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Az idõ az emberi lét egyik fontos meghatározó eleme. Különféle idõszámítási rend-
szerek segítségével vagyunk képesek tájékozódni benne, amelyek különbözõ részekre
bontják ezt a kontinuumot. Az emberi élet egyes szakaszai adott idõtartamot fognak
át. A szakaszok közötti határ azonban a kottán lévõ ütemvonalakhoz hasonlóan nem
rendelkezik idõdimenzióval. Az átmeneti rítusok is tulajdonképpen ilyen határvonalként,
idõközjelölõként funkcionálnak, mesterséges megszakításai a természetes módon foly-
tonosnak (Leach 1976:34). Tanulmányomban egy sportegyesület átmeneti rítusainak
avatási próbáit szeretném értelmezni a kulturális antropológiában használatos elemzési
modellek, szempontok segítségével.2

Amerikai antropológusok részérõl már jó néhány kísérlet történt a modern átmeneti
rítusok és a különbözõ sportcsapatok avatási szertartásainak elemzésére. Shirley Fiske
az 1970-es évek elején egy fõiskolai futballcsapat körében végzett kutatásokat. Arnold
van Gennep, Whiting és Young munkáinak felhasználásával próbálta meg a futballt az
amerikai társadalom egyik lehetséges átmeneti rítusaként értelmezni (Fiske 1975:55�68).

Eric McClafferty egy michigani középiskolai úszócsapat átmeneti rítusait elemezte Victor
Turner szempontrendszerével. Az úszók körében kétféle rítust figyelt meg: az új csapat-
tagok beavatását és a csapatkapitány személyéhez kapcsolódó rituálékat (McClafferty
1982:199�209). Mindkét szerzõ szerint a bemutatott rítusok túlmutatnak az adott kö-
zösség határain, és elõsegítik a felnõtté válást az amerikai társadalomban.

MÓD LÁSZLÓ

Beavatás. A liminalitás szimbólumai egy
szegedi vízilabdacsapatnál 1

Az átmeneti rítusok problematikájával már jó néhány antropológus foglalkozott.
Ezek a vizsgálatok nagyrészt a természeti népek körében végzett megfigyelése-
ken, kutatásokon alapultak. Az Arnold van Gennep és Victor Turner által papírra
vetett elméleti megközelítések azonban a modern kor átmeneti rítusainak értel-
mezésekor is felhasználhatók. A tanulmány ezek segítségével egy sportegyesület
vízilabdacsapatánál végzett terepmunka alapján kísérli meg bemutatni a vizsgált
közösség életében oly fontos szerepet játszó avatási rítusokat. A dolgozatban elem-
zendõ rítus liminális szakaszához kapcsolódó avatási próbák elsõdleges funkciója a
csoport elvárásainak és értékrendszerének közvetítése a közösségbe lépõ egyének
számára. A csoport életében bekövetkezõ változásokat a rítus tehát megpróbálja
zökkenõmentessé tenni azáltal, hogy az újoncok tudatába vési az új státussal járó
legfontosabb jogokat és kötelezettségeket, amelyek elengedhetetlenek a közösség
sikeres mûködéséhez.
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A liminalitás jellemzõi

Arnold van Gennep az átmeneti rítusok szerkezetében három szakaszt különített el.
Az elsõ fázis (elválasztó) során az egyén vagy a közösség elszakad a társadalmi struktú-
ra egy korábban rögzített pontjától. Az eltávolító vagy liminális szakaszban a rituális
szubjektum tulajdonságai bizonytalanná válnak, mivel olyan kulturális szférán halad
keresztül, amely nem rendelkezik a múltbeli vagy eljövendõ állapot jellemvonásaival. A
harmadik fázisban a rítus alanya ismét viszonylag stabil állapotba jut (Turner 1997:54).

