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A fut ball mér kő zés 83. per cé ben já runk. 
4–0-ra ve zet a ha zai csa pat. A ven dég szur-
ko lók gyér tá bo ra már sze de lőz kö dik. A 
fe dett le lá tó ról, a ha zai szur ko lók törzs he-
lyé ről egy bor ízű hang sü vít vé gig a pá lya 
fö lött:

 – Já ték!
 Mennyi ár nya la ta van eb ben a hely zet-

ben en nek az egyet len be ki a bált szó nak! 
Min de nek előtt ma gá ban hor doz za a fo ga-
lom el sőd le ges je len té sét: ak ko ra a csa pat 
elő nye, hogy a pá lyán zaj ló mér kő zés gya-
kor la ti lag tét nél kü li vé vált. 4–0-nál, per-
cek kel a le fú jás előtt „le het ját sza ni”.

 Ott buj kál ilyen kor a „já ték” szó ban egy 
spe ci á lis je len tés tar ta lom is, ami már csak-
is a ver seny sze rű sport kö rül mé nye i re jel-
lem ző: „csak hig gad tan, meg nyug ta tó az 
elő nyö tök, ne tá mad ja tok ki fö lös le ge sen, 
ne hogy pont a vé gén szop ja tok be egy 
po tya gólt!”

 Egy ér tel mű en ott van to váb bá a ha za i ak-
nak szánt di csé ret és a le győ zött, meg alá-

zott el len fél fe lé ára dó gúny is: „na gyon ki po rol tunk ben ne te ket, ku tya ütők, ját szunk 
ve le tek, mint macs ka az egér rel.”

Min den le het sé ges ár nya la ton túl azon ban föl fe dez het jük e be ki a bá lás ban azt a bi zo-
nyos sá got is, hogy – bár a sport élet hét köz nap ja i ban ta pasz tal ha tó je len sé gek gyak ran 
két sé get éb resz te nek ben nünk ez iránt – a sport na gyon mé lyen össze függ a já ték kal, alap-
ve tő ter mé sze te sze rint já té kos te vé keny ség.

Nos, va ló ban így van-e? A „sport ipar” dol lár mil li ó kat érő sze rep lő je, aki nagy pén ze ket 
sza kít le tel je sít mé nye el len ér té ke ként, egyet len nagy ver seny per ce i re lé lek ölő edzés órák 
szá za i val ké szül, s a tak ti kai uta sí tá so kat akár a kö zön ség fütty kon cert je el le né re is haj lan-
dó be tar ta ni – ját szik-e egyál ta lán? S ha si ke rül ne is be lát ni, hogy a sport te vé keny ség 
já ték nak te kint he tő, mond ha tunk-e va la mit ezen túl is kap cso la tuk ter mé sze té ről?

Jel leg ze tes vá la szok a tár sa da lom tu do mány ban

A té má val köz vet ve vagy köz vet le nül na gyon so kan fog lal koz tak az el múlt év ti ze dek ben. 
Nem is ál ta tom ma gam az zal, hogy a szak iro da lom tel jes kö rű át te kin té sé re tá masz kod ha-
tom. Az aláb bi össze fog la ló ban csak ar ra vál lal ko zom, hogy né hány jel lem ző felfogás 
elem zé sé vel kö ze lít sek a fen ti ek ben ex po nált prob lé má hoz: a sport te vé keny sé gek já ték tar-
tal má nak kér dé sé hez.

Homo ludens-e
a sportoló?

Tamás Tibor
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Huizinga: a sport nak sem mi kö ze a já ték hoz

Mennyi ben bon ta ko zik ki a kul tú ra, amely ben élünk, a já ték for má i ban? És mennyi ben hat a 
já té kos szel lem az em be rek re, akik át élik ezt a kul tú rát? Azt mon dot tuk, hogy a múlt szá zad 
so kat vesz tett a já ték ele mek ből, ame lyek az előb bi szá za dot jel le mez ték. Ki egyen lí tő dött ez a 
hi ány, vagy még sú lyo sabb lett? 

El ső pil lan tás ra úgy lát szik, mint ha egy igen je len té keny kom pen zá ci ós je len ség ki egyen-
lí tet te vol na a já ték for mák el ve szé sét a tár sa dal mi élet ben. A sport mint kö zös sé gi funk ció 
mind erő seb ben ki ter jesz ke dett a tár sa da lom együtt élé sé re és mind na gyobb te rü le tet vont 
ural ma alá.

[…] A sport fej lő dé se a 19. szá zad utol só ne gye de óta olyan, hogy a já té kot mind ko mo-
lyabb nak fog ják fel. A sza bá lyok szi go rúb bak ká vál nak és mind fi no mab ban dol goz zák ki 
őket. A tel je sít mé nyek mind job bak lesz nek. […] Már most a já ték egy re nö vek vő fe gyel me-
zé sé vel és rend sze re zé sé vel hosszabb idő re el vész va la mi a tisz ta já ték tar ta lom ból.

[…] Las san kint a mo dern tár sa da lom ban a sport mind job ban el tá vo lo dik a tisz ta já ték lég-
kör től és sui generis-elem lesz be lő le: már nem já ték, de még sem ko moly ság. A mai tár sa dal-
mi élet ben a sport a vol ta kép pe ni kul túr fo lya mat mel lett fut, raj ta kí vül zaj lik le. Az ar cha i kus 
kul tú rák ban a ver se nyek szent ün ne pek ré szei vol tak és mint szent és üd vös ha tá sú cse lek vé-
sek nél kü löz he tet le nek. A kul tusszal va ló ily ben ső össze füg gés el vész a mo dern sport ban: 
tel je sen áhí tat men tes, nincs már or ga ni kus kap cso la ta a kö zös ség szer ve ze té vel, még ak kor 
sem, ha va la mely kor mány zó ha ta lom ír ja elő gya kor lá sát, in kább önál ló meg nyil vá nu lá sa az 
agonális ösz tö nök nek, mint va la mi ter mé keny kö zös sé gi szel lem té nye ző je.

[…] sem az Olympiászok, sem az ame ri kai egye te mek sport szer ve ze tei, sem a han go san 
pro pa gált or szá gos mér kő zé sek nem eme lik kul túr te rem tő tény ke dés sé a spor tot. Bár mily so - 
kat is je lent sen a részt ve vők és né zők szá má ra, ter mé ket len funk ció ma rad, amely ből a ré gi já- 
ték té nye ző nagy részt ki halt. 

Ez a fel fo gás egye ne sen el lent mond an nak az el ter jedt vé le mény nek, amely sze rint kul tú-
ránk leg jel leg ze te sebb já ték ele me a sport. Saj nos egyál ta lá ban nem az, hi szen já ték tar tal má-
nak leg jobb ré szét ve szí tet te el. A já ték túl sá go san ko mollyá vált, a já ték han gu lat töb bé-ke
vés bé el tűnt be lő le (Huizinga 1944: 205–209).

Ke mény sza vak. Meg hök ken tő sza vak. Méghogy a sport el vesz tet te vol na já ték tar tal-
mát? Ezt leg hét köz na pibb ta pasz ta la ta ink egész so ra lát szik cá fol ni. Még ak kor is, ha tud-
juk, hogy a sport élet sze rep lői kö zött va ló ban van nak olyan, nem je len ték te len cso por tok 
– pél dá ul a já té ko sok és edző ik –, ame lyek (akik) in kább az ered mény ben, mint a já ték 
szép sé gé ben ér de kel tek, és ez gyak ran szin te kény sze rí ti őket a já ték „rom bo lá sá ra”.

Huizinga azon ban nem ilyes mi re gon dol, ami kor kétségbe vonja a mai sport já ték ter-
mé sze tét. Ér ve lé se azon az ere de ti kul túr fi lo zó fi ai el mé le ten ala pul, ame lyet Ho mo ludens 
cí mű nagy ívű mun ká já ban fej tett ki. Köz pon ti ál lí tá sa, hogy „az em be ri kul tú ra a já ték-
ban, já ték ként kez dő dik és bon ta ko zik ki” (Huizinga 1944: 7).Va gyis ma ga a kul tú ra já ték. 
Tud juk, hogy „a já ték ré geb bi, mint a kul tú ra”, hogy „a já ték leg egy sze rűbb alak já ban, az 
ál la tok éle té ben is több, mint tisz tá ra fi zi o ló gi ai je len ség, vagy lé lek ta ni lag meg ha tá ro zott 
fi zi o ló gi ai re ak ció”. A já ték ugya nis „ér tel mes funk ció”. „Ha azt az ak tív el vet, ami ér tel-
met ad a já ték nak, szel lem nek ne vez zük, túl so kat mon dunk, ha ösz tön nek, sem mit sem” 
(Huizinga 1944: 9–10).

