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JÁTÉK ÉS ЕSZTÉTIKUM  

Grastyán Endre: A játék neurobioló-
giája. Akadémiai Kiadó, Budapest,  
1985  

„És tudom, mint a kisgyerek,  
csak az boldog, ki játszhat.  
Én sok játékot ismerik,  
hisz a valóság elpereg  
és megmarad a látszat."  

(József Attila: KöПnyú, fehér ruhában)  

Az esztétika egyik kérdése a játék  
és az autonóm esztétikai érték ű  ob-
jektivációk viszonya, úgy is, hogy  
vannak-e esztétikai elemei ,a játék-
nak, s úgy is, hogy az esztétikum gyö-
kerei, csírái fellelhet ők-e a játékban. 
Spencer és Groos — Schiller érvelé-
sét mintegy folytatva — úgy vélték,  
hogy a művészetek eredetére azáltal  
deríthetünk fényt, ha felismerjük:  a 
játék — már az állatvilágban is  —
a felesleges energia szabad kiélését ön-
célú élvezetként hivatott biztosítani,  
érdek nélküli tevékenység formájában  
realizálódva. S ez azért lényeges, mert  
a művészi alkotótevékenység lényege  
ugyanez.  

Grastyán Endre a tanulás biológiai  
problémáival foglalkozó idegélettanász,  
aki kёnyve bevezetojeben Huizinga, 
Platón, Schiller, Neumann és Mor-
genstern, Eigen és Winkler nevét em-
líti, akiknek munkássága a játékelmé-
let területén feltétlenül érdekes és inspi-
ráló. Őt magát is befolyásolták az  
említett szerz ők nézetei, ám a vizs-
gálni kívánt jelenséget nem az ő  néző -
pontjukból tárgyalja. Eredményei be-
mutatását megel őzően Grastyán még-
is visszamegy a források egyikéhez,  
Huizinga vélekedését a játék —  szá-
mára kiindulást biztosító — szabatos  
definíciójaként fogadja el. Eszerint:  
„a játék Olyan viselkedésforma, ame-
lyet az organizmus minden közvetlen  
belátható haszon nélkül, spontán és  
ismétlődő  jelleggel, önmagáért végez."  
A pécsi professzor játékkoncepciója  
szerint a játékfunkció a h őszabályo-
zással rendelkez ő  fajok sajátja. Sze-
rinte a játékhoz elengedhetetlenül  

hozzátartozik a létfenntartás elementá-
ris szükségletétől mentes, különös at-
moszféra. S ha ez megvan, akkor a  
játékot egy eksztázisig fokozódó öröm-
érzés kísérheti.  

Grastyánnak meggyőződése: a já-
ték „a motiváció aspektusából közelít-
hető  meg a legeredményesebben", s  
épp ebből az aspektusból szemlélve  
válik fontossá, milyen összefüggés  
van a játék és a játszó organizmus  
aktiváltsági szintje között, hogy bizo- 
nyos 	aktiváltsági szint kiváltja-e,  
vagy 	esetleg csak kíséri a játékot.  
Grastyán társítja magyarázatában  
gátlást és az izgalmat, az averzív (fé-
lelmi), negatív emocionális és a pozi-
tív, motiváló, érzelmileg is ösztönz ő  
állapotot. A gátlás paradox, funkció-
fokozó hatását regisztrálva magyaráz-
za meg kísérletei helyes értelmezését:  
„A gátlás és izgalom ütközése kap-
csán előálló feszültségi állapotoknak  
és az így indukált pozitív motivációs-
emocionális állapotnak a dinamikája  
sokkal gyakoribb eszköze az intenzív  
élvezetszerzésnek  mint ahogy első  pil-
lanatra gondolnánk. Lényegében ez  a 
mechanizmus nyilvánul meg fűszere-
ink többségének, a keser űnek és fáj-
dalmasnak (paprika, bors) étvágyfoko-
zó hatásában, az ellenállásnak vagy  
látszatellenállásnak a sze хuális  moti-
váciб  gerjesztésében, a ragadozónak  
prédával való játékában vagy a ve-
széllyel való kacérkodásban."  

