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 A Gyűrűk Urának történetét játékként először az 1970-
es években dolgozták fel, egy időben a Hobbit első, 
rajzfilm-változatával

 A mozifilmek és a számítógépes játékok népszerűvé 
válása tovább sokszorozta az elérhető feldolgozások 
számát

 Hogyan lehet ezeket a játékokat értékelni?



 Henry Jenkins (2011): „olyan történetmesélési 
folyamat, melyben fontos elemeket módszeresen 
különböző közvetítő csatornákra osztunk szét azért, 
hogy egységes és rendszeres szórakoztató élményt 
kapjuk”

 Kiegészíthető: a befogadó aktív közreműködésének 
igényével (interaktív média)



 Transzmédia univerzumok: Marvel / DC Comics, 
Assassin’s Creed, Dragon Age, Defiance

A Gyűrűk Ura (könyv)

A Gyűrűk Ura (film)

Film

KönyvKönyv







 Middle-Earth: Shadow of Mordor (2014)

 Lord of the Rings Online (2007-)

 The Hobbit: Battle of the Five Armies (2012- / 2001-)

 Battle of the Five Armies (2014)

 Lord of the Rings Living Card Game (2011-)

 The One Ring (2011-)



 Értékek megjelenése a játékmechanizmusban

 Középfölde világának hitelessége és részletessége

 A kreativitás színtere, Középfölde felfedezése





30-40 óra

Egy játékos

 Brutális, látványos akciójáték számítógépre és 
játékkonzolra

 Kardozás, íjászat és némi lopakodás, tervezés és 
átvezető animációk során elmesélt történet

 Egy Thalion nevű gondori kószát alakítunk, aki 
egy tünde „szellemével” közösen száll szembe a 
Sötét Úrral. A Gyűrűháború előtt játszódik, 
Mordorban.
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 Értékek nem jelennek meg a játékmechanizmusban 
és a történetben, a bosszú hajtja főhősünket, egyetlen 
eszköze az erőszak

 Középfölde tárgyak, nyomok leírásán keresztül 
jelenik meg, részletesen, de a történetmesélésben, 
átvezető animációkban sok a pontatlanság

 A kreativitásra a játékosnak nincs lehetősége, de 
Mordor és az ork vezérek kidolgozásával 
tagadhatatlan, hogy hozzátettek Középföldéhez a 
készítők





100+ óra

Sok játékos

 MMORPG számítógépre, annak minden 
előnyével és hátrányával

 Sok, a tolkieni szellemiségben született 
tevékenységre ad lehetőséget (zenélés, otthon-
teremtés, kasztok és szakmák) és bár a harcnak 
nagy a jelentősége, a világ felfedezése és 
bejárása is hangsúlyos

 A Gyűrű Szövetségének történetével 
párhuzamosan keveredünk kalandokba
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 A tolkieni értékek viszonylag jól megjelennek a 
játékban

 Középfölde nagyon részletesen, virtuális föld- és 
néprajz formájában is megjelenik, a könyvek 
történetét is megismerhetjük a játékból

 A kreativitásra van lehetősége a játékosnak, hiszen 
saját karakterén keresztül átélheti a nagy történelmi 
eseményeket és valamelyest formálhatja szűk virtuális 
környezetét





2+ óra

2-4 játékos

 Asztali stratégiai játék nehézkes, régimódi 
szabályrendszerrel és gyönyörű műanyag 
figurákkal

 Bár a játékban a nagy csatáké a főszerep, 
másodlagos hobbiként a figurák kifestése és a 
terepasztal-építés igazi kreatív hobbinak 
tekinthető

 A figurák megjelenésén és a játszható 
frakciókon kívül nem jelenik meg más a 
történetből
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 Bár a játék harc-központú, a stratégiáé a főszerep; a 
kreatív része a játéknak jól illeszkedik Tolkien 
másodteremtés fogalmába

 Középfölde alig jelenik meg a játékban, pusztán a 
figurák értékei és megjelenése jelzi, hogy az 
összeütköző felek onnan származnak

 A kreativitásra lehetőséget kap a játékos, könnyű a 
nagy csaták újrajátszása mellett kisebb konfliktusokat 
elképzelni, helyszíneket kidolgozni és átélve eljátszani 
azokat





2+ óra

2 játékos

 Táblás stratégiai játék, mely az Öt Sereg 
Csatáját dolgozza fel

 A játékmechanizmusban a kártyalapok, seregek 
mozgása és tevékenysége, illetve a különböző 
hősök is szerepet kapnak

 Bár csak az alaphelyzetet mutatja be a játék, a 
kártyalapok és szereplők, valamint egyéb 
szabály-mechanizmusok révén végigkövethető 
és megismerhető a szóban forgó ütközet
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 Bár a játék harc-központú, a stratégiáé a főszerep

 Középföldének egy nagyon szűk szelete jelenik meg 
a játékban, A hobbit leírásaihoz hűen ragaszkodva

 A kreativitásra annyiban ad lehetőséget a játék, hogy 
az Öt Sereg Csatájában a résztvevő felek különböző 
terveket próbálhatnak ki, de egyébként nincs 
lehetőség „eltérni” a megadott keretektől





2+ óra

1-4 játékos

 Kártyajáték, melyben hősök kis csapatát 
irányítva indulhatunk különböző, összefüggő 
küldetések sorozatára

 A játék absztrakt formában modellezi a harcot, 
a bejárható tájakat és egyéb veszedelmeket

 A könyvek történetét is végigjátszhatjuk, de sok 
egyéb kalandba is bonyolódhatunk, melyek 
mind a regények hangulatához, történetéhez 
kapcsolódnak valami módon
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 A játékban az összetartásnak és egymás segítésének 
komoly szerepe van, miközben a Gonosz ellen 
folytatjuk cseppet sem könnyű harcunkat

 Középfölde megjelenik a hősök, szövetségesek, 
helyszínek, de az Ellenség lapjainak formájában is

 A kreativitásra a paklik összeállításakor kapunk 
lehetőséget, és bár látszólag bármilyen csapattal 
nekivághatunk, a küldetések általában csak egy-egy 
kombinációval lehetnek sikeresek





3-6 óra

3-6 játékos

 Szerepjáték, melyben a játékosok által 
megalkotott hősökkel kitalált vagy előre megírt 
kalandokat élhetnek át a mesemondó 
segítségével

 A játékmechanizmusban sok Tolkien által 
fontosnak tartott tevékenység szerepet kap 
(másodteremtés, vándorlás, a Homálynak való 
ellenállás)

 A kalandok Vadonföldön, az Öt Sereg Csatája 
után öt évvel játszódnak
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 Maga a közös történetmesélés és a Gonosz elleni 
küzdelem magában hordozza a legfontosabb tolkieni 
értékeket

 Középföldét részletesen modellezi a játék a szabályok 
szintjén, a könyvek pedig közvetlen forrásai lehetnek a 
kalandoknak, helyszín-leírásoknak

 A kreativitásra, Középfölde kibővítésére bőven 
lehetőséget ad a játék, miközben laza határok mentén 
a két könyv között eltelt időt töltik ki a játékosok



Játék Értékek Középfölde Kreativitás

Shadow of 
Mordor 1 3 3

LotRO 4 5 4
Strategy Battle 
Game 2 2 4

Battle of the Five
Armies 1 4 2

LotR LCG 5 5 3

One Ring 5 4 5



Kérdésekre szívesen 
válaszolok!



Köszönöm a figyelmet és 
jó utat kívánok!


