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Dunai Tamás – Varga Tibor Szabolcs

„AKKOR ÉN FÜGGŐ LENNÉK?” – A VIDEOJÁTÉKOS ZAVAR 
MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI DISKURZUSA1

A videojátékos zavar felkerült a World Health Organization betegségeket definiáló listájára, 
a 2022-ben életbe lépő BNO-11-re.2 Ennek köszönhetően felélénkült a videojáték-függőséggel 
kapcsolatos társadalmi diskurzus: 2018 óta egyre gyakrabban tematizálódott a kérdés a sajtóban, 
hazánkban is számos cikk foglalkozott vele. Tanulmányunkban a hazai társadalmi diskurzus 
bemutatására teszünk kísérletet. Elsőként a téma sajtódiskurzus-elemzését végeztük el, melynek 
során olyan kérdésekre kerestük a választ, mint hogy „milyen a tájékoztatás minősége”, vagy hogy 
„kik és hogyan beszélnek a videojátékos zavarról”. Emellett a cikkeket kísérő kommentek vizsgálata 
alapján öt hozzászólói attitűdöt regisztráltunk a felfedezett érvelési mintázatok alapján, ezek az 
elutasító, az ironizáló, a megértő szkeptikus, a megértő támogató és az önfelvállaló hozzáállások. 
A diskurzuselemzés során világosan kirajzolódott, hogy a WHO döntése nyomán felerősödött a 
játékosok azon félelme, hogy a hobbijuk miatt stigmatizálják őket.

A videojátékok használói és a témát kutató pszichológusok számára kiemelt kérdés volt 
az elmúlt években a videojáték-függőség. Az e tárgyban párhuzamosan folyó tudományos és 
társadalmi diskurzus közül az utóbbi leírására és megértésére – jelentősége ellenére – jóval 
kevesebb figyelem irányult. A videojáték-függőség kezeléséhez a társadalom tájékoztatása, illetve 
a veszélyeztetettek tájékozottságból fakadó nyitottsága elengedhetetlen, ezért fontos elemezni a 
közvetlenül vagy közvetve érintettek megnyilatkozásait a témáról szóló hírek kapcsán.

Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy a WHO új, betegségeket definiáló listájára 
felkerült videojátékos zavarhoz kötődő társadalmi diskurzust bemutassuk. Vizsgálatunkat a 
magyarországi online (is) olvasható cikkekre, valamint a hozzájuk kapcsolódó hozzászólásokra 
korlátoztuk. A videojátékos zavar körüli hazai társadalmi diskurzusról szóló elemzésünket 
így két részre bontjuk: az elsőben a 2018-ban és 2019-ben megjelent szövegek tartalmi és 
formai elemeit vizsgáljuk meg, elsősorban azokra a szövegekre fókuszálva, melyek jelentős 
mértékben eltérnek az általunk azonosított alapsémáktól. Kvalitatív társadalomtudományos 
megközelítéssel3 készült elemzésünket kiegészítjük a diskurzusban gyakran ismétlődő 
képtípusok vizsgálatával. A tanulmány második felében a vizsgált szövegekhez kapcsolódó 
hozzászólásokat4 elemezzük, és az ezekben található érvek alapján hozzászólói profilokat 
állítunk fel, illetve érvelési mintázatokat azonosítunk.

1  A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosítójú, EU társfinanszírozású projekt támogatta.
2  BNO: a Betegségek Nemzetközi Osztályozása, angolul ICD – International Classification of Diseases. Legújabb, 11. 
kiadása várhatóan 2022. január 1-től lép érvénybe, miután 2019 tavaszán a WHO tagállamai azt elfogadták. 
3 Bár nagyon gazdag a társadalomtudományos, illetve a sajtódiskurzus-elemzések területének szakirodalma (lásd 
többek között: Foucault, 1998; Glózer, 2007a, 2007b; Kenyeres – Mészáros, 2005; Messing, 2004; Papp Z., 2001 stb.), 
a diskurzusunk működése egyedi, így a korábbi kutatások szempontjait nem vettük át. Az egyetlen videojátékokról 
készült hazai diskurzuselemzés pedig kifejezetten nyelvészeti megközelítésű: Balogh Andrea Videojátékokról szóló 
online diskurzusok vizsgálata című tanulmányában (2018) a gamernyelv sajátosságait írja le. 
4 Mivel a hozzászólások semmilyen módon nem reprezentálják a témában érintetteket, illetve mivel egyes 
internetes archívumok és a digitális tartalmak esetében nem volt lehetséges az összes hozzászólás elérése, így a 
reprezentativitás kérdését fel sem vetjük. Az általunk azonosított érvrendszerek, attitűdök, hozzászólástípusok 
létező csoportokat jellemeznek, ám ezek kiterjedését nem állt módunkban vizsgálni.
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1. A videojáték-függőség kutatása

A videojáték-függőség körüli tudományos diskurzuson belül két jól elkülönülő irányzatot 
azonosíthatunk be: az egyik a jelenség létével és definíciós kérdéseivel, a másik a mérésének 
eszközeivel és lehetséges kezelésével foglalkozik. A kettő értelemszerűen találkozik – hiszen 
a definíciók fontos szerepet játszanak a további kutatási irányok meghatározásában –, viszont 
rendszeresen el is válik egymástól, mert nincs konszenzus a jelenség elméleti hátterével 
kapcsolatban. Demetrovics Zsolt azt írja, hogy „a kutatók többsége, elméleti kiindulású, gyakran 
más viselkedési addikciók mérésére szolgáló skálák módosításával hozott létre mérőeszközöket, 
nem minden esetben fordítva kellő gondot a pszichometriai elemzésekre” (Demetrovics, 
2013: 49). Ez abban nyilvánul meg, hogy az internetfüggőséggel, a kóros játékszenvedéllyel, a 
testedzés addikcióval és az alkoholfogyasztással foglalkozó elméleti és gyakorlati kutatásokra 
épül a videojáték-függőségről szóló szövegek jelentős része, azonban többségük Demetrovics 
kritikája szerint figyelmen kívül hagyja a jelenség egyediségét. Kivételként ír a Problémás 
Online Játék Használat Skálájáról (Kim – Kim, 2010), mely választ kínál a legtöbb szakmai 
kritikára, viszont ennek kapcsán megemlíti azt az álláspontot is, miszerint „a problémás online 
játék használat dimenzióinak teljes skálája nem fedhető le pusztán a már létező kérdőívek 
összevonásával, szükség van exploratív jellegű interjúkból származó tételek bevonására is, 
amelyek maguktól a játékosoktól származnak” (Demetrovics, 2013: 49).

A videojáték-függőség létével kapcsolatos tudományos diskurzus egészen az 1990-es 
évekre nyúlik vissza, Mark D. Griffiths (1996) a viselkedési zavarok kutatása kapcsán tett 
említést róla, bár ekkor a pszichológusok körében még sokkal inkább a viselkedési zavarok 
léte volt a kérdés, az akkori kutatások pedig többek között azt is vitatták, hogy a videojáték 
lehet-e függőség tárgya. Ez a részterület csak a 2000-es évek második felétől került fókuszba 
(Griffiths – Davies, 2005), miután egyre népszerűbb lett a videojátékok és az erőszak közötti 
összefüggések keresése, és gyakran kétségbevonható, tudományos mércével nem kielégítően 
megalapozott eredmények jelentek meg a témában (Griffiths, 1998). Griffiths hatása a 
magyar kutatásokban és a szakirodalmi áttekintésekben is jelentős, hazai kutatókkal közösen 
is publikált a témában (Nagygyörgy et. al., 2013; Király et al., 2015; Griffiths et al., 2015).