A liminalitás fogalmának kidolgozása Victor Turner nevéhez fûzõdik, akinek nyu-
gat-afrikai kutatásai során fordult figyelme e jelenség felé. Turner szerint a liminalitás
köré szervezõdõ szimbolizmus összetett jellegû. Mivel az átmeneti rítusok gyakran egy
szakasz végét és egy új kezdetét jelölik, ezért a halál, az elmúlás, illetve a terhesség és
a szülés szimbolikája kapcsolódik az avatandó személyekhez. Mivel a jelöltek társadalmi
szempontból nem osztályozhatók (nem tartoznak egyik státusba sem), ezért a tisztá-
talanság képzete is társulhat hozzájuk (Turner 1967:10). Az avatási rítusok jelöltjeire
gyakran úgy tekintenek, mint akik semmivel sem rendelkeznek. Szörnyjelmezekbe búj-
tatják õket, vagy megfosztják õket ruháiktól, hogy kifejezzék: liminális lényként nem
lehet semmilyen státusuk vagy tulajdonuk. Az avatandóknak tabula rasának kell lenni-
ük, amelybe belevésik a csoport tudásának azt a részét, ami az új státusra vonatkozik.
Turner szerint az avatási próbák, amelyek gyakran durva testi bántalmazások is lehet-
nek, részben a megelõzõ státus lerombolását jelképezik, részben pedig azt, hogy a jelöl-
tek lényegét átgyúrják annak érdekében, hogy felkészítsék õket az új szerep betöltésére
(Turner 1997:52).

A liminális fázisra sajátos �társadalmi� struktúra jellemzõ. A jelölteknek vakon en-
gedelmeskedniük kell az avatóknak, szó nélkül el kell tûrniük az önkényes büntetéseket.
Az avatandók rendszerint teljesen egyenlõ jogokkal rendelkeznek (Turner 1967:12). Ebben
a szakaszban válik felismerhetõvé a társadalom mint strukturálatlan vagy csak kezdetlege-
sen strukturált és viszonylag differenciálatlan emberek (jelöltek) szövetsége (communitas),
akik együttesen alávetik magukat a rituális õsök tekintélyének (Turner 1997:52�53).

A liminalitás és a státusrendszer közötti különbséget Turner a bináris oppozíciók
segítségével próbálta érzékletesebbé tenni. Közülük csak néhányat sorolok fel, amelyek
a mi példánkra is alkalmazhatók: egyenlõség/egyenlõtlenség, státus hiánya/státus, mez-
telenség vagy egyforma ruházat/megkülönböztetõ ruházat, alázat/jogos büszkeség, teljes
engedelmesség/engedelmesség a feljebbvalóknak, fájdalom és szenvedés elfogadása/fáj-
dalom és szenvedés kerülése (Turner 1997:55).

A kutatás körülményei, módszerei

A kutatás során két adatgyûjtési eljárást (interjú, résztvevõ megfigyelés) alkalmaztam.
Helyzetemet nagymértékben befolyásolta az a tény, hogy a testvérem tagja a vizsgált
csapatnak. A játékosokat ezért személyesen is jól ismerem, így sok olyan háttér-infor-
mációhoz (például a csapattagok közötti viszonyrendszer) sikerült hozzájutnom, ame-
lyekre a rítus megfigyelése és az interjúk révén nem tudtam volna szert tenni.
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A vizsgálat elsõ fázisában szinte minden játékossal interjút készítettem. Ezzel a
módszerrel elsõsorban arra a kérdésre sikerült választ kapnom, hogy a csapat tagjai,
leendõ avatók és avatandók hogyan értelmezik a rítust. Az interjúk azonban nem ad-
hattak megfelelõ képet a jelenségrõl. Adatközlõim nyilván nem emlékezhetnek a közel-
múlt avatási szertartásainak minden apró mozzanatára, illetve beszámolóik nem tartal-
mazzák a számukra teljesen megszokott eseményeket sem. A beszélgetések során töb-
ben az õket ért megaláztatásokat is más színben tüntették fel. (Voltak, akik elhallgatták,
hogy õk milyen nehezen viselték a megpróbáltatásokat.)

