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Lo vak a csolnakban
Ada lé kok a mo dern fér fi as ság ki ala ku lá sá nak vizs gá la tá hoz*

Ha das Mik lós

* Köszönettel tartozom Lázár Istvánné Horák Máriának, hogy kutatómunkájával segítette e
cikk létrejöttét.

1 A Ló te nyész tő Tár sa ság ról (me lyet, jel lem ző el szó lás sal „Lóversenyző” Tár sa ság ként ne vez 
meg egy ké sőb bi mű vé ben – vö. Viszota 1904: 24) nem vé let le nül ír ja Szé che nyi 1828-ban, hogy 
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„Már vagy 8 nap ja, hogy ide érkezénk – s né hány nap után vég re a fel sé ges 
Du na ki fo lyá sá ig a ten ger be és on nan Constantinápolyba indulandunk. 
Azonban a baj nem nagy és ha fá radt ság gal, ál do zat tal is – sem mi ért nem 
adnám, hogy ezen di cső vizcsatornát átevedztem, mely egy kis jó aka rat tal 
magyar ho nun kat ke vés évek után egy szá za di fel emel ke dés re bír hat ná. Nem 
ta ga dom, so kat szen ved tem és le het is kép zel ni, nem kel le mes, for ró ság ban 
he ver ni a leg na gyobb hő ség ben mil lió szú nyo gok közt, egy szűk desz ka haj lék 
alatt – messze min den segítségtül, or vos és sze rek, de még tűr he tő ele del nél kül 
– a Du na kö ze pén. Azon ban szí ve sen megennyit szen ved nék, ha fáradozásink
ha zánk ra néz ve, és min den be csü le tes ma gyar ál tal óhaj tott gyü möl csö ket
érlel het né nek. Ezen tárgy oly ne ve ze tes mind tes ti, mind lel ki elő me ne te lünk
vé gett, hogy fér fi as meg pen dí té se (az én ki eme lé sem: H. M.) mind nyá junk nak 
leg szen tebb kö te les sé ge”

(Gróf Szé che nyi Ist ván le ve le Galacból [Galati] 
Döbrentey Gá bor nak 1830. jú li us 27-én, idé zi SII 204).

A ló ver seny meg je le né se szer ves foly ta tá sa a va dá szat nak és a fal ka va dá szat-
nak. E te vé keny ség ben ugya nak kor már olyan je gye ket is föl fe dez he tünk, ame-
lyek nem csu pán be tel je sí tik, il let ve radikalizálják a fal ka va dá szat tal el kez dő-
dött fo lya ma tot, ha nem ah hoz ké pest mi nő sé gi leg új ele me ket is tar tal maz nak. 
Míg ugya nis a „fal ká zás” nem több an nál, ami: a sza bad idő kel le mes el töl té se, 
szó ra ko zás, tár sa sá gi össze jö ve tel, ad dig a ló ver seny ért va ló mun kál ko dás tét je 
túl mu tat ön ma gán: az erő fe szí té sek vég ső so ron a nem zet föl emel ke dé sét szol-
gál ják. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy mi köz ben a ne mes urak a ló ver se nye ken 
leg föl jebb évi egy-két na pot töl te nek, ad dig az „üggyel”, il let ve a hoz zá kap cso-
ló dó szer ve ző te vé keny ség gel ren ge te get fog lal koz nak.1 A ló ver seny elem zé se 
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(1. folyt.) be lő le „egye lő re egy ál lat te nyész tő-tár sa ság fog ala kul ni, eb ből pe dig legközelebb gaz-
da sá gi egye sü let fog ki fej lőd ni, a mi re földmives or szá gunk ban nagy szük ség van” (Viszota 1904: 
24). 1830-ban a gróf „ide ig le nes” el nök le té vel va ló ban meg is ala kul az „Állattenyésztőtársaság”, 
mely nek cél ja „a lo vak, ju hok, szar vas mar hák és más há zi ál lat ok te nyész té sé nek elő moz dí tá sa s 
az ezt elő moz dí tó esz kö zök (mint a ló ver seny, ki ál lí tás, vá sár) is tá po lá sa (…), pa raszt kanczák 
ju tal ma zá sa, lóárverés, lóiskola tar tá sa, or szá gos méneskönyv szer kesz té se” (Viszota 1904: 26). 
Szé che nyi 1833-ban azt is ja va sol ja, hogy az egye sü let a fel sé get kér je föl párt fo gás ra és egy 
ál lan dó díj ala pí tá sá ra. A tár sa ság ból 1835-ben lesz „Gaz da sá gi Egye sü let”, mely „ki ter jesz ti 
mű kö dé sét a me zei gaz da ság összes ága i ra két alosztálylyal: a) ál lat te nyész tő osz tály (a ló ver-
sennyel) és b) a gaz da ság egyéb ága it ma gá ban fog la ló osz tály. (…) Az 1840. jú ni us 3-iki köz gyű-
lé sen pe dig ha tá ro zat ba ment, hogy a ló ver seny választassék el a Gaz da sá gi egye sü let től. (…) Az 
el vá lás után az ál lat te nyész tés meg ma radt to vább ra a Gaz da sá gi egye sü let ha tás kör ében. Ez 
idő től kezd ve 8 al osz tá lya volt az egy let nek, az egyik nek, a se lyem te nyész té si nek Szé che nyi volt 
az el nö ke” (vö. Viszota 1904: 27–29). 

A ló ver se nye ken töb bek kö zött az aláb bi sze mé lyek vi sel nek „pá lya tiszt sé ge ket mint ste war-
dok: Es ter házy Mi hály, Kár olyi La jos, Lamberg Ru dolf gró fok, Wes se lé nyi Mik lós és Prónay 
Al bert bá rók” (Hoeller 1927: 38).

2 „Min den gaz dá sza ti s ipar ág ra néz ve lé te sí tő, s lé tet öreg bí tő leg főbb esz köz s leghatalmasb 
ru gó egy fe lől az: hogy az elő ál lí tás le he tő vé s men től könnyeb bé tétessék, más fe lől: hogy az elő-
ál lí tan dó nak ke let je le gyen, s hasz not hajt son (az én ki eme lé sem: H. M.). Mert a ha szon azon 
egye dü li és mel lőz he tet len emel tyű, mely ipart, s gaz dá sza tot ma gas fok ra se gít het” (Wes se lé nyi 
1847: 10).

3 Lé nye gé ben Bourdieu ha bi tus fo gal mát al kal ma zom itt. (E fo ga lom mal kap cso lat ban rész-
le te seb ben lásd Bourdieu 1979. Ma gya rul: Bourdieu 1994; Ha das 1994 és 2001a.)
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ré vén így jól meg ra gad ha tók azok a beállítódásbéli vál to zá sok, ame lyek nél kül 
nem kez dőd he tett vol na meg a ka pi ta liz mus ki ala ku lá sa Ma gya ror szá gon a 19. 
szá zad el ső fe lé ben. Sőt meg fo gal maz ha tó, hogy ez az elősport-tevékenység a 
csí rá zó ka pi ta liz mus egyik esz kö zé nek is te kint he tő.

A ló gaz da sá gi hasz na a ló ver seny ből, a meg tett té tek ből be fo lyó összeg ből 
s a tu da tos ló te nyész té si tö rek vé sek sze rint el adott lo vak árá ból szár ma zik.2 
A ló te nyész té si és ló ver seny-szer ve zé si el kép ze lé sek diszpozicionális és in ten-
ci o ná lis ér te lem ben kö zös ne ve ző re hoz ha tók a tár sa da lom át ala kí tá si prog ra-
mok kal. Nem ab ban az ér te lem ben, hogy a lo vak ra vagy a tár sa da lom ra vo nat-
ko zó ter ve ket meg al ko tó ik köz vet le nül és tu da to san igye kez né nek egy más ra 
kon ver tál ni, il let ve hogy ezek kö zül bár me lyik is egy ér tel mű en vissza ve zet he-
tő vol na a má sik ra, ha nem oly mó don, hogy mind ket tő mö gött egy azo nos 
kon di cio nált ságú be ál lí tó dás, ne ve ze te sen a ma gyar mély múlt ban gyö ke re ző-
csí rá zó ka pi ta lis ta szel lem meg nyil vá nu lá sai ke res he tők. Más szó val: e be ál lí-
tó dá sok anél kül hoz nak lét re azo nos jel le gű gya kor la to kat és osz tá lyo zó-gon-
do la ti ka te gó ri á kat a mág ná sok kü lön bö ző élet szfé rá i ban, hogy azok tu da to-
san és szán dé ko san er re tö re ked né nek3. Eb ből szár ma zik, hogy ami kor a 
„lo vak rul” be szél nek, igen ne he zen tud ják gon do la ta ik ról le vá lasz ta ni az 
„em berek rül” val lott nézeteiket. Mind ez úgy is meg fo gal maz ha tó, hogy 
Széche nyi ék ra ci o ná li san ver sen gő (az az a vélt ha szon re mé nyé ben tu da tos 
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4 A bil li ko mok, a győz tes nek já ró ser le gek he xa me te rek ben ké szült föl ira tai elég pon to san 

ki fe je zik e szel lem lé nye gét: „Hol nincs ver seny zés, nincs küz dő he lye bá tor erő nek” (Kisfaludy 
Kár oly); „Cél ra si ess, fut nod cél nél kül gyá va ke ren gés” (Vö rös mar ty). A Kár olyi–Szé che nyi 
bil li kom fel írá sa pe dig, mely nek szer ző je ugyan csak Kisfaludy Kár oly, így szól: „Fél ve a’ gyön ge 
ki áll, versent fut sors sal a’ bá tor” (Fehér–Török 1977: 30).
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be ru há zá so kat vég ző), s eme ver sen gés kö vet kez mé nye i ért fe le lős sé get vál la-
ló fér fi em ber ré kí ván ják ne me sí te ni rend- és kor tár sa i kat4 (er ről rész le te seb-
ben lásd Ha das 2001b).

Pén zük, ha tal muk, rang juk, be fo lyá suk, az az tár sa dal mi po zí ci ó juk le he tő vé 
te szi az arisz tok ra ták szá má ra, hogy má so kat en ge del mes ség re bír va men te-
sül je nek a fá rasz tó, fi zi kai meg eről te tést je len tő, ran gon alu li nak szá mí tó, s 
en nél fog va csak az ala cso nyabb kaszt be li em be rek, il let ve nem em ber élő lé-
nyek szá má ra fönn tar tott ver sen gés alól. Mind azo nál tal hi á ba nem vesz nek 
részt köz vet le nül az ál ta luk tu laj do nolt és fut ta tott ál la tok küz del mé ben, 
át téte le sen, na gyobb té tek ben játsz va, össztársadalmi sú lyú fe le lős sé get vál lal-
va még is ver sen ge nek, hi szen vég ső so ron egy bol do gabb, mo der nebb, fej let-
tebb nem zet meg te rem té sé nek cél jai le beg nek sze mük előtt (il let ve az eb ből 
adó dó ter hek nyo maszt ják vál lu kat). E ver seny cél nem zet kö zi össze füg gés-
rend szer ben je le nik meg előt tük: Ma gya ror szá got egy részt a Habs burg 
Mo nar chiá hoz – ezen be lül is min de nek előtt Auszt ri á hoz – ké pest, más részt a 
kor társ, fej let tebb nyu ga ti vi lág hoz vi szo nyít va kí ván ják ked ve zőbb, ver seny ké
pesebb hely zet be hoz ni.

Föl té te lez het jük te hát, hogy a har ci késztetettségűekből fo ko za to san ver sen
gő kész te tettségűekké ci vi li zá ló dó fér fi be ál lí tó dá sok a tár sa dal mi gya kor la tok 
egyéb te rü le te in is he lyet kö ve tel nek ma guk szá má ra, s hogy az ezek ál tal kon-
di ci o nált cse le ke de tek szer ke ze ti leg ha son ló funk ci ó val bír nak majd az arisz-
tok ra ták élet vi tel ében, mint a ló ver seny, csak ép pen nél kü lö zik an nak több szö-
rös át té te les sé gét. Az az: előbb-utóbb lét re kell jön niük olyan te vé keny ség for-
mák nak is, ame lyek köz vet le nül is le he tő vé te szik ver sen gé si vá gyuk ki élé sét. 
Még éle seb ben fo gal maz va: va ló szí nű sít he tő, hogy e fi zi kai ér te lem ben passzív 
ál la po tuk ban ura ink ta lál nak ma guk nak va la mi olyan szó ra ko zást, amely ben 
ők le het nek a lo vak és a haj tók egya ránt.

E funk ció be töl té sé re szol gá ló idő töl té si for ma az eve zés. Még pe dig, 
ko ránt sem vé let le nül, a har min cas évek kö ze pé től, az az at tól az idő szak tól 
kez dő dő en, ami kor ra a ló ver seny már töb bé-ke vés bé meg szo kott idő töl tés-
ük ké vált. 