A tanulmányok egy része a problémás játékhasználat definiálása mellett mérési eszközöket 
és kezelési lehetőségeket is részletesen tárgyal (Nagygyörgy et al., 2013; Király et al., 2015; 
Bányai et al., 2018). A kutatások kapcsán azonban azt is fontos kiemelni, hogy a definíciókról 
és ajánlásokról szóló tudományos vitában továbbra sincs konszenzus, a 2010-es évektől a 
kutatók éles vitákat folytattak az elnevezésről és a függőség (vagy egyre gyakrabban zavar) 
kereteiről is (Griffiths et al., 2015; Kuss et al., 2016; Aarseth et al., 2017) ezek tisztázása 
érdekében. E vita egyik eredménye, hogy 2017−2018 fordulóján megjelentek az első hírek 
arról, a WHO BNO-jának 11. kiadásában a mentális betegségek (azon belül az addiktív 
viselkedési zavarok) közé bekerült a videojátékos zavar (gaming disorder), amire a sajtó 
és a laikusok többsége is a videojáték-függőség kifejezést használja. A definíció szerint a 
játékfüggőség olyan, súlyosan tartós vagy visszatérő viselkedés, amelyben a játék elsőbbséget 
élvez az élet más területeivel szemben, tehát jelentős személyes, családi, szociális, oktatási, 
foglalkozási vagy egyéb fontos működési területeket érintő változást okozhat (WHO, 2018). 
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A feljegyzés hivatalos indoklása szerint az ilyen esetekkel foglalkozó szakembereknek széles 
körben elfogadott diagnosztikai eszközökre van szükségük, mert több fejlett országban is 
gondot okoz a betegség felismerése, valamint kezelése. A WHO közleménye szerint „szükség 
és igény van a kezelésre”, ezért a 2010-es években számtalan kutató bevonásával vizsgálták 
a függőség okait, tüneteit és kezelését. Korábban egy 2013-ban kiadott, mentális zavarokat 
osztályozó (DSM-V) kézikönyvet használtak a diagnosztizáláshoz, melyben a videojáték-
függőség internetes játékfüggőség5 néven található meg a további tanulmányozásra váró 
zavarok között.

2. A videojáték-függőség társadalmi diskurzusa

A tudományos diskurzus árnyalt, és a mai napig nincs közmegegyezés a kutatók között arról, 
hogy a videojáték-függőség az-e és olyan-e mint amilyennek a WHO dokumentuma alapján 
ítélhetnénk. Magyarországon Demetrovics Zsolt és kollégái kiemelkedő munkát végeztek 
a téma feltárásában, és közreműködtek a WHO munkájában is. A 2018 tavaszán megjelent 
A problémás videojáték-használat újabb elméleti és gyakorlati megközelítései (Bányai et al., 
2018) című tanulmányukban nem csak a kezelési módszereket írták le, hanem a tudományos 
diskurzust is áttekintették a főbb kritikák mentén. A szélesebb társadalmi diskurzus 
szempontjából a szövegben felmerülő legfontosabb kritika az, hogy a „formális diagnózis 
negatív hatással lesz a játékos közösségre szerte a világon, megbélyegzi, stigmatizálja az 
elkötelezett, de egészséges játékosokat is” (Aarseth et al., 2017: 269, tartalmi idézés: Bányai 
et al., 2018: 97). A témát övező sajtódiskurzusban felbukkanó különféle véleményekben ez 
kis mértékben van jelen, de a szövegekhez köthető hozzászólásokban visszatérő félelme a 
játékos közösségeknek6 a stigmatizálás és a hobbijukat övező esetleges negatív visszhang.

Hogy a kérdésben nincs egyetértés, azt jól illusztrálja az Entertainment Software Association 
(ESA), a videojátékokat kiadó és fejlesztő vállalatok érdekvédelmi szövetségének a WHO 
döntését érintő rendszeres kritikája. Emiatt nem csak az ESA társadalmi felelősségvállalása, 

5  Az internetes játékfüggőség mint elnevezés igen vitatott (Kuss et al., 2016), ugyanis a névben megjelenő internet szó 
felesleges, csupán a videojátékok egy részét írja le. Az elnevezés okát abban kell keresni, hogy a videojáték-függőség 
kutatásához a hiányos elméleti és gyakorlati keretek miatt gyakran az internetfüggőséget használták alapként. A 
kutatásokban általában többjátékos (internetkapcsolatot igénylő) játékok használóit vizsgálták, és az ezekben a 
játékokban rendszeresen megjelenő végtelen küldetéshalmazt tartják a függőség egyik lehetséges okának.
6  A játékosok száma rendkívül nagy, egyes fejlett társadalmakban a lakosság akár 80%-a játszhat videojátékokkal 
(Aarseth et al., 2017: 269), Magyarországon nagyjából 3,7 millió ember játszik, az elsődleges játékplatform pedig 
az okostelefon (Pintér, 2018: 110–112). A játékosok jelentős része azonban casual (vagy alkalmi) játékos, azaz nem 
rendelkezik gamer identitással: nem tagja a játékos közösségnek (vagy kultúrának), nincs dedikált játékhardvere, 
nem definiálja magát játékosként, nem követ játékokkal foglalkozó médiatermékeket stb. A videojátékok használóit 
hosszú ideig számos társadalmi előítélet övezte, emiatt jellemző volt rájuk egyfajta védekezési kényszer, amint a 
játékokra terelődött a szó. Ma a videojáték nem valami keveseket érintő, különc dolog (még ha akad is különbség 
a játékosok elkötelezettségében), hanem a kulturális mainstream része (azzal kapcsolatban, hogy a videojátékos 
kultúra hogyan vált a kulturális másik – other – kategóriájából vagy szubkultúrából a fősodor részévé, lásd: Shaw, 
2010). A játékok elterjedése (egyes nagy médiavisszhangot kapó esetektől eltekintve) csökkentette a játékosokat érő 
támadásokat, és hozzájárult az őket övező társadalmi stigmák csökkenéséhez. A stigmatizálás újbóli felerősödésétől 
való félelem az általunk vizsgált diskurzus egyik központi témája.
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hanem a szövetségben résztvevő cégek morális magatartása is megkérdőjelezhetővé válik, 
hiszen közleményeikkel nyilvánvalóan arra törekednek, hogy bagatellizálják vagy megcáfolják 
a videojáték-függőség létét, amelynek elismerése árthat nekik gazdasági szempontból. A 
hír megjelenésekor közleményt adtak ki, melyben azt állítják, hogy a videojáték-függőség 
betegséggé nyilvánítása „szembe megy a józan ésszel”, valamint „komolytalanná válnak tőle 
az olyan – komolyabb tudományos figyelemre méltó – betegségek, mint a depresszió vagy a 
szociális szorongás” (ESA, 2018). Szintén az ESA törekvéseit erősíti az a frissen megjelent 
kutatási beszámoló (Oxford Internet Institute, 2019), mely szerint a videojáték-függőség 
klinikai értelemben nem létezik, kutatásuk során nem találtak erre utaló jelet. Vizsgálatuk 
legfőbb eredménye szerint nem a videojáték-használat miatt jönnek létre a magánéleti 
problémák, a sok játék sokszor a már eleve meglévő gondok elől jelent menekvést (azaz 
eszképizmusként valaminek a tünete, nem maga a betegség). Kiemelendő azonban, hogy 
a kutatás során a „sokat játszó” alanyok is csak napi három órát játszottak átlagosan. Ami 
probléma ezzel: a videojáték-függőség megállapításánál kritérium, hogy az alanynak nincs 
kontrollja a játékkal töltött idő felett, tehát a „sokat játszó” alany az implikáció ellenére 
sem azonosítható a közeljövőben potenciálisan függővé váló személlyel, mert nem tudjuk 
megállapítani, hogy az említett három óra kívül vagy belül esik az alany kontrollján.7 Ilyen 
szempontból minden függő személy egyedi, a függőség pedig nem állapítható meg internetes 
kérdőívek alapján – azok csupán segíthetik a korai felismerést.