A rituális viselkedésformákat és a rítuscselekményt csak a résztvevõ megfigyelés so-
rán sikerült pontosan leírnom (Agar 1996:156�160). 1998 szeptemberének elsõ heté-
ben a csapat edzõtáborban vett részt a horvát Primorje Rijeka gárdájánál. Az avatási
rítusok ennek keretében zajlottak le. Erre az útra én is elkísértem a csapatot. Megfigye-
léseimrõl naplót vezettem, az események hanganyagát diktafonon rögzítettem, a rítus
minden fontosabb állomásáról pedig fényképfelvételt készítettem. A közösség ellentmon-
dásosan fogadta kutatásaimat. A többség örült neki, jó ötletnek tartotta a téma feldol-
gozását. Voltak azonban olyanok is, akik kétkedve fogadták, és nem látták sok értelmét.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a problémát sem, hogy a jelenlétem �
kutatói szerepben � hogyan befolyásolta magát a kutatás tárgyát. Személyem hatást
gyakorolt az eseményekre, amire elsõsorban a résztvevõk megjegyzéseibõl következtet-
tem. Az avatók közül ugyanis többen felvetették, hogy az avatást úgy kellene �megcsi-
nálni�, hogy az az én céljaimnak is megfeleljen. Az avatandók közül voltak olyanok, akik
nehezményezték a jelenlétemet, mivel szerintük több verést kaptak, és nehezebb pró-
bákat kellett kiállniuk.

Az avatási rítus

A szegedi vízilabda-egyesület avatási rítusai különbözõ életkor- és térbeli változások esetén
jelentkeznek. Egy játékos pályafutása során több korosztályban játszik (gyermek, ser-
dülõ, ifi-felnõtt). Minden korosztályváltást avatási rítusok kísérnek. Ilyenkor az adott
korosztályos csapatba felkerülõ fiatalt az idõsebb játékosok avatják fel. Akik a korosztá-
lyos válogatottakban szerepelnek, azoknak ott is át kell esniük az avatáson. Ezek a rítu-
sok az egyén szemszögébõl nézve bizonyos idõbeli változásokhoz kötõdnek. Vannak
azonban olyan játékosok is, akik egyesületükbõl egy másik klubhoz igazolnak. Ilyen eset-
ben õket is felavatják. Az õ szemszögükbõl az avatási rítus pedig egyfajta térbeli válto-
záshoz kapcsolódik.

Az egyesületben � eddigi információim szerint � már az 1940-es évek végén is elter-
jedt gyakorlat volt az avatás. A rítus általában valamilyen edzõtábor vagy külföldi sze-
replés keretében zajlik le.

�Fontos az avatásnál, hogy legalább egy-két napos túra legyen. Úgy nem avatunk so-
hasem, hogy elmentünk egy napra valahova és úgy. Tehát együtt van a csapat valahol
több ideig, lehet ez edzõtábor, bármilyen torna, kupa.� (Tóth Iván)
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A jelöltek felavatása több napot vesz igénybe. Ez azzal magyarázható, hogy az ava-
tásnak szórakoztató, illetve unalomûzõ szerepe is van. Ezért az avatók törekszenek arra,
hogy minden napra maradjon valamilyen feladat vagy próba.

A rítusban részt vevõ személyeket három csoportra oszthatjuk:
a) Avatók: Az avatók feladata a különbözõ próbák kitalálása és a verés végrehajtása.

Általában a legnagyobb tekintéllyel rendelkezõ játékos irányítja az eseményeket. Õ közli
az avatandókkal a feladatokat, illetve figyelmezteti társait, ha eldurvulnának. Vannak olyan
hírhedt személyek, akiktõl nagyon félnek a jelöltek, mert kegyetlen avatók hírében állnak.
Mivel az avatás idején a testi bántalmazás megengedett, ezért elõfordulhat, hogy az ava-
tók a rítus keretében próbálják megtorolni az újoncokon vélt vagy valós sérelmeiket.

b) Avatandók: Az avatandók a klasszikus beavatási rítusok jelöltjeivel szemben nem
rendelkeznek egyenlõ jogokkal. A 16�20 évesen a felnõtt csapatba kerülõ fiataloknak kell
a legkeményebb próbákat kiállniuk. Azok az idõsebb játékosok, aki egy másik egyesület-
bõl szerzõdtek a csapathoz, vagy pedig valami miatt még nem lettek felavatva, sokkal
könnyebb helyzetben vannak: õket nyilván már nem kell �megtanítani� a közösség éle-
tében fontos szerepet játszó íratlan szabályokra. A különbözõ feladatok teljesítése alól
felmentést kapnak, általában egy kör verést kell elszenvedniük. Részt vehetnek a megbe-
széléseken is, sõt még feladatokat is javasolhatnak a fiatal avatandóknak.