Ab ból kell ki in dul nunk, hogy az ál la tok és a gyer me kek já té ka hosszú év ez re de ken 
ke resz tül tö ret le nül ter jedt ki az ar cha i kus tár sa dal mak fel nőtt tag ja i nak kö zös sé ge i re is – sőt, 
ép pen a fel nőt tek já té ka vi rág zott tel jes pom pá já ban. „Az ar cha i kus kö zös ség úgy ját szik, 
mint a gyer mek vagy az ál la tok” (Huizinga 1944: 26). A já ték te hát nem szo rul ma gya rá-
zat ra, je len lé te kez det től fog va ter mé sze tes adott ság. A já ték az em be ri ség éle té ben az el - 
sődlegeskul tu rá lis tény. A kul tú ra „ma ga sabb tar tal mai”, az esz mék, ide o ló gi ák, má gi kus 
kul tu szok mind-mind szár ma zé kos, a kul tú ra ját szá sa köz ben utó lag, az idők fo lya mán ki - 
ala kult je len sé gek.
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Eb ből a szo kat lan ki in du ló pont ból szár maz nak Huizinga nézeteinek mind azon „fur csa-
sá gai”, ame lyek mind má ig sza ka dat la nul ki vált ják a fe jé re zú du ló he ves tá ma dá so kat. Azt 
per sze má sok is ész re ve szik, hogy az ar cha i kus kul tú rák val lá si, tu do má nyos, mű vé sze ti 
éle te, de még az ar cha i kus jog szol gál ta tás vagy a há bo rúk is nyil ván va ló „já té kos” je gye-
ket vi sel nek ma gu kon. Ne héz is nem ész re ven ni, mennyi re „ha son lít” a sze rep ját szás hoz, 
ahogy az ar cha i kus kö zös sé gek har co sai nagy ün ne pe i ken ze né vel, ének kel, tánc cal dra-
ma ti zál va elő ad ják nem zet sé gük ere det le gen dá it. A csa ta ide jét és he lyét szer tar tá sos kül-
ső sé gek kö zött elő re meg be szé lő lo va gok is két ség te le nül ha son lí ta nak a já té ku kat szer ve-
ző gyer mek csa pa tok hoz. Huizinga azon ban ott kö ve ti el az il let len sé get, hogy

1. nem „a já ték hoz ha son ló nak”, ha nem tény le ge sen já ték nak te kin ti az em be ri kul tú rát 
(rá adá sul nem csak egyes ele me it, ha nem an nak egé szét);

2. a já té kot el sőd le ges nek mi nő sí ti a kul tú rá hoz ké pest; és
3. min den ki más tól el té rő en a felnőttekjá té ká nak vizs gá la tá ra he lye zi a hang súlyt. Hui zin-

ga min den szel le mi előd je és utó da, aki egyál ta lán fog lal ko zott a já ték kal, el ső sor ban a 
gyer me kek és a me leg vé rű ál lat faj ok köly ke i nek já té kát vizs gál va pró bál ta ezt a je len-
sé get meg ma gya ráz ni. Kész pénz nek vet ték azt a mo dern tár sa da lom ban ta pasz tal ha tó 
fej le ményt, hogy a fel nőt tek leg fel jebb csak szór vá nyo san, unal muk ban, mel lé ke sen 
ját sza nak. Mind má ig Huizinga az egyet len nagy for má tu mú gon dol ko dó, aki sze rint 
nem az a kér dés, hogy egyál ta lán mi ért ját sza nak – ha ját sza nak – ma a fel nőtt kö zös-
sé gek, ha nem for dít va: az a kér dés, hogy ko runk ban jel lem ző en mi ért nem ját sza nak, 
ho lott hosszú év ez re de ken ke resz tül, egészen a tár sa da lom fej lő dés leg utób bi idő sza ká-
ig ép pen a fel nőt tek tár sa dal ma fej lesz tet te ki a leg nagy sze rűbb já ték kul tú rát.

Még is, mi fé le já té kok ra gon dol Huizinga, ami kor az ar cha i kus tár sa dal mak já ték kul tú-
rá já ról be szél? El ső sor ban a mí tosz ra és a kul tusz ra. Mert „a mythosz sze szé lyes kép ze te-
i ben […] ta lá lé kony szel lem ját sza do zik a ko moly ság és a tré fa ha tá rán”, és ugya nez 
ér vé nyes a kul ti kus cse le ke de tek re is: „a ko rai em be ri kö zös sé gek szent cse le ke de tei ar ra 
va lók, hogy a vi lág meg vál tá sát elő se gít sék; ál do za tai, be ava tá si szer tar tá sai vagy misz té-
ri u mai tisz ta já té kok, a szó leg ne me sebb ér tel mé ben”. Már pe dig a „mythoszból és a kul-
tusz ból ered nek a kul túr élet nagy haj tó erői: jog és rend, köz le ke dés, ipar és mű vé szet, 
ke nyér ke re set, köl té szet, tu do mány és ta ní tás. Így ezek is mind a já ték kö zös ter mő ta la já-
ban gyö ke rez nek” (Huizinga 1944: 13).

A mí tosz és a kul tusz per sze rend kí vül sa já tos já ték. Na gyon fon tos pon to kon kü lön bö-
zik a gyer me kek vagy az ál la tok já té ká tól.

A já ték ma ga sabb for mák ba va ló funk ci ó ja fő ként két lé nye ges as pek tus ból ve zet he tő le: vagy 
harc va la mi ért, vagy áb rá zo lá sa va la mi nek. […] a gyer mek annyi ra be le éli ma gát a já ték ban, 
hogy csak nem el hi szi ma gá ról a sze re pet, de anél kül, hogy a „kö zön sé ges élet” tu da tát köz ben 
tel je sen el ve szí te né. […] Ha a gyer mek já ték ról át té rünk ar cha i kus né pek meg szen telt kul ti kus 
jel le gű já té ka i ra, azt ta lál juk, hogy egy szel le mi kom po nens sel több van a já té kuk ban, mint a 
gyer mek já ték ban; ezt az új ele met igen ne héz le ír ni. A szent já ték és elő adás több mint lát szat-
meg va ló sí tás, több mint szim bo li kus: misz ti kus va ló ra vál tás. Va la mi lát ha tat lan, ki fe jez he tet-
len Szép lé nye ges és szent ala kot ölt ben ne. A kul tusz részt ve vői meg van nak ró la győ ződ ve, 
hogy cse lek vé sük egy bi zo nyos üd vöt, a dol gok nak új, a min den na pi tól el té rő rend jét hoz za 
lét re. A já ték se gít sé gé vel va ló áb rá zo lás még is ma gán hord ja min den te kin tet ben a já ték 
összes for má lis is mer te tő je le it. […] Csak hogy a já ték vé gé vel an nak ha tá sa nem múlt el: be ra-
gyog ja fé nyé vel a kül ső, kö zön sé ges vi lá got és biz ton sá got, ren det, jó lé tet te remt a ját szó 
cso port szá má ra, a kö vet ke ző szent já ték idő ig (Huizinga 1944: 22–23).

Mind ez ért he tő vé te szi, mi ért zár ja ki Huizinga a já té kok kö ré ből a mo dern sport te vé-
keny sé get. Azért, mert azőmércéjeigenmagas.El fo gad ja, hogy a gyer me kek vagy az ál -
la tok összes já té ka va la mi lyen fon dor la tos, vagy ke vés bé fon dor la tos mó don a min den na- 
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piéletkényszereitőlvalómegszabadulásér zé sén ke resz tül hoz za lét re a jel leg ze tes já ték-
örö möt. A fel nőt tek já té ka i tól azon ban en nél sok kal töb bet vár el. A fel nőtt em be ri kö zös-
sé gek já té ka ugya nis en nél jó val gaz da gabb le het. És ha le het, ak kor Huizinga ha tá ro zott 
vé le mé nye sze rint kell is len nie, kü lön ben nem mél tó a já ték ti tu lus ra. Már pe dig a mo dern 
sport – mint ahogy a mo dern ko ri fel nőtt já ték te vé keny sé gek leg több je is – nél kü lö zi ezt 
a több le tet. Huizinga te hát tel je sen kö vet ke ze tes, ami kor ki mond ja az íté le tet: a sport 
el vesz tet te já ték tar tal má nak leg jobb ré szét.

E né ző pont ból a mo dern sport azért nem szá mít já ték nak, mert ki me ne te le nem élet-
halál kér dé se a kö zös ség szá má ra – leg aláb bis nem ab ban a mély ér te lem ben, ahogy az 
archa i kus tár sa dal mak szá má ra volt lét kér dés a kul ti kus já té kok ki me ne te le. Ezek után 
para dox nak tűn het, hogy Huizinga a sport „túl sá gos ko moly sá gá ról” be szél, ami kor vé le-
mé nyét meg fo gal maz za. Va jon nem vá lik ép pen hogy „ko moly ta lan ná” az a te vé keny ség, 
amely csak idő töl té sül szol gál, ahe lyett, hogy vér re men ne?

