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Norbert Elias
Esszé a sportról és az erőszakról1

I.

Néhány évszázaddal ezelőtt Angliában a „sport” kifejezést – a szó régebbi, szórako-
zást (disport) jelentő változatával együtt – többféle időtöltésre értették. A 16. század 
végi London felmérésében olyanokat olvashatunk, mint hogy „az ifjú Richard herceg szó-
rakoztatására [disport] a helyi lakosság által előadott darab”, vagy hogy „évente rendeztek 
mulatságot [sport-ot], először a karácsonyi lakomán. […] Volt a király udvarában […] egy ví-
gasságok mestere [Lord of Misrule] vagy tréfacsináló mester [Maister of merry disports]”.2 
Az idők során a sport kifejezés terminus technicusként a rekreáció olyan specifikus 
formájára szűkült, amelyben a fizikai erőfeszítésnek van nagy jelentősége. A rekre-
áció e sajátos formái először Angliában alakultak ki és innen terjedtek el az egész 
világon. Vajon kapcsolatban áll ezen angol szabadidős tevékenységek terjedésével, 
hogy a társadalmak, amelyek átvették őket, hasonló szerkezeti változásokon men-
tek keresztül, mint korábban Anglia? Vajon számít-e, hogy Anglia élen járt az iparo-
sodás terén? Az angol ipari termelés és munkaszervezés, illetve a szabadidő sporttal 
való eltöltésének, valamint az ehhez kapcsolódó különböző szervezetek elterjedé-
sének párhuzamos mintázata mindenképpen feltűnő. Kiinduló hipotézisként nem 
tűnik ésszerűtlennek azt feltételezni, hogy a munkamódszerek és a szabadidő eltöl-
tésének módja együttesen változott meg. De milyen kapcsolat van a kettő között?

 Az indusztrializáció folyamatairól és azok feltételeiről sokan elmélkedtek már, 
ám a „sportizáció” (sportization) kifejezés szokatlannak tűnhet. Bár a fogalom mes-
terkéltnek hangzik, jól illeszkedik a megfigyelhető tényekhez. A 19. század során 
– sőt, bizonyos esetekben már a 18. század második felében is –, Angliával mint 
modellországgal az élen, egyes testi erőfeszítést igénylő, szabadidős tevékenységek 
a sportéhoz hasonló strukturális jellegzetességeket mutattak más országokban is. A 
szabályok rendszere, beleértve a résztvevők egyenlő győzelmi esélyeit biztosító fair 
játék szabályait is, egyre szigorúbb lett. A szabályok precízebbeké, világosabbakká 
és differenciáltabbakká váltak. Egyre hatékonyabb lett a szabályok betartatásának 
felügyelete, így a szabálytalanságokért járó büntetés is egyre inkább elkerülhetet-
lenné vált. A sportok – más szavakkal: az izommunkát igénylő játékos versenyek – 
formájában olyan magas fokú szabálykövetést és önfegyelmet értek el a résztvevők, 
ami addig ismeretlen volt. Sőt, a játékos versenyek sportokként olyan szabályrend-
szerrel bírtak, amely egyensúlyt biztosított a lehető legkiélezettebb küzdelem és 
a fizikai sérüléssel szembeni ésszerű védekezés között. Röviden: a „sportizáció” 

1 An Essay on Sport and Violence. In Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process. 
Eds.: Norbert Elias – Eric Dunning. Oxford, Blackwell, 1986. 150–174.
2 Stow, 1908. 96–98.
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olyan civilizációs lökést jelentett, amely általános irányát tekintve hasonló a har-
cosok „udvariasodásához” (courtization), amelyben az etikett szigorodó szabályai 
játszottak fontos szerepet, és amivel máshol foglalkozom.3   

Az a széles körben megfigyelhető tendencia, hogy szinte minden 19. századi 
történést az ipari forradalom eredményeként értelmeznek, óvatossá teszi az em-
bert az ilyen típusú magyarázatokkal szemben. Nem kétséges, hogy az iparosodás 
és az urbanizáció szerepet játszott a sport-jellegű szabadidős tevékenységek fejlő-
désében és elterjedésében, de az is lehetséges, hogy mind a sportizáció, mind az 
indusztrializáció csak megjelenési formája volt egy olyan mélyebb, Európa társa-
dalmait érintő átalakulásnak, amely az egyénektől viselkedésük nagyobb szabályo-
zottságát és differenciálódását követelte meg. Mindez a kölcsönös függőségi lán-
colatok hosszúságának növekedésével és differenciálódásával állhat kapcsolatban. 
A folyamat abban fejeződött ki, hogy az emberek alávetették tetteiket és érzelme-
iket egyrészt egy aprólékos gonddal kialakított időbeosztásnak, másrészt a szin-
tén szükségszerű pénzügyi felelősségre vonhatóságnak. Akár azt is gondolhatjuk, 
hogy az európai társadalmak, szélesebb értelemben már a 15. századtól kezdve, 
olyan változáson mentek át, ami az egyénekre – viselkedésükben és érzelmeikben 
– egyre erőteljesebb szabályozottságot kényszerített. Vajon a sport-típusú szabad-
idős tevékenységek zökkenőmentes átvétele a kontinentális országokban annak a 
jele lehetett, hogy általánosságban növekedett az igény a társadalomban rendezett, 
erősen szabályozott és erőszaktól mentesebb rekreációs formákra? E kérdések meg-
válaszolásában a további kutatások segíthetnek. Most mindössze azzal kell meg-
elégednünk, hogy tisztázunk és helyére teszünk néhány, a sportok korai fejlődését 
érintő kérdést. Régebben a „sport” terminust gyakran megkülönböztetés nélkül 
használták minden modern szabadidős tevékenységre és a fejlődés alacsonyabb 
fokán álló társadalmak szabadidős tevékenységeire is. Éppúgy, ahogy az emberek 
gyakran beszélnek modern iparról és a kőkorszaki emberek iparáról is. Az általam 
elmondottak talán elegendőek arra, hogy világosabbá tegyék: a sport valami vi-
szonylag újabb keletű és modern dolog. 

II.

Ha a sport Anglián kívüli terjedésének rövid áttekintéséből kiindulva visszatérünk 
az Anglián belüli fejlődésre, ki kell választanunk a legmegfelelőbb módszert. Ho-
gyan találhatunk hiteles bizonyítékot az átalakulásra – a játékok és más szabadidős 
tevékenységek mai értelemben vett sporttá fejlődésére? Azt gondolhatnánk, hogy 
e történésekből túl sok ment végbe dokumentálatlanul. Vajon van elegendő fel-
jegyzés, hogy rekonstruáljuk a folyamatokat, melyek során a szabadidő eltöltése a 
sport jellegzetességeit öltötte magára, és melyekben minden sport kialakította saját, 
egyéni karakterét?

Ha jobban szemügyre vesszük a helyzetet, nem is a bizonyíték hiányzik, hanem 
inkább a saját – történetírással, és különösen a sporttörténet-írással kapcsolatos – 
prekoncepcióink akadályozzák meg, hogy észrevegyük azt. Így aztán egy sport fej-

3 eliaS, 1982. 258. skk. – A „feudalizáció” a fejlődés ellentétes irányú terjedésére példa. 
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lődésének tanulmányozásakor gyakran vezérel minket az a vágy, hogy megteremt-
sük annak hosszú és tekintélyes származástörténetét, és ezért hajlamosak vagyunk 
arra, hogy az összes múltbeli játékra vonatkozó adatot relevánsnak tekintsünk, ha 
azok mutatnak némi hasonlóságot a tárgyalt sport mai változatával. Ha egy 12. szá-
zadi krónikában azt találjuk, hogy a londoni fiatalok már akkoriban is kijártak bi-
zonyos napokon a mezőre, hogy egy labdával játszanak, hajlamosak vagyunk azt a 
következtetést levonni, hogy ezek a fiatalok már akkor azt a sportot játszották, ami 
manapság futball néven, Anglia legjelentősebb sportjainak egyikeként világszerte 
elterjedt.4 De, ha így kezeljük a kérdést, többé-kevésbé azonosítjuk a régmúlt idők 
szabadidős tevékenységeit a saját korunkéval – a 12. századi futballt a 19. század 
második felében kialakult és ma is játszott modern futballal. Így viszont épp azt 
mulasztjuk el megvizsgálni, hogy egy nagy bőrlabdával való játék hogyan és miért 
fejlődött éppen ilyenné. Elmulasztjuk megkérdezni, hogyan és miért alakultak ki 
azok a speciális szabályok és konvenciók, amelyek ma játék közben meghatározzák 
a játékosok viselkedését, és amelyek nélkül a játékot a mai fogalmaink szerint nem 
hívnánk futballnak. Vagy hogy miként és miért fejlődött ki az a különleges szer-
vezeti forma, amely biztosította a szabályok fejlődéséhez szükséges keretet, amely 
nélkül nem lehetne játszani és ellenőrizni a játékot.

Ebben a tekintetben a gyakorlat, a tanulmányozás és a szemlélet – amelyekre 
immár a „szociológiai” megközelítés címkéjét ragasztjuk – a figyelmet olyan prob-
lémákra, következésképp olyan bizonyítékokra irányítja, amelyeket nem mindig 
tekintettek központi fontosságúnak a történetírás domináns tradíciójában. A szo-
ciológusok történelme nem a történészek történelme. A szociológiai vizsgálódás 
általános feladatává az vált, hogy azokra a szabályokra és normákra figyeljen, ame-
lyek az emberi viselkedést irányítják, valamint azokra a szervezetekre, amelyek 
lehetővé tették e szabályok fennmaradását és betartatását.

Még manapság sem bevett gyakorlat az éppen változásban levő szabályok és 
normák kutatása. Az ahhoz hasonló kérdéseket, hogy különböző korokban hogyan 
és miért alakultak az adott módon a szabályok és normák, ritkán vetik alá sziszte-
matikus vizsgálatnak. Pedig az ilyen folyamatok feltárása nélkül a társadalmi rea-
litás egy teljes dimenziója rejtve marad a szemünk elől. A sportjátékok szociológiai 
vizsgálata egyúttal kísérlet is. Ezen a viszonylag behatárolt és jól hozzáférhető ku-
tatási terepen ugyanolyan problémákkal szembesülünk, amelyekkel gyakran talál-
kozhatunk nagyobb, komplexebb és kevésbé jól megközelíthető területeken is. A 
sport fejlődésének tanulmányozása olyan elméleti modellek felállítását is eredmé-
nyezheti, amelyek segíthetik e kevésbé jól megközelíthető területek feltárását. A 
szabályok fejlődésének hogyanját és miértjét érintő problematika csak egy példa. A 
szabályokat és normákat adottnak tekintő vizsgálat gyakran vezetett a múltban – és 
vezet ma is – egy kétes és némileg hamis társadalomképhez.