�Szerintem az is jó dolog, hogy azt a játékost is fölavatják. Természetesen ott fino-
mabbak azok az avatások, mint egy ifibõl felkerülõ játékosnak, akit keményebben rá kell
ébreszteni, hogy azért van egy rangsor a csapatban, és õ hol van a rangsorban. Ez akkor
durvul el, amikor a fiatal nem érzi, hogy erre szüksége van.� (Fülöp Tibor)

Az avatók teljes engedelmességet várnak a jelöltektõl, akiknek gondolkodás nélkül
végre kell hajtaniuk a rájuk szabott feladatokat. Az ellenszegülést keményen megtorol-
ják, és megpróbálják kényszeríteni az illetõt a próba teljesítésére.

�Mindenkinek kötelezõ az avatás, de végül is ha valaki nem hajlandó, nem tudnak
vele mit csinálni. Az idõsebbekben ez haragot kelt, ha nem hajlandó avatáskor megcsi-
nálni a feladatot. Volt olyanban részem, aki nem volt hajlandó megcsinálni egy felada-
tot, annak leborotválták a fejét teljesen. Vagy van, akit megvernek.� (Kiss Csaba)

c) Edzõ: Teljesen az edzõ személyétõl függ, hogy miképp viszonyul a rítushoz. Szinte
minden tréner szükségesnek tartja, és nem is avatkozik bele az eseményekbe.

�Az edzõnek különösebb beleszólása nem volt. Az edzõ igyekszik azon, hogy az el-
durvulás egy bizonyos szinten maradjon.� (Veres Iván)

A csapat korábbi edzõje például aktív szereplõje volt az avatásnak. Feladatokat talált
ki, és a verésben is részt vett.

�A Fülöp, hogyha olyan nagyon durvává vált, akkor közbeszólt, de úgy vettem észre,
hogy õ is híve ennek. Õ inkább azt próbálta erõltetni, hogy ne legyenek verekedõs dolgok,
hanem inkább ilyen feladatok. Próbált ilyen feladatokat kitalálni.� (Boros Zoltán)
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Van azonban olyan tréner is, aki megtiltja tanítványainak az avatást. Ilyen esetben a
játékosok az edzõ tudta nélkül, titokban avatják fel az újoncokat.

A vízilabda-egyesület avatási rítusait vizsgálva felmerül az a kérdés, hogy vajon fel-
fedezhetõk-e esetünkben a klasszikus beavatási szertartások szerkezeti elemei. A rítus-
ban az elválasztó szakasz kivételével minden szerkezeti egység megtalálható. Ez valószí-
nûleg azzal magyarázható, hogy az avatás csak egy végsõ állomása az egyik korosztály-
ból vagy egyik csapatból a másikba beépítõ átmeneti rítusnak, ami tartalmazza az elválasztó
periódust, és ezzel segíti a fokozatos elszakadást az elõzõ állapottól. (A fiatal játékos
egyre többször a felnõttekkel edz, mérkõzéseken is egyre gyakrabban jut szóhoz.)

Az eltávolító vagy liminális szakaszba átlépve az újoncok helyzete bizonytalanná
válik. A fiatalok mindkét csapatban (ifi, illetve felnõtt) játszanak, de valójában egyik csa-
pathoz sem tartoznak, egy köztes állapotban helyezkednek el. Azokra a játékosokra is
igaz ez, akik egy másik klubtól érkeztek. Õk ugyan fizikálisan már elszakadtak az elõzõ
állapottól, de az új közösség még nem fogadta be õket. Az avatási rítus tulajdonképpen
ehhez a liminális szakaszhoz kapcsolódik szervesen. Az eltávolító periódust megerõsí-
ti, és segíti az egyén csapatba való beépítését. Egyrészt kihangsúlyozza azt, hogy a je-
löltek még nem tagjai a közösségnek, másrészt a próbák, illetve a testi bántalmazások
kiemelik az avatandók helyzetének bizonytalanságát és teljes kiszolgáltatottságát. Eb-
ben a szakaszban a jelöltek élesen elkülönülnek az avatók csoportjától. A megbeszélése-
ken csak akkor vehetnek részt, ha közölni akarnak velük valamit. Nem nézhetik társaik
avatását sem. Tehát ekkor még a legalapvetõbb jogok sem illetik meg õket. A rítus Edmund
Leach (1976) alapján felvázolt sémája így fest:

eltávolító rítus

(egyik csapathoz sem tartoznak)