Nos, va ló szí nű leg itt is ar ról van szó, hogy Huizinga a szo ká sos tól el té rő ér te lem ben 
hasz nál ja a „ko moly ság” fo gal mát. Ha ab ból in du lunk ki, hogy az ar cha i kus kö zös ség, 
ami kor kul ti kus cse le ke de tei út ján, a já ték misz ti kus meg va ló sí tó ere je se gít sé gé vel egy 
magasabbrendűszabadságélménylégkörébe,szent,bizakodóünnepihangulatbake rült, 
ak kor va ló ban azt mond hat juk, hogy minden nek hi á nya, a „fel vi lá go sult” mo dern em ber 
ri deg va ló ság gal szem be sü lő ke se rű éb re dé se el ke rül he tet le nül nem csak hogy el ko mo lyo-
dást, ha nem egye ne sen el ko mo ro dást is je lent. A mo dern em ber a já ték sza bad ság ho zó 
ere jé be ve tett hit nél kül ját szik, já té ka ezért csak ko mo lyabb le het, mint az ar cha i kus tár-
sa dal mak ban élt elő de inek já té ka.

Huizinga ki in du ló pont ját meg is mer ve lo gi kus nak kell te hát te kin te nünk íté le tét: az ő 
szem szö gé ből a mo dern sport nak va ló ban sem mi kö ze nincs a já ték hoz.

Elias: „ez” a já ték „az” a já ték?

„Ci vi li zá ci ós fo lya mat”-el mé le té be il leszt ve Nor bert Elias rész le te sen tárgy al ja a mo dern 
spor tok ki ala ku lá sá nak prob lé má ját is (Elias 1971). El fo gad ha tó-e az a föl fo gás, amely a 
mo dern spor tok ki ala ku lá sát egy sze rű en az an tik sport „új já é le dé se ként” tárgy al ja? – kér-
de zi. Nem já runk-e kö ze lebb a va ló ság hoz, ha mai sport ja ink fej lő dé sét és ki bon ta ko zá sát 
olyan egye dül ál ló je len ség nek te kint jük, amely lé nye ges jel lem ző i ben a ver seny já té kok 
min den ko ráb bi for má já tól kü lön bö zik? S ha – Eliast kö vet ve – ez utób bi fel fo gást tesszük 
ma gun ké vá, mit mond ha tunk: me lyek a mo dern spor tot min den ko ráb bi ver seny já ték tól 
meg kü lön böz te tő jel lem zők?

A mo dern spor tok tól még a klasszi kus an tik vi tás ver seny já té kai is alap ve tő en kü lön-
böz tek mind a ver seny zők éthosza, mind a já té ko sok meg íté lé sé nek alap já ul szol gá ló ér té-
kek, mind a ver se nyek sza bá lyai és a részt ve vők tel je sít mé nye szem pont já ból. Az egyik 
leg főbb kü lönb sé get Elias a sza bá lyok ál tal meg en ge dett, szo ká sos nak te kint he tő erő szak-
szint el té ré se i ben je lö li meg. Kü lö nö sen szem be tű nő, hogy a bir kó zás ban és ököl ví vás ban, 
il let ve az összes mai lab da já ték őse ként is mert „fal ka já té kok ban” mennyi vel in kább el fo-
ga dott volt az – akár az el len fél ha lá lát vagy meg nyo mo ro dá sát is elő idé ző – erő szak, mint 
e küz dő já té kok mo dern meg fe le lő i ben. Azok a ver seny já té kok olyan tár sa dal mak jel lem-
ző it hor doz ták ma guk ban, ame lyek ben a küz de lem – a já té kok ban ví vott küz de lem épp-
úgy, mint a há bo rús ko dás – az egyén szá má ra a leg főbb al kal mat je len tet te har ci eré nye i-
nek meg mu ta tá sá ra. A har cos ként helyt ál ló egyén nem csak ön ma ga, ha nem nem zet sé ge, 
tör zse, po li sza szá má ra is el is me rést szer zett a cso por tok kö zöt ti ve tél ke dés ben. A hő si 
harc ban el esett nek ezek ben a tár sa dal mak ban leg alább ak ko ra cso dá lat járt, mint a győz-
tes nek, és nem is mer tek na gyobb csa pást, mint gyá vá nak bi zo nyul ni. Mi e lőtt le zaj lott vol- 
 na az a ci vi li zá ci ós fo lya mat, amely az erő szak ál la mi mo no po li zá lá sá val s ez zel pár hu za-
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mo san a vi sel ke dés kor lá ta i nak bel ső vé vá lá sá val, a mo dern ér te lem ben vett „lel ki is me ret” 
ki ala ku lá sá val járt, te hát a mo der ni zá ció előt ti tár sa dal mi for mák ban az egyé nek a ma i nál 
sok kal na gyobb mér ték ben függ tek köz vet le nül cso port juk más tag ja i tól. Vi sel ke dé sü ket 
alap ve tő en sze mé lyek hez köt he tő kül ső ha tá sok irá nyí tot ták, in du la ta i kat sok kal ke vés bé 
sza bá lyoz ták internalizált kor lá tok, mint a je len ko ri ipa ri tár sa dal mak tag ja i ét. Min den 
harc ké pes fér fi nak bár mi kor ké szen kel lett áll nia az őt ma gát vagy cso port ja tag ja it érő 
fi zi kai erő szak el há rí tá sá ra vagy ép pen a tá ma dás ra. Eb ben a kö zeg ben a fi zi kai erő szak kal 
kap cso la tos ér zé keny ség, a „dur va ság” el íté lé se nem hogy erénnyé nem le he tett, ha nem 
sú lyos hát ránnyá vál ha tott – mond ja Elias.

El ső pil lan tás ra mind ez nem so kat mond ar ról, mennyi ben te kint he tők já ték nak a 
mo dern sport te vé keny sé gek. Elias elem zé sé ből köz vet le nül csak annyit tu dunk meg, hogy 
fel fo gá sa sze rint a spor tok, akár csak más mimetikus te vé keny sé gek, az in ge rek ben, szen-
ve dé lyek ben sze gé nye dő, az egyé ne ket in du la ta ik el foj tá sá ra kény sze rí tő je len ko ri ipa ri 
tár sa dal mak ban a föl ka va ró él mé nyek „pót lá sá ra”, az „iz gal mak ke re sé sé re” szol gál nak 
(Elias és Dunning 1986). Ez a gon do lat me net pe dig egy más sal hom lo ke gye nest el len ke ző 
kö vet kez te té sek le vo ná sá ra ad al kal mat.

Ér té kel het jük úgy a mo dern sport te vé keny sé ge ket, hogy azok – el len tét ben ko ráb bi tár-
sa dal mak ver seny já té ka i val – „sze lí dü lé sük kel”, „ci vi li zá ló dá suk kal” együtt vál tak „iga zi 
já ték ká”: tét nél kü li, ön cé lú, pusz tán a já ték örö mé ért vég zett te vé keny ség gé. Ho gyan is 
fel té te lez het nénk, hogy az ál lan dó fi zi kai fe nye ge tés nek ki tett, foly to nos élet ve szély ben élő 
egyé nek rend sze res és vál to za tos for mák ban meg nyil vá nu ló ver sen gé se fel sza ba dult, öröm-
te li já ték le he tett vol na? Mi kö ze a vér re me nő küz de lem fe szült sé gé nek a já ték örö mé hez? 
Lát hat tuk, hogy még a klasszi kus an tik vi tás for ma i lag „já ték sze rű” ver se nyei, az olümpiai, 
püthói, ko rin tho szi vi a da lok is ön ma gu kon messze túl mu ta tó je len tő ség gel bír tak: az egyén-
nek és – ha nem is köz vet le nül – ve le együtt nem zet sé gé nek, vá ros ának a pusz ta lé te, il let-
ve presztízse volt a tét. Ezt az eg zisz ten ci á lis fe szült sé get még a ko runk ban ipar ág gá szer-
ve ző dött pro fesszi o ná lis lát vány spor tok óri á si üz le ti tét jei sem ké pe sek lét re hoz ni. Az erő-
szak nem tűnt el ugyan nyom ta la nul a mo dern spor tok ból, de a dur va ság, az el len fél vagy 
sa ját ma gunk ve szé lyez te té se min den kép pen vi ta tott elem mé, „sport sze rűt len né” vált. Ezt a 
fej le ményt pe dig te kint het jük úgy, mint a mo dern sport já té kos te vé keny ség gé vá lá sá nak 
leg főbb jel lem ző jét. Eliastól te hát mind azok ele gen dő mu ní ci ót kap nak, akik tör té ne ti-szo-
ci o ló gi ai szem pont ból kí ván ják bí rál ni Johan Huizinga „sport el le nes” föl fo gá sát.