2.1. A videojáték-függőség tematizációja a hazai sajtóban

A videojáték-függőséggel kapcsolatos társadalmi diskurzus vizsgálata során a témával 
foglalkozó, 2018 és 2019 között Magyarországon megjelent, online is hozzáférhető szövegeket 
vizsgáltuk. Elsősorban kronológiai felosztást alkalmaztunk, mert a BNO-val kapcsolatos új 
fejlemények voltak az újabb cikkek megjelenésének katalizátorai. Az azonos periódusban 
megjelenő szövegek között több párhuzam található: ennek fő oka a forrásazonosság. Emellett 
azt regisztráltuk, hogy minél távolabbi időpontban születik egy szöveg a saját periódusának 
kezdetétől, annál valószínűbb, hogy új forrásokat használ, egyedibb hangvétellel és 
nézőponttal rendelkezik. 

A sajtódiskurzust kronológiailag három fő szakaszra bonthatjuk a vizsgált időszakban. Az 
első a 2018-as év, mivel az ekkor megjelent szövegekben foglalkoztak először széleskörűen a 
témával. A szövegek között leginkább híreket, interjúkat, riportokat találunk, melyek elsősorban 
a WHO döntésével foglalkoznak. Ekkor jelent meg ezzel kapcsolatban először információ, 
ezért több sajtótermékben is próbálták körüljárni a témát – akár visszatérő jelleggel. A hírek 
mellett a kezelésről és a függőség jellemzőiről írtak a legtöbbször. Összesen huszonhét ebben 
a periódusban keletkezett szöveget találtunk és vizsgáltunk meg. A második intervallum 2019 
első fele. Ide azokat a szövegeket soroltuk, amelyek a BNO-11 WHO-tagállamok általi elfogadása 
után keletkeztek, többnyire erről számolnak be. Ekkor többségében olyan hírek születtek, 
amelyekben a 2018-as hírekhez képest érdemi új információ nem jelent meg, leginkább a téma 

7 Egy e-sportoló például tudatosan játszik ennél rendszeresen többet.
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újbóli elővételéhez járultak hozzá, de ebben az időszakban írtak a legtöbbször az ESA említett 
szembenállásáról is. Összesen tizenhat szöveget találtunk ebben a periódusban. A harmadik 
szakasz 2019 második fele. Ezek a szövegek már a hírcikluson kívül foglalkoztak a témával. 
Ebben az időszakban lényegesen kevesebb szöveg jelent meg Magyarországon a videojáték-
függőségről, és előtérbe kerültek az olyan tartalmak, mint a „függőségtesztek”, amelyek azt a 
célt szolgálják, hogy az átlagos játékos megállapíthassa magáról, függő-e vagy sem. Összesen tíz 
szöveget vizsgáltunk ebben a periódusban.

A kronológiai felosztás mellett több tartalmi szempont alapján is csoportosítottuk a 
szövegeket. Az elsődleges szempontunk az volt, hogy milyen sajtótermék foglalkozott a 
témával: általános/vegyes híroldal, egészségügyi híroldal vagy videojátékos híroldal. Az volt 
a hipotézisünk, hogy különböző megközelítések tűnhetnek fel ezeken az oldalakon, például 
az egészségügyi híroldalak részletesebb és szakmaibb leíráshoz fognak folyamodni, míg a 
videojátékos híroldalak nagyobb valószínűséggel állnak majd az ESA oldalára a vitában, vagy 
attól függetlenül próbálják meg esetleg bagatellizálni a témát. Az elemzés a hipotézisünket 
nem erősítette meg, ugyanis a legtöbb videojátékos híroldalon publikált szövegben nem 
történt állásfoglalás, ahol pedig igen, ott néhány, a főbb sémáktól eltérő esettől eltekintve 
egyensúlyban voltak az érvek és ellenérvek a tájékoztatásban. Továbbá az egészségügyi 
híroldalak igen keveset foglalkoztak a témával: a vizsgált időszakban három oldalon négy 
cikk jelent meg, és ezek is más oldalaktól átvett hírek voltak, nem szakmai leírások. A 
felosztás ennek ellenére hasznosnak bizonyult, hiszen például az általános és a gamer oldalak 
képhasználatában lényeges eltéréseket figyeltünk meg.

A másodlagos csoportosítás során formai és műfaji szempontok szerint különítettük el a 
szövegeket. A vizsgált ötvenhárom cikk többségét a hír műfajába soroltuk, melyek részletes 
elemzésétől most eltekintünk, mert – néhány kivételtől8 eltekintve – nem észleltünk jelentős 
tartalmi és formai eltéréseket közöttük. Az egyezés okát abban kell keresni, hogy a témában 
nem jártas híroldalak más források hiányában az MTI-től átvett anyagokkal dolgoztak. A 
többi szöveg színesebb műfaji és formai szempontból is, mert a tudományos-ismeretterjesztő 
cikkek mellett a szubjektívebb műfajok is teret kaptak. Az első és harmadik időszakban 
gyakrabban kerestek fel az oldalak szakértőket (leggyakrabban Demetrovics Zsoltot), akik 
a kötetlenebb műfajok szabadabb keretei között a hírekhez képest részletesebben és több 
oldalról is bemutatták a témát, ezzel hozva azt közelebb a laikusokhoz. Ezekben a szövegekben 
azon kérdésekre kaphattak válaszokat az olvasók, melyek a videojátékos társadalomban vagy 
a felelős szülőkben merül(het)tek fel az említett hírek olvasása során. E szövegek jelentős 
része közérthetően foglalkozott a problémával és általában arra törekedett, hogy objektíven 
mutassa be a videojáték-függőséget és a kapcsolódó kutatásokat.

2.2. A főbb sémáktól eltérő szövegek

A vizsgált írások közül részletesebben a sémáktól eltérőkkel foglalkozunk a továbbiakban, 
ugyanis a többi gyűjtött szövegről megállapítható, hogy műfajtól függetlenül a kiegyensúlyozott, 

8 A kivételeket a sémáktól eltérő szövegek közé tettük, amelyekkel a következő pontban foglalkozunk.
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közérthető, objektív tájékoztatás volt a stratégiai céljuk, és ezt el is érték. A sémáktól eltérőnek 
azokat a szövegeket minősítettük, melyekben a következők valamelyike jelenik meg: szerzői 
szubjektivitás és véleménykifejtés, a tájékoztatás kiegyensúlyozatlansága vagy ítélkező 
hangnem, illetve pánikkeltés a téma előítéletes tárgyalása révén.

A hvg.hu cikkében (2018) a hír utolsó bekezdése reklámként funkcionál egy másik, 
kapcsolódó íráshoz. Az online sajtóban bevett gyakorlat korábbi cikkek beágyazása egy újba 
az olvasottság növelése érdekében, ám ezek között különbséget lehet tenni annak alapján, 
hogy az kommentár nélkül vagy kommentárral jelenik meg. Utóbbi esetben ugyanis a 
szöveg szerves részévé válik az így hirdetett cikk, amely a hvg.hu esetében úgy bővíti ki a 
játékfüggőségről szóló hírt, hogy azt relativizálja vele. Az „ugyanakkor nem árt megjegyezni, 
hogy a számítógépes játékoknak igen pozitív hatása is lehet: ki nem találná, hogyan tanul 
angolul sok magyar 14-17 éves” mondat a videojáték-függőség fogalom stigmatizáló hatását 
oldja fel egy – a felelős szülők számára fontos – kérdéskörrel: a tanulással. A mondat tehát nem 
csak irányítja a figyelmet a következő cikkre, hanem megnyugtatja az olvasót a videojátékok 
használatának egy pozitív hozadékával.