El té ré se ik da cá ra a ló ver seny és az eve zés kö zött né hány, funk ci o ná lis ér te-
lem ben is meg ha tá ro zó fon tos sá gú azo nos sá got ta lál ha tunk. Ezek kö zül az 
egyik leg jel lem zőbb, hogy – ha son ló an a töb bi, mo der ni zá ló dó elősport-te vé-
keny séghez, a fal ka va dá szat hoz és a ló ver seny hez – az eve zés is köz vet le nül 
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5 Mi u tán Szé che nyi gró fot a har min cas évek ele jén a Duna-hajózás ügyé nek ki rá lyi biz to sá ul 
ne ve zik ki, 1834-ben, Ang li á ból ha za té rő ben csónakdájának fel ügye lő jé ül ma gá val hoz egy 
ki szol gált an gol ten ge részt, bi zo nyos John Dews urat, aki „ezidőtől kezd ve egé szen hol ta nap já-
ig lé té vel küz dő csó nak spor tunk szol gá la tá ban ál lott”. Itt em lít he tő dr. John Paget, Wes se lé nyi 
Polyxena bá ró nő fér jé nek ne ve is, aki szin tén Szé che nyi ba rá ti kö ré hez tar to zik, és so kat tett a 
pes ti eve zős sport meg ho no sí tá sa ér de ké ben (vö. SII 205–210). (Mel lé ke sen ugyaneme Paget 
je len te ti meg 1839-ben Hungary and Transylvania… cí mű, szá mos an gol ki adást meg ért alap mű-
vét.) A té ma to váb bi an gol össze füg gé se i ről lásd a kö vet ke ző négy jegy ze tet is!

6 Birly Ist ván 1866-ban je len te ti meg „Csolnakászat” cí mű, az aláb bi ak ban még több ször 
em lí ten dő alap mun ká ját (Birly 1866), mely ben – Stonehenge: Manual of British Rural Sports és 
Lewes: Physiology of Common Life cí mű mun ká i ra hi vat koz va – az eve zés alap sza bá lya it, a ha jók 
faj tá it, az edzés mód sze re ket és az egyéb tud ni va ló kat fi gye lem re mél tó igé nyes ség gel, szak sze-
rű ség gel, ala pos ság gal és pon tos ság gal dol goz za ki a ma gyar ol va sók szá má ra.

7 „A pes ti ol da lon, szo ro san a híd épít ke zés fe je alatt, lát ha tó egy ugyan csak csi no san épí tett 
desz ka ház, amely be le nyú lik a Du ná ba, a víz re nyí ló ol da lon sza bad, te te jén egy te rasszal van 
el lát va s ezen egy zász lók fel vo ná sá ra szánt rúd dal. Ez az épít mény nem egyéb, mint egy Boots-
kam mer (ma gya rul Csónakda), és ar ra a cél ra szol gál, hogy ma gá ba fo gad jon és meg őriz zen 
kü lön fé le gon do lá kat és csó na ko kat, vi tor lá sa kat, eve ző sö ket és ke re ke se ket, ame lye ket az itt 
több ga val lér ból ala kult Ha jó zá si Tár sa ság ki rán du lá sa in hasz nál ni fog” – ír ja a Der Spiegel c. 
bu dai di vat lap 1842. áp ri lis 30-án (idé zi SII 216). Szé che nyi tu laj do ná ban ez idő tájt egyéb ként 
az aláb bi ví zi jár mű vek van nak: az Ang li á ból ho za tott ti zen két eve zős vi tor lás, a Tün de, to váb bá a 
Victory, a Yacht, a Long boat, a Louisa, a Jolly boat, a Bé la és a Hul lámcsó nak (vö. SII 210).

8 1843 nya rá ról pél dá ul az aláb bi a kat ír ja Siklóssy: „Sok szép eve zés, sé ta és ki rán du lás tar-
kí tot ta en nek az év nek nya rát. Szé che nyi jú ni us 13-án pl. De ák Fe ren cet csó na káz tat ta meg. 
A má sik part ner Grassalkovich Ti ni her ceg nő volt. (…) Ebéd után Szé che nyi ter mé sze te sen 
is mét eve zős ki rán du lást aján lott, amit a je len volt il luszt ris tár sa ság öröm mel üd vö zölt. Nem 
ki sebb em be rek vol tak ott ez al ka lom mal, mint Clark Tierney Vil mos és Andrássy Gyu la gróf, 
ké sőb bi mi nisz ter el nök. A há zi asszony – most már lel kes hí ve e si ma sport nak – szin tén ké szü-
lő dött és hoz ta ma gá val ide gen ven dé gét, egy Clairemont Klá ra ne vű höl gyet” (SII 216).
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an gol re fe ren ci ák alap ján szer ve ző dik5. És alig te lik el egy-két év ti zed Szé che-
nyi gróf ék ko rai pró bál ko zá sa it kö ve tő en, ami kor már ma gyar nyel ven is hoz-
zá fér he tő vé vá lik az ak kor leg kor sze rűbb nek szá mí tó, ki fe je zet ten prak ti kus, 
gya kor la ti-tech ni kai jel le gű, min den fé le po li ti kai át hal lás tól men tes eve zős 
sport szak könyv – ter mé sze te sen an gol for rá sok alap ján.6 Tár sa dal mi-kul tu rá-
lis be ágya zott sá gu kat il le tő to váb bi ha son ló ság kö zöt tük, hogy mind ket tő arisz-
tok ra ták kez de mé nye zé sé re, ill. anya gi rá for dí tá sa i nak, be ru há zá sa i nak kö- 
szön he tő en jön lét re. Ahogy a ló ver seny zés hez szük sé ges szak tu dást, esz kö zö-
ket és in téz mé nyi inf rast ruk tú rát Szé che nyi és tár sai ho no sít ják meg és fi nan-
szí roz zák Ma gya ror szá gon, ugyanúgy az eve zés meg szü le té sé nél is ők bá bás-
kod nak. Az el ső pes ti „magán csó nak dát” – az az egy hét-nyolc ha jó ból ál ló 
csó nak par kot – is a gróf hoz za lét re 1837-ben7. E csónakda lesz az tán az alap-
ja az 1841-ben meg ala pí tott Hajós-Egyletnek, mely el ső sor ban az arisz tok rá-
cia tár sas életének szí ne sí té sét, ezen be lül is nem el ha nya gol ha tó mér ték ben 
az úri kis asszony ok „eve zős sé tál ta tá sát” szol gál ja8. Emel lett azon ban a tu da-
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 9 Jel lem ző, hogy Szé che nyi gróf az aláb bi an gol nyel vű me mo ran du mot ír ja nap ló já ba 1827. 
má jus 16-án, me lyet Hallifax és Barneby urak kal is alá írat. E gesz tu sa az ese mény ki vé te les 
je len tő sé gé re utal, hi szen a gróf so ha sen ki nek nem en ged te meg, hogy nap ló já ba pil lant son (azt 
meg vég képp nem, hogy be le is ír jon): „Gróf Szé che nyi, Halifax és Barneby urak Bécs ben a 
práterbeli Lusthaustól in dul tak ma reg gel 1/4 órá val 6 előtt gróf Szé che nyi két eve zős kis ha jó ján 
egy kor má nyos sal – és a po zso nyi híd hoz ér kez tek 23 perc cel 10 óra előtt; be fe jez vén az uta zást 
3 óra és 52 perc alatt. A ha jó e na pon Louise-nak ke resz tel te tett” (Szé che nyi 1978: 513–514).

10 Mind ezt a ko ra be li saj tó a kö vet ke ző kép pen fo gal maz za meg: „Tisz te let-be csü let a csó-
nak ver seny nek, mely mult hét főn ment vég be. Itt em be rek mu tat ták ki erejöket, ügyességöket 
és ver se nyez tek egy más sal anél kül, hogy kín zó eszközökhez kel lett nyulniok; itt legfölebb is egy-
egy eve ző tör he tik el, a mint az a tolnamegyei ha jós egy let egyik eve ző jé vel va ló ság gal meg is 
tör tént” (Csa lá di Kör, 1864. jú ni us 12.).

11 „13. »Sza bály ta lan ság« tör té nik, ha a ver seny meg kez dé se után egyik ver seny ző a má sik nak 
sze mé lyé vel, ha jó já val vagy eve ző jé vel érint ke zés be jön. Úgy szin tén, ha egyik ha jó a má sik nak 
vizterét el fogl al ja, az az, ha a má sik nak ele jé be vág, mi e lőtt azt egy sa ját ha jó-hosszá val el hagy ta 
vol na; (…) 17. A »sza bály ta lan ság ban« el ma rasz talt ha jó ki esik a ver seny ből. (…) 29. Ha va la ki 
rosz szán dék ból, alat to mo san vagy nyil ván, a ver seny ző sze mé lyé ben, ha jó já ban vagy eve ző jé ben 
kárt okoz: az a ver seny-pá lyá ról örök idők re kitiltatik” (Birly 1866: 70–71).

12 Ké sőbb az tán, az önál ló sport szak mai erő te rek el kü lö nü lé sé vel a tár sa dal mi ere det mind-
in kább el ho má lyo so dik (ez zel kap cso lat ban rész le te seb ben lásd Ha das 1999).

13 Őszi Kor nél a Hunyady gróf ál tal szer ve zett el ső ló ver se nyek ről szól va meg jegy zi: „Itt már 
meg van ál la pít va a te her, a táv, mé rő dik az idő, s a Kóczos ne vű sár gá ról meg tud juk, hogy az 
egy an gol mér föl dön, nyer gé ben Kudrival, 72 font tal lekanterezi a 83 1/2 fon tot vi vő szür ke 
Mollit. (…) Az el ért »idők« per sze ál lan dó an ja vul nak a ki pró bá lás nyo mán, de az egy ko ri tu dó-
si tó már pe dzi a kor ter het (az én ki eme lé sem: H. M.), ami kor azt mond ja 1815-ben az egyik 
fu tam ról, hogy há rom év nél fi a ta labb lo vak nak egy mér föld sok se bes ga lopp ban, mert míg 
ta valy 
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tos ví zi spor to lás ele mei is föl buk kan nak ná luk – még pe dig igen ko rán, már a 
hú szas évek ben9.

Mind an nak el le né re, hogy ele in te az arisz tok ra ták csol nak kal kap cso la tos 
ügy kö dé se i ben erő tel je sen je len van nak a tár sa sá gi-szó ra koz ta tó ele mek, az 
1843-mal, az az az el ső pes ti eve zős ver sennyel kez dő dő idő szak ra vo nat ko zó an 
meg ál la pít ha tó, hogy a ló- és eve zős ver se nyek köz vet len te vé keny ség szer ke ze te 
lé nye gé ben meg egye zik. Mind ket tő ben a fa ir play elve alap ján zaj lik a küz de-
lem, mely nek cél ja, hogy az egyen lő föl té te lek kö zött, az egy más mel lől azo nos 
irány ba in du ló fe lek kö zül az adott tá vot gyor sab ban tel je sí tő, a cél ba előbb 
ér ke ző sze rez ze meg a győ zel met, il let ve az ez zel já ró anya gi és szim bo li kus 
dí ja kat. E ver se nyek so rán a koc ká zat mér té ke egya ránt cse kély, amit mi sem 
bi zo nyít job ban, mint hogy – szem ben a va dá szat tal vagy a pár baj jal (ez utób-
bi val kap cso lat ban rész le te seb ben lásd Ha das 2000a) – hosszú év ti ze dek alatt 
nem for dul elő, hogy egy eve zős- vagy ló ver seny so rán az egyik in du ló ha lá los 
bal ese tet szen ved ne10. Kö vet ke zés kép pen az erő szak mér té ke is igen ala csony. 
Ez mint egy be le is kó dol ta tik a küz del mek be: a sza bá lyok szi go rú an tilt ják, 
hogy az in du ló fe lek egy más sal fi zi ka i lag érint kez ze nek.11

Az ese mé nyek kü lön bö ző, vi szony lag egy ér tel mű en be ha tá rol ha tó tár sa dal mi 
ere det tel ren del ke ző ka te gó ri á ban zaj la nak.12 Mi ként a ló ver seny13, az eve zés is 
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(13. folyt.) 4 perc 3 mp alatt tud ták csak ezt az utat meg ten ni, az idén, mint tel je sen ki nőtt 
há rom éve sek, ke ve sebb időt igé nyel nek” (Őszi 1927: 6).

Vagy más hol: „A tá vol sá gok nak két alap mé re tük van, a posonyi öl, a=1,89 mé ter s az an gol 
mért föld. (…) A ter hek re két schema lé te zik, a kor te her, amely ter mé sze te sen hó nap és tá vol ság 
sze rint már ak kor is vál to zott, 1830-tól 50-ig az an gol táb lá zat ugya naz ma radt és a Craven-teher. 
Te her egy ség a font. (…) A Craven-teher: 3 év 68, 4 év 94, 5 év 101, 6 év 106, id(ősebb) 109 font” 
(Hoeller 1927: 33).