Ha a társadalom kurrens elméleteit teszteljük, azt az erőteljes tendenciát fedez-
hetjük fel, hogy – Durkheim óta – a szabályokat és a normákat szinte személyektől 

4 Geoffrey Green William Fitzstephen „híres labdajátékra” (ludum pilae celebrem) való utalását 
Descriptio nobilissimae Civitatis Londinae című panegiriszében (1175, idézi Stow, 1603.) bizonyító 
erejűnek tartja arra vonatkozóan, hogy a fiatalok futballoztak a 12. századi Londonban. GreeN, 
1953. 7. Bár óvatosabban, Morris Marples arra jut, hogy „jó okunk van azt gondolni, hogy Fizstephen 
tényleg a futballt írja le”. MarpleS, 1954. 19–21.
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független létezőknek tekintik. Gyakran úgy beszélünk normákról és szabályokról, 
mintha azok adottak lennének, és önmagukban képesek volnának meghatározni az 
egyének társadalomba szerveződését, a szerveződés típusát, illetve a társadalom 
mintázatát vagy szerkezetét. Röviden: gyakran az a benyomásunk támad, hogy a 
normák és a szabályok – Platón ideáihoz hasonlóan – maguk is önálló létezők, azaz 
valamiféleképpen önmagukban léteznek, és ezért belőlük kell kiindulni akkor, ami-
kor arról gondolkodunk, miképpen szerveződtek az emberek társadalmakba. 

Ha a szabályok és normák fejlődését vizsgáljuk, érdemes észrevenni, hogy a 
durkheimi megközelítés – ami a szabályok és normák alapján magyarázza a kohé-
ziót, a kölcsönös függőséget, az emberek és csoportjaik integrációját – még mindig 
erősen nominalisztikus jellegű. Ebből adódik egy, a társadalom természetét illető, 
jelenleg széles körben elterjedt téveszme. Eszerint azok, akiknek feladata a társa-
dalmi problémák tanulmányozása és – amennyire lehet – magyarázata, kritikát-
lanul átveszik fogalmi készletükbe a határozott, értékelő megkülönböztetést azon 
emberi viselkedési formák és csoportosulások közt, amelyek megfelelnek a nor-
máknak, és azok közt, amelyek ellentmondanak nekik. A társadalmi események 
kapcsolatát magyarázni kívánó szociológiai tanulmányok kudarcot vallanának, ha 
ilyen módon akarnák osztályozni az eseményeket. Ugyanis, magyarázatukat te-
kintve, azok a tevékenységek és csoportosulások, amelyek a felállított normáknak 
megfelelnek, és azok, amelyek nem – „integráció” és „dezintegráció”, „társadalmi 
rend” és „társadalmi rendellenesség” – kölcsönösen függnek egymástól és ponto-
san ugyanolyan eseményeket jelölnek.5

Ha a normák és szabályok fejlődésének folyamatait vizsgáljuk, a „rend és rendel-
lenesség”, „funkció és diszfunkció” tényleges kölcsönös függősége különösen szem-
betűnővé válik. Az ilyen folyamatok során újra és újra megfigyelhető, milyen speci-
fikus szabályokat vagy normákat állítanak fel az emberek azért, hogy orvosolják a 
hibás működés egyes formáit, és hogy a hibás működés ekképpen milyen más nor-
maváltozásokhoz vezet az emberek csoportos viselkedését irányító szabályokban.

Így azoknak a társadalomról alkotott elméleteknek az illuzórikus mivoltát is job-
ban érzékelhetjük, amelyek a normákat és szabályokat önálló erővel rendelkezők-
ként tételezik, mintha ezek az emberi csoportokon kívül és azoktól távol állnának, 
és valamiként magyarázatot tudnának adni arra a folyamatra, ahogyan emberek 
csoportjai társadalommá szerveződnek. A sportjátékok fejlődésének tanulmányo-
zása6 – és ennek egy aspektusa, a szabályok fejlődésének tanulmányozása – lehető-
vé tette számomra, hogy egy viszonylag kezelhető területen tárjam fel a szocioló-
giai kutatás technikáját – melyre megfelelő terminusként az „alakzati” analízis és 
szintézis kifejezést használom –, és hogy bemutassam, szerintem hogyan kellene 
alkalmazni ezt. Egy ilyen kutatás világosan megmutatja a társadalom általános 
struktúrájának egyik alapvető tényét, nevezetesen azt, hogy – ha változatlannak 
feltételezzük a nem emberi tényezőket – az emberi csoportok specifikus formákba 
szerveződése csak az emberek csoportba szerveződésének más specifikus formái 
alapján magyarázhatóak. Jelenleg még mindig furcsának hangzik azt mondani, 
hogy az, amit „társadalmi mintázatként”, „társadalmi szerkezetként” vagy „alak-

5  E pont kifejtéséhez lásd eliaS, 1978b. 75–76. 
6 Nem minden játék „sport”, és nem minden sport „játék”. A „sportjáték” terminus azokra utal – 
futball, rögbi, tenisz, krikett, golf stb. – amelyekre mindkét kifejezés érvényes.
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zatként” vizsgálunk, emberi lények által formált mintázatok, szerkezetek vagy 
alakzatok. A nyelvhasználat és a gondolkodásmód arra késztet minket, hogy szinte 
úgy beszéljünk és gondolkodjunk ezekről a mintázatokról, szerkezetekről és alak-
zatokról, mintha az őket formáló embereken kívül és azoktól távol állók volnának. 

Természetesen sok szociológiai szakkifejezés alkalmas a megfigyelhető szerke-
zetek leírására. Köztük maga a „struktúra” terminus is. Mégis vannak fenntartá-
saim azokkal a kifejezésekkel kapcsolatban, amelyeket például akkor használunk, 
amikor azt mondjuk, hogy egy társadalomnak vagy csoportnak van egy struktúrája. 
Az ilyen megfogalmazást könnyű úgy értelmezni, mintha a csoport elkülönülne 
az őt formáló emberektől. Amit szerkezetnek hívunk, az igazából nem más, mint 
a csoportot, vagy tágabb értelemben a társadalmat alkotó, egymástól kölcsönösen 
függő egyének mintázata vagy alakzata. Ha az embereket társadalomként vizsgál-
juk, szerkezetekről beszélünk, ha pedig egyénenként, akkor alakzatokról.

Amikor a sportot tanulmányozzuk, az alakzatok határozzák meg, hogy mi lesz 
a kutatás tárgya. Minden sport – bármi más is legyen még ezen kívül – egy szerve-
zett csoporttevékenység, amely a legalább két fél közötti versenyre épül, és valami-
féle fizikai erőfeszítést kíván. Ismert szabályok szerint kell játszani, amelyek közt 
– ha egyáltalán lehet fizikai erőt alkalmazni – olyanok is vannak, amelyek defini-
álják az erőszak engedélyezett mértékét. A szabályok határozzák meg a játékosok 
kezdő alakzatát és annak változásait a mérkőzés során. De mindenféle sportnak 
különleges funkciója van a résztvevők, a nézők vagy nagyban: országuk számára. 
Amikor a sport adott formájában nem tölti be ezeket a funkciókat adekvát módon, 
a szabályok megváltozhatnak. 

A sportok eltérő szabályaik miatt maguk is különböznek. De különböznek a 
verseny eltérő mintázatának tekintetében vagy – más szavakkal – az érintett egye-
dek alakzatainak mintázatában is, amely a saját szabályaik és az azok betartását 
ellenőrző szervezetek által meghatározott. A kérdés egyértelműen az, hogy mi kü-
lönböztette meg az angol típusú játékot – azon szabályzatú és szervezeti típusú 
versenyjátékokat, amelyekre ma sportként utalunk – a többi versenyjáték-típustól. 
Hogyan jöttek ezek létre? Hogyan fejlődtek az idők során a szabályok, a szerveze-
tek, a résztvevők közötti kapcsolatok megkülönböztető jegyei és a játékosok adott 
sportra jellemző létszáma? Ez nyilvánvalóan olyan folyamat volt, melynek során a 
csoportok kapcsolatainak és tevékenységeinek specifikus struktúrái sok generáci-
ón, sok cselekedeten és sok egyén céljain keresztül fejlődtek, annak ellenére, hogy 
egyik résztvevő sem kívánt vagy tervezett (sem csoportként, sem egyénként) tet-
teivel hosszú távú eredményt elérni. Így aztán nem egyszerűen szóhasználat kér-
dése, ha valaki a sport megjelenésével nemcsak történeti, hanem fejlődési problé-
maként is számol. A történelemkönyvek a sport történetét gyakran véletlenszerű 
események és néhány ember döntéseinek sorozataként ábrázolják. Az kerül ref-
lektorfénybe, ami elvezet minket a játék „végső”, „érett” formájához. Ami külön-
bözik, vagy szemben áll a „végső” mintával, gyakran jelentéktelennek minősítve 
háttérben marad. Amint látható, a sport „érett” formájának kialakulását nem lehet 
megfelelő módon bemutatni, ha ezt nagyrészt véletlenszerű cselekedetek egyvele-
geként és egy pár ismert egyén vagy csoport döntéseként kezeljük. De az aktuális 
szociológiai elméletek által kínált módon, „társadalmi változások” sorozataként 
tekintve sem. Például a krikett, a futball, a rókavadászat vagy a lovaglás fejlődé-
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sét vizsgálva olyan változásokat figyelhetünk meg, amelyeknek saját mintázatuk 
és irányuk van. A sporttörténetnek ezen aspektusát akkor helyezzük előtérbe, ha 
fejlődésként beszélünk róla. Ám ha ezt a terminust használjuk, el kell határolnunk 
magunkat annak filozófiai és metafizikai használatától. Amit társadalmi fejlődésen 
értünk, csak részletes empirikus kutatás segítségével határozható meg. Csak akkor 
érthetjük meg ebben a specifikus kontextusban, ha azt vizsgáljuk, hogy a rókavadá-
szat, boksz, krikett, futball és más sportok ténylegesen hogyan „fejlődtek”. Ideigle-
nesen és idézőjelben a játék formájára az „érett” és a „végső” kifejezéseket használ-
tam. Egy ilyen kutatás felfedezése volt az is, hogy a fejlődése során bármilyen játék 
elérhet egy sajátos egyensúlyi állapotot, és amikor ezt eléri, a további fejlődésének 
egész szerkezete megváltozik. Hiszen „érett” formájának elérése, vagy akárhogy is 
hívjuk ezt, nem jelenti, hogy mindenfajta fejlődés megáll, csak annyit, hogy a sport 
maga új fázisba lép. Azonban sem a fázis létezését, sem jellegzetességeit, sem – ha 
már itt tartunk – a társadalmi fejlődés egész elméletére vonatkozó jelentőségét nem 
határozhatjuk meg semmilyen más módon, csak ha magát a bizonyítékot empiriku-
san kutatjuk. Másrészről, az az előzetes várakozás, hogy egy sport története, nem 
egyszerűen egyének vagy csoportok különálló tevékenysége és nem néhány min-
tázat nélküli változás, hanem a szervezet, a szabályok és a játék tényleges alakza-
tának változása, ami egy bizonyos idő után egyfajta feszültség-egyensúlyi állapot 
felé vezet, amit provizórikusan „érett” állapotnak hívunk, és aminek természetét 
még meg kell határoznunk. Ez a hipotézis, ha rugalmasan kezeljük – és annak lehe-
tőségét mindig a fejünkben tartjuk, hogy elképzelésünk talán inadekvát –, az adat-
válogatás során irányíthat bennünket, és segíthet felfedezni az összefüggéseket.

