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Játékmotivációs és identitásprojekciós kérdések az online 

szerepjátékok névadásának hátterében 

1. Az internethasználat új típusú nevek születését eredményezte, s emellett a 
névtudomány sem ment el szó nélkül. A téma újdonsága ellenére több tanulmány 
készült már az internetes névadásról. RAÁTZ JUDIT írt először ilyen témában cikket, 
előbb 1999-ben, majd 2002-ben, melyekben a csevegőprogramokban használt beje-
lentkező neveket tekinti át a névadás indítékai alapján (RAÁTZ 1999, RAÁTZ 2002). 
ÉRSOK NIKOLETTA (2001) hasonló kutatása egy másik fórumon, az IRC-n vizsgálta 
az azonosítóneveket, NÉMETH RENÁTA (2003) a társkereső programok névválasztá-
sát, annak okait és az azzal kapcsolatos attitűdöket tanulmányozta, FEJŐS EDINA 
(2004) pedig a férfi és a női nevek különbségeit elemezte. 

HAJDÚ MIHÁLY (2006) kísérelte meg az internetnevek rendszerezését, feloszt-
va a csoportot ímélnevekre, niknevekre és játszónevekre. Magát a kategóriát a jel-
igéhez, az álnévhez és a fedőnévhez hasonlította a valódi név helyettesítésének 
mozzanata alapján. 

Az elmúlt évek folyamán kutatásaim célja az internetes nevek, azon belül is a 
játszónevek egy speciális fajtájának, az online szerepjátékok névadásának feltárása 
volt. Ahogy az internetes nevekre általában, úgy ezekre a nevekre is jellemző a li-
mitált karakterszám; a névhomonímia jelenségének mesterséges kizárása; a kevert 
nyelvhasználat, a helyesírási szabályok mellőzése; a hagyományos nevektől való el-
rugaszkodás; az implicit vagy explicit kategóriajelölés hiánya (TOLCSVAI NAGY 
1997), valamint a teljesen szabad névválasztás. Akár köznév, szókapcsolat, mondat, 
értelmetlen betű- vagy számsor is névvé válhat.  

Azonban az online szerepjátékokban a játékos nem önmagának, hanem egy ál-
tala létrehozott virtuális karakternek ad nevet. Bár a játékos valóban ezen a karakte-
ren keresztül lép be a játék világába és rajta keresztül kommunikál más játékosok-
kal, mégis ezt a névadási szituációt önelnevezésnek (ÉRSOK 2001), vagy 
helyettesítő névnek (HAJDÚ 2006) tekinteni a helyzet leegyszerűsítése volna. Ugya-
nakkor azonosításra és megszólításra is szolgál, tehát a RAÁTZ által javasolt 
azonosítónév terminus adekvát. Az online szerepjátékok névadását a névadó és a 
név viselőjének kapcsolata alapján a fiktív (írói) nevekéhez látom leginkább közel-
állónak. 

Hasonlóan összetett kérdés a nevek szempontjából a közösség befolyásoló ere-
jének kérdése. A számítógépes nevek kapcsán kifejezetten ennek hiányáról szokás 
beszélni, hiszen a név legitimizációjához nincs szükség a közösség elfogadására. 
Ugyanakkor az online szerepjátékok közösségben játszhatók, így a játékos rászorul 
társai elfogadására. A karakternév pedig szinte egymagában tölti be az első benyo-
más szerepét. Ebben a névtípusban a közösség szerepe minden eddig vizsgált névtí-
pustól eltérőnek tűnik, így további vizsgálatra szorul. 
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2. Magyarországon és a világon is legnépszerűbb online szerepjáték a World 
of Warcraft, így vizsgálatomat e játék alapján végeztem. A mintavétel részben vé-
letlenszerű, részben irányított válogatással történt a http://www.wow-
europe.com/en/index.xml honlap alapján, amely a kutatás kezdetekor (2009. 03. 
16.) a játék hivatalos honlapjaként az összes európai karakter nevét tartalmazta. 
Emellett a kutatás során felhasználtam saját (attitűdöt és névadási motivációt vizs-
gáló) kérdőívemet, valamint a témához kapcsolódó fórumbejegyzéseket is, és az 
ezekben szereplő neveket is bevontam a kutatásba. A teljes minta így elérte az 1600 
nevet. 