14 1866-ban ala kul meg, még pe dig „va la mennyi Pest és Bu dán lé te ző ha jós egy le tek ből” az 
„ál lan dó kö zös Re gat ta-bi zott mány”, mely nek fel ada ta a „re gat tá nál irá nyul szol gá ló sza bá lyo-
kat meg ala kí ta ni, és ezek meg tar tá sá ra ügyel ni”. Né hány jel lem ző rész let az alap sza bály ból: 
„A ver seny bí rák itélete el len nincs ki fo gás. Sza vuk dön tő. (…) 9. A he lyet, me lyet min den ve gyes 
ver seny ha jó föl ál lá sá nál el fog lal, a re gat ta alatt tör té nen dő sors hú zás ha tá roz za meg; a sor rend 
a ver seny bí ró pá ho lyá tól szá mí tan dó. (…) 32. Min den ne mű pa na szok, fi gyel mez te té sek, egyé-
nek, egy le tek vagy csolnakok el le ni ki fo gá sok és el len ve té sek a re gat ta-ren de ző nek a ver seny 
előtt leg alább egy nap pal irásban be adan dók, kü lön ben fi gye lem be nem vé tet nek” (Birly 1866: 
67–74).

15 Per sze a sztenderdizálódás nem megy egyik nap ról a má sik ra. Az 1863-as ver se nyen pél-
dá ul az el ső ver seny szám ha jói még nem egy for mák: az egyik (a mo der nebb nek tar tott) külvillás, 
avagy „outriggeres”; a má sik belvillás (en nek el le né re az utób bi nyer). Meg jegy zen dő az is, hogy 
a „har ma dik szám a szan do lin-ver seny volt, amely ben egy pes ti mol nár győ zött, a ne gye dik szám, 
a mol nár-, ha lász- és ré vész-ver seny, amely hu szon nyolc csó nak kal bo rí tot ta el a Du nát s vé gül 
a moln árok kö zött dőlt el” (SII 283).

16 Az „ama tőr-hi va tá sos” szem ben ál lás an nak ide jén még nem a sa ját kedv te lés ből, il let ve 
pén zért foly ta tott ver sen gés meg kü lön böz te té sé re szol gál, ha nem a sa ját jo gu kon, il let ve egy 
sport kö zös ség ne vé ben in du lók el ha tá ro lá sát je len ti. Té ve dés vol na te hát azt gon dol ni, hogy a 
„nem ama tő rök” anya gi el len szol gál ta tást kap ná nak ver seny zé sü kért. 

17 „Iga zán gyö nyö rű lát vány volt a ver seny; a Du na két part ján 30–40 000 em ber; a Du ná ra 
né ző ab la kok, er ké lyek te le a leg szebb női ar cok kal; a há zak fö de lei te le ké mény sep rők kel és 
mes ter ina sok kal, a Mar git szi get fe lé az ezüst fod rok ban ringadozó fo lyam el lep ve na szá dok kal, 
csolnakokkal, lé lek vesz tők kel és ezek ben az em be rek tar ka vál to za tos sá ga, össze-vissza fé nyes 
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igen gyors ütem ben for ma li zá ló dik és sztenderdizálódik. A sza bá lyok mind in-
kább egy ér tel mű vé vál nak, szi go rod nak, fenn tar tá suk ra egy je len tős presz tízzsel 
bí ró szak tes tü let vi gyáz14. A sztenderdizálás jó mu ta tó ja, hogy igen ha mar meg-
je len nek az el té rő tá vok, a kü lön bö ző ha jó- és ver seny(ző)faj ták, a más és más 
ver seny osz tá lyok. 1863-ban, húsz év vel az el ső pes ti re gat tát kö ve tő en pél dá ul 
két ver seny osz tály ban mé rik össze tu dá su kat az in du lók: az Asszony sá gokdí já-
ért (egy ezüst ser le gért) két „An gol hon ban ké szült négy eve zős egy le ti ha jó” 
in dul; míg a má so dik szám ban, a Waldstein–Szé che nyidíjért (egy hím zett lo bo-
gó ért) há rom „kor má nyos ket tős pár eve zős ha jó” száll víz be15. Egy-két év múl-
va, a re gat ta bi zott mány meg ala ku lá sá nak kö szön he tő en az tán kü lön in dul nak 
az egy le tek ver seny zői (a Nagy egy le tidíjért), kü lön az ama tő rök (az Asszony sá
gokdíjá ért)16, a Ma gya ror szá gon ké szült nem out riggeres (külvillás) ha jók (a 
Ha zaidíjért), a két eve zős nem outriggeres ha jók (a Kisegy le tidíjért), va la mint 
a skiff-ver seny zők (a Skullerdíjért) és így to vább (vö. SII 293).

To váb bi ha son ló ság a két te vé keny ség kö zött, hogy mind ket tő je len tős kö -
zön ség előtt zaj lik17, mely nek tár sa dal mi össze té te le – már csak a nagy szám ból 
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(17. folyt.) öl tö nyű úr höl gyek és ron gyos mol nár ina sok, ka to na tisz tek és mol nár le gé nyek, a 
gőz ha jó tár sa ság és a csó nak egy le tek tag jai, az tán ma guk a ver seny zők, azok az if júi erő től da ga-
do zó ka rok, a diadalványtól he vült ar cok és a fes tő i leg szép tar ka mat róz öl tö nyök” (Csa lá di 
Kör, 1864. jú ni us 12.). 

18 Az 1874-es pes ti re gat tá ról ír ja Siklóssy: „Amíg az 1872-es ver seny ren de zé sé re a ren de zők 
1950 fo rin tot szán tak s amíg az 1873-as költ ség ve tés 1375 fo rint ról szólt, most csak 650 fo rin tot 
ad tak elő re össze. (…) Kí sé rő ha jó ról sem ol va sunk, be lé pő jegy pe dig össze sen csak 55 kelt el” 
(SII 306).

19 Az elő ző évi ver seny kap csán a kö ze lebb ről meg nem ne ve zett „egy ko rú tu dó sí tá sok ra” 
hi vat koz va azt idé zi Siklóssy, hogy a Lánc híd osz lo pai fö lött hor gony zó két nagy gő zö sön 
„tö mér dek nem ze ti lo bo gót len ge tett a szél” (SII 283). 

20 Birly köz li mun ká já ban az „Ang li á ban ál ta lá no san szo ká sos ára kat”. Esze rint már leg ke-
ve sebb 10 fon tért is hoz zá le het jut ni egy hasz nált, nem külvillás két eve zős höz. A leg drá gább egy 
nyolc eve zős külvillás ver seny ha jó, mely 65 font ba ke rül. (Egy an gol font 10 Ft-nak fe lel meg, 
„conventiós ezüst pénz ben” szá mol va – Birly 1866: 64).

21 1893-ban például a Tokio nevű versenyló százezer forintért kel el egy árverésen (Török 
1959). Minden ésszerűen fölhozható forráskritika dacára egyértelmű a nagyságrendbéli kü lönb-
ség. Mellékesen a nyolcvanas években egy angol font 12 forintot, tehát kettővel többet ért, mint 
1866-ban (vö. Gruber 1883).
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adó dó an is – igen he te ro gén. Ugya nak kor meg jegy zen dő egy részt, hogy a nagy 
ér dek lő dés mind két eset ben el ső sor ban az új don ság nak szól, s a kez de ti len dü-
let után nem csu pán az ese mény meg ren de zé sé nek gya ko ri sá ga, ha nem a 
kö zön ség lét szá ma is csök ken18. Más részt ar ra sem árt em lé kez tet ni, hogy a 
hat va nas évek el ső fe lé ben, a „ma gyar vi lág” be kö szön tét kö ve tő idő szak kez-
de tén min den nyil vá nos ese mény kü lö nö sen nagy tö me ge ket vonz, mi vel az 
ilyen al kal mak ki tű nő le he tő sé get biz to sí ta nak a kol lek tív ma gyar nem ze ti 
ér zü let ki mu ta tá sá ra.19 Ép pen ezért meg ala po zat lan vol na a re gat ta pá lyát 
dí szí tő nem ze ti zász lók nagy szá má ból ar ra kö vet kez tet ni, hogy az eve zés nem-
ze tibb ügy kö dés vol na, mint a ló ver seny. E sa já tos ság sok kal in kább a kor ra, 
mint a te vé keny ség jel le gé re utal.

Ha mind ezek után a ló ver seny és az eve zés kö zöt ti lé nye gi kü lönb sé ge ket kí v-
án juk meg ra gad ni, aján la tos a ver seny esz kö zök el té rő jel le gé ből ki in dul nunk. 
Ha így já runk el, könnyen be lát hat juk: a ló tar tás (és az ez zel gya kor la ti lag együtt 
já ró ló te nyész tés) vi szony lag drá ga mu lat ság, hi szen az ál lat vé tel ára mel lett a 
tar tá sá hoz szük sé ges fo lya ma tos költ sé gek kel is szá mol ni kell. A lo vat ugya nis 
fo lya ma to san gon doz ni, etet ni kell, mely hez nem csu pán szak ér te lem, ha nem 
inf rast ruk tú ra és meg fe le lő sze mély zet is szük sé gel te tik. Emel lett a leg rit kább 
eset ben tar ta nak ön ma gá ban lo vat, hi szen a faj la gos költ sé gek eb ben az eset-
ben ir re á li san ma gas ra szök né nek. Eh hez ké pest az eve zés ha tá ro zot tan ol csó 
do log, hi szen nem csak a ha jó vé tel ára ala cso nyabb20, mint a lóé21, ha nem fönn-
tar tá sa is jó val ki sebb rá for dí tás sal meg old ha tó. (Egy ha jón éven te leg föl jebb 
egy szer-két szer kell na gyobb kar ban tar tó mun ká kat vé gez ni, ar ról nem is be -
szél ve, hogy adott eset ben egy csó nak da gond no ká nak bé re nagy ság ren dek kel 
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22 A ko ráb ban már em lí tett John Dewsről, Szé che nyi csónakdájának fel ügye lő jé ről ír ja nek-
ro lóg já ban a ko ra be li sport lap, hogy „hű ma radt ho ni szo ká sa i hoz s több kü lönc sé gé hez, pl. so ha 
a leg ke mé nyebb hi deg ben sem fű te tett – le het edzett ség, le het ta ka ré kos ság mi att – mert sze
gény sé gi pa na sza i ból so ha sem fo gyott ki (az én ki eme lé sem: H. M.), még is 400 fo rint ér ték nél több 
ma radt utá na” (Va dász és Ver seny lap, 1865: 586). 

23 A Pes ti Eve zős és Vi tor lás kör ele in te 25 fő ben von ja meg tag ja i nak szá mát, az Egyet ér tés 
Csó nak egy let pe dig 12 fő ben, ám tag ja i nak szá ma csak ha mar har minc ra szö kik fel (vö. SII 272).
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ke ve sebb22, mint egy lo vá szé. Rá adá sul ez utób bi ból ál ta lá ban több re is szük ség 
van egy-egy is tál ló ban.)

E kü lönb ség ből sok min den fa kad. Így pél dá ul min de nek előtt az, hogy az 
eve zés ke vés bé exk lu zív te vé keny ség, mint a ló ver seny, így vár ha tó, hogy ha ma-
ro san a nem arisz tok ra ták kö zött is föl buk kan nak majd mű ve lői. E szé le se dő 
tár sa dal mi rekrutációs bá zis egyik leg pon to sabb in di ká to ra az lesz, hogy e spor-
tot – a ló ver sennyel szem ben – im már nem rész vény tár sa sá gi for má ban űzik, 
ha nem egy le tek ke re té ben. Az egy le tek – no ha ele in te oly kor még kor lá toz zák 
tag ja ik szá mát23 – jó val ke vés bé ki zá ró la gos szer ve ze tek, mint a rész vény tár sa-
ság ok. A ta gok szá má nak kor lá to zá sa ugya nis alap ve tő en a ba rá ti-mun ka tár si 
kö rök be ha tá rolt sá gá ból adó dik. Mi helyst tá gul e kör, gya kor la ti lag nincs aka-
dá lya a tag ság nö ve ke dé sé nek sem. A kor lá to zás te hát nem rendi vagy osz tály-
jel le gű (az az ver ti ká lis ta golt sá gú), ha nem szak mai-lo ká lis szem pont ok alap ján 
tör té nik (az az ho ri zon tá lis ta golt sá gú). Mind ez azt je len ti, hogy struk tu rá li san 
meg te rem tő dik an nak az esé lye, hogy azo nos elv alap ján újabb és újabb szak-
mai, il let ve he lyi rekrutációjú egy le tek szü les se nek. E je len ség fon tos sá gát 
ak kor tud juk kel lő kép pen mél tá nyol ni, ha jel zés sze rű en uta lunk ar ra, hogy e 
mo dell főbb vo nat ko zá sa i ban elő re ve tí ti a maj da ni mo dern sport egye sü le ti 
szerveződésforma ele me it (ez zel kap cso lat ban lásd Ha das 1999). 