Ak kor sem ke rü lünk azon ban szem be Nor bert Elias elem zé sé nek szel le mé vel, ha ép pen 
for dí tott kö vet kez te tést vo nunk le a ci vi li zá ció fo lya ma tá nak té nye i ből: esze rint a „ci vi li-
zá ló dás” a sport „el pu hu lá sá val”, eljelentéktelenedésével járt. Já ték tar tal ma ez zel vissza-
szo rult. Nem gon dol hat juk ugya nis ko mo lyan, hogy az ar cha i kus tár sa dal mak ban a ver-
seny zők örö kö sen a tét túl zott nagy sá ga mi att ret teg ve lát tak ne ki a tu sa ko dás nak. A já ték 
de fi ní ci ó ja még a leg szi go rúbb te o re ti ku sok sze rint sem a tö ké le tes tét nél kü li sé get kö ve-
te li meg, ha nem a já ték te vé keny ség nek az anya gi ha szon szer zés szem pont ja i tól va ló füg-
get le ne dé sét. E te kin tet ben pe dig egy ér tel mű vissza lé pés tör tént a mo dern spor tok ki ala-
ku lá sá val. A klasszi kus Gö rö gor szág ban a ver se nyek élet re-ha lál ra zaj lot tak – s egyál ta lán 
nem biz tos, hogy ez le rom bol ta a já ték lég kör ét. Épp el len ke ző leg. Nor bert Elias olyan 
tár sa dal mak ról tu dó sít, ame lyek ben a já té ko sok sze ret tek és tud tak is nyer ni, s a di cső sé-
gért a szó szo ros ér tel mé ben min dent haj lan dók vol tak koc ká ra ten ni. Eb ben a föl fo gás ban 
nem ke ver he tő össze az em ber élet re, vér re me nő ver se nyek szel le me a dol lár mil li ó kat 
koc káz ta tó je len ko ri sport ipar „fesz ti vál ja i nak” lég kö ré vel. A tét mind két eset ben nagy, de 
a harci di cső ség éthosza, amely fel tét le nül meg kö ve tel te a vég ső kig va ló bá tor helyt ál lást, 
egé szen más men ta li tást ered mé nye zett, mint az üz le ti si ker nek a „ci vi li zált” spor tok ban 
ér vény re ju tó szem pont jai. Az utób bi val bé ké sen meg fér a tak ti kus szá mí tás, mi több, 
egye ne sen el vár ha tó a já té kos ság szem pont ja i nak tel jes fel adá sa.
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Amint lát juk te hát, Nor bert Elias meg kö ze lí té se nem fel tét le nül mond el lent Huizinga 
fel fo gá sá nak. Ko moly ér vek szól nak amel lett, hogy az ar cha i kus ver seny for mák mo dern 
sport tá fej lő dé sét a já ték ki ürü lé se ként ér té kel jük. Ami egy fe lől meg könnyeb bü lés nek, a 
vé res vég ki me ne tel ár nyá tól va ló meg sza ba du lás nak, já té ko sab bá vá lás nak tű nik, az más-
fe lől „el ko mo lyo dás nak” is te kint he tő – ép pen ab ban az ér te lem ben, aho gyan Huizinga 
hasz nál ja ezt a fo gal mat. Nem cso dál hat juk, hogy az a te vé keny ség, amely im már nem 
élet re-ha lál ra fo lyik, ha nem az el ve szett iz gal mak biz ton sá gos kö rül mé nyek kö zött tör té nő 
„fel idé zé sé re”, „mí me lé sé re” szol gál, szak rá lis je len tő sé gét is el vesz ti. Huizinga az ar cha-
i kus ver seny for mák „misz ti kus va ló ra vál tó” ere jé re hív ja föl a fi gyel met, szem be ál lít va 
azo kat a „vi lág rend del” sem mi fé le kap cso lat ban nem ál ló mo dern sport tal. A mo der ni zá-
ció előt ti tár sa dal mak val lá si fel fo gá sá ra jel lem ző egy faj ta egész sé ges „föld höz ra gadt ság”: 
a szel lem vi lág köz vet le nül je len va ló ként, kéz zel fog ha tó ként va ló ér zé ke lé se. Ez a val lá-
sos ság bár ki szá má ra meg nyit ja azt a le he tő sé get, hogy kap cso lat ba lép jen is te né vel, ha 
elég erőteljesen szólítjameg.A za bo lát la nul erő sza kos ver seny já té kok, ame lyek vég ső 
ál do zat ként akár a já té ko sok éle tét is fel ajánl ják, min den bi zonnyal meg fe le lő en erős han-
gon szól tak a szel lem vi lág hoz.

Lát tuk, hogy Nor bert Elias ma ga nem nyil vá ní tott vé le ményt a mo dern spor tok já té kos 
vagy „já ték men tes” ter mé sze té nek kér dé sé ben. Gon do lat me ne te még is na gyon fon tos szá-
munk ra, mert fo gó dzó kat ad a prob lé ma meg ol dá sá hoz. Nem kis mér ték ben ne ki kö szön-
het jük, hogy pon to san tud juk, mi lyen tár sa dal mi je len sé gek ről be szé lünk, ami kor a mo der-
ni zá ció előt ti ver seny já té kok és a mo dern spor tok össze ve té sé re vál lal ko zunk.

Va ló ban meg kell-e elé ged nünk azon ban ennyi vel? Ta lán nem. Mi e lőtt to vább lép nék, 
meg koc káz ta tok még egy óva tos meg jegy zést: ha betű szerint nem iga zol ha tó is, az 
Elias-szöveg szel le me mint ha Huizinga kri ti kai vé le mé nyé nek tá mo ga tá sa fe lé haj la na. 
Nor bert Elias leg in kább olyan kor lép ki az ér ték men tes elem ző sze re pé ből, ami kor azt a 
di va tos tév esz mét „sza pul ja”, amely sze rint a je len kor ál lás pont já ról, sa ját ál la po ta ink-
ból ki in dul va jo gunk len ne „ci vi li zá lat lan nak”, „bar bár nak” mi nő sí te ni a meg elő ző 
ko rok tár sa dal ma it. Lát ha tó kedv vel él ce lő dik azok fin tor gá sán, akik a kö te le ző cso dá-
lat tal adóz nak az an tik gö rög ség mű vé sze té nek, ugya nak kor pe dig ér tet le nül áll nak az 
olümpiai ver se nyek dur va sá ga előtt. Ezek a lát szó lag el len té tes je len sé gek egya zon tár-
sa da lom fej lő dé si fok jel lem zői – fi gyel mez tet Elias. Nem hi het jük ko mo lyan, hogy a 
meg elő ző ko rok nor má it meg ítél het jük úgy, mint ha azok tel je sen sza bad egyé ni dön té-
sek ered mé nyei let tek vol na.

Ne héz sza ba dul ni a gon do lat tól, hogy Nor bert Elias ép pen té ma vá lasz tá sá val fe je zi ki 
el len szen vét a mo dern em ber tu do má nyos íté le tek ben is meg nyil vá nu ló gőg jé vel szem ben. 
Mun kás sá ga a mo der ni zá ció előt ti tár sa dal mak egy faj ta „re ha bi li tá ci ó ja ként” fog ha tó fel, 
s ezen a pon ton is szo ro san kap cso ló dik a Ho mo ludens szel le mé hez. 

Guttmann né ze te: a sport já té kos ver sen gés

Allen Guttmann From Ritual to Record. The Nature of Mo dern Sport cí mű mun ká já ban 
ab ból in dul ki, hogy já ték nak te kint „min den olyan fi zi kai vagy szel le mi te vé keny sé get, 
ame lyet a já té kos nem ha szon szer zés cél já ból, ha nem pusz tán ma gá ért a te vé keny sé gért, 
ér dek nél kül mű vel” (Guttmann 1978: 3). A já ték eb ben az ér te lem ben vá lik ná la a sza-
badság le té te mé nye sé vé. Mind ez per sze nem zár ja ki, hogy a já té kost bi zo nyos kül ső cé lok 
(pél dá ul egész sé gé nek meg őr zé se, jel le mé nek fej lesz té se, be il lesz ke dés a kö zös ség be és 
nem utol só sor ban akár az anya gi ér de kek kö ve té se) is hajt sák, ami kor já ték ba kezd, mo tí-
vu mai kö zött azon ban ko ránt sem mel lé ke sen ott kell len nie az ér dek nél kü li te vé keny ség 
örö mé nek is. 



1 Lásd pél dá ul Barthes, va la mint Stone és Oldenburg ta nul má nya it az ama tőr és pro fi bir kó zás sa já tos sá ga i ról 
(Barthes 1983; Stone és Oldenburg 1967).
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An nak ér de ké ben, hogy a spor tok de fi ní ci ó já hoz el jus son, Guttmann a szer ve zett – nem 
spon tán – já té kok nagy csa lád ján be lül meg kü lön böz te ti a ver seny já té ko kat a nem ver seny-
já té kok tól. Ez a meg kü lön böz te tés ana lóg Huizinga fen tebb idé zett ka te gó ria pá ro sá val, 
amely sze rint a já té kok két alap tí pu sát egy fe lől azok a já té kok al kot ják, ame lyek ben a 
résztvevők harcolnak valamiért,más fe lől azok, ame lyek ál tal áb rá zol nak, be mu tat nak, 
il let ve lét re hoz nak va la mit. Az utób bi tí pus ba ér te lem sze rű en alap já ban együttműködőjel-
le gű, az előb bi be pe dig versengőjel le gű já té kok tar toz nak. Oly kor még for ma i lag na gyon 
ha son ló já té kok is kü lön böz nek egy más tól eb ből a szem pont ból.1

A já ték, a szer ve zett já ték és a ver seny já ték imént is mer te tett fo gal mai egy más ra épü lő 
rend szert al kot nak. E fo ga lom rend szer re tá masz kod va de fi ni ál ja Allen Guttmann a sport-
te vé keny sé get a kö vet ke ző kép pen:

A spor tok fi zi kai ké pes sé gek össze mé ré sén ala pu ló szer ve zett ver seny já té kok. Ver se nyek, 
me lyek nek nem anya gi ha szon szer zés a cél juk, és a részt ve vők től je len tős szel le mi és fi zi kai 
erő fe szí tést kí ván nak. (Hi szen alig kép zel he tő el olyan fi zi kai ter mé sze tű küz de lem, amely ne 
moz gó sí ta ná egy ben a fe lek szel le mi ener gi á it is.) (Guttmann 1978: 7.)

