halott társa feltámasztásáért cserébe 
szövetségre lép Dorminnal, egy helyi istenséggel, akitől azt a feladatot 
kapja, hogy győzze le a tiltott vidék tizenhat kolosszusát. A játékos – az 
intrót és a rövid tutorialt követően – hamarosan szembetalálja magát első 
ellenfelével, egy kisebb hegynyi óriással, akit előbb meg kell másznia, 
majd ádáz küzdelemben le kell győznie. A játék létezőinek (ryan 2011) 
készlete igen korlátozott: Wandát, a lovát, a tizenhat kolosszust és Dor-
mint, valamint néhány elszórt romos épületet leszámítva a játék tere meg-
lehetősen sivár. A játékvilág ugyanakkor igen kiterjedt, geográfiája kel-
lőképpen bonyolult ahhoz, hogy a kolosszusokat csupán hosszas vándorlás 
után találjuk meg.

A játék terének második típusát a kolosszusok teste képviseli: folytono-
san mozgó térbeli puzzle-ként működnek, megmászható és megmászha-
tatlan felületekkel, rejtett gyenge pontokkal. A Shadow of the Colossus játé-
kának feszültségét – a későbbieket előrebocsátva – a két tér és a hozzájuk 
kapcsolódó cselekvések különbsége adja. Wanda a kardja által jelzett úton 
követi a kolosszusokat, a hosszas vándorlásait pedig az óriások testén zaj-
ló rövid és katartikus küzdelmei ellenpontozzák. A játék terei, története, 
mechanizmusai, valamint a játékos cselekvései szoros kapcsolatban állnak 
egymással. Wanda, Dormin, a névtelen halott lány és a kolosszusok között 
rejtett metafizikus kapcsolat áll fenn; Wanda a küldetése során látható 
fizikai változáson megy keresztül; a történet előrehaladtával egyre kétsé-
gesebbek a cselekvései. Az akció-szerepjáték műfajának megfelelően a 
kolosszusokhoz vezető utak egyre hosszabbak, az összecsapások egyre rö-
videbbek, a kolosszusok rejtvényei pedig egyre bonyolultabbak a játék 
előrehaladtával. Az alapmechanizmusok ezzel szemben mindvégig azono-
sak, azaz a játék nem él a karakterfejlődés szokásos eszközével: a játékos 
ugyanazokkal az eszközökkel jut el a célpontjaiig, és ugyanazokkal a fegy-
verekkel győzi le valamennyi kolosszust.

Az intuitív kezelőfelületnek és az érzékletes fizikai szimulációnak hála, 
a játék harcrendszere lélegzetelállítóan izgalmas és szórakoztató. A kolosz-
szus teste, azaz a játéktér folyamatos mozgásban van: megpróbálja levetni 
magáról a rajta araszoló Wandát, aki csupán a megfelelő pontokon képes 
időlegesen megkapaszkodni. A küzdelem feszültségét Wanda egyre koc-
kázatosabb előrejutása, illetve a kolosszussal végző mozdulatainak jól ki-
számított pillanatai adják. (Az utóbbiak csakis a megfelelő, színnel jelzett 
pontokon, illetve az olyan pillanatokban végrehajthatók, amikor az ellen-
fél viszonylagos nyugalomban van.) A játék mesterien ötvözi a puzzle- és 
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platformelemeket: a kolosszusok egyedi felépítésű, mérnökileg megter-
vezett ellenfelek, félig élő, félig gép épületek: a feltérképezésük és be-
járásuk önmagában is izgalmas platformjáték, a legyőzésük pedig minden 
esetben más-más taktikát igényel.

A kolosszusok legyőzése csupán az egyik fele a játéknak. A Colossus já-
tékmenetének döntő hányadát az óriások felkutatása teszi ki, ami külön já-
tékként értelmezhető. A kolosszusok a bármikor előhívható és kinagyítható 
térkép különböző részein rejtőznek, és rejtett ösvények vezetnek hozzá-
juk az összetett geográfiájú világban. felderítésük egyetlen eszköze Wanda 
kardja, mely az ég felé tartva ragyogó fénypászmát bocsát ki magából a soron 
következő kolosszus jelzésére. Wandát a lova, Agro segíti az óriási tereken 
való áthaladásakor, és átlagosan negyedórányi keresés után ér el a soron kö-
vetkező ellenfélig. Kanyonok és hegyek által tagolt füves-sziklás vidéken 
halad át; a kihalt tájban csupán elszórt romok utalnak a valamikori emberi 
jelenlétre, melyek olykor mentési pontokként szolgálnak. Wanda hosszas 
vándorlásai ugyanakkor a legkevésbé sem unalmasak, sőt, a játék narratív 
és érzelmi potenciálja talán rajtuk keresztül mutatkozik meg a legegyér-
telműbben. A sivár térben való bolyongás az elhagyatottság egyre mélyülő 
érzését kelti a játékosban – emellett a társáért a legnagyobb áldozatokra is 
képes hős elszántságát jelzi. A médium legsikeresebb és legmaradandóbb 
példáihoz hasonlóan „a Shadow of the Colossus játékmechanizmusát […] arra 
tervezték, hogy a megfelelő érzelmi reakciót csalja ki a játékosból” (Sher-
man 2006), aminek minden kétséget kizárólag eleget is tesz.