III.

Amint korábban mondtuk, minden sport – bármi más is legyen még ezen kívül – 
egy szervezett csoporttevékenység, ami a legalább két fél közötti versenyre épül 
és valamiféle fizikai erőfeszítést kíván. Ismert szabályok szerint kell játszani, me-
lyek közt – ha egyáltalán lehet fizikai erőt használni – olyanok is vannak, melyek 
meghatározzák az erőszak engedélyezett mértékét. A játékosok csapatokba szerve-
ződését úgy állapítják meg, hogy a csoportdinamika specifikus mintázata minden 
alkalommal visszatérjen. Ez a minta néha rugalmas, néha kevésbé az, menete és 
végeredménye ezért változatos és – lehetőleg – nem teljesen kiszámítható. Az ilyen 
versenyekben az emberek alakzata annyira elrendezett, hogy nemcsak magában 
hordozza, hanem gerjeszti is a feszültséget. Érett formájában kifejezi a kölcsönösen 
függő pólusok bizonytalan feszültségegyensúlyát, és – legjobb esetben – megenge-
di azt a lassú hullámzást, ami felkínálja a versenyzőknek az előny megszerzésének 
lehetőségét, amíg egyikük meg nem szünteti a feszültséget azzal, hogy megnyeri 
a játékot. A sportjátékok érett formájának egyik jellegzetessége, hogy a feszültség 
se túl hosszú, se túl rövid ne legyen. A legtöbb sportnak, mint a jó bornak, hosszú 
időre van szüksége, hogy ebbe az alakba fejlődjön, hogy éretté váljon és megtalálja 
ideális formáját. Ritka – bár előfordult már –, hogy valaki feltalált egy ilyen sport-
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játékot.7 A sportok rendszerint keresztülmennek egy próbafázison, mielőtt elérnék 
azt a formát, amely elegendő ideig elegendő feszültséget tart fenn anélkül, hogy 
holtpontot eredményezne. Mind a siettetett győzelem, mind az ismétlődő holtpont 
lehetséges több okból is, melyek közül néhány – de nem mind – a játékminta és az 
alakzat felépítéséből és magából a játék dinamikájából fakadhat. Az alakzat szüksé-
ges feszessége hiányozni fog, ha az egyik fél jóval felette áll a másiknak erőben és 
képességekben, mert ilyen esetekben a játék hamar véget ér a gyengébb fél veresé-
gével. Ha az ellenfelek erőben és képességekben túlságosan is egyenlők, a küzdelem 
elhúzódhat. Ebben az esetben valószínű, hogy holtpontra jut, és a feszültség kel-
tette izgalom (tension-excitement) nem teljesedhet be a győzelmi mámorban. Ezekben 
az esetekben a játékosok ideiglenes alakzata, és nem a játékminta intézményesen 
kialakított, tartós alakzata a felelős a sportjátékokra jellemző, feszültségegyensúly-
ban tapasztalható tökéletlenségekért. Más esetekben a siettetett győzelem vagy a 
holtpont a játékosok intézményesen kialakított alakzatának következménye. Egy-
egy sportjáték fejlődésében gyakran találunk olyan periódust, amikor az alakzati 
elrendezés a támadóknak kedvez, vagy éppen fordítva, a védekező csapatot segíti. 
Az előbbi esetben rendszerint a támadók nyerik meg a játékot, ráadásul túl gyorsan. 
A krikettkapu középső lécét a feljegyzések szerint akkor vezették be, amikor a do-
bók kifejlesztettek egy olyan technikát, amivel a labda túl gyakran, és úgy tűnt, túl 
könnyen ment át a kapun.8 Az utóbbi esetben a játékok gyakran jutnak holtpontra.9 
Ezért a megfelelő feszültségegyensúly és az alakzat dinamikája egy sportjátékban 
– egyebek mellett – az elrendezésen múlik, ami biztosítja, hogy a játékosok akár 
támadásban, akár védekezésben egyenlő esélyekkel induljanak. De nemcsak eze-
ken a polarizációkon múlik a feszültségegyensúly. Ha a játékosok nem kontrollálják 
magukat eléggé, valószínű, hogy megszegik a szabályokat, és ekkor ellenfelüké lesz 
a győzelem. Ha túlságosan korlátozzák magukat, elveszítik lelkesedésüket és a győ-
zelemhez szükséges lendületet. A szabályokat szolgai módon követve, azt kockáz-
tatják, hogy a találékonyság hiánya miatt fognak alulmaradni, a végletekig feszítve 
pedig azt, hogy a szabályok megszegése miatt veszítenek. Meg kell találniuk a kö-
zéputat az óvatos szabály- és konvenciókövetés valamint aközött, hogy a szabályo-
kat a végletekig feszítve, alakítgatva, a „töréspontig” játsszanak. Ha a fair játék ked-
véért nem használnak ki minden lehetőséget a nyerésre, elveszíthetik a győzelem 
esélyét; ha azonban mindig a győzelemre hajtanak, a játék maga veszít értékéből.

A sportjátékok fejlődésének korábbi fázisaiban, amikor helyi játékosok viszony-
lag kis csapatai vagy pártfogóik alkották saját szabályaikat, viszonylag egyszerű 
volt a szabályokat úgy megváltoztatni, hogy azok megfeleljenek a játékosok és kö-

7 Jó példa az ilyen játékra a kosárlabda, amit kezdetleges formájában James Naismith talált fel a 
massachusettsbeli Springfieldben.
8 Ezt a megállapítást nem kérdőjelezi meg az sem, hogy az „ütőjátékos” és a „dobó” a krikettben és 
hasonló játékokban felváltva védő és támadó a mérkőzés folyamatától függően.
9 Jó példa a lesszabály változása, amit 1923-ban vezettek be a futballban. A szabályváltozáshoz 
lásd eliaS–duNNiNG, 1986. – A módosítás után életbelépő – máig érvényes – szabály szerint egy 
játékos akkor van lesen, ha az átadás pillanatában közte és az ellenfél kapuja között a védekező 
csapat legfeljebb egy játékosa (többnyire a kapus) tartózkodik. A régi szabály szerint nem csak 
egy, hanem két védekező játékossal is lesre lehetett állítani a támadót (vagyis a kapus mellett egy 
hátvéd is saját kapuja közelében maradhatott), ami egy idő után gólszegény, s ezáltal unalmas 
mérkőzésekhez vezetett. (A szerk.)
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zönségük igényeinek. De amikor nemzeti keretek között kezdték el kialakítani a 
szabályokat, a játékosok szabálykövető és -elkerülő hajlama közt fennálló ellentét 
egy új szinten, két másik csoport közötti szembenállásban talált megfelelőjére. Az 
egyik oldalon a nemzeti szervezetek szabályalkotói, a másikon maguk a játékosok 
álltak. Az előbbi a szabályalkotás során a játék általános helyzetét és a közönséggel 
való kapcsolatát követte, utóbbi pedig gyakran a hatalom központjától távol – sa-
ját győzelmi esélyeinek növelése érdekében – kihasználta a szóbeli szabályok adta 
lehetőséget a kiskapuk keresésére és a szabályalkotók intencióinak kikerülésére.

A sportjátékok fejlődése során a polaritások egyikében-másikában mutatkozó 
egyensúlyhiányok hozzájárultak a nagyobb feszültségegyensúly kialakulásához. E 
folyamat dinamikáját legalább három tényező befolyásolja: az adott időben játszott 
játék; a kialakított játékminták, amelyek alapján a fejlődés egy adott szakaszában a 
játékot játszották, valamint az azt kontrolláló szervezet (vagy szervezetek); végül a 
játék mintázatának fejlődési folyamata. A játék dinamikája, a játékminta egy adott 
időben létező belső dinamikája és a játék formálódó, hosszú távú – az érettségig és 
utána is tartó – folyamatának dinamikája komplex mintázatot formál. Fogalmilag 
ezek a szintek elkülöníthetők, noha tényszerűen elválaszthatatlanok. De hasznos, 
ha megvizsgáljuk, hogy a játékmintán belüli változásokat magában a játékmintá-
ban levő hiányosságok okozzák-e – miközben a társadalomban a játékok játszásá-
nak feltételei nagyrészt változatlanok maradnak –, vagy ezek a változások esetleg 
a játék társadalmi feltételeinek változásából fakadnak. Más szavakkal: a sportjáték, 
különösen amikor elérte az érettséget, bizonyos fokú autonómiával rendelkezhet a 
társadalom struktúrájával szemben, ahol azt játsszák. Így magából a játékmintából 
fakadhatnak a változások okai. De ez az autonómia korlátozott. A sport általános 
fejlődése – csakúgy mint az egyes sportoké – egy vonulatnak tekinthető azon tár-
sadalmak átfogóbb fejlődésében, ahol játsszák őket, és a nemzetközi játékok révén 
egyre inkább a világ társadalmának fejlődésében is. 

