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A játékosság erénye
Írásunkban arra teszünk kísérletet, hogy a mindennapos, vagy éle
tünket akár hosszan (esetleg végig) kísérő játékos késztetésnek és
cselekvéseknek a szokottnál nagyobb "rangot" javasoljunk. Ezt a
késztetést - a klasszikus erények analógiájára - fejleszthető, fej
lesztendő jelenségnek tekintjük, melyből a "játékosság erénye" ki
fejlődhet. Úgy gondoljuk, hogy ennek a pseudo-erénynek az em
beri élet igen sok meghatározó dimenziójában - halálunkig 
hatékonynak kellene lennie.

A játékot a közvélekedés nagyobb része a szórakozás műfajához
kapcsolja, szembeállítva azt a munkával, tanulással, mindenféle
"komoly" tevékenységgel. Az antropológia és a nevelés szakembe
reivel egyetértésben azonban azt állítjuk, hogy a játéknak az em
beri személyiség fejődésében, az emberi kapc solatok kialakításá
ban, működtetésében, a magány feldolgozásában, a fizikai egészség
fenntartásában, a szórakozásban nélkülözhetetlen szerepe van . Más
vonatkozásban a játékosság ugyanolyan fejleszthetőkészség, mint
a tanulásé és a munkáé, s mint a hagyományosan értelmezett eré
nyeké. Ezért játszani: "erénygyakorlat" (is); a játéktól tartózkodni
(súlyos ok nélkül, huzamosabb ideig): bűn. - Am még tovább is kí
vánunk lépni: a játékosságnak az Istenhez fűződő kapcsolatunkban
is komoly, de gyakran elfelejtett szerepet tulajdonítunk.

A játékosság "erényéhez" a játékfogalma felől közelítünk.A közbeszéd
ben szereplő játék-fogalom azonban túlzottan elmosódott, ezért
csak lényeges szűkítéssel tudjuk behatárolni azt a teret, melyen be
lül a játék számunkra kezelhetőbbfogalmát kialakíthatjuk. (A játék
itt vázolt fogalmának nincs köze a matematikai játékelmélethez.)

Ebben az írásban a játékok között - meglehetős egyszerűsítés

sel- magányos (szoliter) és dialogikus (páros vagy közöss égí) for
mákat különböztetünk meg. Más szempont szerint küzdő és alkotó
játékról beszélhetünk, a "kevert" formákat is megengedve.

Azok a kritériumok (jellegzetességek) közül, melyek a játék leg
fontosabb jellegzetességeit leírják, céljainknak megfelelőenöt 
ám csak erre az írásra vonatkozóan érvényes - kritériumot eme
lünk ki.

- A játék érdek-nélkü íi, azaz haszon-talan.
- A játékcél-talan, sarkított megfogalmazásban: ajátékcélja maga

a játék.
- A játék során, ha érdek nem is, valamilyen érték mindenképen

megjelenik. A játék terében és a játékosokban "bennmaradó" értéke
ket a játék .hozam ának" nevezzük. (Ilyen lehet például a szolidaritás.)
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- A játék lényegileg kreatfv jellegű. Minden játékhoz kapcsolható va
lamilyen szabályrendszer, akár alkalmi, akár előre rögzített, de a já
téknak leglényegesebb eleme mégis az, ami a szabályok által kijelölt
játéktéren belül történik ugyan, de nem azok által irányítottan, hanem
a játékosok képzelőereje,kreativitása által meghatározott módon.

- A játék egyfajta transz-cendens tulajdonsággal bír. Ezen most,
tág értelemben, a mindennapi (a "reális", a cél-, a szabály- és érdek
vezérelt) életállapotok határeseteire, az emberi korlátokat feszegető,
vagy azokat átlépő, ám azok értékét nem tagadó megnyilvánulá
sokra gondolunk. Figyelmünket tehát nem csak és nem föltétlenül
a szoros értelemben vett transzcendens, azaz a hitbéli-vallási jelensé
gekre fordítjuk.

A fenti kritériumok segítségével azonosítható játékokat "tiszta játé
koknak" nevezzük. Meg kell jegyezzük azonban, hogy tiszta játék
csak az absztrakciók virtuális terében létezik.

