
Sic itur ad aStra  63. (2013) 227–230.

Játék és művészet az ókortól a középkorig
Art du jeu, jeu dans l’art. De Babylone à l’Occident médiéval. (Kiállítási katalógus: Párizs: Musée 
de Cluny.) Dir.: Isabelle Bardies-Fronty et al. Paris, Réunion des musées nationaux, 2012. 160.

Art du jeu, jeu dans l’art, avagy A játék művészete, művészet a játékban címen volt látható 
egy gazdag játéktörténeti gyűjtemény 2012 novembere és 2013 márciusa között a 
párizsi Musée de Clunyben. Az egykori római fürdőből, valamint a clunyi apátok 
15. században épült rezidenciájából kialakított középkortörténeti múzeumnál már 
csak tematikáját tekintve sem rendezhették volna méltóbb kiállítóhelyen a tárlatot, 
amely az ókori Babilontól a középkorig mutatta be a legkülönfélébb játékok elkészí-
tését és használatát, valamint feltételezett eredetüket és elterjedésüket.

A kiállítás szójátékra épülő címét viseli a katalógus is, amelynek szerkezete 
részben a tárlat koncepcióját követi. Mindkettő esetében hiánypótló alkotásról 
beszélhetünk: annak ellenére, hogy a társas- és szerencsejátékok antik és közép-
kori európai kultúrában betöltött szerepéről és jelentőségéről számos írott forrás, 
valamint korabeli szépirodalmi mű (elég csak a középkori francia udvari regény-
irodalom egy-egy passzusára gondolnunk), sőt tudományos publikáció áll rendel-
kezésünkre, Franciaországban mindmáig nem került sor a legismertebb játékok ere-
detének és elterjedésének széles körű bemutatására. Míg a tárlatot a hagyományos, 
kronológiai szempontból lineáris felépítés jellemezte, a katalógus kétféle megkö-
zelítésmódot ötvöz: az első tematikus egység történeti dimenzióban mutatja be rö-
viden a játékok kialakulását és fejlődését, a második rész pedig tipologizálva veszi 
sorra a kiállított játékszereket. Ez a kettős megközelítés nemcsak a játékok változa-
tosságának érzékeltetésére alkalmas, hanem egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy az 
egyes játéktípusokhoz tartozó szabályok kialakulásának, fejlődésének bemutatása 
mellett az olvasó előtt felismerhetővé váljék bizonyos játékfajták permanens volta, 
közkedveltsége, amely továbbélésüket és hagyományozódásukat biztosította.

Mindenképpen kiemelendő, hogy a korábbi játéktörténeti tárlatokhoz1 képest 
a Musée de Cluny munkatársai – különösen a katalógus összeállítói – nem pusztán 
a kiállított emlékegyüttes bemutatására, de annak elemzésére is törekedtek. A ki-
advány a játékok használatának egyszerű illusztrálásán túl igyekszik feltárni és 
bizonyítani a kapcsolódó rítusok, valamint a játékkészítő mesterek és művészek, 
festők és szobrászok munkájának társadalomtörténeti jelentőségét (14). Ez a fajta 
kitekintés azért is válik hagsúlyossá, mert az elmúlt két évtized jelentős játéktör-
téneti kiállításai – akár a francia, akár a nemzetközi közegre gondolunk – inkább 
csupán egy adott kor bemutatásának, vagy egy bizonyos játéktípus fejlődésének 

1 A teljesség igénye nélkül: Echecs et tric-trac (Mayenne, 2012); Games of Kings (New York, 2011–2012); 
The Lewis Chessmen Unmasked (Egyesült Királyság, 2010–2011); Jeux de princes, jeux de vilains (Párizs, 
2009); Spielwelten der Kunst: Kunstkammerspiele (Bécs, 1998); Jouer dans l’Antiquité (Marseille, 
1991–1992); Pièces d’échecs (Párizs, 1990).
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szenteltek figyelmet. Az Art du jeu, jeu dans l’art századokat átfogó kontextusba 
helyezi a különböző játéktípusokat, ebből adódóan pedig sokkal inkább alkalmas a 
játékok társadalomtörténeti vonatkozásainak bemutatására is.