A játék a kifejezésforma szinte valamennyi érzelmi lehetőségét végig-
zongorázza. Diadalmasak és frusztrálóak a kolosszusokkal folytatott küz-
delmek és a hosszas vándorlások: míg az előbbiek a veszteség, a bűnösség 
és a kiengesztelődés érzéseit közvetítik, addig az utóbbiakból a tökéletes 
magány és a végtelenség hangulata árad. A veszteség érzése egyrészt az 
alaphelyzetből következik: Wanda az ősi templom oltárára helyezi a társát, 
majd elkergeti a halott lelkéért érkező árnyakat, és alkut köt Dorminnal. 
A veszteség a továbbiakban Wanda alakváltozásában érhető tetten. A ko-
losszusok legyőzésével fokozatos sötét átváltozáson megy keresztül, voná-
sai megkeményednek, bőre sötét tónust kap, és szarvai nőnek. A legyő-
zött kolosszusok tetemeiből mind a tizenhat alkalommal füstszerű csápok 
törnek elő, majd egy érzékletes hang kíséretében a hős testébe hatolnak. 
Wanda eszméletét veszti, majd ismét a kiindulóponton, az oltárral szem-
ben tér magához, egyre viharvertebben. A végső veszteségérzés Wanda 
lovához, Agróhoz kötődik: hűséges társa az utolsó kolosszus felé vezető 
úton – egy előreprogramozott eseményt követően – szakadékba zuhan. 
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A ló elvesztése a játék alapmechanizmusát érintő fejlesztői döntés: a játék 
alapvető közlekedési módját iktatja ki, egyúttal a történet közelgő végét 
jelzi. A bűnösség érzését a kolosszusok morális értelemben ambivalens 
pusztulása okozza: legtöbbjük békésen vándorol a pusztaságban, agresz-
szív viselkedésüket a játékos aktív közreműködése váltja ki. Másfelől, a 
játék ontológiai kényszeréből és sürgetéséből adódóan, a játékos nem te-
het mást, mint hogy megtámadja őket. Hübrisze jó sorstragédiához illően 
természetesen nem marad megtorolatlanul.

A Shadow of the Colossus zárlata – egyetlen, minijátékokkal tűzdelt film-
betét – katartikus feloldása a játék epikus történetének. Lovasok érkez-
nek a templomba az utolsó kolosszus elpusztításakor, épp időben ahhoz, 
hogy szemtanúi legyenek Wanda végső átváltozásának és áldozatának. 
Vezetőjük, egy álarcos sámán, a sötét árnyak gyűrűjében életre kelő, fe-
kete, szarvakat viselő alak megpillantásakor parancsba adja katonáinak, 
hogy végezzenek vele. A Dorminnal kötött egyezség óta ez a játék első 
beszédes jelenete. A sámán szavai – Van fogalmad arról, mit tettél? Nem elég, 
hogy elloptad a kardot és beléptél az elátkozott vidékre, de használtad is a tiltott 
varázslatot! – választ adnak a történet számos kérdésére, és újabbakkal 
gazdagítják a továbbra is szikár történetvilágot. Ugyanitt hangzik el a tör-
ténet mindvégig sejtett kulcsszava: kihasználtak. Dormin a társa feltámasz-
tásáért cserébe nem csupán a kolosszusok elpusztítását kérte a vándortól, 
de mint megtudjuk, az életét is követeli. A sámán katonái keresztüldöfik 
a földön tekergő Wandát, akiből a kolosszusok véréhez hasonló fekete füst 
tör elő, majd ténylegesen azzá a sötét hatalommá változik át, amellyel al-
kut kötött, és ami végül elárulta. Ezen a ponton lépünk be az említett 
minijátékba, melyben a játék eddigi menetét megfordítva, sötét kolosz-
szusként küzdünk a ránk támadó katonákkal. A jelenetet filmbetét zárja 
le, a sámán a kardot a templom bejáratánál lévő medencébe hajítja. Újabb 
minijáték következik, majd kataklizmaszerű folyamat indul el: a meden-
ce ellenállhatatlan erővel vonzza Dormint, aki fokozatosan visszaváltozik 
Wandává, végül belehull a medencébe. Dormin elpusztul, a lovasok fej-
vesztve menekülnek, a tiltott vidékre vezető híd összeomlik mögöttük. 
A játék epilógusában tanúi lehetünk a lány felébredésének és Wanda sa-
játos reinkarnációjának: a medence fenekén apró fekete szarvakat viselő 
csecsemő fekszik. fontos kiemelni, hogy mindkét minijáték igen erősen 
scriptelt, és csak részben interaktívak. A fenti események során a mozgás-
terünk és lehetőségeink igen korlátozottak, és eleve nem kétséges a já-
ték kimenetele: a katonák mindenképpen elmenekülnek a tomboló Dormin 
elől, neki pedig bele kell zuhannia a medencébe.
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Filmtörténet és kézműves jelleg