Allen Guttmann föl fo gá sá ban a spor tok egy ér tel mű en spe ci á lis ver seny já té kok nak 
te kin ten dők. A ver seny fo gal ma azon ban ko ránt sem azo nos a já ték fo gal má val. Vég te le nül 
sok fé le ver seny lé te zik az élet szám ta lan te rü le tén, s ezek nek csak kis ré sze mi nő sít he tő 
ver seny já ték nak. Ez az a pont, ahol Guttmann nyíl tan szem be száll Huizinga já ték fel fo gá-
sá val. Sze rin te Huizinga ott hi bá zik, hogy túl sá go san sok ver seny sze rű tár sa dal mi je len sé-
get fog lal be le já ték fo gal má ba, ez ál tal a já ték túl sá go san tág fo ga lom má vá lik. Huizinga 
az ar cha i kus tár sa dal mak mű vé sze ti, tu do má nyos és val lá si éle tét, az ar cha i kus jo got, sőt 
még a kor há bo rú it is a já ték hoz so rol ta. Guttmann sem mi kép pen sem kí ván ja őt ezen az 
úton kö vet ni. Kész ség gel el is me ri ugyan, hogy Huizinga „té ve dé se” nem alap ta lan. Sok-
szor nem könnyű egy ér tel mű en meg ítél ni, hogy egy-egy je len ség a já té kok kö ré be tar to-
zik-e vagy sem. Még is na gyon fon tos, hogy vi lá gos ha tár vo na lat húz zunk a ver seny já té-
kok és az olyan ver se nyek kö zött, ame lyek nek sem mi kö zük a já ték hoz – mond ja 
Guttmann. Sze rin te Huizinga „té ve dé se” ép pen ezért ve ze tett torz ered mény re. Huizinga 
az zal, hogy „nem vett tu do mást a ver seny- és nem ver seny já té kok kö zöt ti kü lönb ség ről, 
il let ve fel té te lez te, hogy min den ver seny já ték, csu pán annyit ért el, hogy bár el bű vö lő, de 
alap ja i ban hi bás köny vet írt a köl té szet ről, val lás ról, já ték ról, há bo rú ról, mű vé szet ről, 
ze né ről és po li ti ká ról” (Guttmann 1978: 7).

Jó ma gam vi szont azt hi szem, hogy Allen Guttmann nem ol vas ta elég ala po san az ál ta la 
ke mé nyen bí rált Ho mo ludenst. Hi szen ép pen az elő ző ol da la kon idéz tem egy hosszú  
részt Huizinga köny vé ből, amely ből ki de rül, hogy Guttmann bí rá la tá val el len tét ben 
Huizinga na gyon is el tud kép zel ni olyan ver senyt, amely nem já ték: töb bek kö zött ép pen 
a mo dern spor tot te kin ti ilyen nek. Azt is lát hat tuk, hogy Huizinga „fur csa” ál lás pont ja nem 
va la mi fé le „té ve dés ből” táp lál ko zik: in kább egy sze rű en ab ból, hogy Huizinga já ték fel fo-
gá sa tér el alap ve tő en a meg szo kott já ték fel fo gás ok tól. Mi köz ben ma ga is úgy lát ja, hogy 
az ál lat köly kök és a gyer me kek já té ká nak leg főbb spe ci fi ku ma az „ér dek nél kü li ség”, a 
„ha szon ta lan ság”, a fel nőt tek já té ká ra ezt a kri té ri u mot csak az anya gi ha szon irán ti ér dek-
te len ség ér tel mé ben te kin ti ér vé nyes nek. Az ar cha i kus tár sa dal mak ta pasz ta la ta i ra tá masz-
kod va azt tart ja a fel nőtt kö zös sé gek ál tal ját szott já té kok leg főbb eré nyé nek, hogy szel le-
mi ér te lem ben na gyon is szo ros kap cso lat ban áll nak a kö zös ség ja vá val: misz ti kus meg va- 
 



2 Mit je lent kö ze lebb ről ez a „beragyogások”? El ső sor ban azt, hogy az ar cha i kus vi lág ban az ün nep nem egy-
sze rű en a hét köz nap ok fel füg gesz té sét je len ti, ha nem az egyén és kö zös ség meg ol dat lan – köz na pi esz kö zök-
kel meg old ha tat lan – gond ja i nak szim bo li kus esz kö zök kel tör té nő ke ze lé sét. A mo dern vi lág ban az ün nep lés 
pi he nést je lent, ki kap cso ló dást, a köz na pi ba jok el hes se ge té sét. Az ar cha i kus vi lág ün ne pi al kal mai vi szont 
az egye te mes gon dok kal va ló szem be né zés re és azok meg ol dá sá ra biz to sí ta nak le he tő sé get. Itt nem egy sze-
rű en pi he nés ről, ha nem al ko tó te vé keny ség ál tal tör té nő re ge ne rá ló dás ról van szó. A té ma bő sé ges iro dal má-
ból ki emel ke dik Mi ha il Bahtyin mű ve (Bahtyin 1982).
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 ló sí tó je len tő sé gük ré vén „be ra gyog ják fé nyük kel a kül ső kö zön sé ges vi lá got”, te hát szer-
te su gá roz zák a sza bad ság él mé nyét.2

Mi vel a mo dern sport te vé keny ség nem hor doz ilyen ma gas ren dű kul tu rá lis tar tal mat, 
Huizinga nem is te kin ti já ték te vé keny ség nek. Nem cso dál koz ha tunk azon, hogy Allen 
Guttmann szá má ra sem ez az ér ve lés, sem ez a kö vet kez te tés nem el fo gad ha tó. Ez azon ban 
nem azért van, mert Huizinga „té ve dett”, Guttmann-nak pe dig „iga za van”, ha nem azért, 
mert alap kér dé sek ben más a vé le mé nyük.

Kew ál lás pont ja: a spor to lók ma guk „ölik” a já té kot

Frank C. Kew „Game-Rules and Social Theory” cí mű ta nul má nyá ban (Kew 1992) olyan 
alap ál lás ból in dul ki, amely két ség te le nül kö ze lebb áll Guttmann vé le mé nyé hez, mint 
Huizingáéhoz. El fo gad ja, hogy a spor tok for má lis meg kö ze lí tés ben já ték nak te kint he tők, 
de föl te szi azt a kér dést, hogy mi a hely zet a já ték – s ezen be lül a spor tok mint já té kok 
– in for má lis struk tú rá já val?

Kew szem be száll a já ték sza bály ok sze re pé nek ha gyo má nyos, „for ma lis ta” ér tel me zé-
sé vel, amely sze rint a já té ko kat ak kor is ki elé gí tő en meg ért het jük, ha ki zá ró lag írott, il let-
ve ki nyil vá ní tott sza bá lya ik vizs gá la tá ra szo rít ko zunk, mi vel a „for ma lis ta” ér tel me zés ben 
a já ték fo lya ma tot tel jes egé szé ben a sza bá lyok irá nyít ják. A sza bá lyok je lö lik ki azo kat a 
kor lá to kat, ame lyek le küz dé se árán a já té ko sok nak el kell ér ni ük a já ték ki tű zött cél ját.

Kew sze rint ez zel szem ben fi gye lem be kell ven nünk, hogy a for má lis sza bá lyok vég te-
len szá mú le he tő sé get hagy nak nyit va, s a já té ko sok nak mind ig az ép pen adott, so ha nem 
is mét lő dő kö rül mé nyek hez kell al kal maz kod ni uk. A for má lis já ték sza bály ok mel lett ezért 
meg kell vizs gál nunk:

– a hát tér vá ra ko zá so kat, va gyis azo kat a tu dás mor zsá kat, ame lyek az adott kul tú rá hoz 
tar to zó egyé nek kö zös szel le mi tő ké jét je len tik, ame lye ket hall ga tó la go san min den ki el fo-
gad, s ame lyek alap ján min den ki azo no san ér tel me zi a for má lis já ték sza bá lyo kat;

– azadottjátékrajellemzőspeciáliskörülményeket,a já ték olyan ko di fi ká lat lan jel lem-
ző it, ame lyek nagy mér ték ben meg ha tá roz zák a ját szás fo lya ma tát, a já té ko sok moz gás te rét;

– a „preferált játék” lehetőségeit, ame lyek min den, még oly me re ven sza bá lyo zott 
já ték ban is meg nyíl nak a cél ja i kat leg job ban szol gá ló uta kat ke re ső részt ve vők előtt;

– a„szerződés”nemkinyilvánítottelemeit,hi szen min den já ték ér tel mez he tő a részt ve-
vők nyílt és hall ga tó la gos ele mek ből ál ló szer ző dé se ként; és

– a já ték éthoszát, mint a hall ga tó la gos szer ző dé sek spe ci á lis vál fa ját, va gyis azo kat a 
kon ven ci ó kat, ame lyek eti ka i lag ké nyes hely ze tek sza bá lyo zá sá ra vo nat koz nak.