Az anyagon nyelvi, jelentéstani, szociolingvisztikai és attitűdvizsgálatot vé-
geztem, eredményeimet szakdolgozatomban foglaltam össze (KEPES 2011). A vizs-
gálat három olyan kérdést vetett fel, amelyet az addigi kutatások alapján csupán fel-
tevésekkel tudtam megválaszolni. Felhívtam a figyelmet ezek további kutatásának 
és igazolásának szükségességére. E kérdéseket, dolgozatomban megfogalmazott vá-
laszaimat és a további kutatás irányát szeretném bemutatni ebben az írásomban. 

3. A motiváltság és önkényesség kérdése a neveknél mintha egy két végpontú 
skála lenne, amelyen az adott név szinte bárhol elhelyezkedhet, ugyanakkor még a 
legmotiváltabb névben is van önkényesség, és a legönkényesebben is van motivált-
ság (J. SOLTÉSZ 1979). Ez a kettősség a karakterneveknél is kimutatható; léteznek 
(bár kis számban) maximálisan önkényes nevek, például véletlen karaktersorozatok 
(Spdyy), ugyanakkor gyakoriak az erősen motivált, explicit kategóriajelölő nevek is, 
például a karakter faját, nemét, kasztját, alkasztját leíró nevek (Elfhunterr). Sőt, 
nem ritka az sem (és véleményem szerint a posztmodern névadás egyik sajátossá-
ga), hogy többszörös motivációról beszélhetünk – valamely tulajdonság profilíro-
zódik, miközben tiszteleti névadás, hangulatkeltés vagy nyelvi játék is történik 
(Hoakuspoak, a mágus).  

A névadási típus talán legnagyobb különlegessége azonban az a kettősség, 
amit a név ihletőjének személyében tapasztalhatunk. Egyes neveknél ugyanis a 
névadó játékos (Istu), más esetekben viszont a játszott karakter (Trollvilmos) az, 
ami az adott nevet motiválta. (Az előbbi esetben inkább önelnevezésről beszélhe-
tünk, az utóbbiban semmiképp sem.) A nevek azonban e két végpont között szinte 
bárhol elhelyezkedhetnek, csakúgy, mint az önkényesség és motiváltság kérdésé-
ben. Találkozhatunk olyan nevekkel, amelyek a névadóhoz kötődnek, mégis kizár-
ják a karakter és a névadó azonosítását, például a testvérről vagy szerelmesről elne-
vezett karakterek (Noémi: „jelentése gyönyörűségem, a barátnőmről kapta a 
nevét”). Máskor a névadó a karakter egy tulajdonságával indokolja a névadást, az 
adott (belső) tulajdonságot azonban a karakter a névadótól örökölte (Beronice: 
„Beronice volt annak a nőnek a neve, aki Jézusnak a kendőjét nyújtotta. Innen a tör-
ténet Veronika kendője... Emellett a Beronice tartalmazza azt a tulajdonságot is, 
ami a karakterem jellemére utal, vagyishogy ö nagyon kedves, és segít, akin csak 
tud.”). Arra is találunk példát, hogy mind a karakter, mind a névadó megjelenik a 
névben (Vajk a karakter paplovag kasztjára és a játékos ateista voltára is hivatott 
utalni). De mitől függ, hogy a játékos vagy a karakter áll-e a névadás hátterében? 
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4. A névadáshoz kötődő attitűdöket vizsgálva szintén váratlan eredményre ju-
tottam. A játékosok túlnyomó többsége számára fontos saját karaktereinek neve 
(csupán 10%-uk állította, hogy „hidegen hagyja” a kérdés), mások névadása a játé-
kosok mintegy felének befolyásolja az online viselkedését, és még további 30% al-
kot véleményt társairól a karakterének neve alapján. Ezek fényében kifejezetten 
meglepőnek tartom, hogy hiába törekszenek a játékosok a társaiknak és a közösség-
nek tetsző nevet választani, a közösségben a „jó” és „rossz” név fogalmában ko-
rántsem tapasztalható egyetértés. A kritikus pontok jól kitapinthatók, a játékosok a 
név hangzása, eredetisége, kreativitása, jelentése, nyelvválasztása, névszerűsége, 
humora, praktikuma és konzisztenciája alapján ítélnek. A szempontok azonosak, a 
vélemények azonban nagyon különbözőek. Egyesek értékelik a humort, mások el-
zárkóznak tőle. Sokaknak csak a magyar, másoknak csak az angol név elfogadható. 
Van, aki a név közszói jelentése alapján ítél meg egy nevet, mások csak a közszói 
jelentéssel nem rendelkező neveket tartják jónak. A névnek egyesek szerint a játék-
világgal, mások szerint a játékstílussal, játékossal vagy karakterrel kell összhangban 
állnia. Hogy lehet, hogy a többség igyekszik névválasztásával megfelelni a közös-
ség elvárásainak, mégsincs a közösségnek egységes normája?  