A/1 státus: ifi, ill. �X� csapat 

játékosa I/1 idõdimenzió

avatás

elválasztó rítus

(szerzõdés vagy meghívás

a felnõtt csapatba)

beépítõ rítus

(az avatandókból avató lesz)

A/2 státus: a felnõtt csapat 

tagja I/2 dimenzió
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Az avatási próbák

A liminális szakaszban minden jelöltnek (kivéve az idõsebbeket) végre kell hajtania egy
feladatot, amit az avatók találtak ki számára. Az avatási próbák rendkívül gazdag anya-
gából csak néhány tipikus példát szeretnék a továbbiakban bemutatni.

Hagyományosnak számító feladatok

Az ebbe a típusba sorolható próbák gyakran több évtizedes múlttal rendelkeznek. Szin-
te minden avatás során valamilyen formában felbukkannak. A szárazföldi úszás (szõ-
nyegen vagy az alatt) az egyik leggyakrabban elõforduló avatási próba. Ilyenkor a jelöl-
teknek meghatározott távolságot kell megtenniük különbözõ úszásnemben, fürdõnad-
rágban és úszószemüvegben. Egy székrõl vagy asztalról (startkõ) kell indulniuk, a táv
végén pedig bukfenccel (bukóforduló) kell megfordulniuk (lásd 1. kép). Az avatandók
természetesen versenyeznek egymással. A feladat egyrészt nevetségessé teszi a szõ-
nyegen vergõdõ fiatalokat, másrészt fizikai nehézségei is számottevõek, mivel a bõrük a
súrlódás következtében könnyen felhorzsolódik, megsérül.

1. kép
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A különbözõ testrészek leborotválása, szõrtelenítése is kedvelt avatási próbának szá-
mít. A fej részleges vagy teljes, a szemöldök, a mell- és a fanszõrzet leborotválása a leg-
elterjedtebb (lásd 2. és 3. kép). A törzsi népek avatási szertartásaiban a különféle testi
beavatkozások (körülmetélés, tetoválás, fogkiütés stb.) között a testrészek szõrtelení-
tése is gyakran elõfordul. Edmund Leach szerint a felsorolt testi �mûtétekkel� ellentét-
ben a szõrtelenítés visszafordítható folyamat (a haj, illetve a szõr visszanõ), és emiatt
alkalmas a szociális idõ megfordításának kifejezésére (Leach 1976:61�62).

A ruházat is fontos szerepet tölthet be a státusbeli változások kifejezésében. Az avatási
rítusok jelöltjeinek ezért gyakran különféle szokatlan öltözékekbe kell bújniuk azért, hogy
a szociális határok felismerhetõvé, láthatóvá váljanak.3  (Például az 1998-as avatáson két
jelöltnek sapkában, fürdõnadrágban, úszószemüvegben, WC-papírral körültekerve kel-
lett kimennie az utcára.) A jelöltek teljes jogfosztottságát, kiszolgáltatottságát, újszü-
lött állapotát szimbolizáló lemeztelenítés, meztelenre vetkõztetés is gyakran felbukkanó
motívum.

A szexualitással kapcsolatos feladatok is elterjedtek és rendkívül közkedveltek. A
hangsúly ilyenkor azon van, hogy az avatandó személyt különbözõ megalázó helyze-
tekbe kényszerítsék, a legintimebb szférájába, érzésvilágába is behatoljanak, megkérdõ-
jelezve nemi hovatartozását is. A jelölteknek általában a portásnõnek vagy valamelyik
szállodai alkalmazottnak kell ajánlatot tennie.