A Shadow of the Colossus esztétikai és interaktív jellemzőinek áttekintése 
előtt érdemes kitérnünk a videojáték és a digitális mozi kézműves jellegére, 
valamint a digitális és a hagyományos mozi ontológiai különbségére – mi-
vel úgy tűnik, ezekre vezethető vissza az interaktív elbeszélés kérdése. 
Manovich a mozi százéves történetére visszatekintve azt állítja, hogy nem 
a megfelelő problémákra koncentrálunk, amikor a digitális moziról beszé-
lünk. Másodlagos kérdésekkel, így az interaktív elbeszé lés lehetőségével 
foglalkozunk, és nem is sejtjük, hogy eleve rossz helyen tapogatózunk. 
Elfogadjuk, hogy az elbeszélés a mozi elidegeníthetetlen jellemzője, hol-
ott a film elbeszélő jellege csupán technika- és stúdiótörténeti esetleges-
ség, azaz nem tekinthető a mozgókép archetipikus jellemzőjének. Mano-
vich szerint nem szabad engednünk a filmtörténet csábításának, mely „a 
mozi egyetlen, nem új, sokak szerint még csak nem is lényegi szempontját 
emeli ki: az elbeszélést” (Manovich 2011, 159). Azt javasolja, hogy a di-
gitális mozi vizsgálatakor „a történetben részt vevő néző elgondolása, a 
narratív térben való navigáció, vagy a karakterekkel kialakított kölcsön-
viszony” kérdései helyett fordítsuk figyelmünket a mozgókép kezdetei 
felé. Azt fogjuk látni, hogy az új digitális műfajok – a film százéves törté-
netét mintegy átugorva – közvetlenül a mozgókép tizenkilencedik századi 
technológiáihoz, és az animáció történetéhez kapcsolódnak.

Manovich úgy tűnik, joggal tiltakozik az interaktív elbeszélés kitün-
tetettsége ellen a digitális mozi kapcsán. Mint mondja, ma semmi sem 
indokolja sem az elbeszélés, sem az elbeszélő keretbe ágyazott élő fel-
vétel kitüntetettségét a legkülönfélébb műfajokba és kifejezésformákba 
szétszóródott mozgókép kapcsán. Az élő felvételen alapuló elbeszélő film 
ma már nem tekinthető a film „szuperműfajának” (Jean Mitry). Az élő 
felvétel csupán egy, és korántsem nélkülözhetetlen összetevője a digitá-
lis mozi képeinek, az elbeszélés pedig a képeket létrehozó technológia 
derivátuma. Ha „képesek va gyunk fotorealisztikus jeleneteket létrehozni 
a számítógépen 3D-animáci óval; ha egyedi képkockákat vagy teljes jele-
neteket is át tudunk alakítani digitális festőprogramok segítségével; ha 
kedvünkre megvághatunk, torzít hatunk, nyújthatunk és összetűzhetünk 
digitális filmképeket olyasvalami vé, ami tökéletes fotografikus hiteles-
séggel bír” (Manovich i. m. 160), akkor lényegében meghaladtuk a mozi 
indexikus természetét. A film ma elsősorban nem ábrázol, illetve „a fizikai 
valóság filmrevi tele csupán egy a felmerülő lehetőségek közül” (159). Túl 
kell lépnünk az élő felvétel, a rögzítő film paradigmáján, és érdemesebb a 
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mozit megelőző tizenkilencedik századi mozgóképes technikák felé for-
dulnunk, ahol az optika, az időbeli mintavételezés és a fotokémiai eljá-
rás rögzítése helyett a mozgó képek kézműves, képenként megrajzolt és 
mozgásfázisonként animált jellege a meghatározó. Manovich a százéves 
filmszemtől a „filmecsethez” való visszatérésként üdvözli a digitális mozi 
legdinamikusabban fejlődő műfajait, köztük a videojátékot.