Az egy le ti for ma egyik leg fon to sabb ele me, hogy a sport esz kö zök egyé ni 
tu laj don ból az egy le ti kö zös ség tu laj do ná ba ke rül nek, s az egyé ni leg köz ve tett 
mó don ver sen gő arisz tok ra ták kal szem ben meg je len nek a csa pat ban köz vet len 
mó don ver sen gő polg árok – elő ké szít vén a te re pet az egy-két év ti zed múl va rob-
ba nás sze rű en be kö vet ke ző vál to zá sok szá má ra. Az eve zős ver se nyek ről ké szült 
be szá mo lók ban már az ta lál ha tó, hogy az Xdíjért Y egy let ha jó ja in dul (szem-
ben a ló ver sennyel, ahol Z gróf lo va in dul Q bá ró lo va el le né ben). Per sze mind-
ez nem ilyen egy ér tel mű en kö vet ke zik be, hi szen az egy let ala kí tá si fo lya mat-
ban és a csa pa tok ver sen gé sé ben az arisz tok ra ták is részt vesz nek – mi kép pen 
polg árok is in dul nak egyé ni eve zős ver se nye ken. En nek meg fe le lő en a füg gő le-
ges tár sa dal mi ta go ló dás ele mei a ho ri zon tá lis ala pon szer ve zett egye sü le tek 
kö zöt ti vi szony ban is meg je len nek (vak vol na, aki adott eset ben nem lát ná meg 
a te rü le ti ta golt ság mö göt ti alá- és fölérendeltségi vi szo nyo kat mond juk a túl-
nyo mó részt ke resz tény bu dai jo gá szok, il let ve az iz ra e li ta val lá sú pes ti bank-
tiszt vi se lők ala pí tot ta eve zős egy le tek kö zött). Még is, összes sé gé ben meg fo gal-
maz ha tó, hogy az eve zés tá gan föl fo gott tár sa dal mi struk tú rá ja össze füg gés be 



 replika 93

24 To váb bi ala pí tó ta gok: Almásy Vin ce gr., Andrássy Dé nes gr., Andrássy Gyu la gr., Benicz-
ky Ferencz, Ebner Ede, Festetics Gyu la gr., Kár olyi Vik tor gr., Nádasdy Ferencz gr., Nákó Kál-
mán gr., Orczy An dor br., Orczy Bé la br., Orczy Bó dog br., Pálffy Já nos gr., Pálffy Li pót gr., 
Ros ti Pál, Semsey La jos, Sennyei La jos br., Sztáray An tal gr., Vécsey Jó zsef br., Waldstein Já nos 
gr., Zichy Nep. Já nos gr.

25 Azt azért tud nunk kell, hogy a gróf több nyi re szál lít tat ja ma gát: „A ha jón, ahol Föld vár 
kör nyé kén ezt írom – 11 em ber van. Én, gr. Johann Waldstein, Be szé des, a föld mé rő – 1 sza kács, 
3 inas, 4 ha jós le gény” (SzeNA: 641).

26 „Ha tel je sen rend ben vol na az El bá nak vagy a Mold vá nak az össze kap cso lá sa a Du ná val, 
ak kor a Du na sza bá lyo zá sa leg in kább a cse hek nek hasz nál na. (…) En nek or szág gyű lé si tárggyá 
kell len nie. Ez emel né a ma gyar sá got. A do log 3 rész re osz lik. 1. Ar ra a ha szon ra, mi az ál tal 
ke let kez nék, hogy a Du na je len tős mér ték ben mé lyeb ben fe küd ne (…) és így Ma gyar or szág 
legtöbb vi ze sza bá lyoz va len ne. A le ve gő jobb. Szán tó föld, le ge lő etc. több. Nem vol na mo csár-
láz. 2. A ke res ke de lem hasz ná ra – vagy leg aláb bis a jó köz le ke dé sé re. 3. A ci vi li zá ció hasz ná ra.  
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hoz ha tó az zal, hogy a szá zad kö ze pé től fog va a pol gár ság tár sa dal mi po zí ci ó ja 
meg szi lár dul és elő nyö seb bé vá lik.

Ha ezek után az ese mé nye ket tör té ne ti össze füg gé se ik ben is lát tat ni kí ván-
juk, ki eme len dő, hogy az 1861-ben (a Szé che nyi gróf ha lá lát kö ve tő év ben) meg-
ala ku ló Bu da pes ti Ha jós egy let el nö ke az a Waldstein Já nos gróf lesz, aki 1830-
ban még a gróf fal együtt eve zett le a Du nán a Fe ke te-ten ge rig. Mi kép pen azon 
tény nek sem árt je len tő sé get tu laj do ní ta nunk, hogy az egy let igaz ga tó ja Szé che-
nyi 1837-ben szü le tett el ső fia, Bé la lesz (és hogy a ta gok kö zött ott ta lál juk a 
má so dik fi út, Ödön gró fot is, va la mint Szé che nyi Kál mán és Gyu la gró fo kat, 
Szé che nyi Pál [Ist ván báty já nak] gyer me ke it – az egyéb nagy ér de mű arisz tok ra-
ták mel lett).24 Bi zo nyá ra nem já runk messze az igaz ság tól, ha eme egye sü let ala-
pí tá si gesz tus ban a „leg na gyobb ma gyar” iránt ki fe je zett szim bo li kus meg be csü-
lés mel lett föl fe dez ni vél jük az arisz tok rá cia igé nyét ar ra, hogy a te vé keny sé get 
igye kez zék mo no po li zál ni. Ezt lát szik szol gál ni az is, hogy az eve zés nek – a 
ló ver seny hez ha son ló an – ma ga sabb kül de tést igye kez nek tu laj do ní ta ni. Az 
alap sza bály ugya nis ki mond ja, hogy a Bu da pes ti Ha jós egy let cél ja: 

…a ma gyar if jú ság nak fér fi as mu lat sá got (az én ki eme lé sem: H. M.), tes tet és lel-
ket egyiránt edző gya kor la tot sze rez ni, egyút tal a kö zön ség fi gyel mét a ha jó ká zás 
él ve ze té re és hasz nos sá gá ra felhíván a fő vá ros dí szét és kel le mét emel ni. (…) Az 
egy ezen köz vet len ren del te té se mel lett még azon ma ga sabb czélt is ki tű zi ma gá-
nak, hogy a ma gyar hon fo lyó it és ta va it a nagy kö zön ség gel meg is mer tes se s 
azo kon a ha jó zást és min den ar ra vo nat ko zó ipar vál la la tot anya gi és szel le mi 
se géllyel elő moz dít son (SII 236).

Mint köz is mert, Szé che nyi gróf már a hú szas évek ele jén evez Ang li á ban (vö. SII 
188), s ami kor Waldstein gróf fal 1830-ban „le evez nek” a Du nán a Fe ke te-ten ge-
rig25, vál lal ko zá suk vég ső so ron a fo lyam sza bá lyo zást, va la mint a du nai – tá gab-
ban: a ma gyar or szá gi – (gőz)ha jó zás fej lesz té sét, az az a gróf inf rast ruk tu rá lis ter - 
ve i nek ki vi te le zés ét hi va tott elő ké szí te ni (il let ve a gróf ból el len áll ha tat la nul elő- 
és elő tö rő „férjfias” erő pró bá ra irá nyu ló kész te tett sé ge ket le gi ti mál ni)26. A gyer-
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(26. folyt.) Ma gyar or szág vég re kap cso lat ba ke rül ne más né pek kel. Most egy zsák ban élünk!” 
(Szé che nyi 1978: 648). 

27 E pon ton ta lán nem fö lös le ges utal ni ar ra, hogy Szé che nyi gróf ko rá nak ki emel ke dő uta zói 
kö zé tar to zott. 1814-ben, 17-ben, 25-ben Ola szor szág ban, 1815-ben, 22-ben, 25-ben Fran ci a or-
szág ban, 1815-ben, 22–23-ban és 32-ben Ang li á ban uta zik. Szám ta lan szor jár Né me tor szág ban, 
Bécs ben ott hon ér zi ma gát. Be jár ja Gö rö gor szá got, Tö rö kor szá got, Spa nyo lor szá got is. Nagy 
bá na ta, hogy nem jut el Ame ri ká ba. Eb ben az össze füg gés rend szer ben ér de mes meg em lí te ni, 
hogy idő seb bik fia, Bé la gróf – aki nek fog lal ko zá sát az Aka dé mi ai Kis le xi kon „uta zó ként” (!) 
je lö li meg, hiszen több ször is be jár ja Eu ró pát, Ame ri kát, Ázsi át – föld rajz ku ta tó ként lesz az 
MTA tag ja. Ödön gróf, az if jabb fiú pe dig egy Isz tam bul ban föl ál lí tott tűz ol tó dan dár al tá bor na-
gya ként, va la mint had se géd ként szol gál ja a tö rök szul tánt.

28 A 19. szá zad ban per sze nem csak Szé che nyi uta zik a ma gyar arisz tok ra ták kö zül. Em lít het-
jük Kár olyi György, Te le ki Sán dor, Andrássy Ma nó, Almásy György, Es ter házy An tal és Mi hály 
gró fo kat, Forray Iván bá rót, és sok más ma gyar mág nást, akik a vi lág leg eg zo ti ku sabb pont ja i ra 
jut nak el uta zá sa ik és va dá sza ta ik so rán. (Ez zel kap cso lat ban lásd SII 173–188.)
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me kei és kö ve tői ál tal lét re ho zott egy let cél ki tű zé sei kö zött ta lál ha tó „ma ga sabb 
cé lok” ugya nak kor már csak mint egy il len dő rá adás ként ta lál ha tók meg az ala-
pí tó ok irat ban. Árul ko dó, hogy az egy let cél jai kö zött a „fér fi as mu lat ság” biz to-
sí tá sa, va la mint a „tes tet és lel ket egya ránt edző gya kor la tok” meg szer zé se előbb 
ta lál ha tó, mint a meg ke rül he tet len te kin tély ként fö löt tük sú lyos bo dó (tény le ges 
és szim bo li kus) atya szel le mét tük rö ző „ma ga sabb célok” em lí té se. Min den eset-
re – a tör té ne lem ta nú bi zony sá ga sze rint is – e töb bé-ke vés bé ke gye le ti és le gi ti-
má ci ós igénnyel meg fo gal ma zott cé lok idő vel el hal vá nyul nak. Vagy még in kább: 
so ha nem is ve szi azo kat ko mo lyan sen ki. A ví zi tu risz ti ka még be le fér, az ipar-
vál la lat ok szel le mi se gé lye zé se azon ban már egy re ke vés bé.

És itt egy pil la nat ra aján la tos meg áll ni. Az imént – lát szó lag né mi ci niz mus-
sal – úgy fo gal maz tunk, hogy Szé che nyi gróf a „du nai le eve zés” kap csán meg fo-
gal ma zott inf rast ruk tu rá lis ter ve i vel férjfias erő pró bá ra irá nyu ló kész te tett sé ge-
it le gi ti mál ta vol na. Ehe lyett fo gal maz hat tunk vol na úgy is, hogy a gróf ván dor-
ked vét, ka land vá gyát, vagy akár – Siklóssy ta lá ló ki fe je zé sé vel – „vi lág já ró ener-
gi á ját” (SII 170) pró bál ja ily mó don ér tel mes tar ta lom mal meg töl te ni, il let ve – 
szak ter mi nus sal szól va – le gi ti mál ni. Megint más kép pen ki fe jez ve: ami kor tu - 
dás szom ját igyek szik ki elé gí te ni, az őt foly to nos föl fe de zé sek re, hó dí tá sok ra, 
elő re ha la dás ra ösz tön ző, el len áll ha tat lan libidinális kész te tett sé ge it pró bál ja ra- 
ci o ná lis tar ta lom mal meg töl te ni. Nem ne héz ugya nis föl is mer ni: a vi zek meg hó-
dí tá sá ra tö rek vő nagy úri be ál lí tó dás mö gött ugya naz a fér fi as ka land vágy ta lál-
ha tó, mely a 19. szá zad (majd a ké sőb bi ko rok) arisz tok ra tá it (majd pol gá ra it) 
a ter mé szet be ke be le zé sé re, le igá zás ára, s az en nek ér de ké ben ki fej tett vi lág já-
rás ra sar kall ja. A ví zi ka lan do zá sok ilye tén kép pen jog gal ha son lít ha tók a Tát ra, 
az Etna vagy az Olimposz meg má szá sá hoz, a kö ze li és tá vo li or szá gok ban tett 
uta zá sok hoz27, va la mint az eg zo ti kus kö rül mé nyek kö zött le bo nyo lí tott va dá-
sza tok hoz28. Az eve zés ka land – ám ci vi li zált ka land. A víz fe nye ge tő, sok szor 
élet ve szé lyes, de ta lán még sem annyi ra, mint a tűz há nyó meg má szá sa, a föl tá-
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29 1862-ben ala kul meg a Po zso nyi Ha jós egy let, mely – ha son ló kép pen a bu da pes ti hez – a 

mág násif jak exk lu zív klub ja. A Wenckheim csa lád sze re pe meg ha tá ro zó ben ne, hi szen tisz te let-
be li el nö ke a haj dan Szé che nyi gróf tár sa sá gá ba tar to zó Bé la bá ró, el nö ke Vik tor bá ró, al el nö ke 
pe dig Fri gyes gróf lett (vö. SII 242).
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rat lan he gyek meg hó dí tá sa, vagy mond juk egy af ri kai orosz lán va dá szat. A Du na 
kö zel van, hoz zá fér he tő, bor zon ga tó, ott tá tong a mély ség, ám a koc ká zat él ve-
ze té ért nem kell messzi re utaz ni, nem kell szú nyo gok kal ha lál ra csí pet ni 
ma gun kat, nem kell a meg dü hö dött ele fánt bosszú já tól tar ta ni, mi kép pen 
hosszabb időt sem kell tét le nül töl te ni a ka land át élé se ér de ké ben.