Az Origo cikkében (Origo, 2018) az ESA közleményét véleményezi a szerző. Kritikája 
alapját a videojátékokban elérhető mikrotranzakciók és a játékosok jutalmazására szolgáló 
rendszerek képezik. A szerző explicit módon kimondja: a videojátékok kiadói annak ellenére 
állítják, a videojátékok nem okoznak függőséget, hogy a tervezők szántszándékkal tesznek 
a játékaikba olyan elemeket, amelyek a felhasználóban ilyen jellegű kötődést képesek 
kialakítani a termékkel kapcsolatban – a nagyobb profit elérése érdekében. Továbbá a szerző 
a „sajnos a szövetség nem tért ki a közleményében néhány érdekes sajátosságra” kijelentéssel 
azt implikálja, hogy a kiadók ezt szándékosan hallgatják el ebben a diskurzusban.

A notebook.hu cikkében (Szikra, 2018) az írás alapját jelentő hírt a szerző egy közeli, 
nagy médiavisszhangot generáló eset kommentálásával folytatja. A felhozott esetet három 
általunk vizsgált cikkben kötötték össze a videojáték-függőség betegséggé nyilvánításával: 
egy kilenc éves brit kislány a Fortnite-függősége miatt nem volt hajlandó még az illemhelyiség 
használatáért sem felállni a gép elől. Az utolsó bekezdésben ezt azzal a felütéssel kommentálta 
a szerző, hogy „kinek a hibája ez?” A folytatásban a felelősséget a játékosra és annak 
környezetére hárította, a játékok vonzerejét pedig úgy tüntette fel, hogy az nem különbözik 
más szabadidős tevékenységekétől.

A CsaládiNet.hu (Kercsó, 2018) szintén beszámolt a brit Fortnite-függő kislányról, a hír 
ezzel az információval kezdődik. Itt azonban már olyan részleteket is megismerhetünk a 
történetből, mint hogy az éjszakába nyúló játék miatt elaludt a tanóráin, illetve a szüleivel 
történő konfrontálódás során a lány megütötte édesapját, amikor az szerette volna elkobozni 
tőle a számítógépet az éjszaka közepén. Ezt követően a cikk tényszerűen sorolja fel a tüneteket, 
a kezelési és a megelőzési lehetőségeket. Az elsősorban szülőket célzó hírportál olvasói 
számára egyértelműen az utóbbi információk relevánsak, de a kislány példája előítéleteket 
szülhet a videojátékokkal szemben azon családokon belül is, ahol nem ennyire vagy 
egyáltalán nem szélsőségesek a kisgyermekek játékfogyasztási szokásai, és egyes szülőkben 
túlzó reakciót válthat ki az ilyen időtöltés megítélésével szemben, ami konfliktushoz vezethet 
a szülők és gyermekeik között.
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A Ripost (2018) is összekötötte a fenti esetet a hírrel, de bulvár-jellegének megfelelően 
a lap ennél továbbment, és talált még egy kapcsolódó történetet egy budapesti fiúról, aki 
nem ment el érettségizni a videojátékok miatt, továbbá videojáték-függőnek titulálták a 
kulcsi mészárlás elkövetőjét is.9 Utóbbi az eset erőszakossága, valamint a szerkesztés miatt 
azt az implikációt hordozza, hogy aki videojáték-függő, az sorozatgyilkossá válhat, míg az 
előbbi két eset a fogalmazásmód miatt azt konnotálja, hogy a videojátékoktól hanyaggá és 
életképtelenné válhat a játékos.

A Magyar Kurír (2019) cikke egy hirdetés, amelyben a RÉV Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálatot mutatják be. A katolikus hírportálon megjelent szövegben csak egy 
szerencsejátékokból álló felsorolásban találkozhatunk a videojáték szóval, ami összemossa a 
fogalmakat. Ezt követően megtudhatjuk:

„Egy biztos, bármilyen kapcsolatban is van a játékszenvedéllyel, közvetetten biztos, 
hogy Ön is érintett. A játékfüggőségben szenvedő személyek ott élnek a családjában, a 
szomszédban, netán barátok vagy munkatársak. Vajon tudunk-e róluk? Teszünk-e értük, 
vagy csak végignézzük mások nehézségeit? Közösségben élünk, ahol saját életünk kihat a 
környezetünkre, és ahol környezetünk is hatással van ránk.” (Magyar Kurír, 2019)

A szerző e sorokkal olyan érzelmi keretet teremt, mellyel aggodalmat kelthet az olvasóban 
a szeretteivel kapcsolatban. A cikk stratégiai célja a segélyszolgálat hirdetése, és ehhez a 
félelemkeltés eszközét használja, emiatt azonban olyan személyek(kel kapcsolatban) is 
hozzájuk fordulhatnak, akik egyébként egészségesek, így időt és erőforrást pazarolnak, 
ráadásul hisztériát is kelthetnek egyes (kisebb) közösségekben.

A videojátékos híroldalakon megjelent tizenkilenc cikkből kettőnél találhatunk jelentős 
eltérést az alapsémáktól. A Playdome cikkében (GeryG, 2018) a hír közlése után egy új – 
az írás terjedelmének harmadát kitevő – bekezdésben közölte a szerző a saját véleményét 
a témáról. A szövegben először felszólítja az olvasót, hogy ne vállrándítással reagáljon a 
hírre, hanem gondolkodjon el rajta. Ezután hivatkozás vagy konkrét eset leírása nélkül ír 
általánosan olyan videojátékokhoz is köthető erőszakos esetekről, melyekről „jellemzően 
inkább a tengerentúlról” hallunk. Gondolatát a következő felhívással zárja: „Ezek persze 
valóban szélsőséges esetek, de ettől még valósak. Így nézve pedig tényleg érdemes 
komolyan odafigyelni a gyermekekre, és a videojátékos szokásaikra. Hiszen jóból is megárt 
a sok…” Ezzel azt implikálja a szerző, hogy a videojáték-függőségekhez köthető szélsőséges 
esetek valóssága bizonyítja, bármelyik videojáték-függő gyermek képes lehet erőszakos 
cselekedetekre megfelelő figyelem nélkül.

A TheGeek cikke (Angyal, 2019) a PlayDome-éhoz hasonlóan épül fel: a szerző előbb 
ismerteti a tényeket, majd az utolsó bekezdésben személyes véleményét fejti ki a témában. 
Fontos különbség a két szöveg között, hogy míg a PlayDome esetében az objektív és szubjektív 
elemek jobban elkülönültek, addig a TheGeek cikkében több zárójeles megjegyzés tűnik fel 

9  Az elkövető napjai nagy részét videojátékokkal töltötte, ám a szakértők mégsem videojáték-függőséggel, hanem 
tudathasadásos elmezavarral diagnosztizálták (HavariaPress, 2013).
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a tényszerűnek szánt bekezdésekben. Az egyik ilyen megjegyzésben a szerző például azzal 
a felvetéssel próbálja bagatellizálni a témát, hogy hogyan létezhet a videojátékos-függőség, 
ha eközben a televízió- vagy a közösségimédia-függőség létét nem ismerik el a szakértők. 
A szerzői véleményre fenntartott utolsó bekezdésben egy népszerű videojáték, a World of 
Warcraft használatát hozza tipikus példának arra, hogy szerinte a WHO definíciója mit ért 
videojáték-függőség alatt (lényegében a játékot azonosítva a függőséggel). Ez azért is hibás 
elgondolás, mert túl általánosító,10 és mert ez a játék klasszikus példája annak a problémának, 
hogy mivel a videojátékok akár több órás narratív elemekből is állhatnak, a játékélmény 
sérülhet, ha kisebb a ráfordított idő.