Az élő felvételtől való eltávolodás, a digitális kép kézműves jellegének 
hangsúlyozása következtében megváltozik a filmes elbeszéléshez való vi-
szonyunk. A digitális mozi és a videojáték napirenden tartják ugyan az 
elbeszélés kérdését, bár nem tekintik elsődlegesnek. Az interaktív elbe-
szélés varázsszava mögött nem annyira az elbeszélés új módjait keresik, 
mint inkább az interakció lehetőségeit, mivel a digitalizáció elsősorban a 
mozgóképhez való fizikai viszonyukat befolyásolja. A mozi száz éve ural-
kodó befogadói viszonyulása, az elsötétített vetítőterem társas magánya 
után visszatérünk a mozgókép befogadásának tizenkilencedik századi 
módozataihoz – a thaumatróp, a praxinoszkóp, a zootróp és társaik által 
meghatározott személyes viszonyhoz. A mobileszközök, telefonok és ké-
zikonzolok képernyőin futó képsorok privátabb, az eszközhöz közelebbi 
fizikai viszonyt feltételeznek: kísérleti, hibrid megoldásaik a mozgóképes 
technológiák tizenkilencedik századi változatosságát idézik.58

Manovich két játékot idéz a százéves mozit meghaladó kézműves jelle-
gű mozgóképek példáiként – a Myst (Cyan, 1993) és a The 7th Guest (Tri-
lobyte, 1993) című CD-rOM-okat. Mint mondja, az efféle vállalkozások 
„nem annyira a filmes valószerűséggel, [mint] inkább a mozit megelőző 
ti zenkilencedik századi eszközökkel és a huszadik századi rajzfilmekkel” 
rokonok (170). Ugyanakkor „a Myst [továbbra is] a huszadik századi mozi 
technikáin alapul. […] Az idő szubjektív felgyorsításakor vagy lelassítá-
sakor a filmvá gás alapvető technikáját alkalmazza” (169). A Myst-nek a 
hagyományos mozihoz képesti újdonságát az adja, hogy interaktív módon 
közvetíti a képeit: a játékos egérkattintások segítségével bolyong a játék 
képzeletbeli terében, állóképek közt válogat, és mozgókép-szekvenciá-

58  Az i3DG nevű eszköz például plexiüveg féltükrökkel háromdimenziós képekké ala-
kítja át a telefonon futó videókat: a tükrök 45 fokos szöget zárnak be a képernyővel, és 
„egymás mögé” helyeznek három, eredetileg egymás mellett futó youTube-videót. A je-
lenleg prototípusként létező eszköz az ál-háromdimenziós felvételek mellett egyszerű já-
tékokat is támogat. Az i3DG és a hasonló vállalkozások az említett személyes viszonyulást 
jelzik a mozgókép és a néző között: az eszköz egyszemélyes használatra alkalmas, mivel az 
effektus csakis megfelelő szögből és távolságból működik. „Bele kell néznünk” a készü-
lékbe ahhoz, hogy érvényesüljön a hatása. http://i3dg.mobi/eng/index.html
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kat indít el. A The 7th Guest valamivel messzebb jut ennél, azaz a vizuális 
nyelve révén utal a mozit megelőző tizenkilencedik századi eszközökre és 
az animációs film hagyományára (emellett a Myst-hez hasonlóan maga is 
„megidézi a modern filmes kódokat” [170]). Manovich példái nem csupán 
az élő felvétel és a filmes elbeszélés történeti esetlegességeire mutatnak 
rá, de azt is jelzik, hogy igen nehéz eltávolodnunk e hagyományoktól.

A videojáték kezdettől fogva a Manovich által a digitális mozi számá-
ra kijelölt úton halad. Közelebb áll a mozgókép tizenkilencedik századi 
eszközeihez, mint a filmhez, annak ellenére, hogy a játékipar szíveseb-
ben kötné a mainstream mozihoz. A játékok összetett, kézműves jellegű 
rendszerek; alapelvük nem a rögzítés, hanem az eredeti rendszer adott 
jellemzőinek absztrakciója. Kézműves jellegüket ez utóbbi jellemzőjük 
adja: az animációs és kísérleti filmesekhez hasonlóan a játékfejlesztők is 
szabadon válogatnak a megjelenítendő rendszer összetevőiből, a rendel-
kezésre álló technológia keretei között. Élő és szintetikus, mozgó és álló, 
két és háromdimenziós képeket rendelnek egymás mellé; scriptelnek és 
kompozitálnak, sprite-okkal dolgoznak és multiplánoznak. Mindent alá-
rendelnek a végeredménynek, az illúziónak és a játékélménynek.