A következőkben szabadjára engedjük a játék fogalmából eredő
gondolatainkat, a fent jelzett kritériumok mentén.

"Ez csak játék!" - így szólunk olyan foglalatosságról, melynek
nincs realizálható haszna és átgondolt célja. Mi pedig pontosan ilye
nekre figyelünk, ám az elmarasztaló "csak"-ot a dicsérő "már"-ra
cseréljük, hiszen játszani - önmagában is jó; a játékost a játe'k különös
szentsége vezeti.- "Melléktermékként" természetesen felüdülés, ki
kapcsolódás, megbékélés, esetleg díjazás, hírnév stb. is tapadhat
hozzá, de amilyen mértékben elsóbbséget nyernek ezek az elemek,
annyira veszít a játék a tisztaságából. (Ezért kérdéses, hogya küz
dősportok bizonyos formái, és különösen a mai olimpiai játékok
beleférnek-e a tiszta játékokra szabott elvárások terébe.) A játe'kosság
tehát "sui generis" készség, azaz nem sorolható be a szocializáció, a
szórakozás és időtöltés, az érvényesülés, a hasznosság, az egész
ségápolás stb. fogalmi hálóiba, bár mindegyikük számára kikerül
hetetlen szolgáltatásokat kínál; minél tisztább a játék, annál többet.
Megfelelőidőt is kíván, sőt követel magának!

A játék szuverenitására jellemző,hogy bizonyos helyzetekben a
szerepek felcserélődnek:nemcsak a játékos játszik, hanem a játék
is a játékossal. A játékos annyira átadja magát a játéknak, hogy már
nem is gondolhat arra, hogy "én most játszom".

Az etológusok felhívják a figye1münket arra, hogy a fejlettebb állatok
látszólagosan játékos viselkedése a szocializáció és különösképpen
a felnőtté válás elengedhetetlen eszköze; ezeknek tehát egzisztenci
ális "céljuk" van. Nem csak játékból játszanak. - Ez a megállapítás,
megfelelőátértelrnezéssel igaz az emberre is. A játék során az ember,
s főként a gyerek nagyobb mozgáskészséget, önismeretet, empatikus
készséget, magatartási módokat stb. sajátít el, tehát a személyiség fej
lődésének főútvonala ezen a jelenségvilágon is áthalad. Játszani -
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ebben az összefüggésben - annyi, mint kitenni magunkat az ár
tatlan véletlenek sodró áramlatainak. A véletlennek szerepe felbe
csülhetetlen, nemcsak kozmikus vonatkozásban, hanem az em
berré, érett személlyé válás folyamatában is. - Merésznek tűnő

állítás: a játék fontossága és súlya összevethető,sőt talán egyen
rangú az erkölcsi jellegű önneveléssel, bár egészen más"pályán"
működik.- A játékos elem tehát nem egy felszínes, dekoratív elem
az ember világában, hanem az "így-teremtett-Iétünk" lényegi ösz
szetevője. (Így-teremtett-Iét: mert nehéz lenne elhinni, hogya je
lenlegi világ az egyetlen lehetséges.)

A transz-cendencia kritériumát - általában - olyan dimenziók ten
gelyében keressük, melyben az ember, az életének valamilyen te
rületén, természetes képességeinek határát túllépővagy annak lát
szó teljesítményt nyújt. Ilyesmivel más területeken, például a
művészi alkotások, a tudományos teljesítmények, az erkölcsi ma
gatartás területein találkozhatunk. Hasonlóak ehhez a szerelem bi
zonyos pillanatai, az életadás eseményei, a szülői szeretet rövidebb
vagy hosszabb periódusai, a természetre rápillantó csodálkozás bű
völete, a természeti törvények csodálata (Kant), s talán még sok más
esemény, állapot is. Ezekhez hasonló magasrendű,,létállapotot" ke
resünk a tiszta játékban.