2.3. A sémától eltérő képek

A videojátékos híroldalak legfeltűnőbb tendenciája nem a szövegekhez, hanem az 
azokat kiegészítő képek használatához köthető. Más oldalakon vagy nem illusztrálták 
a videojáték-függőséget, vagy olyan stock fotókat használtak, amelyek átlagos, jókedvű, 
fiatal, játszó gyerekeket ábrázoltak. Ezzel szemben a videojátékos híroldalakon a témában 
megjelent tizenkilenc cikkből hatnál is megtalálható a játékvezérlőt bilincsként illusztráló 
képtípus (ennek példája az 1. kép), továbbá három másik cikkben szerepelnek a South Park 
rajzfilmkaraktereiről készült képek, akiket a kocka11 sztereotípia szerint ábrázoltak (2. kép).

A képek elsődleges (denotált) jelentését vizsgálva két problémát fedeztünk fel. Az első 
típusú képeken – a nem videojátékos oldalakon használt illusztrációkkal szemben – nem 
egyértelmű, hogy kit ábrázolnak. Míg a többi oldalon használt képeken fiatal gyerekeket 
látunk természetesnek ható környezetben, addig ezen illusztrációk alanyai ismeretlenek. 
Másrészt egyértelműbb a képek konstruált/beállított volta, hiszen a valóságban senkit sem 
kötnek hozzá kábelekkel vagy bilincsekkel a kontrolleréhez – függetlenül attól, hogy az 
illető videojáték-függő vagy sem. A második képtípus szereplői arccal is megjelennek, de ha 
összehasonlítjuk például a Bors (3. kép) által használt hasonló képpel a szereplők külsejét 
és környezetét, akkor láthatjuk, hogy mennyivel erősebben játszik rá a sztereotípiákra a 
rajzfilmes ábrázolás a fényképpel szemben. 

A videojátékos híroldalakon megjelent illusztrációk negatív konnotációval bírnak, míg a 
többi oldal pozitív (vagy semleges) képeket használ – legalábbis a videojátékos oldalakon 
megjelentekhez képest. Ez elsőre érthetetlen ambivalenciát kelthet a gamer olvasóban, 
hiszen egy videojátékos híroldal miért közölne egy objektívnak tekinthető hírben olyan 
képet, amely a játékost a játék rabjaként, esetleg ápolatlan és magányos, pincében élő 
felnőttként ábrázolja? Erre a kérdésre több válasz is lehetséges. Az egyik olvasat szerint a 
videojátékos oldalakon használt negatív konnotációval rendelkező képek a videojátékok 
használóit provokálhatják a WHO-val és a videojáték-függőség mentális zavarrá 
nyilvánításával szemben. Egy másik lehetséges olvasat szerint a videojátékos híroldalakon 
közölt képek a túlzás eszközével a téma bagatellizálását szolgálják, míg a nem videojátékos 

10  A World of Warcraft esetében egyebek mellett olyan dimenziókat is érdemes figyelembe venni, mint az eszképizmus 
vagy a közösségépítés.
11  A kocka sztereotípia legfőbb jellemzője a pattanásos, pincében élő, hanyag megjelenésű, kövér, magányos férfi.
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híroldalak visszafogottabb és természetesebb képhasználata azt az érzést keltheti a laikus 
olvasóban, hogy bármely játékos videojáték-függővé válhat. E lehetséges magyarázatok a 
képhasználat célzatosságát feltételezik. A fenti magyarázatmodellektől függetlenül a valódi 
stratégiai cél az olvasók ingerküszöbének átlépése lehet. Ha valami megszokottá válik, akkor 
a média sokszor „sokkolja és állásfoglalásra kényszeríti a hagyományos közéleti kérdésekbe 
beleunt közönségét” (Császi, 2010: 53) – ebben az esetben is ez történik. A videojátékokkal 
játszók gyakrabban találkoznak a függőség témájával, mint a laikusok, ezért az ő figyelmük 
megragadása szélsőségesebb eszközöket igényel. Egy vegyes híroldalon elég lehet az olvasók 
figyelmének megszerzéséhez egy átlagos játszó gyerek képe, a videojátékos híroldalak 
olvasói figyelmének felkeltéséhez azonban több ingerre van szükség, ezért választhattak 
olyan képeket, amelyek provokálják és kizökkenthetik az olvasókat.

2.4.  A sajtódiskurzus-elemzés következtetései

A videojáték-függőség körüli hazai diskurzus az elmúlt két évben igen sokrétű volt. A 
vizsgált ötvenhárom szöveg közel fele nem ment tovább az eredeti, szakmai-tudományos 
diskurzus aktuális eredményeinek objektív ismertetésénél. A többi szöveg között viszont 
találtunk jó minőségű, szakmailag megalapozott és a diskurzust bővítő cikkeket is, melyekben 
fontos szerepet vállaltak az ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének 
munkatársai mint szerzők és interjúalanyok. Akadtak olyan szövegek is, amelyek rontották 
a diskurzus minőségét, esetleg félrevezették olvasóikat – ezekkel foglalkoztunk a fejezet 
során kiemelten. A nyolc, sémától eltérő szövegben vagy relativizálták a téma körül zajló 
tudományos diskurzus állításait, vagy olyan elemekkel bővítették a tudományos vita 
társadalmi diskurzusát, amelyek negatív konnotációjuk miatt Aarseth és társai (2017) 
félelmeire ráerősítve hozzájárulnak a videojátékokkal játszók stigmatizálásához. Az agresszió 
és a közelmúltbeli gyilkosságok megalapozatlan összemosása a videojáték-függőséggel 
veszélyeztetheti az érdemi társadalmi párbeszéd kialakulását, mert az ilyen kijelentések 
polarizálhatják a közvéleményt: (a) lesznek, akik rögtön gyilkosokra és erőszaktevőkre, 
lusta és ápolatlan emberekre asszociálnak a videojátékok kapcsán, és (b) lesznek olyanok, 
akik bármilyen bizonyíték ellenére megvédik a hobbijukat és az ehhez köthető fogyasztási 
szokásaikat, mert félnek a stigmatizálástól. Ez a morális pánikra (Cohen, 1972) jellemző 
hangnem azonban inkább kivételként van jelen a videojáték-függőség hazai diskurzusában. 
A morális pánik esetében a média szenzációkeltő és leegyszerűsítő bemutatása nyomán egy 
könnyen azonosítható csoport vagy az adott csoporthoz kapcsolódó jelenség veszélyként 
jelenik meg a társadalom számára, mert fenyegeti annak idealizált képét, és ezt a fenyegetést 
a közhangulat miatt valamilyen módon semlegesíteni kell, a társadalmi rendet helyre kell 
állítani (Kitzinger, 2000: 23–24). Érdemes megjegyezni, hogy nem csak a cikkek szerzői, 
hanem a játékosok közt is felbukkannak olyanok, akik a morális pánik logikája alapján 
értelmezik, élik meg a videojátékos zavar elismerését (ami számukra ebben a megközelítésben 
a túlságosan népszerű médium és a használói feletti kontroll eszköze), ez pedig hozzájárul a 
védekezési mechanizmusaik beindításához.