Shadow of the Colossus – esztétika és interakció

A Shadow of the Colossus képeinek hatását – egyedi esztétikájuk mellett 
– az adta, hogy az élő felvétel fizikai jellemzőit, az analóg filmanyagot és 
optikát, valamint az emberi szem tehetetlenségét imitálták. A játék tech-
nológiai újításai, itt debütáló és másutt továbbfejlesztett eljárásai nagy-
ban hozzájárultak az immerzív élményéhez. A játék motorja kompromisz-
szummentes módon jelenítette meg a kolosszusok kihalt világát és Wanda 
drámáját; részletgazdag árnyékai, haj- és növényszimulációja, dinamikus 
ütközésmodellje, inverz kinematikai rendszere, kvázivolumetrikus füst- 
és porszimulációja, valamint a különféle ragyogás-, fényszóródás- és csil-
lanáseffektjei a játék megjelenésekor pazar látványt nyújtottak a PlaySta-
tion 2 rendszeren. A koncepció sikerét a realizmust fokozó látványelemek 
mellett a felhasználói felület minimalizmusa adta. Csupán a legfontosabb, 
nélkülözhetetlen elemek jelentek meg rajta, mindennemű esztétikai sal-
lang nélkül. Az emberi szem reakcióit imitáló pszeudo-HDR megvilágítás, 
valamint a kamera optikai tehetetlenségét szimuláló mozgáselmosódás 
példái azt mutatják, hogy a játék esztétikája szerves módon kapcsolódik a 
mechanizmusaihoz.
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A magas dinamikatartományú (High Dynamic Range) megvilágítás a zárt, 
sötét térből intenzív fénybe érkező (és fordítva, világosból sötét térbe ér-
kező) emberi szem tehetetlenségét, a pupilla késleltetett összeszűkülését 
és kitágulását imitálja. (A külső térből érkező fénynek a belső térbe történő 
„átfolyása”, az úgynevezett bloom-effektus is ide tartozik.) A fényszóródás 
nagy számításigényű feladat, ami a Shadow of the Colossus esetében jócskán 
meghaladta az eredeti hardver teljesítményét – a programozók így kény-
szermegoldásokkal éltek a megvalósításakor. A játék pszeudo-HDR eljárása 
a főhős és a játék kamerája köré épülő megvilágítás-modellt használ, azaz a 
főhős mozgásától, a játékvilágon belüli helyétől függően alkalmazza a ha-
tást. A fejlesztők a játék terébe, illetve annak fény-árnyék átmenetet ké-
pező határhelyeire úgynevezett trigger-dobozokat telepítettek, és a rajtuk 
áthaladó karakterrel vezérelték a fényviszonyok változásait. A trigger-do-
bozból be- és kilépve a fényátmenet fokozatosan zajlott le; a nap vakító 
hatását, valamint a napnak hátat fordító, kamera előtti tárgyak ragyogását 
a kiszámított kép elmosásával jelenítette meg a rendszer. A HDR-meg-
világítás főként a felfedező játékrészben – belső terekből külsőkbe érve, 
kanyonokból nyílt térbe, vagy a felhők árnyékából kilépve – érvényesült.

A játék másik jellemző effektusa a kamera hirtelen mozdulatait követő 
mozgáselmosódás, mely természetesen nem vonatkozott a fő karakterre, mi-
vel minden hozzá képest változott a képen (azaz ő állt az akció és a kamera 
fókuszában). A virtuális kamera utóbbi következetlensége a film és a játék 
kamerája közti különbségre mutat rá: míg az előbbi a leglátványosabb ál-
lásból, addig az utóbbi a legjátszhatóbb módon mutatja be a történéseket. 
Itt kanyarodunk vissza az interaktív elbeszélés kérdéséhez, melyet immár 
nem a „történetben részt vevő néző”, a „narra tív térben való navigáció”, 
vagy a karakterek közti viszonyok határoznak meg, hanem a játék mecha-
nizmusai, esztétikája és kézműves jellege. Ahogy a digitális mozi eseté-
ben, úgy itt is feloldódik a képek és az elbeszélés korábbi hierarchiája. 
A megjelenítés immár nem pusztán az elbeszélést szolgáló eszköz, hanem 
a jól működő és hatásos interaktív elbeszélés feltétele.