A játék akkor és olyan mértékben tér rá a transz-cendencia útjára,
amikor és amennyiben a szabadság (a döntések lehetősége és kész
sége) dominanciáját biztosítja a játékos számára. A szabadság kreati
vitást s ugyanakkor elkötődésthoz magával: a játékost megszaba
dítja attól, hogy belső (és néha a külsö) kényszereknek rabszolgája
legyen. Excentrikus erejével egyfajta "lebegés" terébe röpíti a játé
kost, melyet az alkotói szabadság teréhez hasonlíthatunk. A játék
ban a szabadság "terének" pedig nagyságrendekkel felül kell múl
nia a szabályok által tilosként jelölt területet.

A játékosság azenelegmélyebb tartományához tartozik. Nem véletlen a ki
fejezés: "zongorajáték", "hangszeren játszani" stb. Egy-egy szerzőnél

megfigyelhető, hogy minél "komolyabb" darabjáról van szó, annál
több játékosság fedezhető fel benne. Többszólamú zenéjükben nem
lehet észrevétlenül hagyni a szólamok egymással történő labdajátékát,
de egyszólamú darabjaikban az egymást követő zenei mondatok is
egyfajta játékot játszhatnak. (Számomra ez J. S. Bach prelúdiumainak
hallgatása során vált nyilvánvalóvá.) - Mindenfajta táncban, külö
nösen a páros-vagy közösségi táncokban is lényeges szerepet játszik
a kötött formákat elevenné tevő játékosság, pajkosság, a "kapok 
többet adok" jászmáinak változatos formáival. A kreativitást itt sem
zavarja a szabályokhoz (kísérőzene,lépésformák, táncrend) való szi
gorú ragaszkodás. (A humorhoz és a neveléshez tapadó játékosság
mélyebb elemzést érdemelne - ettó1most eltekintünk.)
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Az emberek közötti kapcsolatnak többféle játékos formája létezik,
ám a beszélgetést rendszerint kihagyjuk ezek felsorolásából. Pedig
nem nehéz felfedezni, hogy a beszédnek az a forgatókönyve, melyet
beszélgetésnek nevezünk, kielégíti a játék fenti kritériumait. Nincs
kifejezet célja; elvileg semmi haszon és érdek sem fűződikhozzá; s
"hozama" a résztvevők körén belül marad. Szabályrendszere na
gyon laza (különböző"játszmák", formák jó értelemben is léteznek),
viszont a kezdeményezésnek, szabadságnak tág teret biztosít. Léte
zik - talán nem is olyan ritkán - alkotó, teremtő beszélgetés; az
irodalomtörténet, de saját emlékezetünk is tanú erre.

A szeretetben kifejezetten vagy rejtőzve,de mindenképen jelen van
a játékosság, mint kreatív, dialogikus, személyre szabott, derűt hozó
és fájdalmat csillapító, és ismételhetetlen, szituatív elem. Nem min
dig jut el a látható színpadig, a szeretet , tétje" néha oly nagy, hogy
eltakarja a játékteret. Amikor azonban a szeretet napfényre jut,
akkor a játékosság is színre kerül; szinte szükségszerűenés önkény
telenül önti el azt a meglepetések ezernyi színével. - A szeretetnek
különösen "testreszabott" formája a szerelem; az igazi szerelembó1
sohasem hiányozhat legalább egy csöppnyi játékosság. Sőt, a sze
relmi láz csúcsán érheti el legszebb formáit. - Ez a kapcsolat meg
fordítható; a dialogikus játékban mindig van valami szerelem-szerű,

Lehet-e fellelni, kell-e keresni a játe1cosságot az imádság történelmében?
- Erre ellentmondó válaszok állnak készenlétben. IGEN: gondol
junk például Szent Ferencnek tulajdonított betlehemekre, ezekbőlki
induló betlehemi játékokra, a középkori misztériumjátékokra, a ka
rácsony családi (és néha templomi) ünneplésére. Valami játék-szerű

gyakran vegyül a hosszabb zarándoklatok paraliturgikus készlete
ibe is. - NEM: a keresztény vallás, főként az erősen intellektualizált
áramlataiban kifejezetten idegenkedik a játékosság bármilyen for
májától, s távol tartja azt az imádság minden gyakorlatától.