Emel lett az (if jú) arisz tok ra ták, mi dőn föl- és le evez nek a Du nán és az zal 
szó ra koz tat ják tár sa sá guk hölgy tag ja it, hogy Bu dá ról Pest re, Pest ről Bu dá ra, 
vagy in nen-on nan a Mar gitszi get re szál lít gat ják őket, lé nye gé ben úgy jár nak el, 
mint a va dá sza tot kö ve tő en a le lőtt far ka so kat a nagy úri asszo nyok szá má ra 
sza bá lyo san ki te rí tő Rá kó czi György fe je de lem (Ha das 200lb): férj fi úi bra vúr ja-
ik (ere jük, koc ká zat vál la lá si ké pes sé gük, ügyes sé gük, bá tor sá guk, hő si es sé gük) 
csil log ta tá sa ré vén hó dí ta ni pró bál nak. Per sze, bár mi lyen jól mű köd je nek is e 
bra vú rok a ko ra be li tár sas élet csá bí tá si szim bo li ká já ban, nem lep lez he tik előt-
tünk, hogy lé nye gü ket il le tő en már nem töb bek, mint ci vi li zált, az az sti li zált, 
le egy sze rű sí tett, meg sze lí dült, a koc ká za ti és har ci ele mek től meg fosz tott re mi-
nisz cen ci ái nagy- és ük apá ik haj da ni meg nyil vá nu lá sa i nak. Olyan re mi nisz cen-
ci ák, ame lyek nél kü lö zik im már a meg kér dő je le zet len omni po ten cia-hit li bi di-
nózus ma gá tól ér te tő dő sé gé ből szár ma zó, s akár még egy nem ze dék kel ko ráb-
ban is ter mé sze tes nek szá mí tó vi lág meg vál tó, vi lág fel for ga tó kész te tett sé ge ket. 

Har minc év alatt so kat vál to zik a vi lág: az ipar fej lesz tés a gaz da ság fel adat kö-
révé szű kül, a nem zet épí tés egy re in kább a pro fesszi o ná lis po li ti ku sok ra há rul, s 
a ma gán élet is mind egyér tel műb ben le vá lik a köz élet ről. Per sze az új szó ra ko-
zás for mák ban föl is mer he tők még az egy ko ri emel ke dett cse le ke de tek csí rái, ám 
ezek leg föl jebb csak az il len dő ség ru tin ja ál tal ve zérel ve kí sé rel nek meg több nek 
lát sza ni an nál, mint ami nek be töl té sé re gya kor la ti lag hi va tot tak. A ví zi tu riz must 
aján la tos te hát eb ben az össze füg gés rend szer ben ér tel mez nünk. S ha így já runk 
el, be lát hat juk, hogy a dif fe ren ci á ló dó pes ti eve zős kö zös ség már egy re ke vés bé 
hi te get(het)i ma gát az zal, hogy szó ra ko zá sa nem a sza bad idő kel le mes el töl té sét, 
ha nem a nem zet föl emel ke dé sét szol gál ja. (Per sze azt azért meg je gyez het jük, 
hogy a ha jó ba szál ló ne me sek fölté te lez he tő leg még táp lál ják ma guk ban azt a 
nem tel je sen meg ala po zat lan il lú zi ót, hogy az „érin tet len, vad” ter mé szet ben, 
ke vés bé for ma li zál ha tó kö rül mé nyek kö zött űzött eve zés je len tő sen koc ká za to-
sabb és ar cha i ku sabb, kö vet ke zés kép pen ne mes hez in kább mél tó te vé keny ke-
dés, mint a kö tött pá lyán egyér tel műb ben sza bá lyo zott „vers fut ta tás”.)

Tény: az el ső eve zős egy le te ket még az arisz tok ra ták ala kít ják (a má so dik nak 
meg szü le tő po zso nyi egy le tet Siklóssy a pes ti „gyö nyö rű miniatürmásaként” jel-
lem zi29). Ám 1862-ben, mind össze egy év vel ké sőbb ma gán bank ok hi va tal no kai 
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30 A hős kor ra jel lem ző, hogy a ne vek és szerveződésformák még igen bi zony ta la nok. A Pes ti 
Eve ző és Vi tor lás Kör tag jai – szem ben az ál ta luk kvá zi„hi va ta los nak” tar tott Bu da pes ti Ha jós egy
let tel – oly kor a Ma gán Eve ző és Vi tor lá zó Kör ne vet is hasz nál ják, mi kép pen ol vas ha tunk Sár ga
in ges és Bar na in ges Eve ző Tár sas kö rök ről is (vö. SII 272–276).

31 A lo vát fut ta tó arisz tok ra ta – no ha a va dá szat tal ellentétben im már nem vesz részt köz vet-
le nül a küz de lem ben, ha nem ebbéli fel ada tát és jog kör ét lo va ik ra és a haj tó ra ru ház za – ver seny-
ző nek te kin te tik. Az az: tu laj do no si sze rep kö re te szi őt kvá zi ver seny ző vé. E sze rep kö re ugya nak-
kor nem ke ve ren dő össze me cé ná si po zí ci ó já val. Míg ugya nis előb bi sze rep kö ré ből adó dó an a 
sa ját tu laj do nát ké pe ző lo vat fut tat ja, ame lyet egy ál ta la fi ze tett/meg bí zott haj tó űz egy meg ha tá-
ro zott, konk rét ver se nyen, ad dig az utób bi nak kö szön he tő en ma gát a te vé keny sé get, an nak egé-
szét fi nan szí roz za. Így pél dá ul ez utób bi cél le beg Szé che nyi gróf sze me előtt, ami kor „a nye re ség 
le he tő vé té te le czéljából meg egye zik tár sa i val, hogy a leg job ban ne velt lo vak ra dí jat tűz nek ki, a 
mi az egye dü li esz köz ar ra, hogy a ma gán em be rek is elő moz dít has sák a ló te nyész tést. 1600 díj van 
az 1822. év re, örök dí jak is van nak már s ez, a díj ra va ló biz tos ki lá tás, fog az em be rek re leg job ban 
hat ni” (Viszota 1904: 7). Az urak in kább a stra té gi ai je len tő sé gű te nyész tés fel ada ta i ra kon cent-
rál nak, s a „fu tás ra va ló elő ké szí tés”, az az a szo ro san vett edzés mun ka kü lön szak ér tő re, a so ká ig 
hát tér ben ma ra dó „idom ár ra” há rul. Meg em lí ten dő még, hogy a fut ta tó arisz tok ra ta, ab ból adó-
dó an, hogy fi zi ka i lag nem vesz részt a ver seny ben, óha tat la nul szur ko ló vá is vá lik.
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lét re hoz zák a Pes ti Eve ző és Vi tor lá zó Kört, majd még a hat va nas évek el ső fe lé ben 
meg szü le tik a ke res ke dők ala pí tot ta Egyet ér tés Csó nak egy let, il let ve a Bu dai Ha jós
egy let is. Ez utób bit egy Granatér Lász ló ne vű (te hát szin tén nem ne me si ran gú) 
ügy véd ala pít ja30. Az az nem csu pán tár sa dal mi ere det, ha nem la kó hely sze rint is 
ta go ló dik a pes ti eve zős tár sa da lom: az arisz tok rá ci át kö ve tő pes ti pol gár ság mel-
lett im már a ma gu kat bu da i ként azo no sí tó polg árok is föl tűn nek a szí nen.

E sa já tos sá got il le tő en lát szó lag meg egye zik a ló ver seny és az eve zés. Hi szen 
tud juk: az előb bi pub li ku ma is mind in kább he te ro gén né vá lik, és a né zők 
kö zött egy re több lesz a nem ne me si szár ma zá sú. Ám hi bát kö vet nénk el, ha 
nem ven nénk ész re e ha son ló ság el föd te kü lönb sé ge ket. Mint lát tuk ugya nis, a 
ló ver seny lé nye gé ben a lo va kat fut ta tó ne mes urak kö zött, át té te le sen zaj lik, 
az az el vá lik az arisz tok ra ták tu laj do no si, me cé ná si, edzői, szur ko lói és ver seny-
zői sze rep kö re31. A pol g á rok a leg fon to sabb sze rep ből ele in te ki re kesz tet nek: 
ha pén zük eset leg vol na is, jo guk még nincs ar ra, hogy tu laj do nos ként, az az 
meg ha tá ro zó cse lek vő ként vegyenek részt a több re hi va tott ügy kö dés ben. 
Né ző ként azon ban már meg je len het nek. És ez két ség kí vül nem cse kély ség: a 
ko ráb bi fej le mé nyek alap ján ugya nis egyál ta lán nem ma gá tól ér te tő dő, hogy az 
arisz tok ra ták sza bad idős te vé keny ke dé se alatt az elit rend jé be nem tar to zók is 
je len le het nek – gon dol junk csak az exk lu zív va dá sza tok ra és fal ka va dá szat ok ra, 
a pár baj ról nem is be szél ve (lásd Ha das 2001b, ill. 2000a)!

Az eve zés so rán azon ban a sze rep kö rök át ren de ződ nek: a ló és a haj tó 
he lyét az eve zős fogl al ja el, hi szen egy sze mély ben csi nál ja azt, amit ko ráb ban 
a ló és a haj tó kü lön-kü lön vé gez tek. Ab ban az ér te lem ben a ló sze rep kör ében 
je le nik meg, hogy sa ját bő rét, sa ját tes tét vi szi a vá sár ra. Ám egyút tal ő töl ti be 
a haj tó sze re pét is, hi szen ön ma gát kény sze rí ti a mi nél si ke re sebb ver sen gés re. 
Az az: a ver seny ző tes ti mi vol tá ban a haj da ni ló sze rep kö re, míg szel le mi-aka-
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32 Ha a ha jók és a lo vak ne ve it össze ha son lít juk, azt ál la pít hat juk meg, hogy ele in te a ver-
seny lo vak in kább an gol ne ve ket vi sel nek (Gawing, Snap, Waternymph, Mermaid, La dy of the 
Lake stb.), míg a ha jó kat szí ve sen sze mé lye sí tik meg egy-egy sze re tett sze mély re (Bé la, Louise), 
il let ve újon nan meg al ko tott név re (Tün de) utal va. Idő vel a trend annyi ban mó do sul, hogy a 
lo vak is per szo ni fi ká lód nak, s mind gyak rab ban kap hat nak ma gyar ne vet (me lyek le het nek 
vi szonyt vagy tu laj don sá got je lö lők – Kin csem, Do boz –, il let ve meg sze mé lye sí tők: Pa u la); míg a 
ha jók instrumentalizálódnak (s olyan ne ve ket kap nak, mint Kohinoor, Ho ni, Név te len, Csa po-
dár, Li dérc stb.). Min den eset re a név adás je len sé ge meg ér ne egy rész le te sebb elem zést is. 
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ra ti mi vol tá ban a haj da ni haj tó sze rep kö re tár gyi a sul. Vagy megint más kép pen 
fo gal maz va: a haj da ni haj tó ból lesz az eve zős fe let tes én je. E pár hu za mot el fo-
gad va azt is hoz zá te het jük, hogy az esz köz ként hasz nált csó nak a va dász fegy-
ve ré vel, a haj tó os to rá val, vagy – az üge tő vel vont pár hu zam ese té ben – a ló 
után kö tött ko csi val lesz szer ke ze ti leg egyen ér té kű.