A játékelbeszélés más elbeszéléstípusoktól különböző legfőbb sajátos-
sága a dinamikus interakció. A játék lehetőséget ad a játékosnak a köz-
vetlen és tevőleges reakcióra, hogy ágensként viselkedjen a tereiben és 
a történetében.59 De vajon mit jelent az elbeszélés a játékban, illetve el-
beszélésnek tekinthető-e a dinamikus interakció eredménye? Korábban a 

59  A félreértések alapját ezen a ponton az adja, hogy bizonyos értelemben a hagyomá-
nyos irodalmi és filmes elbeszélés is interaktív: folyamatos értelmezést és imaginációt fel-
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létrejövő és kényszerelbeszélés kapcsán megkülönböztettük egymástól a 
játék keretelbeszélését és a tényleges (a játék során kibomló) elbeszélését. Kér-
dés persze, hogy érdemes-e elbeszélnünk a játék kinetikus történetét, a moz-
gások és akciók folyamatát, az absztrakt, repetitív cselekvések sorozatát. 
Steven Poole ugyanezen logika mentén különbséget tesz a játék diakrón 
és szinkrón története között, utóbbi alatt azt a történetet értve, ami a játék 
„fikcionális jelenében zajlik” (Poole 2004, 93). Valamennyi játék, még a 
legegyszerűbbek is rendelkeznek valamiféle témával vagy háttértörténet-
tel, még ha a legtöbbjük könnyen algoritmizálható sztereotípiákra hajaz 
is. Ideális esetben motivált a kapcsolatuk a szinkrón játéktörténettel: a 
fokról fokra kibontakozó háttértörténet ilyenkor katalizátorként működik 
és közvetlenül befolyásolja a játékmenetet. A szinkrón történet (a játékos 
által játék közben végrehajtott cselekvéssor) nem képezheti leírás tárgyát, 
mivel „mint történet, virtuálisan nem létező” (Poole 2004, 96). A Shadow 
of the Colossus különlegessége abból ered, hogy a szinkrón és diakrón törté-
netei szerves kapcsolatban állnak egymással, azaz képes elhitetni velünk, 
hogy a legtriviálisabb cselekvéseink is messzemenő következményekkel 
járnak a játék világában.

Ueda játéka igen hatásos módon ötvözi a különféle műfaji konvenci-
ókat, illetve a számára legmegfelelőbb mechanizmusokat alkalmazza a 
kifejezésforma történetéből. A Shadow of the Colossus rendhagyó szerep-
játék, mely nem a karakter fejlődésén alapul, hanem a játékos által bejárt 
érzelmi és kinetikus úton. Kalandjáték, mely a küldetés-felfedezés-rejt-
vényfejtés (quest, exploration, puzzle) hármasságát követi, és akciójáték is 
egyben, mely kellőképpen intuitív mozgás- és irányításrendszerrel bír. 
Wanda képességei és mozdulatai kreatív módon kombinálhatóak, az utób-
biak pedig meggyőző, a karakter lényegéből következő módon folynak át 
egymásba. Ugyanebben az értelemben Agro „[s]em csupán egy ló meg-
győző ábrázolása, hanem egy bizonyos lóé” (Edge 2005, 98). Nem kény-
szeríthető olyasmire, amire egy valóságos ló sem volna hajlandó, nem ve-
zethető szakadékba, és megbokrosodik a hirtelen mozdulatoktól. „Agro 
nem a tökéletlen implementációja miatt viselkedik helytelenül: önfejű és 
önálló, és nem mindig arra megy, amerre akarjuk” (uo.).

Steven Poole Chris Crawford (1984) nyomán különbözteti meg az élve-
zetes és kielégítő játék három alapvető feltételét – az okság, a funkció és 
a tér szempontjait (causality, function, space). Az okságot a játék követke-

