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Bevezetés

Az alábbi Ph.D disszertáció témája a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának
Társadalomtudományi kutatásai között nem mondható szokványosnak.
Orientalisztikai és filozófiai bölcsész diplomám megszerzése után 1997-2001- ig négy
esztendot töltöttem egyetemi tanársegédként a Testnevelési Egyetem, és késobbi jogutódja, a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Társadalomtudományi
Tanszékén. Munkám során egy addig ismeretlen diszciplínával, a sporttudománnyal kerültem
közelebbi kapcsolatba, és az intézmény újonnan létrejött Doktori Iskolájában 1998-ban
megkezdtem Ph.D tanulmányaimat.
A kutatás irányának kiválasztása kézenfekvonek tunt számomra. Már egyetemi éveim
alatt két témakörben végeztem kutatómunkát. Egyfelol az összehasonlító vallásfilozófiai,
másfelol a belso-ázsiai politikatörténeti kutatások területén.
Témaválasztásom megerosítését szolgálta, hogy 1996-ban egy fél évig ösztöndíjasként
tanulhattam az Ulánbátori Állami Egyetem Bölcsészettudományi Karán, majd 2002-ben egy
hónapos

kutatómunkát

végezhettem

ugyanott,

ahol

már

kifejezetten

a

jövobeni

disszertációmhoz gyujtöttem forrásanyagokat és szakirodalmat.
Ph.D hallgatóként 1998-ban Dr. Kertész István professzor és Sárközi Alice
irányításával megkezdtem saját kutatómunkámat, mely egyesítette az orientalisztikai,
filozófiai és a Doktori Iskolában elsajátított sporttudományi, (ezen belül sporttörténeti)
ismereteimet.
A I. rész egy látszólag hosszú sporttörténeti korszak felölelésére vállalkozott.
Végigkísérte a mongol népek sporttörténeti fejlodését egészen a kultikus gyökerektol a
Mongol Birodalom virágkorán át a mandzsu uralomig.
A II. rész az ideológiai változások szemszögébol méltatja Mongólia bekapcsolódását a
nemzetközi versenysport mozgalomba, illetve 20-21. századi mongol sporttörténet
átalakulását az 1920-as évektol napjainkig.
Szeretnék köszönetet mondani Dr. Bíróné Dr. Nagy Edit, Dr. Birtalan Ágnes,
Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, Hidán Csaba, Dr. Kertész István, Dr. Kun Miklós, Dr. Sárközi
Alice valamint Dr. Szikora Katalin személyében egykori tanáraimnak, mestereimnek, akik
példamutatásukkal és szakmai támogatásukkal segítették eddigi tudományos munkámat.

Budapest, 2004. június 29.

Mizerák Katalin
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I. RÉSZ
A MONGOL NÉPEK SPORTTÖRTÉNETI ÉS SPORTFILOZÓFIAI FEJLODÉSE A
KULTIKUS GYÖKEREKTOL A MANDZSU URALOM BUKÁSÁIG

1. fejezet: A mongolok dualista testfelfogása

Az emberi testet mindig mozgása, mozdulatai segítségével érzékeljük, ami
tulajdonképpen az individuum kézzelfogható megvalósulása. Nyelvészeti és antropológiai
elemzések már bebizonyították, hogy az ember test-központúan, én-központúan érzékeli a
teret.
A mongoloknál a tér megjelenítésének érzékelésében a koncentrikusság jellemzo. A
mozgáshoz kapcsolódó társadalmi szokások tekintetében szembeállítjuk a passzív (alvás és
ülés) és az aktív (járás, futás, lovaglás, tánc) jellegueket. A mongoloknál a tér kategóriái
bizonyos cselekvésmódokhoz is kapcsolódnak. Ezek folyamatosan változnak az egyén testi
fejlodésével (érésével) párhuzamosan.
A cselekvés típusok a térhez kötöttek. A mozdulatlanság és a mozgás ellentétes
kategóriái összekapcsolhatók a jurta belso koncentrikus világával és a jurtán kívüli, külso
környezettel egyaránt.