Ezen előzetes megjegyzések elegendők ahhoz, hogy a sportjátékok alapvető 
alakzati jellegzetességeinek komplexitását jelezzük. Mindegyik sport – a tenisz, a 
futball, a boksz, a hoki és a sport sok más válfaja, beleértve a vadászat angol for-
máját is – bizonyos szempontból hasonló jellegzetességeket mutat. A figuracionális 
elemzés segít, hogy világosabban érzékeljük ezeket a jellegzetességeket, és nagyobb 
pontossággal alkossunk fogalmat az ezeket megkülönböztető jegyekről. Ezen elő-
zetes megfontolások alapján a sportok néhány megkülönböztető jegyét legalábbis 
jobb nézőpontból láthatjuk. Egy sporttal foglalkozó csoport alakzatának központi 
eleme mindig egy „verseny”, az általa előidézett, kontrollált feszültség, és a végén 
a katarzis, a feszültség feloldódása. Az uralkodó gondolkodási és érzelmi sémák 
szerint a feszültséget társadalmi jelenségként hajlamosak vagyunk olyasminek te-
kinteni, ami szemben áll a normákkal – abnormális, káros és nemkívánatos. A sport 
figuracionális elemzése megmutatja, hogy a kordában tartott csoportfeszültség 
normális alkotórésze, sőt, valójában központi eleme minden szabadidős tevékeny-
ségnek. A sport a csoportfeszültség egy szervezett formája, még akkor is, ha egy 
adott időben a csoport csak két főből áll. A „feszültségegyensúly” eléréséhez egy 
sport alapvető alakzatának hol gerjesztenie kell, hol pedig visszafognia a feszültség 
adagolását. További tanulmányozást kívánnak azok a módszerek, amelyek az em-
berek adott alakzatában az egymásnak feszülő erők kiegyensúlyozásával egy dara-
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big fenntartják a feszültséget, majd nagy valószínűséggel katarzishoz, a feszültség 
feloldásához vezetnek. Bármilyen módszerek is legyenek ezek, a játszmában lévő 
alakzat egyensúlyoz a gyors győzelem Szküllája és a holtpont Kharübdisze közt.

Mindezek és a sport más alapvető jellegzetességei nyilvánvalóan nem megterve-
zettek. Sosem volt az egyes csapatok világosan megfogalmazott célja, hogy szabad-
idős tevékenységként megteremtsék az emberek e jellegzetességekkel bíró dinami-
kus alakzatait. Mégis, nem tervezetten és nagyrészt nem szándékoltan, Angliában 
sok szórakozási forma – jobbára a 18. és 19. század folyamán – ebbe az irányba 
fejlődött. A szociológusok feladata először is nyilvánvalóan az, hogy tisztább képet 
alkossanak a sajátos csoportdinamikáról, játékmintáról és a sportra jellemző emberi 
alakzatokról. Ezután pedig az, hogy – amennyire csak lehet – részletesebben leírják, 
hogy az egyes szórakozási formák hogyan fejlesztették ki fokozatosan a sport meg-
különböztető jellegzetességeit abból az állapotból, amelyből ezek még hiányoztak. 
Végül az, hogy általánosságban meghatározzák egy ország és egy társadalom fejlő-
désének azon sajátos jellegzetességeit, amelyek a szórakozási formák ezen irányba 
való fejlődéséért felelősek. Legalábbis ez a hosszú távú feladat. A következőkben 
ennek az útnak néhány további lépése olvasható.

IV.

A rókavadászat angol formája az egyik legrégebbi példa a sport ismertetőjegye-
it mutató időtöltésre. A vadászat bármilyen változatát jelenleg sokan legfeljebb 
a sportok marginális formájának tekintik. A 18. században és a 19. század elején 
Angliában a rókavadászat kétségtelenül az egyik legfőbb időtöltés, amelyre a 
„sport” kifejezést használták. Jobban megérthetjük, hogy mit értettek sport alatt, 
ha a vadászat e sajátos formáját tanulmányozzuk. Ez a sport ugyanis eltávolodott 
más országok és a korábbi idők vadászatának egyszerűbb, kevésbé szabályozott és 
spontánabb formájától, amelyben az emberek a főszereplők, a vadászkutyák pedig 
egyszerű segédek voltak, míg a róka a vadászott állat szerepébe kényszerült.

Angliában a rókavadászat erősen specializált szórakozássá vált, saját szervezet-
tel és konvenciókkal. A rókavadászat során a gentlemanek szigorúan tartózkodtak 
más, útjukba kerülő állatok üldözésétől és megölésétől10 – a kívülálló nézők ámula-

10 Gyakran nem vesszük figyelembe, hogy a társadalmi intézmények és az egyének személyiségbeli 
szerkezete milyen lassan jutott olyan szakaszba, amelyben az a norma minden társadalmi réteg 
számára, hogy a felnőttek képesek céltudatosan űzni egy specializált tevékenységet, anélkül hogy 
eltérítenék őket más, esetleg pillanatnyilag vonzóbb célok. Ennek egy példája, hogy a rókavadászat 
rítusa ilyen céltudatosságot és hozzá tartozó önfegyelmet követelt a róka üldözésében. Eszembe jut 
egy másik is. Segíthet megérteni a tényt, hogy a figyelem és viselkedés egy adott célra való össz-
pontosításának képessége órákon, napokon, végül éveken át, ami – önuralmat követel – manapság 
már több ország valamennyi társadalmi osztálya számára természetesnek tekinthető, olyasvalami, 
ami az idők során lassan fejlődött ki. A korábbi korszakokban ez sokkal kevésbé volt egyértelmű. 
Így a Leicester gróf szolgálatában álló katonák Hollandiában 1585-ben olyan fegyelmi szabályzatot 
kaptak, amelynek 48-as cikkelye elrendelte, hogy a mezőkön oszlopokban menetelő katonák ne 
kezdjenek el kiabálni, és ne zavarják meg az egész menetoszlopot, ha egy nyúllal vagy bármi-
lyen más vaddal találkoznak útjuk során. Lásd cruikShaNk, 1966. 161. Az egész szabályzat nagyon 
tanulságos. Emlékeztetőül szolgálhat arra, hogy a viselkedés és az érzelmek azon formái közül, 
amelyek ma magától értetődőnek vagy racionálisnak tűnnek, milyen kevés vehető természetesnek.
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tára, akik képtelenek voltak megérteni ennek okát. Többnyire még maguk az ang-
liai gentlemanek sem tudták vagy akarták – szokásaik ismeretének és élvezetének 
biztos tudatában – megmagyarázni vadászati rítusaikat. Az, hogy a róka üldözése 
közben figyelmen kívül hagyjanak minden más, útjukba kerülő állatot, még annak 
ellenére is, hogy az esetleg a legkívánatosabb fogás lett volna asztalukon, egysze-
rűen társadalmi normájuk részét képezte. Egy gentleman ugyanis nem azért ment 
vadászni, hogy ínyencségeket vigyen haza. A sport miatt csinálta. Nagy élvezettel 
meséltek egymásnak történeteket, amelyek a külföldieknek, különösen a franciák-
nak az angol rókavadászat feletti értetlenkedését illusztrálták. Az egyik történet 
szerint egy francia vadász (chasseur), egy angliai rókavadászat szemtanújaként, 
meglepetésének és lenézésének adott hangot, amikor azt látta, hogy néhány fiatal 
vadászkutyát, amikor azok már majdnem elkaptak egy nyulat, visszatartottak a 
csapás követésétől. Egy másik történet szerint egy francia vadász, amikor egy an-
golt vadászat közben így hallott felkiáltani: „Milyen lenyűgöző erőfeszítést tanúsí-
tott ez a róka ebben az elbűvölő, két és negyed órás menekülésben!”, így válaszolt: 
„Ma foi [Hitemre]. Biztos megéri elkapni, ha ennyit fáradoztok miatta. Est-il bon 
pour un fricandeau? [Pecsenyének jó?]”11 

Mint láthatjuk, ez sport volt – szép menekülés, feszültség, izgalom, nem pedig 
fricandeau.

Korábban a vadászat izgalma egyfajta előjáték volt, amit az igazi élvezetre, az 
ölésre és evésre való várakozás során éltek át. Az állatok megölésének élvezetét 
növelte, hogy a préda hasznos volt. A vadászott állatok közül sok fenyegette az 
emberi munka gyümölcseit. A 18. század során legtöbb országban elszaporodtak 
a vadállatok, köztük a rókák is. A vadászat szükséges volt kordában tartásukhoz. 
Különösen a rókák jelentettek folytonos veszélyt a baromfiudvarokra, a parasztság 
és a gentry libáira és kacsáira. A rókák versenyeztek az orvvadászokkal a mezei 
nyulakért. Korábban megengedték, hogy a vadászkutyák válogatás nélkül vadász-
szanak a kártevőkre, őzre, nyúlra, nyestre és rókára, mert a mezők és erdők tele 
voltak velük. Mindemellett élelemként is szolgáltak. Szárazság és éhínség idején 
a szegény emberek az amúgy meglehetősen erős ízű rókahúst is megették. „A róka 
húsa” francia források szerint kevésbé kellemetlen, mint a farkasé: „ősszel a kutyák és 
az emberek is eszik, különösen, ha a róka szőlőn hízott”.12 

A vadászat korábbi formái ennélfogva kevés kötöttséget róttak gyakorlóira. Az 
emberek élvezték az állatok vadászásából és bármely módon való leöléséből fa-
kadó örömet, és annyit ettek belőlük, amennyi jól esett. Időnként állatok tömegeit 
hajtották a vadászokhoz közel, hogy azok különösebb megerőltetés nélkül élvez-
hessék az ölés örömét. A magasabb társadalmi rangú, katonaviselt vadászoknak a 
vadászat és az ölés öröme bizonyos mértékig a békeidőbeli megfelelője volt annak 
az izgalomnak, ami a háborúban kapcsolódott az emberöléshez. Az emberek rend-
szerint mindkét célra a rendelkezésre álló leghatékonyabb fegyvereket használták. 
A tűzfegyverek feltalálása óta ugyanúgy lőttek rókákra, mint más állatokra.

Ha a vadászat korábbi formáira tekintünk, jobban láthatjuk az angol rókava-
dászat sajátosságait, amely a vadászat olyan módja volt, amelyben a vadászok 

11 blaiNe, 1852. 89.
12  Idézi beckford, 1796. 197.
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magukra és vadászkutyáikra több, nagyon sajátos kötöttséget róttak. A rókava-
dászat egész szervezetét, a résztvevők viselkedését és a vadászkutyák idomítását 
egy rendkívül kidolgozott szabályzat szerint rendezték el. De a szabályok, tabuk 
és a vadászok korlátozásának okai távolról sem voltak nyilvánvalóak. Miért ido-
mították a kutyákat úgy, hogy csak a rókák szagát kövessék, és amennyire lehet-
séges, nem is akármelyik rókáét, hanem csakis azét, amelyiket először felfedeztek? 
A rókavadászat rítusa megkövetelte, hogy a vadászok ne használjanak fegyvert. 
Miért tekintették főbenjáró bűnnek a rókák lelövését, vagy azt, ha egy gentleman 
a rókavadászat során bármilyen fegyvert használt? Azért, mert a rókára vadászó 
gentlemanek nem saját kezűleg öltek. Az ölés feladatát vadászkutyáikra hárították. 
Miért tiltotta a rókavadászat szabálya, hogy a vadat az emberek maguk öljék meg? 
A vadászat korábbi formáiban, amikor maguk az emberek játszották a főszerepet, a 
vadászkutyáknak csak mellékszerep jutott. Vajon miért jutott főszerep az angol ró-
kavadászatban a kutyáknak, míg az emberek magukat a kísérő, néző vagy esetleg 
a kutyák felügyelőjének másodlagos szerepére korlátozták? 