A katalógusban a francia, brit, német, olasz és török közgyűjteményekből válo-
gatott játékszerek közül azok leírása is helyet kapott, amelyekre a kiállításon csak 
kevés hangsúly eshetett. A szerkesztők elsőként, öt fejezeten keresztül, kronológiai 
sorrendben tekintik át a játékok fejlődését. Minthogy az idő természetes módon a 
technikai kivitelezés tökéletesedését, továbbá a mind összetettebb játékszabályok 
kialakulását és rögzülését is magával hozta, a kötetet tanulmányozva a viszonylag 
egyszerű felépítésű játékoktól az egyre aprólékosabban kimunkált emlékeken ke-
resztül eljutunk a művészien kidolgozott, különleges szabályokkal rendelkező tábla-
és kártyajátékokig.

A Párizsban kiállított középkori játékok – a korra általánosan jellemző módon2 –
antik formákból táplálkoztak, ezért funkciójukat tekintve igazodtak a korábban ki-
alakult játékfajtákhoz és a hozzájuk kapcsolódó hagyományokhoz. Ugyanakkor a 
szóban forgó tárgyegyüttes is igazolja Johan Huizinga megfigyelését, miszerint a 
középkor felé haladva egyre nagyobb teret kapott a szimbolikus gondolkodásmód. 
Ennek megfelelően a játékok nem funkciójukban változtak meg, hanem kifejezőbbé 
váltak, az egyszerű és a nonfiguratív formák fokozatosan adták át helyüket a pre-
cízen kidolgozott játékszereknek. Nőtt a játéktér jelentősége is: ennek megszentelt 
helyként való felfogása3 kifejezi a játék és a játszási tevékenység szociokulturális 
szerepét. A játéktér különleges eszmei értékkel történő felruházását szemlélteti a 
sakk korszakokon átívelő fejlődése. A caillois-i tipológiában az agon játékok „töké-
letes példájaként” említett4 sakk története nem csupán azt szemlélteti, hogy a non-
figuratív, geometrikus ábrákkal díszített bábuktól indulva a 12. században már 
egyre határozottabb igény jelentkezett a figuratív, kifejező, életszerű ábrázolás 
iránt, hanem azt is, hogy a sakktábla művészi kidolgozása, színesítése5 is egyre 
nagyobb jelentőséget nyert a késő középkor felé haladva. A katalógusban közölt 
kiállítási darabok a 15. századra mind kifinomultabbakká váltak. Különösen igaz 
ez bizonyos bábukra, például a királyra és a királynőre, feltehetőleg a hozzájuk 
társított nagyobb eszmei érték miatt. Beszédes, hogy ebből a két bábutípusból maradt 
fönn a legtöbb míves darab, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a ko-
rabeli gyűjtők minden bizonnyal elsősorban az értékesebb emlékeket igyekeztek 
megszerezni, ami magyarázatul szolgálhat arra, hogy jóval kevesebb egyszerűbb 
bábu maradt fenn az időszakból. A sakk különleges szerepéről árulkodik, hogy 
mind a kiállítás, mind a katalógus külön részt, illetve fejezetet szánt a bemutatására 
(28–34, 74–84; összevetésül: a táblás játékok együttesen kaptak egy önálló fejezetet). 
Ezeken az oldalakon mindenekelőtt a játék történetének fordulópontjait emelik ki, 
végigkövetve a sakk útját a 11. század eleji első európai említésétől az iszlám világ-
ban való elterjedésén és a keresztes hadjáratok révén való „európai felfedezésén” 
keresztül a Musée de Clunyben is kiállított érett, illetve késő középkori, spanyol- és 
dél-franciaországi táblákig és bábukig.