1

A mongol ember teste számára a jurtán belül a mozdulatlanság (a

pihenés), míg a jurtán kívül a mozgáshoz kapcsolódó cselekvéssorok a jellemzobbek. Ezt a
kétpólusú szemléletet tükrözi a legalapvetobb cselekvési formák merev rögzítése is. A jurtán
belüli alvás általában oldalt fekve, a fejet a párnán nyugtatva, a tuznek háttal történik. Az
általánosan elfogadott ülési formák jelzik a társadalmi, nemi és kor szerinti különbségeket.
Az ember alkotóelemei, mint a test, a lélek és az életenergia elsosorban velünk
születettek. Ennek ellenére individualizálni, szocializálni, humanizálni lehet oket, hogy az
ember teljes valójában kifejlodhessen. A mongolok szerint a test részeit különbözo
gyakorlatokkal kell edzeni, melyek megerosíthetik azt a földi és a "túlvilági életben" is. A
testgyakorlatok foleg az ember humanizált részét fejlesztik, de elengedhetetlen az ösztönökért
felelos rész edzése.
A testrol alkotott koncepció duális szerkezetet alkot: élesen elkülönül az elöl és a
hátul, valamint a test felso és alsó része. A felso rész jelképezi a test emberi mivoltát (mert itt
találhatók a kezek, a fej, az arc), az alsó rész pedig az ösztönös mivoltát (mert ezzel végezzük
az "állatias", ösztönszeru, létfenntartáshoz szükséges cselekvéseinket).
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Az alsó- és a felsotest funkcionális, "jellembeli" megkülönböztetésére a legérdekesebb
példa a véletlenül egymásra taposó, vagy összeütközo emberek rituális cselekvési mintájának
megorzése. (A közöttük kialakuló ellenséges érzés csökkentése miatt azonnal megérintik
egymás kezét, és kezet is fognak.)
A test jobb oldala szintén az emberi részünkhöz tartozik, és a társas kapcsolatok
megerosítésére hivatott. A test bal oldala viszont inkább a szimbolikus jellegu találkozások
alkalmával (a természeti vagy szellemerokkel való kapcsolattartásban) kaphat szerepet. A test
elülso fele a szocializált személy és az individualizált lélek kifejezoje, míg a test hátulsó része
nem kapcsolódik a lélekhez, inkább a testiség megjelenítéséért felelos.
A mongolok hagyományos és modern sportolási szokásaiban szintén visszaköszön a
test dualizmusából eredo meghatározottság. A test alsó és felso részének megkülönböztetésén
alapul a táncolási szokásokban megfigyelheto eltérés a hagyományos vadászatból és nomád
pásztorkodásból élo mongolok között.2
A lélek testgyakorlatok általi fejlesztése, edzése révén a dualitás valamelyest
csökkentheto. Az ösztönökért felelos résznek azonban mindvégig meg kell oriznie
hatékonyságát.
A mongolok számára a legfontosabb testgyakorlatok: a gyaloglás és a lovaglás. Az
alkalmazott technikák viszont "inkább öröklöttek", mintsem tanultak. Érdekes jelenség, hogy
ma sincsenek a futással és az ugrással kapcsolatos sportágakban kiemelkedo mongol
versenyzok. Tényszeru adatokkal támasztható alá, hogy a mongolok a lábbal játszott
játékokban alulmaradnak, míg a kézzel érintheto labdajátékokat és a kézmozdulattal irányított
hagyományos népi szellemi és ügyességi játékokat3 ("ujjak játéka", "kavicsos játék", íjászat és
bokacsont játék 4 ) ma is eloszeretettel gyakorolják.

2. fejezet: A vallási szinkretizmus kialakulása

A disszertáció I. részében a sporttörténeti és sportfilozófiai összefüggések
megértéséhez elengedhetetlen a mongol vallástörténeti hagyományok felelevenítése.
A Mongol Birodalom virágkorában Dzsingisz kán több alkalommal is megerosítette a
szellemerokhöz fuzodo kapcsolatát. Valláspolitikáját mindvégig tolerancia jellemezte.
Sohasem ismerte az értelmetlen vallási gyulölködést. Egyenrangúnak tartotta a szellemvilág
lakóit, hogy idegen földön se pártoljon el tole a hadiszerencse. Cserébe elvárta, hogy a
természeti erok és az idegen népek istenei egyaránt támogassák hódító hadjáratai alatt.
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Dicsoséges élete során nem csatlakozott más népek vallásához, hanem megmaradt osei
sámánhite mellett. A káni udvarban viszont felekezeti hovatartozástól függetlenül alkalmazta
a legtehetségesebb személyeket, akik késobb meghálálták az uralkodó jóindulatát.
A szabad vallásgyakorlattal rendelkezo birodalom a Kr.u. 13-14. századi virágzását a
belpolitikai széthúzás miatt gyors hanyatlás követte.
A buddhizmus jelenlétérol Plano Carpini és Rubruk tudósították a nyugati világot az
1255-ös útleírásukban.