Az elsődleges vadászati szerepek ilyen átruházásának és a vadászok ebből kö-
vetkező igényének, hogy bizonyos mértékben a kutyákkal azonosítsák magukat – 
mintha csak egy részüket küldenék el ölni, ahelyett hogy maguk cselekednének –, 
az lett az eredménye, hogy sok vadász gyakran különösen kötődött kutyáihoz. Az 
ebeket név szerint ismerték, megbeszélték egyéni kvalitásaikat, értékelték és össze-
hasonlították őket. Csodálták bátorságukat, vadságukat, rettenthetetlenségüket, és 
ösztönözték vetélkedésüket. 

Beckford szerint „szeretniük és félniük kell a vadászt. Nagyon kell félniük, de még job-
ban kell szeretniük. Kétségkívül jobb a vadászoknak, ha a kutyáik szeretik őket.”13 Az intim 
és személyes kapcsolat a vadász és a kutya között – beleértve a vadászok érzése-
inek bizonyos fokú projekcióját is – a rókavadászat alapvető alakzatának fontos 
részét alkotta. „Nézd Szárnysegédet, hogy vezeti őket! Nehéz megállapítani, hogy melyik 
az első, olyan eleganciával futnak, mégis ő a legelső vadászkutya, remek orra olyan kitűnő, 
mint a gyorsasága. Hogy követi a szagot! Ott, most – most megint az élre tört!”14 És végül: 
„Most nézd meg, Reynard, milyen lelkesen csaholnak! – A kis Bátor hogy szorongatja! A 
terrierek is nyüszítenek utána – Mindjárt beéri Bosszú! Milyen közel került! Már ott van a 
sarkában! Istenem, micsoda felfordulást csapnak, az egész erdő visszhangzik! Az a forduló 
nagyon szűk volt! Ott – most! Igen, most elkapták! Hurrá!”15

A vadászó gentlemanek azzal, hogy az üldözés és az ölés funkciójának nagy ré-
szét átruházták a kutyákra, és önként alávetették magukat egy bonyolult, korlátozó 
szabályozásnak, a vadászat egy részét vizuális élménnyé tették, és a cselekvésből 
fakadó élvezet átalakult a cselekvés nézéséből fakadó élvezetté.

Ha az angol rókavadászatot összevetjük a vadászat korábbi formáival, a válto-
zások iránya a civilizálódás felé mutat.16 A fizikai erőszak, különösen az ölés egyre 
erőteljesebb korlátozása, illetve – mint az ilyen korlátozások kifejeződése – az erő-
szaktétel közben átélt élvezet elmozdulása az erőszak nézése közben átélt élvezet 
felé a civilizálódás tünetének tekinthető az emberi tevékenységek sok más szférájá-

13 beckford, 1796. 239. 
14 beckford, 1796. 166.
15 beckford, 1796. 169.
16 eliaS, 1978a, 202. skk.
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ban is. Amint kimutattuk, mindez összefügg egy adott ország békésebbé válásával, 
ami pedig annak köszönhető, hogy a fizikai erőszakot az ország központi intézmé-
nyei egyre jobban és egyre hatékonyabban monopolizálják. Összefügg továbbá egy 
ország békésebbé válásának és civilizálódásának egyik legfontosabb aspektusával, 
azzal, hogy a központi intézmények irányításáért való folytonos harcok során nem 
lehet erőszakot alkalmazni, és hogy ezzel párhuzamosan az emberek megpróbál-
ják ösztöneiket szabályozni. Láthatjuk az erőszakkal szembeni társadalmi tiltások 
növekvő mértékű elfogadását és az erőszakkal, különösen az öléssel (sőt a látvá-
nyával) szembeni viszolygás ingerküszöbének emelkedését, valamint azt is megál-
lapíthatjuk, hogy virágkorában az angol rókavadászat rítusa – ami az ölést tekintve 
megtiltott minden direkt emberi közreműködést – a civilizálódást példázta. Az em-
berek egyre inkább tartózkodtak az erőszak használatától. Ám ma – az érzékenysé-
gi küszöb további folyamatos emelkedése miatt – sok ember visszataszítónak talál-
ja, és szeretné eltörölni a civilizálódás eme, azóta meghaladott stádiumát is.

A civilizációs folyamatot néha helytelenül úgy értelmezik, mint amely során 
szaporodnak az emberekbe nevelt korlátok és – ahogy néha emlegetik – az „elfoj-
tások”, míg az emberek élvezetekre és az élet örömeire való fogékonysága ennek 
megfelelően csökken. De ezért a benyomásért bizonyos mértékben talán az is okol-
ható, hogy az emberek élvezeteit egy tudományos kutatás kevésbé találja figyelem-
re méltónak és érdekesnek, mint a korlátozó szabályok, a társadalmi kényszerek 
és eszközeik, a törvények, a normák és az értékek vizsgálatát. A sport fejlődésének 
vizsgálata segíthet helyreállítani az egyensúlyt. Itt-ott találhatunk az irodalomban 
rövid, lényegre törő megállapításokat. Így gyakran hangoztatják, hogy a vadászat a 
hadakozást helyettesíti. Néha azt is elég világosan felismerik, hogy Angliában meg-
jelenő formája a vadászat kevésbé civilizált módjának mérsékelt változata. A civi-
lizált gentlemanek érzékenységének jobban megfelelt, hogy kutyáikkal végeztessék 
el az ölést, és saját tevékenységüket a kutyák segítésére, a várakozás izgalmára és 
az ölés végignézésére korlátozzák. Beckford így ír:

„Azok, akik kapcsolatba kerültek a kutyákkal és dolgoztak velük, a sportot érdekesebb-
nek találják, és elégedetten gondolják, hogy ők maguk is hozzájárultak a nap sikeréhez. Ez 
olyanfajta öröm, amit gyakran élvezhetsz. Olyan öröm, amit nem követ megbánás. Nem 
tudom, hogy rád milyen hatással van, de tudom, hogy az én hangulatom mindig remek egy 
jó vadászat után, és a vadászat kellemetlenségei sem elviselhetetlenek számomra. Mi a többi 
sport ehhez képest, ami tele van lelkesedéssel! A horgászat véleményem szerint unalmas 
időtöltés. A lövészet, bár megenged társaságot, de nem sokat. Ezért aztán mindkettő önző és 
magányos szórakozásnak tekinthető összehasonlítva a vadászattal, amelyben annyian vesz-
nek részt, ahányan akarnak…

Hiszen a vadászat egyfajta hadviselés; bizonytalanságai, fáradságai, nehézségei és veszé-
lyei teszik érdekesebbé a többi időtöltésnél.”17

Ez a szöveghely számos ponton világít rá a probléma lényegére. A civilizációs 
folyamat a népesség bizonyos rétegeiben pont a Beckford és társadalmi környezete 
által képviselt irányba haladt, ám ez a réteg megszűnt domináns és példamutató 

17 beckford, 1796. 199. (Kiemelés az eredetiben.)
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lenni. Míg Beckford korában az emberek általános erkölcsi érzéke nem viselte el, 
hogy saját kezűleg öljék meg a rókát, addig mostanára azok a társadalmi körök vál-
tak meghatározóvá, akiknek lelkiismerete annyira érzékeny, az űzött vaddal való 
azonosulása pedig annyira erős, hogy a rókák pusztán emberi élvezetet szolgáló 
vadászata és megölése önmagában is visszataszítóvá vált. 

Beckford idejében a közbiztonság – az egyéneknek a társadalom központi szer-
vei által mindenféle fizikai fenyegetettséggel szemben nyújtott védelmének tartós-
sága és hatékonysága –, illetve az egyénekre nehezedő belső és külső kötöttségek 
növekedése messze nem volt olyan szintű, mint manapság. De a vadászatban – és 
általában az időtöltések korábbi formáiban – a változások iránya a viselkedést és az 
erkölcsi érzékenységet tekintve ugyanaz volt. Az ölést és általában a fizikai erőszak 
alkalmazását alaposan körbekerítették tabukkal és korlátozásokkal – még az álla-
tok vonatkozásában is. Mi sem jellemzőbb a civilizációs folyamat egyik központi 
problémájára, mint az a megállapítás, hogy az erőszak indirekt formája, a helyettes 
általi ölés – azaz hogy valaki asszisztált a kutyáknak ahhoz, amit nem akart többé 
maga megtenni – lehetővé tette az olyan élvezetet, amit „nem követ megbánás”.

Amit Beckford itt megfigyel, az valójában a sport, és különösen a sportjátékok 
egyik központi aspektusa. Mindegyikről elmondható, hogy emberek (és néha álla-
tok) dinamikus alakzatai, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy egy 
küzdelembe direkten vagy indirekten bevonják (ahogy mondani szokták: testestül-
lelkestül) az egész személyiségüket, mégpedig olyan módon, hogy a küzdelmet 
mindenféle megbánás és rossz lelkiismeret nélkül élvezhessék.

A sport valóban egyike azoknak a nagy társadalmi találmányoknak, amit az 
emberek anélkül alkottak, hogy létrehozásukat tervezték volna. Úgy kínálja a küz-
delem felszabadító izgalmát, hogy fizikai erőfeszítést és ügyességet igényel, de mi-
nimálisra csökkenti annak esélyét, hogy közben bárki is komolyan megsérüljön.

A mai fejlett állam-társadalmakkal ellentétben a 18. században az esetek nagy 
részében még kevésbé féltek attól, hogy másokat közvetlenül vagy közvetetten 
megsebesítenek egy sportverseny „csatájának” örömteli izgalmai közepette. De a 
viselkedés és az érzelmek változásának akkor megfigyelhető iránya ugyanaz volt, 
mint amit manapság tapasztalhatunk. 