�Kinn voltunk Szófiában, és volt akkor az, hogy alsógatyában lemenni, virágot szedni
és a portásnõt elhívni szobára.� (Tóth Iván)

Elõfordulhat, hogy az avatandónak a péniszét be kell kennie különbözõ krémekkel és
maszturbálást kell imitálnia. A megalázás odáig fajulhat, hogy a jelölteknek egymást kell
simogatniuk, tapogatniuk, nyalogatniuk, mintha homoszexuálisok lennének.4
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�Akkor volt ilyen, hogy volt desztillált víz, belenyomtak sampont, fogkrémet, min-
dent, amit el tudsz képzelni. Ráöntötték a gyerekre, és le kellett nyalni a másiknak a há-
táról. Akkor kimentek focizni, és jól leizzadt mindenki, a fenekérõl ezután le kellett nyal-
ni az izzadtságot meg a hónaljáról.� (Weszelovszki László)

Személyre szabott feladatok

Az avatás elõtt az avatók a legidõsebb vagy a legnagyobb tekintéllyel rendelkezõ játékos
vezetésével több összejövetelt is tartanak azért, hogy megbeszéljék a végrehajtandó
feladatokat. Az avatási próbák kitalálásánál sok függ az avatandó személyétõl is. Ha va-
lakit kedvelnek az avatók, akkor rendszerint könnyû feladatot kap. De ha valaki nagyké-
pûen viselkedik, akkor nagyon megkínozhatják, mivel így próbálják megtörni az illetõt.

�Az avatás elõtti idõszakban tanúsított magatartásnak is nagy szerepe van. Nyilván
akinek nagyobb szája van, azt megverik, mint például engem is megvertek.� (Molnár Tamás)

1997-ben Isztambulban az egyik jelölt azt a feladatot kapta, hogy írjon meghatáro-
zott idõ alatt egy rövid verset, és valljon vele szerelmet az egyik vezetõ feleségének.

3. kép
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�Nekem ezt direkt azért találták ki, mert magyar szakos vagyok. Én örültem neki, hogy
ennyivel megúsztam. Adtak egy papírt, bementem a vécébe, öt percem volt arra, hogy
írjak egy verset. Letérdeltem, meg kellett fogni a kezét, és kezet is kellett csókolni neki, és
el kellett mondanom a verset. A nõ az nem tudta. Röhögött rajta. Én pedig égtem, mint
a rongy.� (Szebeni Zoltán)

Egy másik avatandónak pedig, aki nagyon élethûen képes bárkit utánozni, a csapat
vezetõit és edzõjét kellett parodizálnia.

Az edzõ személyéhez kapcsolódó próbák

A trénerek gyakran válnak az avatási feladatok célpontjává. Az avatandóknak ilyenkor az
edzõ-játékos közötti, tekintélytiszteleten alapuló viszonyt kell megszegnie, semmibe
vennie. Az 1998-as avatáson az egyik tizenhat éves jelölt azt a feladatot kapta, hogy a
kezdõcsapat kihirdetésekor marasztalja el az edzõt, amiért nem tette be a csapatba. A
liminális fázisban tehát a hétköznapi világ szabályai, törvényei is felfüggesztõdnek. Az
edzõ általában tisztában van azzal, hogy a jelölt miért sértette meg, és ezért nem bün-
teti meg az illetõt.

�Az egyik gyereknek oda kellett menni az edzõhöz, és hátba vágni, és megkérdezni,
hogy mi lesz ma az edzés. Fecsó az értette a poént. És nem lett belõle semmi.� (Weszelovszki
László)

Testi bántalmazás

A liminális fázis zárómozzanata a verés, amit egy elõre kijelölt helyen (általában vala-
melyik szoba) hajtanak végre. A jelölteket egyenként, születési sorrendben hívják be a
helyiségbe, ahova négykézláb kell bemenniük.