Nem kerüli el figyelmét az az el-
lentmondás sem, hogy a félelem és az  
élvezet egymást kölcsönösen kísér ő  s  
eleve feltételez ő  momentumok; az in-
tenzív örömérzéssel kísért játékban is  
Jelen van a félelem. Másrészt ural-
kodб  nézet, hogy a játék csak biz-
tonságos, félelemmentes szituációban  
jelentkezik. E két ellentmondó interp-
retációt illet ően Grastyán az el őbbit  
támasztja alá érvekkel: az anyaállat-
tal együtt tartott kölykök etetés el őtt  
gyakrabban játszottak ketrecükben, 
mint utána. Másrészt tipikus a kísér-
leti állatoknál, hogy a félelem ellen  

miután azt kísérletileg létrehozták  
az állatok automatikusan játékkal  
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mint örömszerző  tevékenységgel véde-
keztek. (A félelem és az öröme fur-
csa együttléte ugyanakkor nem ér-
vényteleníti azt az alaphipotézisként  
megfogalmazott kikötést, amely sze-
rint a játékhoz elengedhetetlenül hoz-
zátartozik a létfenntartás elementáris  
szükségleteit ől való mentesség! Ezt  
Grastyán többször kiemeli, akkor is  
p1., amidđn a játék előfeltételeként a  
relatív biztonságot és az esszenciális  
létszükségletek hiányát említi.)  

Úgy érezzük, termékeny analógiák  
kibontását ígérheti egy természettudo-
mányos-kísérleti szérián alapuló el-
méletalkotás és egy pusztán filozo-
fikus-elméleti elméletképzés bizonyos  
eredményeinek egymás mellé állítása.  
Az utóbbi esetben Freudra gondol-
tunk, pontosabban a freudi halálvágy— 
életösztön 	ambivalenciájára. Ez az  
érett Freudnál 	éppúgy együtt futó,  
egymást kölcsönösen feltételez ő, s egy-
más hatását bizonyos , mértékig köl-
csönösen mérsékl ő  törekvés, mint  a 
Grastyán által konstatált félelem—öröm-
érzés.  

Esztétikai szempontból sem közöm-
bös, hogy összefüggést kell észreven-
nünk gyermekeknél a játékosság és a  
divergens (felfedez ő-újító jellegű) gon-
dolkodásmód között.  

Grastyán szerint a játék szükséges-
ségéről nehéz egyértelm űen nyilatkoz-
ni. Luхusfunkciónak is tekinthet ő ,  

olyannak, amelynek megléte nem szük-
séges az organizmus életben maradásá-
hoz. Az is figyelembe veend ő  azon-
ban, hogy a játéklehet őség teljes hiá-
nya vagy korlátozása „súlyosabb kö-
vetkezmenyekkel jár, mint ahogy el-
méletileg elvárnánk".  

A szerző  említi: „A játék m űvészi  
változataiban a tartalomnak formába  
kényszerítése, az ennek kapcsán tá-
madó feszültség és oldás vibrációja az  
a mozzanat, amely a játék varázsla-
tos aunoszféráját megteremti". Azt  
hisszük, esztétikailag teljesen releváns  
az idézett kijelentés.  

E citátum is ahhoz a meghatározás-
hoz vezet el bennünket, amely —
Huizingától kiindulásként átvett ől el-
térően — immár Grastyán alkotása.  
Eszerint: „a játékot olyan funkció-
ként definiálhatjuk, amelyben az or-
ganizmus egy kívánt, természetes vagy  

kreált cél elérése elé saját maga ál-
lít akadályokat, és ezzel az intenzív  

örömérzés indukciójának tetszés sze-
rint reprodukálható feltételét teremti  
meg."  

A játékot elemezve tehát az eszté-
tikum kérdéseinek némelyikét, a mű-
vészetek egyik forrásvidékét is felde-
ríthetjük, épp ezért érdekli a játék-
kutatás az esztétikát is.  

BALOGH Tibor (Szeged)  

sZ1NHAZ  

STERI JÁDA 

A Sterija Játékok nem diagnosztizál, nem ad látleletet, mindössze —  

s ez semmiképpen sem kevés vagy mellékes — a legjelent ősebbnek, a leg-
jobbnak ítélt előadásokat gyűjti hat-nyolc fesztiváli estén csokorba. 
Felhívja a figyelmet azokra a produkciókra, amelyek ezt megérdemlik, 
amelyek művészi, tartalmi vagy egyéb vonatkozásban az átlag fölé emel-
kednek. Nyilatkozataiból látjuk, így tekint a rendezvényre Vasja Pre-
dan, ljubljanai kritikus, az idei év szelektora, aki nem mindenáron azon 
ügyködött, hogy — tematikus, szemléletbeli, probléma vagy akár stílus 