Az egyik alapvető nehézség, amivel a társadalmak a civilizációs folyamat köz-
ben szembesültek, az volt – és maradt –, hogy megtalálják az új egyensúlyt az él-
vezet és a korlátok között. Az emberek viselkedése feletti egyre erősebb ellenőrzés 
és a velejáró tudatosság-formálás, az élet minden területét aprólékosan igazgató 
szabályok belsővé tétele, nagyobb biztonságot és stabilitást nyújtott az emberek 
egymással való érintkezésében, de magával hozta a viselkedés egyszerűbb és spon-
tánabb formájához kapcsolódó élvezetek elvesztését is. Erre a problémára a sport 
volt az egyik megoldás. A sport fejlődéséhez névtelenül hozzájáruló emberek – ab-
ban az általános értelemben, ahogy a mai szociológus látja – nem voltak tisztában 
azzal, milyen problémával is küzdenek, ám szabadidejük eltöltése közben néhá-
nyan mégis felismerték ezt a sajátos kettősséget. A rókavadászat alakzata – a va-
dászat sporttá alakulása – jó példa arra, hogy az emberek élvezetet találhattak egy 
olyan tevékenységben, amely fizikai erőszakon és ölésen alapszik. Még egy olyan 
korban is, amikor – a társadalom nagy részében – törvényes engedély nélkül még 
a vagyonos és befolyásos emberek is egyre korlátozottabban tudtak csak erőszakot 
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alkalmazni, és amikor saját lelkiismeretük is érzékenyebbé vált a nyers erő haszná-
latával és a vérontással szemben.

Hogyan történt mindez? Hogy tudtak – lelkiismeret-furdalás nélkül – annak 
ellenére is élvezetet lelni ebben, hogy a társadalom lelkiismerete egyre erősebb 
lett, és már szinte mindenre kiterjedt? Hogy tudtak egy, az erőszak tekintetében a 
mai, fejlett, ipari társadalmaknál ugyan még durvább, a korábbinál azonban sok-
kal érzékenyebb társadalomban élvezetet találni ebben? E problémán könnyebben 
felül lehetett emelkedni, amikor nem emberekkel, hanem állatokkal szemben alkal-
maztak erőszakot. Már az is épp eléggé meglepő volt, hogy a civilizációs folyamat 
nyomában az érzékenységi küszöb annyira megemelkedett, hogy az érzékenység 
immár az állatok irányában is megnyilvánult. A külső társadalmi ellenőrzés for-
mális törvényekben és szabályokban kifejeződő szigorodása csak az emberekre 
vonatkozott, de az, hogy az erőszakkal kapcsolatos érzékenység érinteni kezdte 
az állatokat is, az „alapinger” kisugárzásának jele, ami a civilizáció folyamatának 
általános jellemzője. A folyamat ezen szakaszában az előrelépés az, hogy az embe-
rek közvetetten, inkább megfigyelő résztvevőként, mint közvetlen végrehajtóként 
élvezik az állatok megölését. 

De ha közelebbről szemügyre vesszük a rókavadászat alakzatát, és a vadászat 
korábbi formáival hasonlítjuk össze, hamar észrevehetünk egy nagyon jellegzetes, 
az örömet okozó tevékenységeket érintő hangsúlyeltolódást. A vadászat korábbi 
formáiban az élvezet fő forrása jellemzően az ölés, majd az elejtett állat elfogyasz-
tása volt. A rókavadászat angol formájának jellegzetessége azonban az, hogy az 
evés mint motiváció eltűnt, és hogy az ölés öröme, bár semmi esetre sem vált elha-
nyagolhatóvá, de veszített jelentőségéből. Közvetítő útján nyert élvezetté vált. Az 
ölést a vadászkutyákra bízták, az üldözés lett a szórakozás fő forrása és a testmoz-
gás központi eleme. A róka elejtése a végén – a győzelem diadala – továbbra is a 
vadászat csúcspontja, de már nem önmagában volt az öröm forrása. Ezt a funkciót 
átvette az állat üldözése. Ami a vadászat egyszerűbb és spontánabb formájában 
előjáték volt az ölés és az evés előtt, sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint addig. 
A küzdelem és az az élvezet, amelyet az üldözés jelentett a vadászoknak magasan 
kiemelkedett a vadászat összes többi eleme közül és korábban nem tapasztalt auto-
nómiára tett szert. A rókák megölése könnyű volt. Az összes szabályt úgy alkották 
meg, hogy nehezítsék, meghosszabbítsák a versenyt, hogy elhalasszák a győzelmet 
egy darabig – nem mintha erkölcstelennek vagy igazságtalannak tartották volna 
a rókák azonnali megölését, hanem mert a vadászok számára egyre inkább az ül-
dözés izgalma vált az élvezet fő forrásává. A rókák lelövése szigorúan tilos volt: 
az arisztokrácia és a gentry köreiben, ahonnan a vadászat e formája eredt, meg-
bocsáthatatlan neveletlenségnek tekintették, a bérlők pedig – akarva-akaratlanul –  
kénytelenek voltak követni uraik szabályait, még akkor is, ha a rókák ellopkodták 
csirkéiket és libáikat. A rókák lelövése bűn volt, mert megfosztotta a gentlemaneket 
a vadászat izgalmától, mert elrontotta a játékukat. 

Ami korábban előjáték volt, az űzött vad megölését és megevését előkészítő 
öröm, mostanra az élvezet központi elemévé vált, az állat megölésébe torkollott és 
így teljesedett ki. Az elejtett állat maga csak a beszélgetés tárgyaként játszott bármi-
lyen szerepet a vadászatot követő evésben és ivásban. A „sport” terminus 18. századi 
jelentését nemcsak erősen befolyásolta ez a sajátos elmozdulás az időtöltés élveze-
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tében, hanem az érzelmek nagymértékű átalakulását is reprezentálta. A középkorban 
a „sport” fogalmának sokkal kevésbé volt specifikus a jelentése, sokfajta időtöltésre 
és szórakozásra használták. A 18. század alatt vált sokkal specializáltabbá: átalakult 
az időtöltés azon sajátos típusára vonatkoztatott terminus technicusszá, amely ebben 
az időben fejlődött ki a földbirtokosok és arisztokraták körében. Az ezekben a körök-
ben születő időtöltések közül az egyik legkiemelkedőbb a rókavadászat rendkívül 
sajátos formája volt, amelynek talán legjellegzetesebb tulajdonságai egyrészt a küz-
delem feszültsége által okozott izgalom, ami fizikai erőfeszítést igényelt, másrészt 
azon élvezet, amit a küzdelem nyújtott a résztvevőknek és a nézőknek. 

A rókavadászok nem voltak teljesen vakok „sportjuk” sajátos autonómiájával – az 
élvezet és a „csata-utánzat” más társadalmi céloktól vagy funkcióktól való viszony-
lagos függetlenségével – kapcsolatban. Az olyan kifejezések, mint „a róka jó szóra-
kozást (sportot) szolgáltatott nekünk”, vagy „játékunk (sportunk) teljesen a kutyákra 
jellemző sajátos szagláson múlik”, jól mutatják, hogy milyen szorosan kapcsolódott 
a „sport” terminus a küzdelem feszültségéhez és a belőle származó élvezethez.18 

Többé-kevésbé a rókavadászok is tudatában voltak annak, hogy az élvezetes 
feszültség és izgalom, ami a jó sport esszenciája, csak a rókavadászattól várható el, 
mivel annak alapvető alakzata egy enyhén bizonytalan feszültségegyensúlyt alakít 
ki, az erőviszonyok ideiglenes eredményezi a versenyzők között. Egy sport kézi-
könyv szerint a „nemes tudományt, ahogy rajongói a rókavadászatot nevezik, a közmeg-
egyezés a tökéletes vadászatnak tartja. Az űzött vad a célnak megfelelően gyors, és tulajdon-
ságai képessé teszik arra, hogy félrevezesse az üldözőit. Jellegzetes szagot hagy, nagyon szívós, 
és megfelelően nagy számban áll rendelkezésre ahhoz, hogy a dologból sport válhassék.”19 

Empirikus modellünk, vagyis az angol rókavadászat példáján keresztül kíván-
tuk szemléltetni a „sportnak” nevezett szabadidős tevékenységek megkülönböztető 
jegyeinek kialakulását. Ez talán segíthet abban, hogy a sport bizonyos strukturális 
jellegzetességeit a megfelelő feszültségi szint és izgalom forrásaként értelmezzük a 
gyakorta alkalmazott, merőben utilitarista magyarázatokkal szemben. A rókára va-
dászó csoportok már kialakítottak egy sajátos „éthoszt”, ami minden sport egyik jel-
legzetessége. De ebben a fázisban a „sport éthosza” még nem dolgozó középosztályi 
éthosz volt, amire a „morális” vagy „moralitás” terminusokat alkalmazhatnánk. A 
vagyonosok éthosza volt, a kifinomult, maguk felett önuralmat gyakorló, szabadidő-
vel rendelkező osztályoké, akik meglátták az élvezetet a jól szabályozott küzdelmek 
feszültségében és izgalmában. A rókavadászat gentlemanek által felügyelt, kitalált 
és rigorózusan betartatott szabályrendszere biztosította, hogy a vadászat kielégítse 
igényüket a jó „sportra”, előidézze a megfelelő feszültségi szintet és a küzdelem iz-
galmát. Gondoskodott róla, hogy az élvezetes feszültség és izgalom feltételei – amire 
vágytak és amit el akartak érni –, rendszeresen újratermelődjön azon alakzat dinami-
kája által, amelyben a lovagló vadászok, a kutyák és a róka kapcsolódott egymáshoz. 

Manapság hajlamosak vagyunk arra, hogy a két oldal közti viszonylagos ki-
egyenlítettséget, ami minden sportot jellemez, a szabályrendszer „igazságosságá-
ra”, morális alapvetésére vezessük vissza. De itt, mint más esetekben is, a morá-
lis aspektusok hajlamosak elfedni a szociológiai aspektusokat, a szabályrendszer 

18 beckford, 1796. 38.
19 StoNeheNGe, 1856. 109.
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funkcióját vagy szerkezetét. Nem lehetett „jó sportra” számítani olyan alakzat nél-
kül, amely képes bizonyos ideig fenntartani egy meglehetősen kényes egyensúlyt 
az ellenfelek esélyeit illetően. Ilyen „igazságos” szabályrendszer nélkül az élvezet 
és az izgalom – amit a küzdelem feszültsége nyújtott, és ami a sport fő funkciója 
volt – túl rövid lett volna és a szabályok betartása sem lett volna elvárható. A róka-
vadászat azonban megmutatja, hogy az emberek kifejlesztettek egy specifikus tech-
nikát önmaguk megszervezésére. Egy olyan technikát, amit mindenféle sportban 
használtak – mégpedig arra, hogy a résztvevők a kialakult alakzatban egy darabig 
fenntartsák az egymásnak feszülő erők egyensúlyát, lehetőséget biztosítva a katar-
zisra, a feszültség feloldására. 