3. A videojáték-függőség tágabb társadalmi diskurzusa

A videojáték-függőség sajtódiskurzusa csak egy része a téma szélesebb társadalmi 
diskurzusának. Az utóbbi megértéséhez a közönség (köztük a játékos közösség) véleményét 
is ismernünk kell. Ehhez a cikkekhez kapcsolódó kommentek elemzését választottuk (hiszen 
azok eleve párbeszédbe lépnek az írásokkal). E megközelítésnek azonban megvannak a maga 
korlátai, ugyanis nem minden szöveghez tudtak közvetlenül hozzászólni az olvasók. Jellemzően 
a videojátékos híroldalakon volt lehetőségük kommentálni és egymással megvitatni a témát. 
Mindemellett kétszáznál is több kommenthez fértünk hozzá, és úgy ítéltük meg, ez a mennyiség 
is alkalmas lehet arra, hogy a témához kapcsolódó attitűdök kirajzolódjanak, s ezek alapján 
érvelési mintázatokat vázoljunk fel. A vizsgált minta nem reprezentatív, ezért nem alkalmas 
arra, hogy a 2.4-es pontban említett véleménypolarizálódást alátámaszthassuk. Ami a főbb 
sémáktól eltérő szövegeket illeti, ezek közül csak egy alatt található kommentszekció, és itt 
sem tapasztaltunk jelentős eltérést azokhoz a kommentszekciókhoz képest, ahol a vitatott 
szöveg kielégítette a kiegyensúlyozott tájékoztatás feltételeit, ezért nem vizsgáljuk külön.

A kommentek mögött meghúzódó motivációk alapján (1) elutasító, (2) ironizáló, (3) 
megértő szkeptikus, (4) megértő támogató és (5) önfelvállaló profilokat hoztunk létre.12 A 
téma szempontjából irreleváns (személyeskedő vagy nem ebben a diskurzusban mozgó) 
kommenteket kiszűrtük, az ily módon szelektált hozzászólások pedig egyértelműen 
besorolhatók voltak a fenti öt profilba.13 A legjellemzőbb attitűd a vizsgált kommentelők 
feltételezhetően gyakori videojáték-használata ellenére nem az elutasító volt, hanem a 
megértő támogató és az ironizáló. Ilyen kommentekből arányaiban ugyanannyit találtunk, az 
ebbe a két profilba sorolható megszólalások a vizsgált hozzászólások felét teszik ki, majd ezt 
követi a közel hasonló mennyiségű elutasító, megértő szkeptikus és önfelvállaló komment.

3.1. Az elutasító

Az elutasító magatartású kommentelő legfontosabb jellemzője, hogy nem csak nem ért egyet 
a WHO döntésével a videojáték-függőség elismeréséről, hanem teljesen kétségbe vonja annak 
érvényességét. Leginkább az alábbi hozzászóláshoz hasonló érvelést választották az elutasítók 
(minden hozzászólást az eredeti helyesírással, csak a kommentszekciót megjelölve közlünk):

„Teljesen fölösleges mindent önálló néven klasszifikálni, ezzel csak értelmetlenül 
megbélyegzünk dolgokat. Ha egy dolog elkezdi veszélyeztetni az életvezetést, 
akkor addikció van, és tök mindegy, hogy az vonatkocsiszámlálás, fedettpályás 
planking vagy Pokémon. Könyvolvasás is lehet, for that matter.
Aztán az persze külön hab a tortán, ha a dolog ráadásul az egészségre is káros.” 
(444 kommentszekció)

12  A kommentek csoportosításához Ien Ang (1995) és Császi Lajos (2005) munkáiból inspirálódtunk.
13  A vizsgálatot elvégeztük négy, ebből az időszakból származó, a függőséggel foglalkozó YouTube-videó kommentjei 
esetében is. A hasonlóan megszűrt hozzászólások nyomán itt is jól beazonosítható volt az általunk regisztrált öt 
attitűd.
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Az elutasítók nem csak feleslegesnek tartják a dedikált betegségként való rögzítést, de a 
megbélyegzés miatt károsnak is. Szerintük a WHO döntésének egyetlen eredménye a videojátékos 
közösség stigmatizálása lesz, és az addikció kezelésének fókuszában nem a függőség tárgyának, 
hanem a kiváltó ok(ok)nak kellene állnia. Emellett fontos kiemelni a szalmabábérvelés14 
gyakori alkalmazását, ugyanis több esetben is úgy próbálják a kommentelők érvényteleníteni a 
videojáték-függőség fogalmát, hogy valamilyen komolytalannak és korántsem károsnak tartott 
elfoglaltságról is azt állítják, hogy függőséget okozhat.

Az elutasító magatartást vizsgálva több olyan hozzászólást találtunk, amely explicit módon 
vitatta, vonta kétségbe vagy értékelte le a WHO és/vagy a cikket szerző kutatók, újságírók 
szakértelmét. Egyes kommentelők szerint ők kívülről szólnak bele az ügybe, így nem legitim 
megszólalók, ráadásul egyfajta értékítéletet fogalmaznak meg a videojátékos közösségről és 
a játékokat használókról.

„A gamestar újságirói és »szakértői« itt ezek szeirnt hülyének nézik a WHO 
több diplomás szakembereit, mivel szedett vetett baromság azt állitani, hogy 
van a játékfüggőségnek egy bizonyos pontja, ami után igen is betegség, ami 
van. Amikor már nem eszik iszik, vagy szarik bele mindenben a gyerek, az igen 
is egészséges, mivel hát »csak kicsit nekült« a GS szerint, ez nem bűn, minden 
egészséges gyerekkel megesik. És itt is a sok atomfizikus a billentyű mögött 
annyira okos, hogy nem is értem miért nem ti mondjátok meg, mi a jó és mi nem. 
[…]” (Gamestar kommentszekció)

„»- elhanyagolja a mindennapi teendőit, nem kötik le azok a szabadidős tevékenységek 
sem, amelyekben korábban örömét lelte,«

Melyik az a fiatal tinédzser, amelyik ennek az idióta követelménynek meg tud 
felelni?
Konkrétan az a normális gyerek, amelyik így működik.” (Gamestar 
kommentszekció)

A diskurzus egyes résztvevőinek tekintélyét, autoritását vagy hitelességét kétségbe vonni 
a kizárási aktus egy formája. Az ilyen típusú kommentelő úgy érezheti, felhatalmazás nélkül 
lépnek be az életének egy fontos területére számára idegen szereplők, és szeretné visszaverni 
a hobbiját érintő kolonizálási kísérletet. Érzelmileg involvált, aki szeretné visszahódítani, 
magának kisajátítani a számára értékes területet.

Az alábbi kommentelő nem csak a WHO és a kutatók autoritását, szakértelmét vonja 
kétségbe, de ismét feltűnik a szalmabábérvelés, továbbá előkerül post hoc15 érvelési hiba is. 

14 A szalmabábérvelés egy olyan érvelési hiba, amely során az egyik vitapartner a másik álláspontja helyett annak 
torzított változatát támadja, ezzel megszegve a racionális vita szabályait.
15 Post hoc ergo propter hoc (latin): „utána, tehát miatta”. Logikai érvelési hiba, ami akkor fordul elő, ha egymáshoz 
látszólag kapcsolódó események egymás utáni bekövetkezése miatt az érvelő ok-okozati összefüggést vél felfedezni 
az események között.
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A kommentelő azt állítja, hogy a videojáték-függőség definiálása nélkül a szülők képtelenek 
lennének bármilyen más módon elejét venni a gyermekeik tanulási nehézségeinek, 
fegyelmezetlenségének, továbbá valamilyen módon a videojátékok és az agresszió közötti 
vélt kapcsolat is összefüggésben van mindezzel.