�Születési sorrend szerint megy. Az elsõ az, aki az idõsebbek után a legidõsebb, és
mihelyst õt felavatták, már beléphet az avatók közé. Végül is a legfiatalabbat avatják a
legtöbbet.� (Kiss Csaba)

Ezután az avatók közlik a jelölttel, hogy milyen helyezést ért el � az avatandókat
ugyanis rangsorolják annak megfelelõen, hogy ki milyen ügyesen hajtotta végre a fel-
adatát. A rangsortól függ az, hogy kinek hány lapot kell húznia. Az egy csomag ma-
gyar kártyából kihúzott lapok számértéke hozzáadódik a kötelezõen végrehajtandó egy
kör veréshez. Ha az illetõ piros lapot húz, akkor az ütések száma megduplázódik. Az
1998-as avatáson a legkevesebb ütés kilenc � amit egy idõsebb játékos kapott, aki még
nem volt felavatva �, a legtöbb pedig ötvenkettõ volt. A jelöltnek jogában áll megválasz-
tania az elsõ ütés (�zsibbasztó�) és az utolsó ütés (�pecsétõr�) végrehajtóját. Az újoncot
ezután lefektetik egy ágyra, fejét párna alá dugják, kezeit és lábait is lefogják, hogy ne
tudjon ellenállni. Ha mégis megpróbálna ellenkezni, akkor újból kezdik a verést. Az ava-
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tók kézzel, papuccsal vagy törölközõvel ütnek a jelölt fenekére. Az ütések nagyon fáj-
dalmasak, ezért az avatandók közül többen kiabálnak, ordibálnak a verés közben. Van-
nak olyanok is, akik nehezen bírják ki sírás nélkül.5

�Vannak ilyenek, akik nehezen viselik a megaláztatást, végül is bennük van, hogy meg
kell csinálni, de tudat alatt nagy feszültség van bennünk. Többször láttam, hogy sírva
fakadt, és akkor azt mondták az avatók, hogy ennyi elég is.� (Kiss Csaba)

Az avatási rítus végsõ, beépítõ szakasza szorosan kapcsolódik a veréshez. A kemény
testi bántalmazásokat kiálló jelöltet a közösség immár befogadja. Az avatók ujjongva,
tapsvihar közepette gratulálnak neki. A befogadás legszembetûnõbb jele az, hogy a fel-
avatott egyéntõl a nála fiatalabb játékosok is kapnak egy ütést.

�Ez azt jelképezi, hogy már õ is a csapat tagja, azaz a nála fiatalabbakat avathatja.�
(Mód Péter)

Az egyes szakaszok egymáshoz való viszonyát vizsgálva feltûnik az, hogy a liminális
aktusok száma kimagaslóan nagy. Ez valószínûleg azzal magyarázható, hogy a közös-
ségnek a próbák által közvetített üzenetek tudatosítása kulcsfontosságú tényezõ.6

Az avatással a fiatal játékos még nem lesz teljes jogú csapattag. Annyi változás tör-
ténik korábbi helyzetéhez képest, hogy most már a csapat elismeri a létezését, de to-
vábbra is õ hajtja végre a legalantasabb feladatokat (például labdák, sapkák összeszedése
stb.).

�Nem hiszem, hogy ha az Árpiékat felavatjuk, akkor más lesz a helyzetük. Ettõl nem
én fogom vinni a labdát hétfõtõl.� (Bleszity Richárd)

A játékosok közti hierarchián azután már neki kell kiharcolnia a feljebb jutást. Mel-
lõzött helyzete addig tart, amíg nem kerülnek a csapatba új játékosok, illetve teljesítmé-
nyével nem sikerül biztos pozíciót kiharcolnia.

Összegzés

A bemutatott átmeneti rítus bizonyos biológiai és fizikai változásokat kulturálisan, illet-
ve társadalmilag szentesít. Az új játékosoknak lehet szerzõdésük, a külsõ szemlélõ szá-
mára a csapat tagjainak tûnhetnek, de a közösség csak akkor fogadja el õket, ha átestek
az avatáson. Példánkon keresztül láthatjuk, hogy az egyén életében bekövetkezõ válto-
zások csak akkor nyerhetik el jelentõségüket kulturálisan is, ha a változásokat társadalmi-
lag kialakult és elfogadott normák között érvényesítik (Fejõs 1979:413). A rítus szerke-
zetében a van Gennep-i strukturáltság jegyei felfedezhetõek. A három fázis közül az
eltávolító szakasz foglal el központi helyet. A liminális szakaszhoz kapcsolódó próbák
kulcsszerepet játszanak az egyéneknek az adott közösség elvárásaihoz és értékeihez
történõ szocializációjában. Az avatási próbák bizonyos üzeneteket közvetítenek a jelöl-
tek felé. A különbözõ megaláztatások az új tagok tudatába vésik a közösség legfonto-
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sabb alapelveit: az engedelmességet és az idõsebb játékosok iránti tiszteletet.7  (Mérkõ-
zéseken kritikus pillanatokban fontos az említett elvek betartása.) A csoport életében
bekövetkezõ változásokat a rítus tehát megpróbálja zökkenõmentessé tenni azáltal, hogy
az újoncok tudtára adja az új státussal járó legfontosabb kötelezettségeket, amelyek
nélkülözhetetlenek az adott közösség sikeres mûködéséhez.
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Kresák József (szül.: 1977)
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JEGYZETEK