A sportok egy másik visszatérő általános problémája – amellyel a rókavadászat 
esetében is elég korán szembesültek a sportemberek –, hogy megtalálják az egyen-
súlyt a küzdelem izgalmának elnyújtása és a katarzis viszonylag gyorsan bekövet-
kező élvezete között, a csúcspont és a feszültség megszűnése között. Kizárólag az 
egyik vagy a másik pólus meghatározóvá válása (akárcsak más sportok esetében) 
felvet egy alapvető ellentétet – a „jó sport” és a „győzelem” képviselői között. Azok 
között, akik magára a vadászatra helyezik a nagyobb hangsúlyt és azok között, 
akik a róka megölésére. Az pedig, hogy az ilyen elvi ellentétek különböző sportok-
ban, különböző időkben is jelen vannak, jelzi a sport alapstruktúrájának állandó-
ságát. Amint már mondtuk, a sport alakzati dinamikájának kiegyenlítettnek kell 
lennie, hogy elkerülje egyrészt a siettetett győzelem, másrészt a holtpontok gyakori 
ismétlődését. Az előbbi túlságosan lerövidíti a feszültség élvezetét; nem hagy elég 
időt arra, hogy az élvezet a tetőfokára hágjon. A másik viszont az optimális szintnél 
magasabbra emeli a feszültséget, és ott hagyja elhúzódni a csúcspont elérése és a 
„katarzis” bekövetkezése nélkül. Mindaddig amíg a sport alapvető alakzata bizto-
sította a fair egyensúlyt e két, szélsőséges lehetőség közt, a sportemberek választ-
hattak a hangsúly egyik vagy másik oldalra helyezése között. 

A rókavadászat tekintetében Beckford már a 18. század elején tárgyalja a prob-
lémát hangsúlyozva a csúcspont fontosságát, azaz a róka megölését. De ez nem 
jelentette, hogy az ölés élvezetét és izgalmát függetlennek tartotta volna az azt meg-
előző vadászat élvezetétől és izgalmától. A következőket írta magyarázatul arra, 
miért javasolja, hogy az ember korán reggel menjen ki a falkájával, különösen, ha a 
kutyák ki vannak éhezve a vérre:

„Általában a reggel az a napszak, amikor a legjobban érezhető a vad szaga; és maga az 
állat, amelynek a megölésére ez esetben jobban vágyakozol, mint eddig bármikor (hiszen a 
kutyák ki vannak éhezve a vérre), ilyenkor szinte képtelen elfutni előled. Az, hogy a vadász-
kutyák pihenésre és esetleg teli hasra vágynak, komoly előnyt jelent nekik […] Valószínűnek 
tartom barátom, hogy erre úgy válaszolsz: »akkor ez a rókavadász nem fair sportember. 
Természetesen nem az; sőt, ő maga is bánná, ha tévedésből annak tartanák. Ő elvből más. 
Véleménye szerint a fair sportember és az ostoba sportember szinonimák. Ezért ő minden 
előnyt kihasznál a rókákkal szemben, amit csak lehet. Azt hiszed talán, hogy ezzel néha 
elrontja a saját sportját? Igaz, néha elrontja, de […] mivel a rókavadászat egész művészete 
nem más, mint a vér biztosítása a kutyáknak, a »rókavadász« számára a sport csak másod-
lagos jelentőségű. Az elsődleges a róka megölése; innen fakad az üldözés mohósága, a 
vadászat fő élvezete;  – Bevallom, olyan fontosnak tartom a vért a vadászkutyafalka számára, 
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hogy én személy szerint mindig elégedettebben térek haza egy közepes vadászat után, ami 
a róka elejtésével ér véget, mint a lehető legjobb üldözés után, ami a róka elszalasztásával 
fejeződik be. A jó vadászatok általában hosszúak, és ha nem járnak sikerrel, többet ártanak a 
kutyáknak, mint amennyit használnak. Azt hiszem, a legtöbbünknek a várakozás nagyobb 
örömet okoz, mint maga az esemény; ez esetben a gyakorlat igazolja az elméletet és jelenbeli 
sikered majdnem biztosan előfutára egy későbbi élvezetnek.”20

Amikor az emberek a civilizációs folyamat során az élvezet és elfojtás új egyen-
súlyának igényével szembesültek, felfedezték azt a képességüket, hogy jobban tud-
ják értékelni a küzdelem elnyújtott izgalmát és a csúcsponthoz vezető feszültséget, 
mint a csúcspont rövid élvezetét és az ezzel járó feszültségfeloldást. Az a kijelentés, 
hogy „a legtöbbünknek a várakozás nagyobb örömet okoz, mint maga az esemény”, 
bár diagnózisként nem feltétlenül pontos, jól rámutat arra a hangsúlyeltolódásra a 
feszültség-élvezet és a betetőzés-élvezet között, ami a vadászathoz hasonló időtöl-
tések fejlődésében kimutatható, és ami általánosabban a civilizációs folyamat jelleg-
zetessége. Mint láttuk, a „sport” terminus a vadászat vagy a játék korábbi előkészítő 
részével és a tőle elvárt élvezettel kapcsolatos szakkifejezéssé vált. A „róka jó szóra-
kozást [sport-ot] nyújtott nekünk” megfogalmazás egyszerre utalt magára az alakza-
ti dinamikára és az azáltal szolgáltatott izgalom kellemes fokára. A kifejezés éppúgy 
utalt a róka és a kutyák közötti versenyre és a velük vadászó emberre, mint az utóbbi 
ebből fakadó élvezetére. Beckford még szégyenérzet nélkül mondhatta azt, amit az 
emberek valószínűleg magától értetődőnek tartottak a korábbi századokban, később 
viszont alighanem egyre kevesebben hangoztattak: a róka megölése a legfontosabb 
dolog, amit a rókavadász kíván, míg a sport csak másodlagos szempont. 

Mi több, ahogy az üldözés feszültségének elnyújtása és annak élvezete vált fon-
tosabbá a rövid végső aktussal – az öléssel és annak örömével – összehasonlítva, 
úgy lett az élvezet maga is változatosabb. Valójában összetett élvezetté vált. Mint 
sok más sporté, a rókavadászat alapalakzata is úgy volt kialakítva, hogy a belőle 
származó izgalom és élvezet nem egy, hanem számos versenyen múlott egyidejű-
leg. Mint általában, verseny elsősorban a „vadász” és az „üldözött” között folyt. 
De a rókavadászat esetében az alakzatot nem pusztán két, hanem három résztvevő 
formálta: a lovagló emberek csoportja, a vadászkutyafalka és a róka. A kutyák és 
a róka közt folyó küzdelem volt az elsődleges, és az ebből származó feszültség és 
izgalom uralta a többit. De szorosan ehhez az elsődleges versenyhez kapcsolódott 
egy másodlagos is, a kutyák versenye. A vadászok lelkesen követték és figyelték a 
kutyákat. A legbátrabb, a leggyorsabb, a legjobb szimatú, és az amelyiknek sikerült 
közel kerülnie a rókához, növelte gazdájának büszkeségét. Csodálták és kényeztet-
ték őket, nagy összegeket fizettek a kölykeikért. És végül: az alakzat része volt egy 
úgyszintén másodlagos verseny, ami a vadászok között zajlott. A kérdés az volt, ki 
tud legközelebb maradni a falkához. Ki megy rövidebb úton még akkor is, ha az 
veszélyesebb? Ki retten vissza a kerítéseknél, folyóknál és más akadályoknál? Ki 
van jelen a vad leterítésénél?

20 beckford, 1796. 173. (Kiemelés tőlem – N. E.) – Amit Beckford más szavakkal mond: ha a ku-
tyák ölésre voltak kiképezve és szerettek ölni, a későbbiekben jó szórakozást (sport-ot) nyújtottak. 
Amint láthatjuk, azt akarja hangsúlyozni, hogy a küzdelem izgalmának élvezete és a csúcspont 
élvezete kölcsönösen függnek egymástól. 
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A róka és a kutyák versenye által kiváltott izgalmat nagymértékben fokozta a 
vadászok közötti verseny. A 18. században és a 19. század elején a rókavadászat 
gyakran lényegesen nagyobb kihívást jelentett és vadabb volt, mint ma. Bátorság, 
erő és ügyesség próbája volt a férfiak számára, és néha a hölgyeknek is. A vadá-
szat hevében a vadászok gyakran a végsőkig próbára tették egymást. Kockázatot 
vállaltak annak ellenére, hogy tudták: az izgalom öröméért lehet, hogy eséssel, sé-
rülésekkel vagy akár az életükkel fognak fizetni. Az angol rókavadászat jellegze-
tességeit arisztokraták és földbirtokosok alakították ki egy olyan korban, amikor 
a társadalmi státuszt egyre kevésbé párbajok vagy más fizikai megmérettetések 
révén harcolták ki – bár a fiatalok körében még mindig gyakorta előfordultak ilye-
nek –, hanem egyre inkább olyan eszközökkel, mint a mértéktelen fogyasztás és az 
öncélú hősiesség. A rókavadászat mindkettőre alkalmat adott. Sok híve számára az 
összejövetelek rituális, már-már kultikus jellegűek voltak. 

A 18. század olyan korszak volt Angliában – és nem csak Angliában –, amelyben 
a földbirtokos osztályok békésebbé és civilizáltabbá válása, és ezzel együtt modo-
ruk finomodása figyelhető meg. Bár a polgárháború fenyegetése mérséklődött, az 
előző század belső viszályainak emléke jó ideig élt még.21 Mint belső viszályokat 
követő időszakokban oly gyakran, sokan attól tartottak, hogy a polgárháború meg-
ismétlődik: belefáradtak az egymás ellen elkövetett erőszakba. A belső széthúzást 
követően általában az egyik csoport – mint legerősebb – kiemelkedik, ám Angliá-
ban nem ez történt. A fizikai erőszak monopolizációja, amelytől minden ország bel-
ső békéje, különösen az uralkodó osztályok megbékélése függött, másként zajlott, 
mint a többi európai országban. A fizikai erőszak és az ország adóbevételei fölötti 
ellenőrzés ikermonopóliumát, amelyen egyebek mellett az állam hatalma nyugo-
dott, a versengő csoportok egyike sem tudta tartósan magához ragadni. Semmi 
esetre sem váltak – mint Franciaországban és más autokratikus államokban – a 
király és az udvar monopóliumává. Anglia a társadalmi konfliktusok erőszakosabb 
korából örökölte az uralkodó osztályok közötti mérsékelten ingatag feszültség-
egyensúlyt. Ezen osztályok közül egyik sem volt hajlandó arra – vagy nem tűnt 
elég erősnek ahhoz –, hogy közvetlen fizikai erőpróbára hívja ki a többieket. Ehe-
lyett szép lassan egy hallgatólagos megegyezés alakult ki a társadalom rivális ér-
dekcsoportjai között. Olyan szabályrendszerben egyeztek meg, amelynek keretein 
belül felváltva alakíthattak kormányt, és igazgathatták vagy használhatták minden 
kormányzati funkció központi elemét: a fizikai erő monopolizálását és az adók be-
szedését. Természetesen ezek a szabályok nem egyik napról a másikra alakultak 
ki. A különböző érdekcsoportok képviselői közti szórványos harcok és összecsa-
pások legalább a 18. század közepéig előfordultak, de az attól való félelem, hogy 
az egyik versengő csoport és hívei fizikailag megsebesítik vagy elpusztítják a mási-
kat, fokozatosan csökkent. Elkezdték tartani magukat ahhoz az egyezséghez, hogy 
kormányzati hivatalért és a hatalom legfőbb erőforrásaiért erőszakot alkalmazva 
nem lehet harcolni, hanem kizárólag a megállapított szabályok szerint: szavakkal, 
szavazatokkal és pénzzel. Érdemes megjegyezni, hogy ez a megegyezés is egy több 