5

A 13. században még sámánhitu Mongólia csak a 16. században

fogadta el az új hitet. Felgyorsult a buddhizmus eloretörése, a Con-kha-pa által megreformált
sárga egyház, a lámaizmus formájában.
1551-ben Altan kán hatalmas véráldozatok árán szerezte meg a belso békét hazája
számára. Az uralkodó a tibeti lámahitet használta fel államának megreformálására és a béke
megteremtésére. A világi hatalom megtérésének köszönhetoen a buddhizmus óriási tömegeket
hódított el a sámánhitu mongol népességtol. 1586-ban Abataj kán építtette az elso kolostort az
egykori fováros, Karakorum romjai mellett, ami az Erdeni Dzu nevet kapta. A 17. század
közepén szinte egész Észak-Mongólia fejet hajtott a Tibetbol származó vallás elott, és
csaknem feltétel nélkül elfogadta valamennyi tantételét. A lámaizmus eleinte kemény
ellenfélre talált a sámánizmusban. A világi fourak érdekeit az új vallás képviselte. A
szegényebb, de annál népesebb egyszeru pásztor családok között még ma is él a sámánizmus.
A sárga hit a radikális támadás helyett a békésebb utat választotta. Ügyes taktikával vette
elejét a régi hit ellenállásának. A sámánista szellemvilág alakjait és rítusait magába
olvasztotta, felékesítette a buddhista egyház vonzó külsoségeivel. Így az obók (obook vagy
ovoo)6 a hegyek, folyók szellemeinek kultusza (a természeti erok) észrevétlenül vonultak be
Buddha egyházának tanai közé. A buddhizmus vértelenül hajtotta végre a kétféle hitvilág
szinkretizmusát.

1. A belso-ázsiai tradicionális versenyjátékok kultikus gyökerei

A versenyjátékok szorosan kötodtek a kultikus cselekedetekhez. A halotti-, a
termékenységi kultusz és a vadászmágia hívta életre a testi, valamint szellemi erot igénylo,
hagyományos versenyszámok kialakulását. A tradicionális játékok körülbelül a 13. századtól
a versenyjátékokban érték el tökéletes formájukat.
A halotti-, a termékenységi kultusz és a vadászmágia (lovaglás, íjászat és birkózás) a
vetélkedés speciális formáját fejlesztette ki. (Itt érdekes analógia figyelheto meg az ókori
görög olimpiai játékok kialakulásával.)7

10

A mongolok oseinek tartott szkíták halotti áldozatairól már Hérodotosz is
megemlékezett.8 E rituális cselekvéssorozat a késobbiek során az obó (oboo vagy ovoo)
tiszteletében folytatódott tovább.
A halotti kultusz humanizálódása több évszázadig tartó átalakulás eredménye volt:
1.) Az elso szakaszban a mongol népcsoportok a Kr.u. 8-16. századig két lépésben vették át a
tibeti lámaizmust. A vallási szinkretizmusnak köszönheto, hogy háborítatlanul megmaradt a
sámánizmus hiedelemvilága is. Hódító hadjárataik alkalmával, valamint kánjaik temetésekor
alkalmaztak még emberáldozatokat (Dzsingisz kán vagy a hun Attila király temetése).9
2.) A második idoszak a mandzsu uralomra esett, amikor a halotti kultusz a gyakorlatban is
humanizálódott. Állatáldozatok (ló, birka, kecske) vették át a rituális gyilkosságok helyét. A
továbbiakban az ölési szándékot imitáló mozgáselemek átalakultak a birkózás fogásaivá.
Vallási elképzeléseikben meghatározó az évszakok ciklikus váltakozása. Az istenek
világának kozmikus küzdelme azonosítható a terméketlen és termékeny idoszakok
váltakozásával.