Kew kon cep ci ó ja ön ma gá ban is ér de kes, és szo ro san kap cso ló dik a spor tok já ték tar tal-
má nak elem zé sé hez. Még pe dig azért, mert ha va ló ban ek ko ra rés tá tong a já té kok for má -
lis és in for má lis struk tú rá ja kö zött, ak kor el vi leg olyan hely zet is ki ala kul hat, hogy egy 
adott já ték egy szem pont ból já ték nak mi nő sül, míg más szem pont ból nem. Amint Kew 
meg mu tat ja, ez a sport élet ben va ló ban így is van. A sport kü lön bö ző sze rep lői ugya nis 
igen csak el té rő mér ték ben ér de kel tek az ál ta luk mű velt sport já ték ter mé sze té nek fenn tar-
tá sá ban, il let ve meg szün te té sé ben. Alap ve tő el len tét fe szül egy fe lől a bí rók, a já ték sza bá-
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lyo kat al ko tó és a sport élet egé sze fe lett őr kö dő tes tü le tek, más fe lől pe dig a sport ból élő 
edzők, já té ko sok, il let ve min den ren dű és ran gú se géd sze mély zet kö zött. Míg az előb bi ek 
fő tö rek vé se a já ték (a „game identity”) meg óvá sa, az utób bi ak min dent alá ren del nek a 
nye rés szem pont ja i nak. Az előb bi ek a fo lya mat ban, az utób bi ak az ered mény ben ér de kel-
tek (Kew 1992: 293). Sa já tos, de a pi a ci lo gi ka alap ján ért he tő hely zet, hogy mind két 
cso port vég ső hi vat ko zá si alap ja a „fo gyasz tó”, a fi ze tő, il let ve a mé di á ban köz ve tí tett 
sport ese mé nye ket kö ve tő kö zön ség ér de ke. A kö zön ség ugya nis eb ben a kér dés ben va ló-
ban két ar cú. Na gyon há lás a szép já té kért, de meg kö ve te li az ered mé nyes sé get is. Sőt, 
hogy az elem ző dol gát ne he zít se, ha a kö zön sé get ked venc csa pa ta a ket tő kö zül bár me-
lyik kel meg aján dé koz za, könnyen meg bo csát ja akár a szép já ték hi á nyát (cse ré be a győ-
ze le mért), akár a ve re sé get (cse ré be a szép küz de le mért).

Eb ben a hely zet ben a for má lis sza bá lyok ala kí tá sá ért és al kal ma zá sá ért fe le lős cso por-
tok igye kez nek úgy ala kí ta ni a kö rül mé nye ket, hogy a já té ko sok és edzők él ve ze tes – a 
sem le ges né ző szá má ra is él vez he tő – já té kot legyenek kény te le nek nyúj ta ni. Még pe dig 
szép já té kot a fen tebb Guttmanntól idé zett sport de fi ní ció ér tel mé ben: a fi zi kai ké pes sé gek 
olyan ver seny sze rű össze mé ré sét, amely nek nem anya gi ha szon szer zés a cél ja, és amely a 
részt ve vők től je len tős erő fe szí tést kö ve tel.

Mi vel azon ban a já té ko sok, az edzők, az egye sü le tek el ső sor ban meg él ni akar nak a 
sport ból, meg sze rez ni a min den ko ri győz tes nek já ró anya gi le he tő sé ge ket, és tel je sí te ni 
köz vet len tá mo ga tó ik kö ve te lé se it, min den esz közt meg ra gad nak, hogy – akár „a já ték 
gyil ko lá sa” árán is – le győz zék el len fe le i ket. Kew imént is mer te tett elem zé se meg győ ző-
en iga zol ja, hogy cél ja ik el éré sé re fon tos ha tal mi esz kö zök áll nak ren del ke zé sük re. A for-
má lis sza bá lyok ala kí tá sá ba ke vés sé szól hat nak ugyan be le, még is ők a tény le ges já ték vi-
sel ke dés leg főbb ala kí tói. A hall ga tó la gos szer ző dé sek, az egyé ni cél ja ik nak meg fe le lő 
„pre fe rált já té kok” ru gal mas meg vál toz ta tá sá val a leg ra fi nál tab ban ki mun kált for má lis 
sza bály kör nye zet ben is ké pe sek ér vény re jut tat ni sa já tos ér de ke i ket. Ha te hát az az ér de-
kük, hogy fél re dob ják az „esz té ti kai” szem pon to kat, és csak is a ha té kony ság ra kon cent rál-
ja nak, meg te he tik.

Snyder: já ték a sport élet ré se i ben

Kew meg kö ze lí té sé vel ro kon mó don ke ze li a sport és já ték vi szo nyá nak prob lé má ját 
Eldon Snyder „Sociology of Sport and Hu mor” cí mű ta nul má nyá ban (Snyder 1991). A 
já ték ná la sem fel tét le nül azo nos a sport te vé keny ség gel, sőt, to vább is megy Kew-nál, 
ami kor hu mo ros, a „ko moly” sport te vé keny ség gel inkongruens je len ség nek mi nő sí ti a 
sport élet ben föl buk ka nó já ték ele me ket.

Snyder a hu mor fo gal má nak be vett de fi ní ci ó já ból in dul ki. Hu mo ros nak te kin ti azo kat 
a je len sé ge ket, ame lyek va la mi lyen inkonzisztens, il let ve inkongruens hely zet ből adód-
nak, de csak ak kor, ha ezen inkonzisztencia ész le lé sét ki fe je zet ten kel le mes han gu lat kí sé-
ri (Snyder 1991: 119). Az pe dig, hogy az em be rek mit te kin te nek inkonzisztensnek, ter mé-
sze te sen a kul tu rá lis kör nye zet től függ.

Ta nul má nya meg írá sá hoz a szer ző el ső sor ban egye te mi di ák jai él mény anya gát hasz nál-
ta föl. E bő sé ges anyag a sport hu mor egy más tól is na gyon kü lön bö ző tí pu sa it tár ta föl. 
En gem most csak két tí pus ér de kel:

– a kö zön ség szó ra koz ta tá sá ra szol gá ló hu mor és
– a sport élet ku lisszái mö gött vi ru ló hu mor.
Az előb bi cso port ba tar toz nak min de nek előtt a „sport bo hó cok”. Eu ró pá ban is nép sze rű 

ko sár lab da csa pat a „Harlem Globetrotters”, amely sza bá lyos show-vá ala kít va pa ro di zál ja 
a „ko moly” ko sár lab dát. Eb ben a kon tex tus ban sport bo hóc nak mi nő sít he tő „Eddie, a Sas”, 
az ön tu da to san esély te len brit sí ug ró is, aki az 1988-es Té li Olim pia ver seny so ro za tá nak hu -



3 A „ké sői ka pi ta liz mus” neo mar xis ta bí rá lói sze rint a sport a já ték nak a ka pi ta liz mus ál tal el tor zí tott for má ja. 
Nem kí nál me ne kü lé si uta kat a mun ka vi lá gá ból, sőt, funk ci o ná lis és struk tu rá lis szem pont ból éppenhogy 
tö ké le te sen le ké pe zi azt. A pol gá ri te o re ti ku sok kal szem ben, akik a mo dern sport „fa ir” sza bá lya i ra hi vat koz-
nak, a neo mar xis ták úgy vé lik, hogy a sport va la mennyi ün ket ar ra „ido mít”, hogy el fo gad juk a fenn ál ló tár-
sa dal mi rend mé lyen igaz ság ta lan és mél tány ta lan sza bá lya it, mint a „fa ir” já ték ki in du ló pont ját. A té má ról 
lásd pél dá ul Jac-Olaf Böhme és szer ző tár sai mű vét (Böhme, Gadow, Güldenpfennig, Jensen és Pfister 1974).
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mo ros szín folt já vá vál ha tott meg úju ló re mény te len pró bál ko zá sa i val. A sport bo hó cok ese-
té ben azt érez zük el len áll ha tat la nul hu mo ros nak, hogy va la ki „csak úgy”, a já ték örö mé ért 
„spor tol”, va gyis nem győz ni akar, ha nem el ső sor ban esz té ti kai szem pont ok ve zér lik. 
Na gyon jel lem ző a sport szel le mé re, hogy az ilyes mi inkongruens je len ség nek szá mít.