1. Juha Pentikainen (1981) azonos címmel írt tanulmányában a liminalitás és hozzá kapcsolódó szim-
bólumrendszer részletes bemutatását adja.

2. A Csongrád Megyei Múzeumok 1998. november 25�27-én tartott tudományos ülésszakán az
Avatási rítusok a szegedi vízilabdacsapatnál címû elõadásomban részletesen bemutattam a kutatás
módszereit, körülményeit, a rítus egyes szerkezeti elemeit (elválasztás, eltávolítás, befogadás).
Terjedelmi okok miatt azonban nem volt lehetõségem mélyrehatóan elemezni az avatási próbá-
kat, amelyek külön figyelmet érdemelnek, mivel a liminális aktusok � mint ahogy látni fogjuk � a
rítus leghangsúlyosabb részét képezik, és kiemelkedõ szerepet játszanak az egyén és a közösség
kapcsolatrendszerének átalakításában, az új státus betöltésével járó változások problematikus-
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ságának csökkentésében. Jelen tanulmány elsõsorban ezt a hiányt hivatott pótolni.
3. A fentiekben említett státusváltozást jelölõ elemek igazából csak az adott közösség számára bír-

nak jelentéssel. Ezzel szemben például a végzõs diákok szalagjai által közvetített üzenet nem-
csak az iskola tagjai, hanem a társadalom nagy többsége számára is értelmezhetõ.

4. Victor Turner (1967:254) is kiemeli a homoszexuális elemek jelenlétét az általa vizsgált avatási
szertartásokban.

5. Malcom B. Hamilton (1998:165) szerint a testi bántalmazással okozott fájdalom egyfajta sokktak-
tikának tekinthetõ, amely az új státussal járó viselkedési normák pszichológiai hajlandóságát
segít kialakítani, drasztikusan és gyorsan megértetni.

6. Niedermüller Péter (1983:415) a lakodalom szokásegyüttesének elemzése kapcsán hasonlította
össze az egyes szakaszokat. Arnold van Gennephez hasonló következtetésre jutott, akinek si-
került megfigyelnie, hogy a különbözõ átmeneti rítusokban nem ugyanaz a fázis tölt be központi
szerepet. A temetés esetén az elválasztó, az avatási rítusokban pedig az eltávolító rítusok meg-
határozóak. A lakodalom szokáskörében a beépítõ fázis játszik fontos szerepet, mivel a közösség
érdeke azt kívánja, hogy az egyént minél zökkenõmentesebben beillesszék az új státusba.

7. Victor Turner (1997:54) kiemeli a liminalitás fegyelmezõ funkciójának szerepét, amely nemcsak a
magas státussal rendelkezõk szabályozására igaz, hanem az általunk vizsgált rítus jelöltjeire is.
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LÁSZLÓ MÓD

Initiation. The symbols of liminality by a waterpolo team in
Szeged

Many anthropologist have already delt with the problem of rites of passage. These studies mostly
were based on fieldwork and research in non-literate societies. The theoretical assumptions of Arnold
van Gennep and Victor Turner can be used to interpret the modern forms of rites of passage. This
paper will examine one type of initiation ritual on the basis of fieldwork in a waterpolo team with
Victor Turner�s discussion of liminality and its symbolism. The function of the ritual�s liminal acts is
to socialize new members to the expectations and values of the community. Thus the ritual�s aim is
to minimize the problems caused by entering of the persons, who will be members of the community
after the participation in the rite.