21 Beckford egy versidézettel emeli ki az olyan békés, vidéki sportok előnyeit, mint a rókavadászat: 
„Nem fenyeget féktelen vad szenátus / Nincs bárd vagy bitófa / Nincs irigység, csalódás és kétségbeesés.” 
(„No fierce unruly senate threatens here, No axe or scaffold to the view appear. No envy, disappointment 
and despair.”)
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csoport közötti, mérsékelten ingatag feszültségegyensúlyt testesített meg. Fontos 
szerepet játszott ebben a bonyolult berendezkedésbe való átmenetben az a tény, 
hogy egyik versengő félnek, sőt még a királynak sem volt korlátlan rendelkezési 
joga az állandó hadsereg felett. 

Időbe telt megoldani azt a központi problémát, amely mindig (és máig is) a fő 
buktatója volt azon átmeneteknek, amelyekben a néhány érdekcsoport közti erő-
szakot sem nélkülöző küzdelem időszakát egy olyan rendszer váltja fel, amely a 
problémák elsimítására már erőszaktól mentesített kereteket kínál. A probléma 
mindig ugyanaz: hogyan lehet túllépni azon a kölcsönös félelmen és gyanakváson, 
hogy az ellenfél – amint szert tesz a hatalmi erőforrások és a kormányzati pozíciók 
fölötti kontrollra – a továbbiakban nem fog a közösen megállapított szabályoknak 
megfelelően játszani. Ehelyett a szabályokat figyelmen kívül hagyva megpróbál 
hatalmon maradni, és arra használja a pozíciójával járó hatalmát, hogy gyengítse 
vagy megsemmisítse ellenfelét. Azok az egymással versengő társadalmi csoportok, 
amelyek a dominanciáért folyó harcaikban fizikai erőszakot használtak (vagy ezzel 
fenyegetőztek), hogyan és miért hagytak fel ezzel nagyjából a 18. század első felére? 
Hogyan és miért lehetséges, hogy a kormányzásban erőszakmentes eszközökkel élő 
és a közösen megállapított szabályokkal összhangban működő parlamentáris rend-
szer gyakorlatilag komolyabb nehézségek nélkül ellátta feladatát? Olyan kérdés ez, 
amelyre ebben a kontextusban nem kell feltétlenül válaszolnunk. De nem mulaszt-
hatjuk el, hogy magára a tényre rámutassunk. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet 
arra a különös formára, amely a kormányzati pozíciókhoz való hozzáférésben és a 
legfontosabb hatalmi erőforrások kontrolljában – a fizikai erőszak és az adórend-
szer monopolizálásában – mutatkozott meg a korszak Angliájában. Megszokott, 
hogy a kormányzás ezen formájára mint „pluralista” vagy „parlamentáris” beren-
dezkedésre utaljunk. De ezek a rutinszerűen használt szavak könnyen elfeledtethe-
tik azt a központi problémát, amit egy ilyen rendszer funkcionálása érdekében meg 
kell oldani. A probléma pedig a következő: a felállított szabályokkal összhangban 
lévő, erőszakmentes kormányváltás. Hogyan lehet meggyőzni a kormány tagjait, 
hogy a közösen kialakított szabályok szerint lemondjanak arról a nagyon is jelentős 
hatalomról, amit a kormányzati pozíció biztosít? Hogyan lehetünk biztosak abban, 
hogy a központi állami monopóliumok kontrollálóiként óriási katonai és pénzügyi 
források felett rendelkezve is követni fogják a szabályokat?

A multipoláris parlamentáris rendszer angliai fejlődése és viszonylag zavarta-
lan működése a 18. század folyamán – a polgárháborús küzdelmek és a széthúzás 
korszaka után – megoldotta ezt a problémát. A parlamentáris rendszer fokozatos 
kialakulása egy nagyon is nyilvánvaló megnyugvás kifejeződése volt. Az önkorlá-
tozás magasabb fokát követelte, mivel ez szükséges ahhoz, hogy az összes érintett 
csoport egyöntetűen lemondjon az erőszak alkalmazásáról, még akkor is, amikor a 
közösen kialakított szabályok szerint az ellenfél tölthet be hivatalt, élvezheti annak 
előnyeit és hatalom erőforrásait. Nyilván nem véletlen, hogy a földesurak erősza-
kosabb és kevésbé jól szabályozott időtöltései ugyanabban az időben váltak kevés-
bé erőszakossá és aprólékosan szabályozottá – így születhetett meg a „sport” fogal-
mának modern jelentése –, amikor ugyanezek a társadalmi csoportok lemondtak az 
erőszakról és az önkorlátozás magasabb fokára léptek, amit a kormányzás kontroll-
ja, különösen pedig a kormányváltás parlamentáris formája követelt meg. Maga a 
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parlamentáris versengés sem nélkülözte teljesen a sport jellegzetességeit. Ezekben 
a nagyrészt verbális és erőszakmentes parlamentáris csatározásokban is megvolt az 
élvezet, a feszültség és az izgalom. Más szavakkal: nyilvánvaló rokonság volt a 18. 
századi angol politikai berendezkedés struktúrája és fejlődése, valamint az angol 
felsőbb osztályok időtöltésének ugyanabban a korban zajló „sportizációja” között.

Ahogy a parlament a 17. század végétől, 18. század elejétől kezdődő átalakulása, 
úgy a felsőbb osztályokra jellemző 18. századi időtöltések is tükröztek egy sajátos 
vonást, amely az egész országot érintő, átfogó változásoknak is sajátja volt. Ez a 
probléma egyre érzékelhetőbb lett a pacifikálódás, az önkorlátozás szükségességé-
nek nyomására, amely különösen Anglia politikailag legbefolyásosabb földesurai 
körében jelentkezett, ahogy a jogtalan erőszakhasználat megelőzésére alkalmazott 
társadalmi eszközkészlet – amelyet nagyrészt ezen osztályok kontrolláltak – némi-
képp hatékonyabb lett. A közbiztonság javulása nélkül a gazdasági növekedés és 
a kommercializálódás fokozódása nehezen ment volna végbe. A pacifikálódás és 
a kommercializálódás egyrészt igényelte, másrészt segítette az emberi viselkedés 
nagyobb szabályozottságát – az emberi kapcsolatok minden területén. Az emberi 
viselkedés egyre nagyobb szabályozottságát mutató tendencia nem kizárólag külső 
kontroll eredménye, hanem a társadalmilag kikényszerített önkontrollé is.22 A 17. 
században – talán egyedül Cromwell köztársaságát leszámítva – a földbirtokosok 
és a polgárok kultúrája és viselkedési normái – néhány kapcsolódási pont ellenére –  
továbbra is erőteljesen elkülönültek. Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy a jó mo-
dor nélküli erkölcs állt az egyik oldalon és az erkölcs nélküli jó modor a másikon. 
A 18. század elején a két hagyomány közeledni kezdett egymás felé. Addison és 
Steele kísérlete az erkölcs és a jó modor összepárosítására csak egy általánosabb 
jelenség egyik megnyilvánulása volt. A politikailag stabilabb és a kommercializáció 
magasabb fokára jutó vidékeken nemcsak a polgárokat, hanem a földbirtokosokat, 
az arisztokráciát és a gentryt is befolyásolta az az egyénekre nehezedő nyomás, ami 
a fizikai erőszak használatát korlátozta, és a viselkedésben nagyobb szabályozott-
ságot követelt meg.

A nagyobb szabályozottság felé haladva azonban az élet is unalmasabbá vált. A 
fokozott egyéni izgalom átélésének alkalmai – különösen az olyan társas élvezete-
ké, amelyek önkontrollvesztéshez vezethettek – ritkábbá és társadalmilag kevésbé 
elfogadhatóvá váltak. A kérdés az volt, hogy miként képes az ember teljességében 
átélni az egyik legelemibb szükségletének tűnő örömteli élvezetet anélkül, hogy 
másokat vagy magát társadalmi vagy egyéni szinten veszélyeztetné. Az egyre in-
kább belsővé váló kényszerek ugyanis korlátozták az élvezet számos olyan formá-
ját, amelyek korábban egyrészt nagyon is kellemes időtöltést nyújtottak, másrészt 
viszont sérülést, felfordulást és emberi szenvedést idéztek elő. Hogyan lehetne az 
embereknek az egyre szabályozottabb társadalomban biztosítani a közös élmény-
ből fakadó kellemes izgalom elegendő mennyiségét a társadalmi rend felborítása és 
a kölcsönös sérülés veszélye nélkül? Amint láthattuk, Angliában az egyik megoldás 
erre az olyan időtöltések feltűnése volt, amelyek később „sportként” lettek ismer-
tek. A rókavadászat angol formája csak egy példa a sok közül erre az átalakulásra, 

22 A társadalmi kontrollnak az önkorlátozás fejlődését lehetővé tévő specifikus formájának megfi-
gyeléseihez lásd eliaS, 1982. 229. skk.
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de jól mutatja a probléma megoldásának egy korai fázisát. Ebből a szempontból 
roppant lényeges volt az, hogy a hangsúly a verseny megnyeréséről a verseny hosz-
szan tartó izgalmának mélyebb átélésére tolódott át. Később ez abban a jól ismert 
elvben fejeződött ki, mely szerint a sportban nem a győzelem, hanem maga a játék a 
fontos. A rókavadászok – még ha csak áttételesen és kizárólag állatokkal szemben –  
még mindig képesek voltak sérüléseket okozni és ölni. A sport más formái, mint 
például a krikett vagy a futball azt illusztrálja, hogyan oldódott meg ez a probléma 
olyan esetekben, ahol minden résztvevő ember volt.

Fordította: Oláh Anna
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