A sport bo hó cok kö zé so rol ha tók azok a spor to lók is, akik aka rat la nul vál nak ne vet sé-
ges sé va la mi lyen ir tó za to san nagy bak lö vés mi att. Jó pél da er re az a ka pus, aki a me zőny 
he lyett a sa ját ka pu já ba dob ta a lab dát (és pech jé re er ről vi de o fel vé tel is ké szült). A hu mor 
for rá sa itt is az inkongruencia. A sport vi lág ban ugya nis, ahol min den a gör csös győz ni 
aka rás cél já nak ren de lő dik alá, és – ahogy a mo dern sport új bal ol da li kri ti ku sai fo gal maz-
nak3 – a túl spe ci a li zá ló dás kö vet kez té ben a kö zön ség hoz zá szok ha tott egy faj ta gé pi es 
tö ké le tes ség hez, na gyon ki lóg a sor ból egy-egy lát vá nyo san „ama tőr” meg nyil vá nu lás.

A sport élet gaz dag táp ta la ja a ku lisszák mö göt ti hu mor nak is. Egy részt azért, mert 
bár mely tar tó san együtt mű kö dő cso port előbb-utóbb ki fej lesz ti sa ját, „bel ső hasz ná la tú” 
tré fá it, ame lyek be épül nek a cso port kul tú rá já ba. Más részt azért, mert a sport élet ben 
ál lan dó an ma gas hő fo kon iz za nak a szen ve dé lyek, és a nagy mér vű fe szült ség lég kör ében 
mind ig vi rág zik a hu mor, a já té kos vi sel ke dés. A já té ko sok öl tö zői évő dé sei, az edzé sek 
vagy meccsek előtt-alatt „el kö ve tett tré fák” olyan al ter na tív cse lek vé sek, ame lyek ide ig-
le ne sen föl füg gesz tik a ko moly, struk tu rált sport te vé keny sé get. Er re kü lö nö sen a fe szült 
vá ra ko zás idő sza ka i ban van szük ség. A já té kos vi sel ke désének ilyen kor kettős hatása 
van: fenntartja a fe szült sé get, de egyben elviselhetővé is teszi azáltal, hogy meg aka dá-
lyoz za túl zott fo ko zó dá sát.

A csa pa ton be lü li hu mor amúgy „mel les leg” szo ro sabb ra is fű zi a szá la kat a cso port 
tag jai kö zött. Meg könnyí ti a kom mu ni ká ci ót, kü lö nö sen olyan hely ze tek ben, ami kor a 
csa pat va la mi lyen nagy fel adat tel je sí té sé nek lá zá ban ég. A já té kos szü net be ik ta tá sa át me-
ne ti meg könnyeb bü lést hoz ma gá val, egy idő re szük ség te len né te szi a fi gye lem össz pon-
to sí tá sát. Ez zel ép pen azt a célt szol gál ja, hogy a fá ra dó ban lé vő csa pat új erő re kap jon, és 
a „szü net” után ké pes le gyen el vé gez ni a fel ada tát.

A hu mo ros köz já ték ok idő vel mikrorituálékká erő söd ve szer ves ré sze i vé vál nak a cso-
port kul tú rá nak. A leg több sport csa pat ban tet ten ér he tő az a je len ség, hogy a kö zös ség 
egyes tag ja i tól tár sa ik ki fe je zet ten el vár ják a tré fás ját sza do zás rend sze res kez de mé nye zé-
sét. Ezt a „já ték mes tert” há lás sze re pe a cso port hi e rar chi á já ban is ma gas ra eme li. A cso-
port „inst ru men tá lis” ve ze tő je mel lett a já ték mes ter vá lik az „exp resszív” ve ze tő vé, aki a 
csa pa ton be lü li har mó ni át és szo li da ri tást erő sí ti (Snyder 1991: 123–124).

Amint lát hat juk, Snyder úgy tá vo lo dik Guttmann fel fo gá sá tól, hogy köz ben nem kö ze-
le dik Huizingáéhoz. Guttmann já ték de fi ní ci ó ja ugya nis Snyder meg kö ze lí té se sze rint, bár 
el vi leg el fo gad ha tó, itt csak a hu mo ros köz já ték ok ra ér vé nyes, ma gá ra a sport ra nem. 
Ma ga a sport te vé keny ség sze rin te nem csak hogy nem já ték, de ki fe je zet ten ke mény, ki me-
rí tő mun ka, olyan fel adat hely zet, amely hez ké pest a köz be ik ta tott já té kos szü ne tek fel üdü-
lést je len te nek. A já ték te hát Eldon Snyder sze rint a kö nyör te len, tré fát nem is me rő „sport-
mun ka” el len pon to zá sa ként ol vad a sport te vé keny ség struk tú rá já ba.

Olyan kö ze lí tés re lá tunk itt pél dát, amely ben a sport és a já ték a he ge li ér te lem ben vett 
di a lek ti kus egy sé get al kot. El len té tes ter mé sze tű te vé keny sé gek, ame lyek ugya nak kor 
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struk tu rá li san össze tar toz nak. A spor to ló szá má ra nél kü löz he tet len a já ték, hogy tar tó san 
ké pes le gyen ma gas szin ten spor tol ni. De ami kor spor tol, fel füg gesz ti a já té kot. Ez a fel-
fo gás kö zel áll a já ték nak az éle tünk ben el fog lalt he lyé ről ki ala kí tott mo dern kép hez. 
Esze rint a já ték olyan „fö lös le ges”, „ha szon ta lan” füg ge lék, amely nél kül igen ne héz, ha 
nem le he tet len élet ben ma rad ni. Nem csak az em be rek nek, ha nem még a me leg vé rű ál la-
tok nak is múl ha tat lan szük sé gük van a já ték ra lel ki egyen sú lyuk fenn tar tá sá hoz. Vagyis a 
já ték nél kü löz he tet len lu xus funk ció. (Grastyán End re pé csi ku ta tó cso port ja ideg élet ta ni 
kí sér le tek so ro za tát vé gez te el e szem lé let je gyé ben. Kí sér le te ik egy ér tel mű en iga zol ták 
azt a tényt, hogy já ték nél kül nem tart ha tó fenn lel ki hi gi é ni ánk [Grastyán 1985].)

Ját szik-e a spor to ló?

Bi zo nyá ra nem kelt ál ta lá nos meg le pe tést, hogy az ed di gi ek alap ján nem tu dok er re a mag-
vas kér dés re egy ér tel mű vá laszt ad ni. A sport és já ték vi szo nyá nak prob lé má ját az ed di gi-
ek ből lát ha tó an sok fé le kép pen le het meg ra gad ni, és a kü lön bö ző ki in du ló pont ok nyo mán 
le von ha tó kö vet kez te té sek egya ránt ér vé nye sek le het nek. A zűr za var te hát to vább ra is tel-
jes, bár ez most már ta lán nem a sö tét ős ká osz, ha nem va la mi lyen ren dez he tő ren det len ség. 

Az el ső le het sé ges ren de ző elv a me rev és a la za já ték de fi ní ci ón ala pu ló kö ze lí té sek 
kü lön vá lasz tá sa. Snyder és Kew egya ránt ra gasz ko dik ah hoz, hogy csak ak kor te kint he-
tünk já ték nak egy te vé keny sé get, ha az egy ér tel mű en „ha szon ta lan”, „ér dek nél kü li” cse-
lek vés. Guttmann vi szont Huizingához és Eliashoz ha son ló an meg en ge di, hogy a já té kos 
mo tí vu mai kö zé az ön cé lú já ték öröm ke re sé sén túl egyéb, kül ső ér de kek szol gá la tá nak 
mo tí vu mai is ke ve red je nek. Snydernél ép pen ezért a jól meg fi ze tett spor to lók csak ak kor 
ját sza nak, ha fel füg gesz tik sport te vé keny sé gü ket, Kew-nál pe dig a spor to lók csak for má lis 
ér te lem ben ját sza nak, mi vel in for má lis ha tal mu kat ar ra hasz nál hat ják, hogy a nye rés ér de-
két elő tér be he lyez ve „ki he rél jék” a já té kot. Guttmann ez zel szem ben an nak el le né re is 
szi lár dan já ték nak te kin ti a sport te vé keny sé get, hogy tisz tá ban van a spor to lók mo tí vu ma-
i nak „ve gyes” szer ke ze té vel. Eh hez a szem lé let hez áll kö zel Elias is, aki a ko ráb bi tár sa-
dal mi for mák ver seny já té ka it és a mo dern spor tot mint egy lé nye gű, de a ci vi li zá ci ós 
fo lya mat kü lön bö ző sza ka sza i ban vizs gál ha tó je len sé get ke ze li. Huizinga pe dig még en nél 
is messzebb re megy: sze rin te az em ber csak is ak kor ját szik, ha já té ka nem ön cé lú, ha nem 
a kö zös ség ma ga sabb cél ja it szol gál ja. 