Talán még a nevek ellentmondásos értékelésénél is meglepőbb eredmény, 
hogy bármily fontosnak tartja is egy játékos a névválasztást, bármily részletesen is 
nyilatkozik az értékelés szempontjairól, mégis sok esetben azokkal ellenkező nevet 
választ. Ezt az ellentmondást ő maga is általában észreveszi, utal is rá, ha a karakte-
rének nevéről beszél, de ezt a döntését nem tudja indokolni. Hogy lehet, hogy az at-
titűd, az ízlés nem jósolja be a névválasztást? Ha nem ettől, akkor mitől függ a név-
választás? 

5. Korábbi dolgozataimban a játékos és a karakter közötti viszonnyal, a játéko-
sok karakterfelfogása közötti különbségekkel igyekeztem ezt megindokolni. Maguk 
a nevek, a kérdőívre adott válaszok és a fórumozók bejegyzései alapján három fő 
karakterfelfogást feltételeztem. Az első típus a karaktert önálló identitásnak tekinti, 
saját, a játékosétól eltérő tulajdonságokkal felruházva azt. A második típus a karak-
tert a játékos megtestesülésének, kivetülésének tekintő értelmezés. A harmadik fel-
fogás a karaktert bábunak, munkaeszköznek tekinti, csakúgy, mint a megszerezhető 
fegyvereket vagy például a számítógépes billentyűzetet. Felvetettem a lehetőséget, 
hogy a karakterértelmezés talán kapcsolatban áll a játékstílussal. Három fő játékstí-
lus létezik a számítógépes szerepjátékokban: a kompetitív, játékos-játékos elleni 
harc; a kooperatív játék, amikor a játékosok együtt küzdenek a gép ellen; valamint a 
szerepjáték, ami az asztali változathoz hasonlóan a karakterek megszemélyesítésén 
és történetek interaktív, rögtönzött eljátszásán alapul. 

A nevek vizsgálata nyomán kirajzolódni látszott négy névadási norma, ame-
lyek részben illeszkednek a játékstílusokhoz: a szerepjátékos névadási norma a vi-
lágba illeszkedő neveket fogadja el egyedül névszerűnek (például Zaalitlarn); a 
kompetitív játékstílus normája a karaktert vagy a többi játékost lealacsonyító, illet-
ve magát és saját karakterét dicsőítő neveket részesíti előnyben (Ütlekfexel); a koo-
peratív játékstílushoz kötődő norma a posztmodern jellegű névadást részesíti előny-
ben (Tsalezlaupez). Negyedikként a játékstílushoz szorosan nem kötődő, 
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hagyományos (nem számítógépes, természetes, személy- és állatnévadáshoz hason-
ló) névadási normát azonosítottam (Megyó).  

Igyekszem, és korábban is igyekeztem hangsúlyozni, hogy nem szeretném azt 
a látszatot kelteni, mintha egy játékos csak egyféle módon játszaná a játékot, és 
hogy minden, egy adott játékstílust preferáló játékos azonos módon választaná a 
nevét. Ez korántsem igaz. Azonban a nevek értelmezésekor és megítélésekor, elfo-
gadásakor vagy elutasításakor ezek a szempontok szerepet játszanak, ezek a pre-
koncepciók, sztereotípiák felszínre kerülnek. 