A

mongolok

a

termékenység

kultuszának

ápolásától

remélték

életkörülményeik javulását.
2. Cagaan saar vagy "fehér hónap” 10

Az engesztelo halotti- és a termékenységi kultusz összefonódása érvényesül a
tradicionális versenyjátékok megünneplésében.
A mongol kalendárium évszázadokon keresztül hu képet adott a cagaan saar, vagy
"fehér hónap" szertartásáról. A „fehér hónapról” készült leírások kapcsolatban voltak az
évszakok változásaival, ünnepnapokkal. A cagaan saar kifejezés lefordításából kitunik, hogy
a mongolok azonosították az ünnep tisztaságát, fényét a Nappal, a tavasszal. – A cagaan saar
sajátságos eredetmítosszal rendelkezett. A nomádok szinte az egész ünnepet a Napnak
szentelték, hogy köszönetet mondhassanak a termékenységért, a fejlodésért, a felmelegedésért
(mivel télen farkasordító hideg volt, és szinte egész nap sötétség borította be a tájat).
Néhány néprajzkutató, utazó és nyelvész, Potanin, Pozdnyejev és Rubruck 11 az ünnep
nevének jelentését a tavasz elején lehullott friss hótakaró ragyogó fehérségébol származtatta.
Az ünnep állandóan változott. Amikor télbol tavaszba fordult az ido, a szertartások új
értelmet kaptak. A téli- tavaszi cagaan saaar a "holdújév" néven vált ismertté. Egyrészt a
természet újjáéledésébe, másrészt a tejtermékek boségébe vetett hitet szimbolizálta.12
A kalendáriumokban a "fehér hónap" a tél végének és a tavasz kezdetének az ünnepe.
Mindig az év legkritikusabb idoszakának számított.
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Eloször

nyílt

lehetoség

kiadós,

zsíros

ételek

fogyasztására.