Per sze nem árt az óva tos ság, mi vel a tör té nel mi va ló ság a ma ga eset le ges sé-
gé ben ez út tal is bo nyo lul tabb, mint azt a mo dell al ko tó szo ci o ló gi ai gon dol ko-
dás lát ni sze ret né. Az 1843-ban tar tott el ső pes ti re gat tán ugya nis az imént 
em lí tet tek kel nem min den vo nat ko zás ban egyez nek a föl buk ka nó sze rep kö-
rök. A Hon de rű így szá mol be az ese mény ről:

Mult va sár nap igen ér de kes látmányt nyujtott egy fo ga dás kö vet kez té ben a Mar-
git szi get től le a casino irá nyá ig tar tott csolnakverseny. A ver seny zők vol tak Bé la 
(an gol yacht), Carolina (szin te az) és egy ve len cei mód ra ké szült gon do la. Az 
el ső ben ült Clark úr (a híd épí tő), eve zett négy ide va ló mun kás; má so dik ban ült 
Barry úr (an gol) s eve ző je négy an gol vala, a har ma di kon pe dig négy olasz ka to na 
(kik csó nak ászok vol tak). El ső nyer tes Bé la, a má so dik pe dig Carolina lőn. 
Sebességök va ló ban bá mu lan dó vala (Hon de rű, 1843. június 6.).

A je len össze füg gés rend szer ben a (1) ha jó tu laj do nos, a (2) „ver seny ző”, a (3) 
csolnakban ülő sze mé lyek, va la mint az (4) eve ző sök sze rep kö re i nek el kü lö ní-
té se ér de kes szá munk ra. A ha jó tu laj do nos – ha son ló kép pen a lo vát fut ta tó 
arisz tok ra tá hoz – nem vesz részt a ma ga fi zi kai va ló já ban a ver seny ben. Mint 
tud juk, a Bé la és a Carolina Szé che nyi gróf tu laj do nai. Az előb bit fia tisz te le té-
re ke resz te li ilye tén kép pen32. Jog gal föl té te lez he tő, hogy a ve len cei gon do la is 
egy ha son ló ran gú ne me sé le het. A Hon de rű meg fo gal ma zá sa sze rint a tu laj-
don kép pe ni „ver seny ző” a há rom ha jó: Bé la, Carolina, va la mint a gon do la (egy 
– le en dő – fér fi, egy hölgy, va la mint egy név te len ide gen…). A ko ra be li kró ni-
kás meg fo gal ma zá sa sze rint a ha jó ban ült Clark úr és Barry úr (bi zo nyá ra a 
gon do lá ban is ült egy ha son ló sze rep kö rű egyén, csak ró la már nem szól a 
fá ma). Föl té te lez he tő, hogy a ne vük ré vén is be azo no sí tott an gol urak a ha jók 
kor má nyo sai. Ve lük szem ben az eve ző sök ről, e ne ve nincs fi gu rák ról csak annyit 
tu dunk meg, hogy há nyan van nak. (Ta lán nem ér dek te len meg je gyez ni, hogy 
a Hon de rű ez utób bi a kat ne ve zi eve zőnek, s nem eve zősnek. Az utó kor de ma-
gó gi á já val szól va: ők a la pátok.)
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33 Ér de mes föl fi gyel nünk a Hon de rű ki fe je zet ten mo dern szó hasz ná lat ára is: Clark úr eve zői
ről szól ván „négy ide va ló mun kás ról” tesz em lí tést.

34 „A kor má nyos (Coxswain) kö te les sé ge tá vol sem oly könnyü, mint azt so kan hin ni sze re tik, 
és az ő ügyes sé ge nagy kü lönb sé get te het az át fu tan dó pá lya hosszá ban, vagy az el len sé ges 
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A hi e rar chi á nak leg alább négy szint je van te hát: legfölül a meg ha tá ro zó dön-
té si po zí ci ó ban lé vő tu laj do nos: az arisz tok ra ta. Ő bir to kol ja a ver seny esz közt, ő 
ha tá roz za el, hogy ver se nyez tet ni fog (mi kép pen azt is, hogy kit ki vel, mit mi vel 
ál lít szem be), és ő az, aki – tet té nek ko moly sá gát iga zo lan dó – az ese mény ki me-
ne te lé vel kap cso la tos fo ga dás ra jo go sult. (Ér de mes föl fi gyel ni ar ra, hogy a ver-
seny egy fo ga dás nak kö szön he ti lé tét – még ha ar ról nem tesz is em lí tést a be szá-
mo ló, hogy ki, mi ben, mi re fo ga dott.) En nek tét je pe dig igen csak ha son la tos a 
ló ver seny fo ga dá sé hoz: a fej let tebb, az az a ha la dást szol gá ló ki vá laszt(ód)ásának 
elő se gí té se. (Majd nem biz tos, hogy az egyik fo ga dó Szé che nyi gróf le he tett – 
amennyi ben per sze nem ő volt az egyet len fo ga dást té vő sze mély –, aki föl té te lez-
he tőleg az ál ta la jobb nak, tö ké le te sebb nek tar tott ha jó győ zel mé re tett.) Nem 
ne héz te hát meg lát ni a pár hu za mot a ló te nyész tés és a csolnakok tech ni kai tö ké-
le te sí té sé nek szán dé ka kö zött. Csak míg az előb bi a fej lő dés me ta fo ri kus sű rít-
mé nye, egy faj ta mag, csí ra, amely ből nem csu pán pom pá za tos fa leend maj da-
nán, ha nem az egész élő vi lág ki te re bé lye se dé sé nek mo del lá lá sá ra is szol gál, 
ad dig az utób bi be ha tá rolt, cél irá nyult, szak jel le gű: csu pán az egy re dif fe ren ci ál-
tab bá és ra ci o ná li sab bá vá ló mun ka meg osz tá si rend szer egy sze le té ben bír ér vé-
nyes ség gel. 

Fön tebb úgy fo gal maz tunk, hogy a ló és a haj tó he lyét az eve zős egy sze mély-
ben fogl al ja el. A Hon de rű be szá mo ló já nak is me re té ben e meg ál la pí tást úgy 
fino mít hat juk, hogy a kor má nyos és az eve ző sök te vé keny sé gi kö re i nek el kü lö-
nü lé sé ben tu laj don kép pen fönn ma rad a ló és a haj tó sze rep ket tős sé ge. A csol-
nakban ugya nis töb ben van nak. Ez ál tal pe dig le he tő ség nyí lik ar ra, hogy bel ső 
mun ka meg osz tá si rend sze rük ben több fé le funk ci ó nak tegyenek ele get, s a ko - 
ráb bi, em ber és ál lat kö zöt ti dichotómia em ber és em ber kö zöt ti ha tal mi vi s-
zony la tok ban ter me lőd jék új ra, szem be ál lít va az esz köz em ber és az úri em ber, 
az erő em ber és az ész em ber, vagy, ha tet szik, a vég re haj tó és az irá nyí tó sze rep-
kö re it. Megint más kép pen fo gal maz va: az eve zés mun ka meg osz tá si szer ke ze te 
– nem is oly át té te le sen – az úr és a pa raszt, a pol gár és a pro le tár, de ta lán min-
de nek előtt a ter me lés irá nyí tó és a mun kás vi szo nyát tük rö zi. (Ta lán nem lé nyeg-
te len meg em lí te ni: az el ső pes ti re gat tá ban a csolnakokba beülő polg árok an gol 
ál lam pol gár sá guk nak kö szön he tő en kvá zi ne me sek nek te kint he tők.)33 Ha ma ro-
san az tán föl buk kan a ve zér eve zős is, aki „nem föltétlenül a leg jobb eve zős”, ha -
nem sok kal in kább a leg vir tu ó zabb lel ke se dő, a fel adat tal leg in kább azo no sul ni 
ké pes sze mély, aki e lel ke se dé sét a töb bi ek szá má ra is köz ve tí te ni tud ja. A ve -
zér eve zős a hi e rar chi á ban a kor má nyos alatt fog lal he lyet, hi szen ez utób bi je -
lö li ki őt. Mel lé ke sen a kor má nyos, aki nek szak ér tel me te hát egy részt tech ni kai, 
más részt ural mi jel le gű, ele in te több nyi re az edzői sze re pet is el lát ja34.
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(34. folyt.) fo lyam ke rü lé se a ked ve ző nek fel hasz ná lá sá ban, kü lö nö sen pe dig nagy fon tos ság gal 
bir ver se nyek nél, hol a pá lya nem egye nes, ha nem »buoyok« kö rül kell for dul ni, mint a man ches-
te ri, ham bur gi és legujabban a pes ti ver se nye ken. Hogy ha szon nal és si ker rel müködhessen, 
min de nek fe lett szük sé ges, hogy a mint a csa pat a ha jó ba lép, min den ki en ge del mes ked jék a 
kor má nyos sza vá nak, és fi gye lem mel le gyen a ve zény sza vak ra. (…) El ső do log a ve zér eve zőt 
(strokot) meg vá lasz ta ni, és ez oly fon tos do log, hogy a ver seny ered mé nyé nek leg na gyobb ré sze 
et től függ. Fel kell te hát ten nünk, hogy a »trainer« vagy kor má nyos, ki a csa pat tanitását ma gá ra 
vál lal ta, a szük sé ges itélettel bír ezen ne héz fel adat tel je sí té sé re. A leg jobb eve zős nem mind ig 
a leg jobb ve zér (stroke), sok egyén igen je les egy má sik mö gött, de a mint reá bizatik a ve ze tés, 
íté let vagy mér tékhi ány kö vet kez té ben azon nal za var ba hoz za az egész csa pa tot. Nem csak jó 
eve zős nek kell len nie a ve zér nek, de tör he tet len lel ki erő vel és el szánt ság gal is kell birnia, hogy 
so ha ne csüg ged jen, ké pes le gyen bár mi kor, ha szük sé ges, egy »spirt«-et, szök te tést elő idéz ni, 
és a már lan ka dó csa pa tot pél dá ja ál tal uj eről kö dés re éb resz te ni” (Birly 1866: 21–22 és 34–35).

35 „Lord és La dy Jer sey meg ér ke zett. Lord Villars. An gol ha jó mon az eve zőt for dít va tar tot-
tam – s tar tot tam vol na ta lán egész éle tem ben, ha be nem kö vet ke zik Lord Villars vé let len lá to-
ga tá sa, aki ne kem meg mu tat ta” – ír ja Szé che nyi a nap ló já ba 1826. au gusz tus 13-án (Szé che nyi 
1978: 482).

36 Siklóssy köny vé ből nem de rül ki, hogy mind ezt hol ír ja Szé che nyi (min den eset re ma gya rul 
ki adott napjójában nem sze re pel ilyen be jegy zés), mi kép pen az sem, hogy e ver seny re vé gül is 
sor ke rült-e.
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Az e sze rep kör ből fa ka dó ural mi po zí ció te szi le he tő vé azt is, hogy az úri em-
be rek, akik szá má ra még ran gon alu li nak szá mít, hogy a ló ver seny ben ma guk 
hajt sák az ál ta luk bir to kolt ál la tot, az eve zés ben kü lö nö sebb presz tízs vesz te ség 
nél kül részt ve hes se nek. A kor má nyos, vagy ké sőb bi ki fe je zés sel él ve a ha jó
parancs nok ugya nis nem dol go zik, nem vé gez fi zi kai erő ki fej tést, nem iz zad 
meg, mint az erő mun kát vég ző al só kaszt be li ek, ha nem csak ül és di ri gál – 
mi ként egy ka to nai ve ze tő. Ta lán nem já runk messze az igaz ság tól, ha föl té te-
lez zük, hogy kez det ben sok kal in kább ez az ural mi elem, s nem a szak ér te lem 
jel le mez he ti az eve ző(sö)knél ma ga sabb tár sa dal mi ran gú kor má nyo so kat. 
Más részt azon kü lö nös tény fon tos sá gát sem árt új ra és új ra alá húz ni, hogy 
Szé che nyi gróf sze mé lyé ben egy olyan meg ha tá ro zó sú lyú em ber van fo lya ma-
to san és hang sú lyo san je len a ma ga narcisztikus ex hi bi ci o niz mus ba át csa pó 
ne u ro ti kus radikalitásával a ma gyar mág nás vi lág ban, aki nem rest fo lya ma to-
san ta nul ni, sa ját ma gán kí sér le tez ni35, s e kí sér le tek ered mé nye it tü rel met le-
nül rá kény sze rí te ni kör nye ze té re is. Jel lem ző mó don pél dá ul az el ső pes ti 
re gat tát kö ve tő en egy hó nap sem te lik el, ami kor Szé che nyi gróf újabb ver senyt 
ter vez, amely nek so rán – Clark Ádám mal és Hen rik Rauval, a Dunagőzhajózási 
Tár sa ság ka pi tá nyá val egy ha jó ba ül ve – ma ga is evez ni sze ret ne. „Ver senyt ren-
de zünk. A Water witchben ne gyed ma gunk Feithtel és hat orosszal szem ben 
könnyen nye rünk” – ír ja 1843. áp ri lis 17-én (idé zi SII 218)36.