„Tetszik ez a kétszínűség. Nem szól senki bele, hogy hogyan éld az életed, de azért 
mégis. Nem érdekel senkit mit kezdesz a testeddel, de azért mégis. Nem zavar 
senkit milyen kapura lősz, de azért mégis. A fent leírt három pont meg maga a vicc.
– Az elsőhöz; Ki vagy kik döntik el ezt az időtartamot?
– A másodikhoz; Ki vagy kik döntik el, hogy nekem mik számítanak »más 
tevékenységnek« és mik a »napi teendőim«.
– A harmadikhoz; A személyes igényeimet majd én döntöm el hogy mik, a család 
majd elhagy ha baja van, a barátaim elmehetnek a frakkba ha bajuk van, a 
munkahelyem meg kirúg ha akar.
Ez egy hobbi. Sok ezer hobbi van a világon ami ennél jóval ártalmasabb (főleg 
a pénztárcára). Ezt az egészet nyilván a gyerekek és a tehetetlen szülők miatt 
kell bevezetniük akik nem képesek kordában tartani a kölköket, ezért a suliból 
kibuknak, vagy gyengébben teljesítenek. Erre az egészre pedig visszavezethető, 
hogy a videojátékok agresszívvá tesznek embereket. Ami minden másra is igaz, 
például az ilyen önjelölt marhák miatt nekem is kedvem támad szétkapni a 
monitort.
Mennyivel egyszerűbb lenne magát a függőséget definiálni és... oh wait.
Amúgy a videojáték szó helyett bármit beírhatunk. Csak egy tipp a következő 
dologra aminek definiálni kell a függőségét.” (Gamestar kommentszekció)

Az elutasítók esetében a stigmatizációtól való félelem mértéke miatt érdemes visszatérnünk 
a morális pánik jelenségére. Ahogy a példából is látszik, egyesek (impliciten) úgy értelmezik a 
WHO döntését, hogy az nem indokolt, hanem mindössze a vélt – videojátékokkal szembeni – 
morális pánikra adott válasz. Ebben a logikában a kontrollálatlan játékhasználat a társadalmi 
valóságot fenyegető veszély, a WHO döntése pedig az erre adott válasz. Ez az értelmezési 
keret hívhatja életre azt a hozzáállást, amelynek képviselői azért utasítják el a döntést, mert 
úgy érzik, hogy ezzel a hobbijuk, a szabadidejük és ezáltal áttételesen felettük érvényesít 
kontrollt a nemzetközi szervezet – és kiterjesztve a társadalom, hiszen a bevezetett 
betegségfogalom bárki kezében fegyverré válhat. Az elutasítók számára a videojátékos zavar 
elismerése támadás, amellyel szemben védekezni kényszerülnek: azért állnak ki nyíltan a 
véleményükért, mivel a társadalmi harc tétjei számukra személyesek.

3.2. Az ironizáló

Az ironizálás mögött is az elutasító attitűd húzódhat meg. Egyes hozzászólók, akik 
elutasították a WHO döntését, szívesebben nyúltak a humorhoz, mint gondolataik explicit 
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kifejtéséhez. Az ironizálók jellemzően a legapróbb részleteket is megpróbálták kiforgatni a 
szövegekből, majd ezeket felhasználva szerették volna elbagatellizálni a témát, felülkerekedni 
azon. Az ironizáló attitűd révén az alany mindig a fölényét hangoztatja az irónia tárgyával 
szemben azzal, hogy gúnyt űz belőle.16 Feltehetően zavarja őt a WHO döntése, ám úgy érezheti, 
hogy ebben a kérdésben már társadalmi konszenzus született, amivel szemben egyrészt 
tehetetlen, másrészt az helyesnek is látszik. Az irónia eszköz a használója kezében. Egyrészt 
a védekezésé, amennyiben megtámadva érzi magát, és ezzel visszavághat, másrészt a kritikus 
távolságtartásé: elfogadja és/vagy belátja, hogy a függőség bevezetése meg fog történni, az 
irónia segítségével mégis jelzi, hogy nem ért (teljesen) egyet vele. Az elutasítókhoz hasonlóan 
az ironizálók is alkalmazták a szalmabábérvelést. A legjellemzőbb analógia mégis az, hogy a 
videojáték-függőség egy bármilyen betegséghez hasonlóan feljogosíthatja az alanyt táppénzre 
vagy betegszabadságra, aki ezt az időt is játékra fogja használni.

„Akkor leszázalékoltatom magam és mégtöbbet tudok játszani.” (Gamestar 
kommentszekció)

Az ironizálás egy másik gyakori analógiája az, hogy a játékfejlesztők vagy videojátékos 
influencerek és a drogdílerek között vonnak párhuzamot. Találtunk olyan hozzászólást, 
amelynél az író jelezte, hogy csak viccel, tehát csakis a szórakoztatás volt a célja a párhuzam 
használatával, mégis akadtak olyanok, akik a táppénzes analógiához hasonlóan ugyanolyan 
védekezési stratégiaként alkalmazták azt.

„Na akkor a sok streamert lehet is már vinni a zártosztályra.” (Gamestar 
kommentszekció)
„Drogot promótálnak gyerekeknek... :D” (Gamestar kommentszekció)

Mindkét analógia esetében azt találtuk, hogy minél abszurdabb, túlzóbb egy-egy ironizáló 
megnyilvánulás, annál nagyobb sikert arat a kommentelők körében. Annak ellenére, hogy 
az irónia a tehetetlenségből fakad, az ironizáló erőt meríthet a támogatásból, így aktív 
cselekvőnek érezheti magát a népszerű kommentek révén, és ez arra ösztönözheti, hogy 
minél meghökkentőbb reakciót adjon a hírre.

Az elutasító magatartás kapcsán tárgyalt kizárási aktusok az ironizálók kommentjei 
között is felbukkannak. Az alábbi hozzászólások is a WHO vagy a videojátékos-függőséget 
kutatók szakértelmét próbálják meg aláásni, azonban az irónia eszköztárával keverve, így 
a végeredményben olyan megnyilvánulások születnek, melyek általánosan a tudományos 
munkát és annak hatékonyságát vitatják el humoros formában. Megjelenik többek között a 
brit tudós alakja is, aki évek óta számtalan viccben testesíti meg a tudomány haszontalanságát 
az átlagember számára.

16 A humor esetében a fölényelméletek foglalkoznak a humor ezen funkciójával (erről lásd: Lendvai, 2008).
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„És ehhez most komolyan egy kutatás kellett? Mire fognak még rájönni? A labdák 
többsége gömb alakú, de van kivétel?” (Gamestar kommentszekció)
„Nahát! Rájöttek, hogy nem az alkohol tehet az alkoholizmusról? Micsoda 
forradalmi felfedezés.” (Gamestar kommentszekció)
„A brit tudósok végre valami értelmes és valósághoz közel álló kutatást tettek le 
az asztalra.” (Gamestar kommentszekció)

3.3. A megértő szkeptikus és a megértő támogató

A megértő szkeptikus és a megértő támogató között viszonylag kevés különbség 
azonosítható. Mindkét magatartás esetében onnan indul az érvelés, hogy elfogadják és 
értik a videojáték-függőség létezését, jogosnak tartják a WHO erre a területre koncentrált 
figyelmét, valamint empátiával gondolnak azokra, akiknek ez valódi életvezetési problémát 
okoz. A támogató úgy gondolja, hogy a WHO definíciója, a tudományos diskurzusból elé tárt 
információk és a saját tapasztalata alapján a videojáték-függőséggel kapcsolatos döntések a 
játékosok javát szolgálják.

„Ezzel semmi gond nincs, így legalább tényleges segítséget kaphatnak azok, 
akiknél valóban függőség alakult ki.” (Gamestar kommentszekció)

Ezzel szemben a megértő szkeptikus ugyanazon tudás birtokában más következtetésre jut: 
nem ért egyet teljesen a WHO döntésével, mert bár belátja a definíció szükségességét, azt 
nem tartja elég megalapozottnak, és aggódik az ezzel járó stigmatizáció miatt is.