A

legelok

termékenységének és a nyáj szaporodásának biztosításához meg kellett nyerni a szellemerok
jóindulatát. A küszöbönálló évszak mágikus erovel rendelkezett. A segítségül hívott istenek és
szellemek jóságát csak erkölcsös, jóindulatú cselekedetekkel lehetett életre hívni.13
Az ünnep általános funkciója, hogy szerencséssé, tisztává, eroszakmentessé, csendessé
tegye az embereket és barátivá a köztük lévo viszonyokat.14
Évszázadok óta íratlan szabály, hogy a holdújévbe (cagaan saar) mindenki csak tiszta
lelkiismerettel léphetett. A század elején a szenvedélyes szerencsejátékosnak számító lámák
még a buddhista alapszabályokat is áthágták, (inkább loptak) csakhogy rendezhessék
adóságaikat. Sok esetben ez volt az egyetlen lehetoség, hogy a kapzsiságtól megszabadulva,
egy kisebb bunt felvállalva léphessenek az újévbe.15
Az engesztelo halotti kultusz elemei visszaköszönnek ezen az ünnepen is. A természeti
erok megnyerésének egyetlen módja a rituális cselekvés volt. Az osök szellemétol védelmet
kértek a gonosz erok ellen. 16
A holdújév elso napját az "elso új"- nak (sinen negen) nevezték. Az újévi ünnepet
számos mágikus jelentoségu tevékenység kísérte. A holdújév elotti napon a pásztorok
elokészítették az ünnepi ételeket és a tradicionális mongol italokat, új ruhát vettek fel,
kitisztították a régieket és kitakarították a jurtát. A vacsorát is új tuzön fozték. Bizonyos
ételeket és italokat elokészítettek a tuzáldozatra. Az áldozati ételeket és egy kis adag pálinkát
(archi) a családot védelmezo istenszobrocska elé helyezték. A férfiak kezdték az
áldozatbemutatást a gazdag tuz (bayan gol) meggyújtásával. Külön erre a célra készített
korakáson húst és tejterméket áldoztak a természet eroinek.
Fontos része volt a holdújévnek a rokonok, barátok látogatása, és jókívánságokkal való
felköszöntése. Annál nagyobb szerencse érte a vendéglátó családot, minél többen tisztelték
meg oket az ünnepen. (A múltban a házigazdák még fizettek is egy jelképes összeget a
látogatásért.) Az idosebbek felkeresése továbbra is fontos jelentéssel bír. Az általuk megélt
évek számából a vendégek szimbolikusan magukhoz vesznek egyet-egyet, és hozzáadják a
saját éveik számához.
A rokonok és a barátok holdújévi elso találkozását egy speciális üdvözlési forma
(zolgox) kísérte. A fiatalabb kifordított kezét tenyérrel felfelé a nála idosebb ember tenyere alá
helyezte. A nok pedig a férfiak tenyere alá rakták sajátjukat. Majd megérintették egymás
könyökét. A látogatók ilyenkor kérdéseket tettek fel, jókívánságokat mondtak a család, az
állatállomány egészségével és termékenységével kapcsolatban, valamint boldogságot
kívántak, tiszteleti ajándékokat adtak át mindenkinek.
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A leglényegesebb ajándék egy tiszteleti kendo (xadag) átadása. Ez egy fehér selyemkendo,
amely az újév tisztaságát jelképezte, akárcsak a kötelezoen viselt fehér ruhadarabok. Az
ünnepen töménytelen ételt (tejtermék, tejberizs, hús, dió és sütemény), valamint italt (pálinka,
kumisz és tea) fogyasztottak. A megmaradt kumisz és az átadott szimbolikus pénzdarabkák a
jövo évi gazdagságot szimbolizálják.
A jóslások szintén elmaradhatatlanok voltak a holdújévi ünnepségeken. Az ételbe
rejtett pénzérme boldogságot hozott a következo esztendoben. Az "öregebbek" az idojárásból
is jósoltak. Meg tudták mondani, milyen ido lesz a következo évben, milyen lesz az állatok
viselkedése és szaporulata. Nagy jelentoséget tulajdonítottak a holdújév reggelén megtett elso
lépésnek, mert ki tudták olvasni belole, hogyan kerüljék el a veszélyeket. A bagoly tollának
megszerzése jó elojelnek számított, eluzte a veszekedéseket. (A csontdarabokból való jóslásra
itt nem térnék ki részletesebben, csak a I. rész bokacsont játékokról szóló 4. fejezetében.)
A nomád pásztorok összekapcsolták a nyár elejét a természet vagy más néven az Ég
fejedelmének (Lus sabdag) földi megjelenésével. Úgy hitték, hogy az Ég fejedelme lelátogat
az égbol a földre, itt él az osz közepéig, majd újra felszáll. Lus sabdag visszatérése az
emberek közé a 19. század végéig nem tartozott a vallási ünnepek közé. Akkoriban,
valószínuleg a buddhista vallás hatásának köszönhetoen, a pásztorok minden évben színes
rizs-, homok-, gabona- és gyógynövény áldozatot ajánlottak fel jóindulatáért. A természet
fejedelmének érkezése ugyanolyan fordulópont az évben, mint távozása a földrol. (Érdekes
párhuzam figyelheto meg a zsidó-keresztény ünnepkörben a Megváltó visszatérésével.) Lus
sabdag tisztelete kituno lehetoséget nyújtott a játékok megszervezésére. A játékok fontos
szociális funkciókat is elláttak, emiatt a nomádok kötelességszeruen gyakorolták a
versenyszámokat. A sikeres szerepléshez az újesztendo jóindulata és a gonosz gondolatok
elpusztítása kellett. 1267. szeptember 22-tol ünnepelték a mongolok eloször hivatalosan is a
holdújévet. Az újévi játékokat a cagaan saar eloestéjén, valamint a 2-3. napján rendezték
meg.
A zöld augusztus után "fehér" (tejtermékekben gazdag) szeptembert reméltek. Ebben
az idoben tartósították, feldolgozták a tejtermékeket, és összeállították belole a téli készletet. jegyezte le a néprajzkutató W. Kotwicz.17
Marco Polo beszámolójának köszönheto, hogy tudunk a 13. századi mongolság
holdnaptárban feltuntetett ünnepnapjairól. 18 A holdnaptárban a cagaan saar évszázadokon
keresztül ismert volt. A 17. század elejérol származó információk az engesztelo halotti- és a
termékenységi kultusz összefonódásáról árulkodnak.19
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A 20. századig néhány eleme megmaradt a tavasz kezdetét jelzo ünnepnapoknak a mongol
kultúrában (a szellemerok védelméért és az általuk biztosított termékenységért bemutatott
áldozatok hagyománya). Az ünneplés tradíciója mindig a negyedik évszak elejéhez kötheto.
Jó példa erre a burjátok hagyományrendszere. Itt szintén különös jelentoséggel bírtak a
tavaszi és nyári ünnep-napok.20 A kalmükök a tavaszi - nyári ünnepeken a tél legyozésének és
a nyáj növekedésének örvendeztek.
Az 1940-es években a kommunizmus idején a gregorián naptár bevezetésével
kiszorították a holdújéven alapuló hagyományos mongol naptárt. Kettos idoszámítás alakult ki
emiatt. Hivatalosan a cagaan saart minden év január elsején ünnepelték. A pásztorok egymás
között továbbra is a holdnaptáron alapuló idoszámítást vették figyelembe. Hivatalosan csak
1989. február 7. óta ünnepelhetik a pásztorok ismét a holdújévet.