Pedig a magánimádságokban (van ilyen?) Isten és ember dialó
gus-játékot játszhat. Ha a magánimádságnak pontosan meghatáro
zott célja van (kérés, hálaadás, dicsőítés, bűnbánatkifejezése stb.),
akkor az ima az emberi szándék és reflexió szintjén egyirányú. Ha
azonban nincs ilyen előre meghatározott "forgatókönyv", és inkább
a mindennapi gondolataink, érzelmeink, aktuális problémáink öt
letszerű "bemutatása" történik - vagy éppen "csak" Isten jelenlété
ben kívánunk elidőzni,akkor válik az ima igazi (legigazibb) dialogi
kus játékká, "beszélgetéssé Istennel". Ilyen állapotban fedezheti fel az
ember a - bújócskát kedvelő- Isten találékony válaszadási formáit
és gyakran változó, mindig új beszéigetési stratégiáját.

Meggyőződésünk,hogy a játékot - az imádság meglévő for
máihoz illesztve, vagy azokat a játékosság felé nyitottá téve, akár
még eruptív töltését is biztosítva - az imádságos életünk lényegi
elemeiként kellene befogadnunk.
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Most érkeztünk el annak a meggyőződésünknek a küszöbére, amit
eddig rejtegetni igyekeztünk: a játék forrásait Istennél kell keresnünk.
Nem abban az értelemben, hogy Isten szokatlan játékos felbuzdulá
sában egyszerre csak megteremtette a világot, hanem úgy, hogy a já
tékot lényeges elernként teremtette bele a világba. Játék nélkül nincs
élhető világ és nem lehet reális világképünk sem. Sőt: istenképünk és
a Velevaló kapcsolatunk sem lehet teljes, ha a játékosság végtelenbe
vetített analóg formáit nem igyekszünk megsejteni az isteni Arcon, és
az imádság dialogikus perceiben nem perdülünk néha egyfajta játé
kos táncra. A játékosság a "játékos" Isten arcmását viselő ember lé
nyeges készsége; a játék ennek a készségnek megnyilvánulása.

A játékosság transzcendens (Istenhez fűző és fűződő) "erény",
mert az analógia szálait tágítva, Isten is "szeret játszani". Ezt a tu
lajdonságát azonban - Isten felé kiáltott fájdalmaink tükrében 
nem mindig látjuk. Ennek ellenére a teremtés egésze, a földi éle
tünk idejével együtt is, egy nagy, isteni játéktérnek tűnik, melyben
nekünk is szabad boldogan játszanunk, ha a belépőt a nyolc (vagy
sokkal több) boldogság egyikére már megváltottuk.

Úgy tűnik, hogy az eddigi erőfeszítéseinkellenére a játékosság ne
hezen sorolható be a természetes és természetfölötti erények hiva
talos kánonjába. Mintha egyfajta "exterritoriális" minősége lenne
az emberi életben, s nemcsak az erkölcs, hanem a racionális életve
zetés vonatkozásában is. Mintha nem tudnánk méltányos helyet
biztosítani számára az Isten és minden isteni felé törekvő ember
életében. Mintha nehezen lenne kapcsolható hozzá egyfajta erköl
csi minőség a jó és a rossz közötti polaritásban.

Négy meggondolásból hajlunk mégis arra, hogy ezt a minősítést

- bár idézőjelesen, a "pseudo" címke használatával- megtartsuk
és javasoljuk. Először azért, mert a játék labdája gyakorta gurul át az
erkölcs térfelére. Negatív értelemben mindenképen: léteznek eleve
gonosz (például a gladiátori, a piramis) játékok. Másodszor azért,
mert - a természetes erényekhez hasonlóan - tanulható, tanít
ható, gyakorolható, fejleszthető.Harmadsorban a szülők és a nevelők

általános tapasztalata szerint más erények elsajátításához a legrö
videbb, ugyanakkor leghatékonyabb út a játékos "begyakorláson"
keresztül vezet. A játék igen sok erény katalizátora. Negyedikként
újra idézzük fentebbi gondolatunk végkövetkeztetését: játszani is
teni dolog; Isten szeretne II játszani" is velünk.

*
Boldogok, akik szeretnek játszani, mert Istennek pihenőidőtbizto
sítanak, s mert megbékélnek egymással, legalább a játék idejére (ősi

olimpiai játékok). A játék során mindig a hetedik nap virrad ránk:
a játékosság a hetedik napeltöltésének erénye.
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