6. NICK YEE amerikai számítógépes játékkutató számtalan online szerepjáté-
kokat vizsgáló rövidebb tanulmányt tett közzé a Daedalus Project keretében. Noha 
ezek egyike sem vonatkozott a karakterek nevére, mégis egyes eredményei szorosan 
összefüggni látszanak a névadással. Az identitásprojekciót (YEE 2003a) vizsgáló 
dolgozata ugyanazt a kérdést feszegeti, amelyet a motivációkkal kapcsolatban én is 
felvetettem: a játékosok karakterükhöz fűződő viszonyát. Vizsgálati eredményei 
szerint a megkérdezett 1898 játékos közel egyharmada (a nők 36%-a) saját maga 
idealizált verziójának tekinti karakterét. Még többen, mintegy 43%-ban értettek 
egyet azzal az állítással, hogy karakterüket saját maguk részének vagy meghosszab-
bításának érzik. A másik oldalon a játékosok 37%-a (a férfiak 39, a nőknek azonban 
csak 25%-a) tekinti a karakterét bábunak vagy eszköznek (pawn). 

Egy másik dolgozatában YEE (2003b) azt vizsgálja, hogyan viszonyul egy-
máshoz a játékosok játékon belüli és játékon kívüli társas viselkedése. Ebből a dol-
gozatból a számunkra releváns információt az a kérdés hordozza, hogy különböző-e 
a társas viselkedés ugyanazon játékos különböző karaktereivel való játéka során. 
Erre a kérdésre a játékosok körülbelül 25%-a válaszolt igennel. Ebből arra követ-
keztethetünk, hogy valamelyest különböző identitást vesznek fel a karaktereik sze-
repébe bújva, tehát egymástól (és a játékon kívüli énjüktől) különböző tulajdonsá-
gokat és viselkedésformákat rendelnek hozzájuk. A kutatásból az is kiderül, hogy a 
karakterenként változó viselkedés főként a szerepjátékosokra igaz. 

Az identitásprojekciós minták és a nevek összefüggéseinek vizsgálata igazol-
hatja vagy cáfolhatja például az alábbi hipotéziseket: 1) Azok a játékosok, akik a 
karakterüket saját maguk részének vagy meghosszabbításának érzik, nagyobb való-
színűséggel választanak önelnevezésnek tekinthető nevet. 2) Azok a játékosok, akik 
a karakterüket saját maguk részének vagy idealizált másának tekintik, nem válasz-
tanak negatív konnotációjú nevet. 3) Azok a játékosok, akik a karakterüket eszköz-
nek tekintik, nagyobb valószínűséggel választanak posztmodern nevet. 4) Azok a 
játékosok, akik az egyes karaktereiken különböző módon viselkednek társaikkal, 
nagyobb valószínűséggel választanak a karakter által motivált nevet. 

7. A játékmotiváció azt fejezi ki, hogy miért játszanak a játékosok; mit keres-
nek a játékban, mit várnak a gép előtt eltöltött időtől, valamint ezzel összefüggés-
ben, hogy hogyan töltik azt. Ezt a kérdéskört többen is vizsgálták. BARTLE (1996) 
négy típust különített el a játékmotivációk alapján. Két kritériuma, hogy a játékos a 
társai vagy a világ felé fordul-e, valamint hogy megváltoztatni (act) vagy kapcso-
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latba kerülni (interact) szeretne-e a környezetével. Az általa megállapított négy tí-
pus: a törtető (achiever), a felfedező (explorer), a gyilkos (killer) és a társalgó 
(socializer). Ha a játékosok olyan erőteljesen elkülönülő típusokba sorolhatók, mint 
ahogy azt BARTLE leírja, akkor nem is kétséges, hogy ennek a nevekben tükröződ-
nie kell. Azonban sem YEE (2005), sem a magyar DOBÓ–GUTLÉBER páros (2008) 
nem ért egyet ezzel.  