3. Az elso kumisz ünnepe

Nyáron az elso kumisz ünnepe a mongol népi ételek és a kancatejbol készült italok
habzsolásának

szertartását

hozta

magával. „Mindenki

lelkiismeret

furdalás

nélkül

mértéktelenül ehetett, ihatott.” 21 (1. ábra / a melléklet 1. oldalán)
A kumiszos idoszak kezdetén, például.: az eletek és a mjangatok (mindketto mongol
eredetu nép) számára az elso kancafejés is egy különleges, örömteli pillanat volt. Ezután
dolgozták fel a nemzeti italukat, a kancatejbol készült kumiszt. Mongóliában az elso kumisz
szertartása rendkívül régi. Még a nemzetségi korszak sámánhitu hagyományaira vezetheto
vissza. A kumiszt ekkor szertartásszeruen fröcskölték szét az állatok, a jurta, az anyaföld, a
világ négy égtája, az Ég, az orzo- és védelmezo erok, valamint az osök szellemei felé. A
kumisz szertartásos szétosztása a rituális tevékenység során jólétet biztosított az emberek
számára. Az intelligibilis világ lakóinak felkínált kumisz-áldozat elosegítette a természet
virágzását és az állatszaporulat növekedését. A szertartás közben a nomád pásztorok mindig
rengeteg kumiszt fogyasztottak.
Az idojósok segítségével jelölték ki a legmegfelelobb napot a mágikus tevékenység
lebonyolítására, de az ünnep dátumát sohasem határozták meg pontosan.
A kumisz szórás szokása a 20. század elso felében már szinte mindenhol tetten érheto
volt. A 1930-as évektol a radikális baloldali politika vallásellenessége miatt csak akkor
gyakorolták a kumisz szertartásos szétszórását, amikor nem tartózkodott idegen a család
szállásterületén.
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Az 1992-ben bekövetkezett demokratikus fordulattal ismét visszatértek az osök
szokásaihoz.

(A

nomád

pásztorok

ünneplobe

öltöznek,

meglátogatják

rokonaikat,

szomszédaikat, barátaikat).22
Az alábbiakban szeretném kiemelni az eletek kumisz áldozati hagyományát, melynek
során tíz irányba permetezték az új kumiszt. Ezenkívül ok is tiszteleti kendoket ajándékoztak
a természet eroinek. Cserébe a szellemerok a nyáj növekedését, a kancák termékenységét
biztosították. Egy fabotocska segítségével árpát, búzát ástak gödrökbe, majd az ásóbotot
leszúrták a földbe és megöntözték. A bot mellé egy nagyobb nemez darabot terítettek,
amelyre húst, sajtokat és túrót helyeztek. Lakomát tartottak, és ezzel lezárták az elso tej
ünnepét. A szokás érdekessége, hogy a szertartás külsoségei ellenére nem a földmuvelo
tevékenységet hívatott megerosíteni, hanem a kancák tejelését akarta megsokszorozni.23
Galdanova szerint a boséget szimbolizáló kancafejési ünnepet, "tó"- nak (nuur)
nevezték el. Az orosz néprajzkutató két kancafejési ünneprol tett említést tavasszal és osz
végén. Ezeken a szertartásokon kiemelkedo szerepet játszott "a kanca és az ember
rokonságának

bizonyítása".