Egy má sik le het sé ges ren de zőelv az ál lás pont ok nak az elem zés szint je sze rin ti ren de zé se. 
Eb ből a szem pont ból is Kew fel fo gá sa so rol ha tó Snyderé mel lé. Ugya nis mind ket ten olyan 
je len ség ként ke ze lik a sport te vé keny sé get, ame lyet to vább kell bon ta ni ah hoz, hogy kü lön-
vá laszt has suk a já ték ele me ket a nem já ték jel le gű ele mek től. Kew sze rint a sport te vé keny-
ség bel ső szer ke ze té ben el ső sor ban a for má lis struk tú ra te kint he tő já ték nak, szem ben a 
mind un ta lan „kül ső” ér de ke ket be csem pé sző in for má lis struk tú rá val. Snyder pe dig a sport-
te vé keny ség re for dí tott időt bont ja föl ke mény „sport mun ká val” és já té kos szü ne tek kel 
töl tött sza ka szok ra. Huizinga, Guttmann és Elias vi szont egé szé ben te kint a sport ra. Úgy 
vé lik, hogy ezen a szin ten is tö ké le te sen ér vé nyes meg ál la pí tá so kat le het ten ni er ről a te vé-
keny ség ről. Bár el is me rik az el len té tes ten den ci ák lé te zé sét is, úgy íté lik meg, hogy a sport 
je len sé gé ről mint egész ről egy ér tel mű en ki le het je len te ni, hogy já ték (Guttmann sze rint), 
il let ve hogy nem já ték (Huizinga). (Lát tuk, hogy Elias ál lás pont ja nem ha tá roz ha tó meg 
egy ér tel mű en.) Sze rin tük te hát nincs szük ség a sport szer ke ze té nek to váb bi elem zé sé re.

Vizs gál juk meg ezek után az elem zés in ten ci ó já nak ren de ző el vét is! Ez az a szem pont, 
amelynek alap ján Huizinga ál lás pont ja min den ki má sé val éle sen szem be ke rül. Elias, Gutt-
mann, Kew és Snyder ugya nis egya ránt le író szán dék kal vizs gál ják a sport te vé keny ség 
ter mé sze tét. Olyannyi ra így van ez, hogy exp li cit mó don nem is fog lal koz nak olyan el vont 



4 Allen Guttmann jól ér zé ke li, hogy Huizinga a Ho mo ludens meg al ko tá sá val a mo dern tár sa dal mak alap ve tő 
jel leg ze tes sé ge it tá mad ja. Ab ban vi szont té ved, hogy ez a tá ma dás a mo der ni zá ció ro man ti kus el uta sí tá sát, a 
hol land tör té nész kon zer va tív hit val lá sát tük rö zi (Guttmann 1978: 80). Ha a Huizinga ál tal le írt el ko mo lyo dás, 
a kul tú ra já ték ele me i nek vissza szo ru lá sa va ló ban lé te ző fo lya mat, ezen vaj mi ke ve set se gít a prob lé mát jel ző 
gon dol ko dók „lekonzervatívozása”. Jó ma gam úgy vé lem, hogy Huizinga mun kás sá ga és egyé ni ki ál lá sa – a 
Ho mo ludens ke let ke zé si éve 1938! – szá za dunk leg jobb tár sa da lom re for mer ha gyo má nyai kö zé tar to zik. A 
Ho mo ludenst nem vég ál lo más nak – még ke vés bé vak vá gány nak – kell te kin te ni, ha nem ki in du ló pont nak, 
amely nek alap ján a 2000. év fe lé kö ze led ve is ér vé nyes kí sér le ti re form kon cep ci ók dol goz ha tók ki. Eb be az 
irány ba tett lé pés nek szán tam pél dá ul egyes ko ráb bi ta nul má nya i mat (Tamásik 1992a, 1992b).
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el mé le ti kér dé sek kel, mint pél dá ul a sport já ték ter mé sze te. „Csu pán” azt kí ván ják meg ér-
te ni, mi ként fes te nek a sport te vé keny sé gek a va ló ság ban. Desk rip tív alap ál lá suk nak meg-
fe le lő en el ső sor ban a té nyek re kí ván csi ak. A kö vet kez te té sek le vo ná sá nak fel ada tát az 
elem zők re hagy ták.

Huizinga alap ál lá sa ez zel szem ben ha tá ro zot tan nor ma tív. A mo dern spor to kat egy ma 
nem – vagy csak szór vá nyo san – lé te ző ideáltipikus já ték te vé keny ség gel, az ar cha i kus 
tár sa dal mak fel nőtt kö zös sé ge i nek kul ti kus já té ka i val ve ti össze, és ezen össze ha son lí tás 
fé nyé ben mi nő sí ti őket a já ték tól ide gen nek. Mód sze re mö gött egy ér tel mű ér té ke lő szán-
dék rej lik. Sú lyos vesz te ség nek ér zi az ar cha i kus já ték tar tal mak el sor va dá sát. A mai spor-
tot en nek meg fe le lő en min den for mai ha son ló ság el le né re „já ték ta la ní tott”, ki ürült je len-
ség nek te kin ti. Nor ma tív meg kö ze lí té sé nek fon tos kö vet kez mé nye, hogy prob lé mát je lez 
ott, ahol a mo dern sport ku ta tók je len tős ré szé nek vé le mé nye sze rint sem milyen prob lé ma 
nincs: a sport ter mé sze té nek, tár sa dal mi funk ci ó já nak kér dé sé ben.

Mint a nor ma tív el mé le tek meg al ko tói ese té ben ál ta lá ban, Huizinga ese té ben is azon 
mú lik, hogy el fo gad juk-e kö vet kez te té se it vagy sem, hogy azo no su lunk-e alap ve tő ér ték-
vá lasz tá sá val. Ha va la ki Huizingával együtt úgy gon dol ja, hogy a já ték nak köz pon ti he lye 
van a tár sa da lom éle té ben, és ab ban is egyet ért ve le, hogy ezt a köz pon ti he lyet nem a 
ha szon ta lan, ér dek nél kü li „ját sza do zás”, ha nem in kább a kö zön sé ges vi lág hét köz nap ja it 
is job bá te vő já ték fog lal hat ja el, ak kor ve le együtt kell le von nia azt a kö vet kez te tést is, 
hogy a mo dern tár sa dal mak éle té ben túl sá go san cse kély a já ték sú lya.

Huizinga óva ko dott at tól, hogy eb ből a kö vet kez te tés ből ki in dul va „meg hir des se” az 
ar cha i kus já ték for mák „vissza ál lí tá sá nak” prog ram ját. Meg elé ge dett az zal, hogy ér zé kel-
tes se a le tűnt ko rok gaz dag já ték vi lá ga és a mai já ték sze gény va ló ság kö zöt ti fe szült sé get. 
Elmé le te te hát nem utó pi kus, in kább nosz tal gi kus jel le gű. Két ség te len azon ban, hogy 
norma tív szem lé le te ma gá ban hor doz za azt a ten den ci át, amely a já ték „re ha bi li tá lá sá ra” 
ösz tön zi a nézeteivel azo no su ló kat. A Ho mo ludens befogadástörténete ugya nak kor azt 
mu tat ja, hogy Huizinga já ték el mé le té nek eb ből a szem pont ból nem volt vissz hang ja. A 
té má val fog lal ko zók szá má ra mind má ig „kö te le ző” hi vat koz ni rá, egy szer smind azon ban 
– úgy tűnik – ál lás pont ját „il lik” el uta sí ta ni is.4

Ön ma gá ban per sze nem len ne baj, hogy egy, a szá zad kö ze pén al ko tó tör té nész-fi lo zó-
fus a „part vo nal ra szo rul”. Az a tény vi szont za va ró, hogy a Ho mo ludenst érő bí rá la tok 
túl nyo mó részt Huizinga ál lás pont já nak fél re ér té sén ala pul nak. Az ar cha i kus tár sa dal mak 
ter mé sze té nek pon tos meg ér té se nél kül, il let ve an nak bi zo nyí tá sa nél kül, hogy ezek a tár-
sa dal mi for mák nem ren del kez tek a Huizinga ál tal le írt jel lem zők kel, nem je lent het jük ki, 
hogy „túl messzi re ment”, ami kor oly nagy vo na lú an je löl te meg a já ték te vé keny ség ha tá-
rát. Gon dol hat juk úgy, hogy mind azok nak az ér té kek nek, ame lye ket a Ho mo ludens a 
já ték te vé keny ség hez kap cso ló dó jel lem zők ként ha tá roz meg, nincs je len tő sé gük a mo dern 
tár sa dal mak szá má ra. Meg pró bál hat juk be bi zo nyí ta ni azt is, hogy az ar cha i kus já ték te vé-
keny ség el sor va dá sa után más te vé keny sé gek is képesek (így pél dá ul a sport te vé keny ség 
is) a Huizinga ál tal „kul tú ra te rem tő nek” ne ve zett ér té kek hor do zá sá ra. A tu do má nyos pon-
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tos ság kö ve tel mé nye pe dig meg is kö ve te li minden nek vé gig gon do lá sát a Huizinga fö lött 
íté le tet mon dók tól.

Ta lán nem a vé let len mű ve, hogy a Ho mo ludens kö rül sű rű ho mály ter jeng. Szám ta-
lan szor ta pasz tal hat tuk a tu do mány tör té ne té ben, hogy azo kat a gon dol ko dó kat, akik ér zé-
keny pont ra ta pin ta nak, a ké nyel met sze re tő „de rék had” egy sze rű en az utó pis ták gya nús 
tá bo rá ba so rol ja, meg ta ka rít va ez zel ál lás pont juk to vább gon do lá sá nak mun ká ját.
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