YEE (2005) nem sorolja a játékosokat típusokba, csupán motivációs faktorokat 
különít el. Ezek a faktorok: a teljesítmény, a kapcsolat és az alámerülés. A faktorok 
alá komponenseket sorol: a teljesítmény alá a versengést, az optimalizálást és az 
előrelépést, a kapcsolat alá a szociális érintkezést, a kapcsolatépítést és a csapat-
munkát, az alámerülés alá a szerepjátékot, a felfedezést, a karakter egyedítését és a 
kikapcsolódást. Vitatkozik azonban azzal, hogy az egyes faktorok komponensei 
szorosan együtt járnának, vagy hogy a különböző faktorok komponensei kizárnák 
vagy elnyomnák egymást, ahogy azt BARTLE állítja. Megfigyelése szerint a törtető 
és a gyilkos típus egyáltalán nem elválasztható egymástól, az előrelépés és a ver-
sengés komponensek erősen korrelálnak egymással. 

DOBÓ és GUTLÉBER (2008) a játékmotivációt struktúraként fogja fel, ahol a 
különböző komponensek egymással kapcsolatban állnak és kiegészítik egymást. Az 
általuk leírt faktorok és komponensek azonosak a YEE (2005) által leírtakkal, amik 
alapján ők ismét játékostípusokat igyekeznek meghatározni. Dolgozatukban ezek 
közül csupán néhányat ismertetnek, mivel úgy vélik, a rendkívül sokrétű hajtóerők 
számtalan különböző típust eredményeznek. Sőt, azt tartják, hogy minden egyes já-
tékosnak különböző motivációs struktúrát lehetne felvázolni. 

Korábbi dolgozatomban a nevek típusait a játékstílussal, a játékban választott 
időtöltéssel hoztam összefüggésbe, erre alapoztam a normák kialakulását is. A já-
tékstílusnál azonban szorosabb és átláthatóbb összefüggéseket mutathatnak az emlí-
tett motivációs komponensek, így ezek vizsgálatát mindenképpen fontosnak tartom. 
Várható például, hogy a magas versengés komponensű játékosok könnyebben vá-
lasztanak erőviszonyokra utaló neveket, a magas kikapcsolódás és kapcsolat érték-
kel jellemezhető játékosok bizonyosan nyitottabbak a humorra, a magas egyedítés 
komponenssel rendelkező játékosok pedig feltehetően ezt a törekvést érvényesítik 
és el is várják a névadásban is. 

Az, hogy miért és hogyan játszik valaki egy játékot, nyilvánvalóan befolyásol-
ja, hogyan tekint a karakterére, és mindkettő hatással lehet arra, hogyan nevezi el 
azt. Úgy vélem tehát, hogy a kutatás következő lépése az identitásprojekciós minták 
és a névadási motivációk közötti, valamint a motivációs komponensek és a névtípu-
sok közötti kapcsolat feltárása kell, hogy legyen. Ez után feltehető és talán meg is 
válaszolható az a kérdés, hogy kitapinthatók-e névadó típusok, és hogy ezek illesz-
kednek-e játékostípusokhoz. Lehetséges, hogy ezen a ponton épp a névtan tudna 
segítséget adni a társkutatásoknak.  
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KEPES-VÉGH JÚLIA (juli.kepes@gmail.com) 

Identity Projection, Player Motivation and Character Names of an Online 

Roleplaying Game 

My preceding researches regarding the character names and naming process of massively multi-
player online roleplaying games posed multiple questions and contradictions. The names were some-
times motivated by the players (just like self-naming), at other times by the characters themselves (un-
like self-naming), in many cases, both. Also, while research showed the majority of players attempting 
to choose names that are widely accepted, the conditions of acceptance were contradictory. It is even 
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more surprising that the players’ own taste and expectations foretell neither the accepted nor the cho-
sen character names. What is it then, that indicates the players’ name choices? 

In my earlier papers I gave speculative answers to these questions about the differences of play-
er-character relations, playstyles and, based on these, naming norms, noting that they need more re-
search to be verified. Now I’m trying to take the next step by presenting international results that may 
relate to namegiving. The researches of BARTLE, NICK YEE and the Hungarian DOBÓ BALÁZS and 
GUTLÉBER CSABA on identity projection and player motivation could serve as basis for subsequent re-
search to answer the question: how and why do players name their characters the way they do? 
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