A mun ka meg osz tá si hi e rar chia leg al ján a csolnak, yacht, gon do la, az az az 
élet te len esz köz ként funk ci o ná ló ví zi jár mű ta lál ha tó. Úgy is föl fog hat nánk 
te hát a ló ver seny től az eve zés irá nyá ba mu ta tó vál to zá so kat, hogy a ver seny ló 
evezőssportbéli struk tu rá lis meg fe le lő je ként a ví zi jár mű vet té te lez nénk. És 
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37 A ké szü lő könyv ké sőb bi fe je ze te i ben fog lal ko zom majd az em be ri erő ki fej tés nek és a 
tech ni kai esz kö zök nek az idő elő re ha lad tá val egy re dif fe ren ci ál tab bá és össze tet teb bé vá ló 
vi szo nyá val. Az zal a fo lya mat tal, mely a ke rék pá ro zá son ke resz tül ve zet, töb bek kö zött, az au tó- 
és mo tor spor tig.
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eb ben két ség kí vül vol na is rá ció, hi szen a csó nak ugya núgy az em ber szál lí tá sá-
ra szol gá ló esz köz, mint a ló. Nem vé let len, hogy a Hon de rű be szá mo ló ja is a 
há rom ha jót te kin ti ver seny ző nek. Csak hogy funk ci ó juk ban van egy nem el ha-
nya gol ha tó kü lönb ség: az ne ve ze te sen, hogy a ver seny ló ké pes az önál ló erő ki-
fej tés re, míg a ver seny ha jó nem! És ezért tű nik sze ren csé sebb nek az a meg fo-
gal ma zás, hogy az eve zés so rán az em ber lép a ló he lyé be, hi szen az em ber lesz 
az, aki az elő re ha la dás hoz szük sé ges ener gi át szol gál tat ja. 

A két ver seny esz köz ha tal mi- és mun ka meg osz tá si hi e rar chi á ban be töl tött 
funk ci ó i nak össze ha son lí tá sa kor egyút tal azt is meg sejt het jük, hogy az eve zés 
tech ni kai fej lesz té se egy ál ta lá no sabb fej lő dé si ten den cia egyik ko rai jel zé se-
ként is föl fog ha tó. E ten den cia a 19. szá zad vé gé től ex po nen ci á li san nö vek vő 
se bes ség re gyor sul majd föl. En nek so rán a ki tű zött cé lok el éré se már nem ki zá-
ró lag az „ido mí tás tól”, az az ter mé szet be ágya zott tes tünk tö ké le te sí té se ér de ké-
ben ki fej tett erő fe szí té sünk től függ (mely hez a szük sé ges szak ér tel met el ső sor-
ban a fel vi lá go so dott or vos tu do mány szol gál tat ja), ha nem az egy re fon to sab bá 
vá ló újí tá sok szár ma zé ka ként is ér tel mez he tő (mely utób bi ak a tár sa da lom 
ci vi li zá ló dá sá val együtt já ró mű sza ki-tech ni kai ha la dás függ vé nyei). A hu sza dik 
szá zad ban a bi o ló gi ai al kí mi ák mel lett egy re több sport ban je len nek majd meg 
a tech ni kai al kí mi ák is (hogy az tán – ha sza bad egyál ta lán e szö veg kör nye zet ben 
ennyi re elő re sza lad ni – a hu szon egye dik ben is mét a bi o ló gi ai jel le gű ek jus sa nak 
meg ha tá ro zó sze rep hez). Az úgy ne ve zett „tech ni kai spor tok” – a ke rék pá ro zás-
tól a For ma–1-es au tó ver se nyig – föl kí nál ják an nak il lú zi ó ját, hogy a lét re ho zott 
gé pek, esz kö zök ré vén az em ber meg kí sé rel hes se azt, ami be ad dig több nyi re 
be le bu kott: hogy (lát szó lag) győ ze del mes ked jék a ter mé sze ten37.

Ám a 19. szá zad kö ze pén itt még nem tar tunk. Ek kor az je len ti a nagy újí-
tást, hogy az esz kö ze it igá já ba haj tó em ber is ké pes le het az ál lat he lyé be lép ni, 
az ere jét meg sok szo roz ni, sőt éle tét is meg hosszab bí ta ni, amennyi ben be tart 
bi zo nyos já ték sza bá lyo kat. Ez az a kor, ami kor a min den nap ok ru tin sze rű pra-
xi sá ba is át szi vá rog a fel vi lá go so dás szel le mi sé ge, s a fe gyel me zett, cél tu da tos, 
ra ci o ná li san asz ke ti kus em ber ké pes nek érez he ti ma gát a köz vet len sport- és 
köz ve tett tár sa dal mi ver sen gés re. E te kin tet ben rend kí vül ta nul sá go sak a Birly 
Ist ván-fé le Csolnakászat-ban le ír tak (a fe je zet cí me egyéb ként: A test elő ké szí
té se ver senyeve zés re. Idomitás [training]):

Nincs ál la ti ter mé szet, me lyen a „training” oly nagy vál to zást idéz ne elé, mint az 
em be ri ter mé sze ten; mert a mint egy részt nincs ál lat, mely oly annyi ra el nyo mo-
rod va ta lál tat na, mint a ter mé szet el le nes élet mó dot kö ve tő em ber, úgy más részt, 
nincs ál la ti test, mely oly nagy, oly foly to nos és oly sok ide ig tar tó tes ti erő re, és 
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38 A szö veg ben több he lyen is föl buk kan nak az ál lat és em ber kö zöt ti pár hu za mok. Pél dá ul: 
„Hogy mily jó té kony ha tás sal van az emész tő te het ség re (mely vi szont is mét min den egész ség 
alap ja) reg gel éh gyo mor ra egy po hár friss vi zet in ni, azt alig szük sé ges em le get ni, mi nek utá na 
ezen üd vös szo kás már áta lá nos lett nap ja ink ban (az én ki eme lé sem: H. M.); hi szen még a sza bad-
ban élő ál lat is leg elő ször a pa tak hoz megy reg gel szom ját eny hí te ni, azu tán néz táp lá lék, vagy 
le ge lő után” (Birly 1866: 27).

39 „Van nak egyé nek, kik élet mód juk nál fog va tes ti egész sé gü ket nem ápol hat ják; kik a nap 
leg na gyobb ré szét bureau-ban, bolt ban, vagy iróasztaluk mel lett töl tik, meg foszt va le ve gő től, 
moz gás tól, sok szor még a ter mé sze tes vi lá gos ság tól is. (…) Bár mennyi re köt ve is le gyen va la ki 
a kö rül mé nyek ál tal el zárt ülő éle tet vi sel ni, ha erő sen akar, mind ig ta lál ni fog leg alább egy kis 
időt tes ti jól lét ének szen tel ni (where there is a will there is a way)” (az én ki eme lé sem: H. M.) 
(Birly 1866: 28–29).

40 Sza ba don for dít va: ha el szá nod ma gad, bár mit el ér hetsz.
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ezen erő nek oly rop pant ki fej té sé re ké pes vol na, mint az em be ri test. A te li vér ló 
(az én ki eme lé sem: H. M.), mely e te kin tet ben, mint sok más ban, legközelebb áll 
az em ber hez, szin tén nagy tö kély re fej leszt he tő ki, de mind egész sé ge, mind kü lö-
nö sen tem pe ra men tu ma na gyon so ká foly ta tott „trainirozott” ál la pot ban-tar tás 
ál tal szen ved. A czélszerüen ét ke ző és czélszerü moz gás és gya kor lás ál tal tes ti és 
lel ki ere jét kimivelő em ber sok szor húsz éven ke resz tül is ké pes szám ta lan ere je 
vég ha tá rá ig ter je dő erő megfeszitési mű té te lek re, tes ti jó lé te és ép sé ge leg ki sebb 
ká ro so dá sa nél kül (Birly 1866: 25–26).

Eb ben az idé zet ben és az ezt meg ha tá ro zó szem lé let mód ban nem is az a leg ér-
de ke sebb, hogy az em ber ido mí tá sát a szer ző a te li vér ló é hoz ha son lít ja. A 
ko ráb ban ki fej tet tek alap ján ez ke vés sé lep meg ben nün ket38. Sok kal fi gye lem-
re mél tóbb, hogy az egész sé ges élet mód ki ala kí tá sá ra szol gá ló el kép ze lé sek a 
szö veg alap ján mennyi re ter mé sze tes tar to zé kai már a min den na pi élet vi tel-
nek. Mi kép pen az is, hogy a szö veg egy ér tel mű en a pol gár ság és az ülő élet mó-
dot foly ta tó ho no rá ci orér tel mi ség szá má ra író dik, még pe dig az an gol 
(benthami) prak ti ciz mus ma gá tól ér te tő dő ér vé nye sí té se ré vén39.

E föl fo gás sze rint a győ ze lem hez (mi kép pen a tá gabb ér te lem ben föl fo gott 
si ker hez) el ső sor ban ön fe gye lem re, tü re lem re, alá zat ra és tu da tos el szánt ság ra 
van szük ség. „If there is a will, there is a way”40 – mond ja a pol gár, aki nek 
va gyo na ke vés ugyan még a hi val ko dó arisz tok ra ta élet szín vo nal uto lé ré sé hez, 
de ar ra már ele gen dő, hogy sza po rí tá sát ér tel mes (ön)cél ként ki tűz ni ér de mes 
le gyen. Fi gyel jük csak a meg fo gal ma zást! A „czélszerüen ét ke ző és czélszerü 
moz gás és gyakorlás ál tal tes ti és lel ki ere jét ki mi ve lő em ber” áll a te vé keny ke-
dés kö zép pont já ban. Kvá ziau to ma ta-sze rű en mű kö dő, ki dol go zott tes tű, egy-
sze rű és egy han gú moz du la to kat is mét lő, né mi leg gé pi es erő fe szí tést ki fej tő, 
fe gyel me zett, tár sa i hoz al kal maz ko dó fér fi ak ül nek a ha jók ban, akik sa ját fi zi-
kai ere jük tu da tos fej lesz té sé vel, s ha kell, élet mód juk át ala kí tá sá val is meg pró-
bál ják el len sú lyoz ni az arisz tok ra ták kal szem be ni tár sa dal mi hát rá nya i kat. 
Tár sa dal mi mé re tű ver sen gést foly tat nak te hát, ab ban a biz tos re mény ben, 
hogy ha meg fe le lő en „trainíroznak”, le he tő sé gük nyí lik ar ra, hogy uto lér jék, 
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41 A ko ra be li (egyet len) sport új ság, a Va dász és Ver seny lap 1866. június tizedikén így kom-
men tál ja a ver seny ered ményeit: „Ezen egy le tek tag jai (az arisz tok ra ták egy le te i ről van szó – H. 
M.) a sport nak min den ná lunk di va to zó ne mét űzik; va dász nak, lő fegy ver rel és ló há ton, ló ver se-
nyek ben fut tat nak és lo va gol nak ma guk is; ezen kí vül gaz dák, köz ügyek kel fog lal ko zók stb., mi 
idejöket meg szag gat ja s nem en ge di sza bály sze rű és foly to nos eve ző gya kor lat nak él ni, mi pe dig 
a si ker élet fel té te le. Igy a mai re gat tán is az Asszonyságok-dijában a Bu da pes ti Ha jós egy let nek 
há rom olly tag ja, kik mind össze két nap óta evez get tek, mér kő zött (s ter mé sze te sen a si ker el len-
té tét nyer ve) egy he tek óta ido mí tott s jól be gya kor lott csa pat tal. Le het, hogy csa ló dunk, de azt 
hisszük, hogy a jö vő a »bar nák«, »ké kek«, »ve re sek«, »sár gák« egy le te i re mo so lyog in kább; ezek 
foly vást Pes ten la kó tiszt vi se lők, ügy vé dek, ke res ke dők stb. tár su la tai lé vén, egyet len sport szen-
ve dély ük a csolnakászat”.
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majd a nem is oly tá vo li jö vő ben le is hagy ják az arisz tok ra tá kat. Ez utób bi ak 
ugya nis ko moly hát rány ban van nak, ami kor nem má so kat kell irá nyí ta ni uk, ami-
kor nem gyors ered mé nye ket kell pro du kál ni uk, ha nem ön ma gu kat kell a ló 
he lyé be ten ni ük, és las san, tü rel me sen, szí vó san, fe gyel me zet ten, sa ját erő ki-
fej tés ük ré vén, együtt mű köd ve kell ver se nyez ni ük.