2 huizinga, 1979. 162.
3 huizinga, 1990. 18.
4 cailloiS, 1995. 46.
5 A középkor színízlésének változásai szintén figyelemre méltóak!
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A játéktörténet határain túlmutató kultúratudományi következtetések is le-
vonhatók annak elemzése révén, hogy a különböző korokban mennyire voltak 
elterjedtek (népszerűek) az egyes játéktípusok. Roger Caillois játéktipológiájára6 
támaszkodva és a Párizsban összegyűjtött emlékegyüttest figyelembe véve megfo-
galmazható, hogy az antikvitásban és a középkorban a mimicry és az ilinx helyett 
inkább az agon (sakk, dáma stb.) és az alea (kártya- és szerencsejátékok) osztályába 
tartozó játékok voltak kedveltek. Az utóbbi két típus elsősorban a szellemiségét 
tekintve különbözik egymástól: míg az elsőben a győzelem szinte kizárólag a részt-
vevő valamely szellemi adottságán – gyors észjárásán, helyzetfelismerő képességén, 
emlékezőtehetségén – múlik, addig az utóbbi típusba tartozó játékok esetében a 
résztvevők aligha tudják befolyásolni a végeredményt. Minthogy az alea kategóriá-
jába tartozó játékokban a győzelem sokkal inkább a szerencse műve, a minden játék 
lényegét jelentő izgalom, feszültség és bizonytalanság is leginkább erre az osztályra 
jellemző. Bár – mint fentebb szó esett róla – a vizsgált századok során a két típus 
elterjedtsége kiemelkedik a többi játék köréből, az alea és az agon egymáshoz viszo-
nyított népszerűsége is ingadozott: míg az antikvitásban a versengésre épülő játékok 
domináltak (ennek oka talán a verseny kultúrfunkciós szerepében keresendő7), 
addig a középkorban inkább a szerencsejátékok dívtak. Ebben komoly szerepe volt 
a 14. századtól kezdve elterjedő kártyajátékoknak, amelyek közül valódi remekmű-
veket sorakoztattak fel a tárlat kedvéért (34–37).

A katalógus második tartalmi egységét a kiállított tárgyak lajstroma foglalja 
el. Az egyiptomi kultúrától a középkor végéig bezárólag olyan különleges tábla-, 
kártya- és sakkjátékok, valamint kiegészítőik – bábuk, apró botok, érmék, figurák –
láthatók ezeken az oldalakon, amelyek változatos anyagokból (kőből, márványból, 
elefántcsontból) készülve egyedi megmunkálás és díszítés után nyerték el végső 
formájukat. A színes illusztrációk mellett minden kiállítási darabot részletes be-
mutatószöveg kísér, amely az adott játékszer vagy -elem eredetének és keletkezési 
idejének meghatározásán kívül a használatához kapcsolódó szokásokat is igyekszik 
megvilágítani.

Külön érdeklődésre tarthat számot A játék régészete (L’Archéologie du jeu, 100–106) 
című alfejezet, amely az archeológiai feltárások során alkalmazott új keletű azono-
sítási módszereket ismerteti. Az 1990-es évek végétől kezdve több nagyobb ásatás 
terepe is 10–11. századi emlékeket rejtő lelőhely volt. Ezek egyike során került 
felszínre az a mintegy száz darabból álló sakk- és játékkocka-gyűjtemény, amely 
minden bizonnyal főúri megrendelésre készülhetett. A lelet gazdagsága láttán fel-
vetődött a lehetősége annak, hogy a pallérokon, szobrászokon és festőkön kívül 
akár játékkészítésre specializálódott mesterek is állhattak a középkori Francia Ki-
rályság főnemesi birtokainak szolgálatában. Az eset példázza, hogy a játéktörté-
netben több lehetőség rejlik, mint amennyit eddig számára tulajdonítottak, hiszen 
olyan interdiszciplináris (régészet, művészettörténet) együttműködésre alkalmas 
terület, amely új társadalomtörténeti eredményekkel is kecsegtet. Ehhez hasonlóan 
a játéktörténeti kiállítások száma is indokolatlanul szerénynek tűnik: a Musée de 
Clunyben a dobókockákat és rozmáragyarból faragott sakkfigurákat rejtő vitrinek 

6 cailloiS, 1995.
7 huizinga, 1990. 41.
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körül ugyanolyan tömeg tolongott, mint a közkeletű látványosságként számon 
tartott lovagi páncélok és szárnyasoltárok előtt.

Arató Anna
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