tételez az olvasó /néző részéről, aki viszont képtelen befolyásolni az olvasott /nézett tör-
ténéseket.
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zetességeként magyarázza (azaz azonos körülmények mellett ugyanazon 
cselekvésnek minden esetben ugyanazzal a következménnyel kell járnia). 
funkció alatt a következetes eszközhasználatot érti (ugyanazon eszköz az 
összes lehetséges használati helyén ugyanúgy kell, hogy működjön). A te-
ret a mozgás és a méretek valószerűsége szempontjából értelmezi (azaz a 
karakterek és a világ paramétereinek aránya mindvégig állandó a játék-
ban). Crawford szerint a tökéletes játéktervezés kulcsa, hogy mindhárom 
szabály általánosan érvényesüljön a játékban (Poole 2004, 53). A Shadow 
of the Colossus mindhárom szempontból kitűnően vizsgázik: a karakterek 
mozgás- és cselekvésrendszere, a tárgyak és a világ következetes egysé-
get alkotnak, a környezet és a játékvilág tárgyai fizikailag ugyanúgy visel-
kednek, mint a kolosszusok. A szabályrendszer konzisztenciája mindvégig 
fennáll, és mindenre kiterjed, ami játékról lévén szó, előrébbvaló minden-
féle realitásnál.

A Shadow of the Colossus elbeszéléstechnikai erénye, hogy az összetett 
és kellőképpen enigmatikus történetét a videojáték ismert narratív meg-
oldásai nélkül, tisztán a játékra alapozva fejti ki. A kolosszusok felkutatá-
sa és legyőzése minden alkalommal más szinkrón történetet eredményez 
(a Poole-féle értelemben), melyet képtelenség ugyan leírni, mégis össz-
hangban áll a diakrón, szerzői történettel. A játék ritmusa és tempója, a 
meditatív felfedező részek és az intenzív akció váltakozása, a kolosszusok 
megjelenése és építészeti összetettsége (valamint a pusztulásuk grandió-
zus képei) a kifejezésformától szokatlan módon igen közel jutnak a fen-
séges érzéséhez. A játékban semmi sem szakítja meg a keresés, a kolosz-
szusok elejtése, majd a visszatérés ciklikusságát. „Mégis, ahogy feladjuk 
a videojáték működésére vonatkozó elvárásainkat és megadjuk magunkat 
a túlvilági atmoszférának, az egész önmagától elkezd történetté alakulni” 
(Edge 2005, 98).
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Press Start.
Difficulty /Normal.
Extend /Every 2,000,000.
Player Lives /5.
START GAME

A mozi kortársai árnyékvilágként jellemezték a születőben lévő kifeje-
zésformát, és ismeretes, hogy Gorkij kimondottan félelmetesnek tekin-
tette a film effektusát. „Ez nem az élet, csak annak árnyéka, és nem is 
mozgás, csak a mozgás hangtalan árnyéka” – írta 1896-ban (Marcus 2006). 
Illékony árnyakat látunk az első Lumière-filmeken, akiket „félelmetes 
nézni”, még ha tudjuk is, hogy „ez csupán árnyak mozgása, puszta árnya-
ké” (Marcus 2006). A videojáték kaleidoszkopikus élményéről szóló mai 
kijelentések semmiben sem térnek el a korai moziról írottaktól, ahogy az 
éteri, mulandó jellegük is közös. Efemer termékekről van szó mindkét 
esetben, melyek nem annyira a létrehozóik archívumaiban, mint inkább a 
fogyasztóik emlékezetében és beszámolóiban élnek tovább. Ugyanakkor 
tagadhatatlan, hogy a játék esetében egészen más jellegű élményről van 
szó. A mozi és a játék eredetileg nem az intenzív élményükben külön-
böznek – az ős-nézők komikus reakciói semmiben sem különböztek az 
árkádjátékosok spasztikus mozdulataitól –, hanem az interaktivitásukban, 
az élmény uralásának módjában. A film, mivel szerzőileg uralt, idővel ké-
pessé vált arra, hogy bonyolult érzelmeket és történeteket közvetítsen; 
cserébe viszont nem adott módot a közvetlen interakcióra. A játék, melyet 
szintén a szerzői szándék szervez, ezzel szemben lehetővé teszi, hogy sza-
badon cselekedjünk az adott keretek között. Kézműves és mérnöki jelle-
ge, instrumentális és procedurális természete – az egészen korai filmtől 
és a későbbi kísérleti műfajaitól eltekintve – idegen a mozitól (mozi alatt 
ismét a játék nemezisét, a mainstream filmet értve).