„Ez teljesen rendben van addig, amíg tényleg tartják magukat a leírásban 
szereplő definíciókhoz, és nem fog már az is játékfüggőségnek számítani, ha 
valaki számára ez a domináns hobbi. Az, hogy Sanyi jobban (és ezáltal logikusan 
többet) szeret játszani, mint filmet nézni vagy olvasni, az önmagában nem egy 
probléma.” (Gamestar kommentszekció)

Az ironizálók esetében feltehetően nagyobb szerepet kap a stigmatizálástól való félelem 
(csak nem feltétlenül jelenik meg explicit módon), azonban a megértő szkeptikusok esetében 
(az elutasítókhoz hasonlóan) jól regisztrálható. A különbség elsősorban tehát a kifejezés 
módjában van: a megértő szkeptikus érvekkel támasztja alá a félelmeit, érveiben megjelennek 
a videojátékos felhasználói szokások, és aggodalmát fejezi ki egy olyan jövőképre vonatkozóan, 
ahol a stigmatizálás átveszi a tudományos értékelés szerepét a függőség kapcsán.

3.4.  Az önfelvállalók

Az önfelvállaló hozzászólások alatt azokat értjük, amelyekben a kommentelő a videojáték-
függőséggel kapcsolatos diskurzus hatására  vélte magán felfedezni annak jeleit, vagy 
korábban tudomásán kívül függő lehetett, és ezt a tapasztalatát osztotta meg a szövegek 
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alatt. Ebben az esetben gyakran nehéz eldönteni, hogy a kommentelő komolyan gondolja-e a 
leírtakat vagy esetleg csak ironizál. Voltak köztük olyanok is, akik valamivel részletesebben 
leírták a helyzetüket, csak maga a belátás hiányzott. Akadt azonban olyan is, aki elhatározta, 
a jövőben felkeres egy szakembert, hogy az megvizsgálja és kezelhesse, amennyiben tényleg 
függőnek bizonyulna.

„Hát..én kétszer is elcsesztem az érettségim(nem lett elég a pont) és bár tanultam 
rájuk mellette sokat játszottam és persze most ezt okolja mindenki. Akkor én 
függő lennék? :/”  (Gamestar kommentszekció)

Az önfelvállalók egyfajta nyilvános gyónást17 végeznek. Az önvallomás értelmezhető a gyó-
gyulási folyamat részeként: a nyilvános gyónás egyik stratégiai célja ugyanis az (ön)elfogadás, 
a(z ön)megbocsátás, azaz egyfajta megtisztulás, valamint a támogatás igénye lehet, tehát 
empátia és megértés kiváltása a tágabb értelemben vett közösségből. A nyilvános gyónásból 
fakadó megkönnyebbülés vagy katarzis lehetősége azonban korlátozott ebben a térben az 
internetes hozzászólások behatárolt lehetőségei miatt. A személyes vallomások csupán annyit 
közölnek a kommentelőről, amennyit ő közölni akar, ezzel azonban megfoszthat másokat 
azoktól az információktól, amelyek hozzájárulhatnának az empátia kialakulásához. Az 
önfelvállalók másik célja lehet, hogy mintát szolgáltassanak (és ezáltal segítséget nyújtsanak) 
mások számára a függőség felvállalására vagy problémás állapotuk belátására.

3.5.  A kutatás tapasztalatai

A videojáték-függőség sajtódiskurzusát övező szélesebb társadalmi diskurzus vizsgálata 
során öt profilt állítottunk fel az olvasók attitűdjei alapján, hogy jobban megérthessük 
a társadalom aggályait a témával kapcsolatban. A többségében videojáték-használóktól 
származó kommentek között magas volt az ironizáló kommentek száma. Az ironizáló 
attitűd mint védekezési mechanizmus vagy mint a fölény kifejeződése más szerzők 
hasonló kategorizálásában is feltűnik (vö. Ang, 1995). A védekezés kiváltó oka feltehetően 
a stigmatizálástól való félelem. Amiatt, hogy hétköznapjaik egyik (vagy fő) szórakozási 
lehetőségét a szerencsejáték-függőséghez vagy az alkoholizmushoz hasonló betegségnek 
nyilvánítják, úgy érzik, hogy megtámadták őket, ám nem tudnak ellene mit tenni. A 
tehetetlenségükből adódóan nem tudják feloldani ezt a konfliktust annak ellenére sem, hogy 
a videojátékos zavar nem mindenkit érint, aki (akár sokat) játszik, ezért fordulnak az irónia 
eszközéhez. Az ironizálás mellett nagy számban jelentek meg azok a hozzászólók is, akik értik 
és szükségesnek tartják a WHO döntését. E kettőhöz képest alacsonyabb számban tűntek 
fel olyan kommentek, amelyek írói teljesen és nyíltan elutasították  a videojáték-függőséget 

17 Talk show-k esetében a vallomásokról magyarul bővebben lásd: Császi, 2011. A talk show-k (vagy a YouTube) 
társadalmi nyilvánosságához képest a kommentszekció egy jóval szűkebb (akár szubkulturálisnak is tekinthető) 
mikronyilvánosság. A vallomások rituális jellegének némely aspektusa (például a csoportképző ereje) így értelem 
szerint sérül ebben a közegben, ám a funkciói (terápiás jelleg, illetve minta szolgáltatása mások számára) hasonlóak.
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vagy szkeptikusan álltak a kérdéshez. Az önfelvállalók csoportját pedig érdemes lehet külön 
kezelni a másik négytől azért, mert egy részüknek nemcsak véleményük, de komoly(abb) 
személyes érintettségük és tapasztalatuk van a kérdésben.

4. Konklúzió

A profilok elemzése kapcsán azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a kommentelők számára 
többnyire nem az a kérdéses, hogy maga a videojáték-használat okozhat-e függőséget, sokkal 
inkább az, hogy van-e létjogosultsága annak, hogy kiemeljék (és különálló függőségként 
kezeljék) más, szintén túlzásba vihető elfoglaltságok közül. A hobbijuk stigmatizációjától való 
félelem ott húzódik számos hozzászólás mögött. A kommentelők kritikája sok esetben nem az 
addikció tényével száll szembe, hanem a kiváltó okával nem ért egyet, ezzel a véleményükkel 
pedig közelebb állnak az ESA-éhoz, miszerint komolytalan a videojátékokat okolni az egyén 
lelki és fejlődési problémáiért. Tehát az ESA és a WHO vitája a videojáték-függőségről a 
hipotézisünkkel szemben nem úgy csapódik le a társadalmi és sajtódiskurzusban, hogy az 
egészségügyi híroldalak és olvasóik, valamint a videojátékos híroldalak és olvasóik kerülnek 
egymással szembe. Ennél jóval árnyaltabb a helyzet, hiszen a játékosok szignifikáns része 
egyetért a WHO-val, míg a mentális zavarrá nyilvánítás kritikája nem dominál ezen a 
kommentelő (tehát aktív) gamer közösségen belül (amennyiben az önfelvállaló, a megértő 
támogató és a megértő szkeptikus kommenteket állítjuk szembe az ironizáló és a nyíltan 
elutasító hozzászólásokkal). A jövőben érdemes lehet folytatni ezt a kutatást akár egy 
kvantitatív felméréssel, és reprezentatív mintán is vizsgálni a videojáték-függőség társadalmi 
diskurzusát. Továbbá folytatni kell a videojáték-függőséggel kapcsolatos kutatások 
eredményeinek disszeminációját a sajtóban, mert amíg a videojáték-használók jelentős része 
nem fogadja el annak létét, addig nehéz segíteni az esetleg függőkön, valamint amíg nem 
alakul ki tisztánlátás ezen a területen, a játékosok jogosan tarthatnak a stigmatizálástól.
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