A té nyek ta nú bi zony sá ga sze rint e győ ze lem igen ha mar be kö vet ke zik. A 
„ko ra be li saj tó” alap ján Siklóssy imi gyen szá mol be az 1866-os ver seny ered-
mé nye i ről (fi gyel jünk a ne vek re!):

A száz ara nyas Hajósegyleti-Nagy-díj az Egyet ér tés csa pa tá hoz ván do rolt, mely ben 
Mitterdorfer Fe renc kor mány zott (…). Ez a csa pat hu szon öt hosszal előz te meg a 
Nem ze ti Ha jós egy let Kohinoor ha jó ját, mely ben Cavaliero Ró bert kor mány zott 
(…). Az Asszony sá gok-dí já ban az Egyet ér tés Gyöngy vér c. ha jó ja – kor má nyos 
Follmann Ala jos (…) – játsz va győ zött Szé che nyi Bé la gróf Név te len je előtt, mely 
– Sztáray Já nos gróf kor má nyos sal, Szé che nyi Bé la gróf és Kár olyi Gyu la gróf eve-
ző sök kel – kény te len volt a ver senyt fel ad ni. Az öt ven ara nyas Ha zai-díj ban a 
Pes ti Csó na ká zó és Vi tor lá zó Kör (ké kek) Li dérc c. ha jó ja – kor má nyos Antalik 
Ká roly (…) – ért 10–12 ha jó hosszal előbb cél hoz a Sár ga egy let Haj nal ne vű ha jó-
ja előtt, amely ben Hauszmann Kár oly kor má nyos és (…) eve ző sök ül tek. A Skul-
ler-díjat Petrics Pé ter nyer te meg sa ját Di a na ne vű la dik já ban az Egyet ér tés 
Gyöngy vé re előtt, me lyet De ák M. eve zett. A Kis-Egyleti-díj har minc ara nyá ban 
Bohus Lász ló Cameleon ne vű csó nak ja lett az el ső Tasner Gé za kor má nyos sal (…) 
az Egyet ér tés Bar na Ir ma ne vű ha jó ja előtt, me lyet Mitterdorfer Fe renc kor mány-
zott (…). Volt még egy, az ere de ti ki írás ban fel nem vett ver seny szám Waldstein 
Já nos gróf dí já ért, me lyért csak az pá lyáz ha tott, aki pes ti re gat tá ban még nem 
eve zett. Eb ben Szé che nyi Ödön gróf Symphaty ne vű ha jó ja lett a győz tes. (…) Ez 
az utol só he lyen em lí tett pi ri nyó kis győ ze lem ju tott te hát a büsz ke Bu da pes ti 
Ha jós egy let nek (SII 294).41 

Ko ráb ban a ló ver senyt egy olyan te vé keny ség nek te kin tet tük, mely azt tük röz-
te, hogy Ma gya ror szá gon a 19. szá zad el ső fe lé ben az ősi libido dominandin 
ala pu ló har ci kész te té sek ve zé rel te fér fi idő töl té sek he lyét fo ko za to san a ci vi li-
zált ver sen gés meg ha tá roz ta kész te té se ken ala pu ló fér fi idő töl té sek ve szik át 
(Ha das 2001b). Az eve zés tár sa dal mi vi szony la ta i nak hoz zá ve tő le ges is me re te 
alap ján im már meg fo gal maz ha tó: a va dá szat ló ver sennyé ci vi li zá lá sa ré vén az 
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arisz tok rá cia vég ér vé nye sen ki sza ba dí tot ta a ver seny szel le met a pa lack ból, 
le he tő sé get nyújt va ez ál tal az adott tör té nel mi-po li ti kai össze füg gés rend szer-
ben szö vet sé ges nek te kin tett pol gár ság szá má ra, hogy a fa ir play elve biz to sí-
tot ta azo nos föl té te lek kö ze pet te részt ve gyen a já ték ban. Ily mó don az eve zős-
ver se nye ket a pol gár ság és az arisz tok rá cia fér fi úi kö zöt ti diszpozicionális ver
sen gés egyik el ső meg nyil vá nu lá sa ként fog hat juk föl. En nek so rán im már olyan 
küz de lem ben mér he tik össze tu dá su kat a két tár sa dal mi osz tály kép vi se lői, 
mely nek diszpozicionális kel lék tá ra az előb bi ek szá má ra biz to sít ked ve zőbb esé-
lye ket. E kel lék tár ele mei – me lyek, ta lán mon da ni sem kell, a tár sa dal mi pra-
xis egyéb te rü le te in is föl lel he tők – pél da ér té kű for má juk ban majd a tor na-
sport ré vén inkorporálódnak. Ab ban a tor na sport ban, amely től a nemesurak 
kez det től fog va ide gen ked nek, s amely nek el ter je dé se ar ra kész te ti őket, hogy 
egy má sik tevékenységegyüttesben, az at lé ti ká ban ke res sék örö mü ket. De ez 
már egy kö vet ke ző fe je zet.
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A ló ver seny és az evezés jellegzetességei

1. Tár sa dal mi-kul tu rá lis 
be ágya zott ság 

1.1. Mű ve lők tár sa dal mi 
bázi sa 

1.1.1. Mű ve lés – mű vel te tés 
(me ce na tú ra,  
kö zön ség) 
 
 

1.2. Re fe ren cia  
(nem zet kö zi-e)

1.3. Szer ve ze ti for ma

1.4. Szer ve zet nyi tott sá ga 

1.5. Sport szo ci a li zá ció 

1.6. Fi nan szí ro zás 

1.7. Nem zet irán ti vi szony 

1.8. Po li ti kai irá nyult ság/ 
viszony 
 
 

1.9. Kö zön ség 

1.10. Tár sas ság/kö zös ség 
 

1.11. Te vé keny ség kez de te 

1.12. Te vé keny ség  
el ter jedt sé ge

 
 

 
 

arisz tok rá cia (köznemesség 
nemes ség nem!), majd 
polgár ság

nem köz vet le nül vég zik  
a tevé keny séget, lo vak, 
lovasok, zso kék esz kö zök 
szá muk ra, lo va sok 
(versenyzők ala cso nyabb 
rangú ak)

an gol 

rész vény tár sa ság 

ele in te ki zá ró lag 
arisztokraták exk lu zív kö re

az arisz tok ra ta ne ve lés része 

arisz tok ra ták ada ko zá sa 

vég ső cél a nem zet ja va, 
latens szer vez ke dés

rej tett Habs burg-el le nes ség, 
ural ko dó vi szo nya is 
ambivalens irán ta, ná dor 
támogat ja, ve ze tő funk ci ó ja 
is van

ele in te fel ső osz tá lyok, fo ko-
za to san népszerűsödik

egyé ni ver sen gés, kö zös 
szerve zés, mely szin te 
fontosabb

1815-től, majd 1827-től 
szerve zet teb ben

éven te né hány nap, je len tős 
kö zön ség előtt

 
 

 
 

arisz tok rá cia, majd pol gár ság 
 

köz vet le nül vég zik a 
te vékeny sé get, más élő lényt 
nem hasz nál nak esz köz ként 
 
 

an gol 

egy let, egye sü let, rowingclub

ele in te arisz tok ra ták,  
ha mar jön nek a pol gá rok

fel nőtt ként meg ta nul ni  
(erő kell)

arisz tok ra ták, majd polgárok 
ada ko zá sa

ele in te fon tos, ké sőbb 
csökken

nem jel lem ző 
 
 
 

ele in te sok, ké sőbb ke ve sebb, 
bá mész ko dók

egyé ni- és csa pat ver sen gés 
 

1830-as évek vé ge – 
mindmáig

éven te, ké sőbb gyak rab ban 

 
 

LÓVERSENY EVEZÉS
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Disz po zí ci ók 

1.13. Alap be ál lí tó dás 
 
 

1.14. A fér fi as ság jel lem zői 
 
 
 
 

1.15. Test irán ti vi szony/ 
testpo li ti ka 
 
 

2. A sport te vé keny ség 
sajá tos sá gai

2.1. Mű ve lés szín te re 

2.2. Szín tér  
(a pá lya jel lem zői) 
 

2.3. Ver seny idő 

2.4. Esz köz igény 
 

2.5. Esz köz/funk ció/cél 
 
 

2.6. Tár sas ság: egyé ni/ 
csapat

2.7. Sza bá lyok/mé rés 
 
 
 
 

 

ver sen gő, hasz not sze rez ni 
óhaj tó arisz tok ra ta 
tevékenysé gé nek nem ze ti 
legi ti má ci ó ját óhajt ja

ha ta lom, ura lom meg élé se, 
esz köz hasz ná lat, nagy ügy 
szol gá la ta; túl mu tat önmagán; 
a ha ta lom mal bíró arisz tok ra-
ta ural ma a versen gő  
al sóbb ren dű fölött

sa ját test kí mél ve, más tes te 
ver seng 
 
 

 

ló ver seny tér, sza bad ban 

la pos, sztenderdizálódó 
pálya, ver se nyek mind ig ott 
foly nak kö rü löt te, né ző tér, 
lát ha tó ság fon tos

több óra, nem kor lá to zott, 
sok eset le ges ség

igen nagy: ló, ló te nyész tés 
intéz mény rend sze re, kel lé kei 
(pl. ete tés), lófelszerelések

rej tett cél: tár sa dal mi fej lő-
dés, anya gi ha szonszer zés 
révén az esz közigény meg-
terem té se is ezt szol gál ja

egyé ni ver sen gés, de le gál tak 
ré vén

egy re fi no mod nak: ver seny-
osz tá lyok, sú lyo zás, tá vok, 
(pénz)dí jak, sztenderdizálás 
irá nyá ba mu tat nak  
a fa ir play elve alap ján; 
külön bö ző szabvá nyok

 

ver sen gő, fe gyel me zett, 
igazo dó, al kal maz ko dó,  
sa ját erő ki fej tés, 
domesztikált kaland vágy

küz dés, eről kö dés, ví zi 
kalando zás, fe gye lem  
a termé szet ben 
 
 

sa ját test ará nyos, egyen le tes, 
ki csit gé pi es erő fe szí tés nek 
ki té ve, edzés szük sé ges, 
egész ség ide o ló gia 

 

sza bad ban, ter mé sze tes 
vizeken

las san sztenderdizálódó 
pálya mé re tek, né zők igé nye 
nem szá mít 

sok eset le ges ség 

mér sé kelt: ver seny csó nak 
kell 

egyen lő föl té te lek kö zött 
győz zön a jobb 
 

 egyé ni és csa pat ver sen gés 

fo ko za to san fi no mod nak: 
ver seny osz tá lyok, tá vok, 
hajó tí pu sok a sztenderdizálás 
irá nyá ba mu tat nak, a fa ir 
play elve ma gá tól ér te tő dő 

LÓVERSENY EVEZÉS
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LÓVERSENY EVEZÉS

2.8. El len őr ző tes tü let 

2.9. Koc ká zat mér té ke

2.10. Küz dők fi zi kai  
kap cso la ta

2.11. Prof iz mus/ama tőr iz mus 

2.12. Kva li tá sok 
 
 

2.13. Sport fo ga dás 

2.14. Erő szak mér té ke 

2.15. Sport te vé keny ség  
lé nye ge 

2.16. Tevékenység 
köz vet len cél ja 
 

2.17. Öröm for rás 
 

2.18. Tevékenység sú lya  
az élet vi tel ben 
 

2.19. Fi zi kai/szel le mi/mo rá lis 
 
 
 
 

2.20. Költ ség igény

ver seny bí ró ság – ma gas 
presz tízzsel

cse kély

nincs köz vet len érint ke zés, 
egy más mel lől in dul nak

mű vel te tő ama tőr, ver seny ző 
professzionalizálódik

jó lovastudás, kis, könnyű 
test, fe gye lem, ügyes ség, 
koncentrálókészség, kockáz-
tat ni tu dás, en ge del mes ség

fon tos, ez az egyik  
fő jel lem ző

ala csony, nincs köz vet len 
harc

egyé ni ver seny ál la tok ré vén 
(a mű vel te tő két sze res ér te-
lem ben is esz közhasz ná ló!)

a má sik meg elő zé se, si ke res 
fo ga dás, pénznye re ség, 
voyeur ver senyiz ga lom, 
szurko lás, vizualitás

si ke res fo ga dás, pénznye re-
ség, voyeur ver senyiz ga lom, 
szur ko lás, vizualitás

a szer ve zés fon tos a mű vel-
tető nek, a ver seny ző edzeni 
kény te len, né zők nél 
periferikus (évi egy-két nap)

ver seny ző nél fon to sak a 
fizikai kva li tá sok, mű vel te tő 
esz té ti kai jel leg (vizualitás), 
szel le mi, mo rá lis tét, né ző, 
lát vány, esz té ti kum 

igen ma gas (drá ga ló, pá lya, 
té tek)

ver seny bí ró ság  

cse kély

nincs köz vet len érint ke zés, 
egy más mel lől in dul nak

egye sü le ti ama tő rök, egyes 
szám el ső sze mély ben

erő, ki tar tás, szí vós ság, fegye-
lem, mo no tó niatű rés  
 

nem jel lem ző 

nincs, tisz ta ver sen gés azo nos 
esz kö zök ré vén

egyé ni vagy csa patver sen gés 
azo nos esz kö zök ré vén  
a ter mé szet ben, ví zen

a má sik meg elő zé se, a győ ze-
lem di cső sé ge 
 

a má sik meg elő zé se,  
a győ ze lem di cső sé ge 

ele in te mi ni má lis, ké sőbb  
a ver seny ző már edzeni  
kény te len 

ver seny ző nél fon to sak a 
fizikai kva li tá sok: erő, 
esztéti kai jel leg (vizualitás), 
ki dol go zott test, kü lö nö sebb 
mo rá lis és/vagy esz té ti kai 
köve tel ményrend szer nél kül

mér sé kelt