Természetesen ezúttal is óvatosan kell kezelnünk a játék és a mozi 
közt vont párhuzamokat. Annál is inkább, mivel a hagyományos elbeszé-
lő formákkal való összevetések eltérítenek a játék vizsgálatától. Médium-
történészként legtöbbször az elbeszélés és a játék kapcsolatát taglaljuk, 
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ahelyett, hogy a játék témájáról és élményéről beszélnénk. Az egészen abszt-
rakt példákat leszámítva szinte valamennyi játék rendelkezik valamiféle 
témával, mely szolgálhatja ugyan az elbeszélést, ugyanakkor nem feltét-
len vezet tényleges történethez. (További probléma, bár más lapra tarto-
zik, hogy az elbeszélést itt is a szó hagyományos értelmében, szerzőileg 
uralt és vezetett elbeszélésként értjük, és kevésbé foglalkozunk a játék 
közben létrejövő elbeszéléssel.) A videojátékot másfelől a szabályok és 
mechanizmusok összességeként, a tényleges játék absztrakt eszenciájaként 
értelmezzük, holott a játék mechanikus jellemzői elválaszthatatlanok a té-
májától, esztétikájától és esetleges történeteitől. A játék összetevői egy 
nagyobb egységért, a játék élményéért felelősek, melyhez az olyan nehezen 
értelmezhető minőségek is hozzátartoznak, mint a játékérzés, vagy a játék 
sürgetése. Az elbeszélés és játék különbségét más oldalról újrafogalmaz-
va azt is mondhatjuk, hogy a játék kétféle realitással rendelkezik: a játék 
mint mechanikus absztrakció, és a történetvilág realitásával. A kétféle rea-
litás egymásra vonatkoztatása problematikus, mivel a történetviláguk fe-
lől a játékok legtöbbje kétségbeejtően abszurd szabályokkal rendelkezik. 
A problémát frappáns módon összegzi a következő (képzeletbeli) szabály-
könyvrészlet: „[a] járművek közösségi tulajdont képeznek az egymásra 
való lövöldözés szüneteiben, ami ritka dolog, mivel folyamatosan lövöldö-
zünk, kivéve a városokban. Megegyeztünk, hogy sohasem lövöldözünk a 
városokban, kivéve a kezdő filmbetétet” (Smith 2011, 144). A felvezető 
animáció és a START-gomb megnyomása után szerencsére senkit sem 
foglalkoztatnak az efféle képtelenségek.

Az elbeszélés és a játék vitáinak hevében megfeledkezünk a legfonto-
sabb kérdésről: miért játszunk? A játék mechanizmusai, a játékdesign felőli 
válaszok ismertek: játékosként méltányolhatjuk a rendszer és a megjelení-
tés eleganciáját, a szabályok invenciózusságát és összetettségét /letisztult 
jellegét. Élvezhetjük a lezáratlan és folyton megújuló játékmenetet, de 
értékelhetjük az élményt befolyásoló és vezető diszkrét fejlesztői dönté-
seket is. Kísérletezhetünk az interaktív rendszer lehetőségeivel és korlá-
taival, új megoldásokat kereshetünk a korábban megoldott problémákra, 
és felismerhetjük, hogy a játék öröme nem feltétlenül a jutalmakban ke-
resendő, hanem az ágencia lehetőségeinek és határainak megtapasztalásá-
ban. A felsorolt esetek közel sem merítik ki a kifejezésforma valamennyi 
lehetőségét, ahogy nem adnak választ a „miért játszunk?” kérdésre sem.

A kötet megírásának igényét az az általános tapasztalat váltotta ki, hogy 
a játékról való beszéd tudományos, kritikai és laikus formái, fórumai csu-
pán a legritkább esetekben képesek a párbeszédre. Ehhez társult egy to-
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vábbi, személyes tapasztalat, mely a játék élménye és leírása közti látszó-
lag feloldhatatlan ellentmondásra vonatkozott, és melyet a könyv elemző 
fejezetei hivatottak érzékeltetni. A fejezetek az értelmezés lehetséges 
irányait jelzik, a játék irodalmának bevett és kísérleti fogalmait ismerte-
tik annak tudatában, hogy a vállalkozás nem adhat átfogó képet a témá-
ról. A kifejezésforma vitathatatlanul gazdagabb és változékonyabb annál, 
mint amit itt módunkban állt jelezni, és évről évre tanúbizonyságát adja a 
vitalitásának. Ami kimaradt e könyvből, az főkent az előbbire, a játék él-
ményére vonatkozik – valamint a kifejezésforma iránti folyamatos és mér-
hetetlen csodálatra. Ha valahol, akkor itt nyernek értelmet a mozival vont 
párhuzamok. A videojáték azt a fajta csodálatot ébreszti fel bennünk, amit 
a mozi ős-nézői érezhettek, vagy amit életünk első cirkuszi előadásakor 
éltünk át: folyton megújuló iteratív természete, lehengerlően ingergazdag 
műfajai újra és újra, generációról generációra elképesztik és a hatásuk alá 
vonják a játékosokat.
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