A

kumisz

szétfröcskölésének

szertartása

mellett

elmaradhatatlanok voltak a helyi ügyességi és gyorsasági versenyek: a hangulat fokozására
bokacsont játékokat, ló- vagy csikóversenyeket tartottak.24 A csikóversenyeket kizárólag helyi
szinten rendezték.25 A vidám kumiszivás mellett rendszeresen tartottak lóversenyt is. Csak
azok kerülhettek be a lóversenyek résztvevoi közé, akik elozoleg már "elokelo helyet
szereztek maguknak a kumiszivó versenyben". A kumiszivó verseny kituno alkalmat jelentett
arra, hogy megvendégeljék egymást az idegen ajmakból származók.
Ebben az idoszakban a hús- és a kumiszfogyasztás mérhetetlenül megsokszorozódott,
a fizikai állóképesség biztosítása miatt.26 A túlzott italozás és húsfogyasztás egy különleges
áldozatbemutatási szertartás részét képezte. Kozlov szerint a pásztorok a hatalmas lakomáva l
és a mértéktelen italozással a gazdagság iránti vágyukat jelenítették meg. (A rengeteg alkohol
elfogyasztása a nyáj növekedésébe vetett remény kifejezodése.)27 A kumisz etimológiai
értelmezése rámutat e termékek fent már tárgyalt szerepére. A mongol nyelvben ez az
italféleség, "felszabadító" jelentéssel bír.
A nomád pásztorok varázserot tulajdonítottak azoknak a tárgyaknak (használati
eszközöknek), melyeket az itallal együtt a kumisztartó edénybol vettek ki. Ezek a tárgyak
elosegítik a szerencsés születést és a termékenységet.
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4. A szent kohalom elotti áldozat bemutatás

Az obó (oboo vagy ovoo) mongolul hegyet, földhalmot, korakást és határkövet jelent.
Az oboo szó értelmezése közben nem szabad megfeledkezni a vallási jelentésérol. A
hegytetokön, tavak közelében és a sztyeppéken emelt kohalmok egyértelmu vallási szándékot
fejeznek ki, melyben az engesztelo halotti kultusz elemei tükrözodnek vissza. Az oboo egy
sajátságos szentély, a túlvilág szellemeinek szállásterülete.28
Különféle koncepciók léteznek az "oboo tisztelet" vonatkozásában:
1.) Viktorova megerosíti azt, hogy az oboo elotti áldozatbemutatás egyesíti magában a halál
és az emberi életet irányító szellemfejedelmek lakhelyének tiszteletét.29
2.) Dasheva feltételezte, hogy a szellemerok tisztelete a hiedelmek legosibb formája,
valószínuleg a sámánizmus korából maradt ránk.30
Néhány kutató összekapcsolta az oboo eredeti jelentését a védelmezo- és az óvó
mágiával, miszerint a korakásokat a szellemvilág urai iránti tiszteletbol és félelembol rakták.
Másfelol a gazdaság megóvása, a nyáj szaporulatának biztosítása miatt. Több néprajzkutató
utalt az áldozati, a termékenységi és óvómágia közötti kapcsolatra.31
A mai pásztoroktól szerzett információk alapján tudjuk, hogy kos és tejtermék
áldozatokat is felajánlottak az obook elott. Olyan élelmiszereket hoztak, melyekkel a
védoszellemeket és a természet fejedelmét Lus sabdagot is szívesen megkínálták.
Ezek az áldozatbemutatások nyári idoszakban történtek, amikor a fent említett erok
többnyire támogatták a nomádokat a nyáj növelésében, a jó legeltetési feltételekben, a
boséges táplálkozás és a csapadék biztosításában. Az oszi idoszakban a pásztorok enyhe
télért, a fagy eluzéséért imádkoztak az obook elott, és védelmet kértek a szellemektol. A
századfordulón már lóversenyeket is rendeztek a szent kohalom elotti áldozati szertartás (oboo
taxix) idején. Az áldozatbemutatás után rendszeresített lóverseny mellett birkózóversenyt,
íjászversenyt is rendeztek. (2-3. ábra / a melléklet 2. oldalán)

3. fejezet: A mongol versenyjátékok kialakulása

1. A hadkötelezettség

A mongolok oseinek tartott hiungnuk már a Kr.e. 3. században eloírták a katonai
szolgálatra alkalmas korú férfiak számára a hadkötelezettséget.

16

Plano Carpini európai utazóként eloször gyujthetett tapasztalatot a 13. századi
Mongóliáról, és ezt a következoképpen jegyezte le: "Ahogy a gyermekek elérték a két vagy
három éves kort, szüleik megtanították oket lovagolni, valamint gyermek méretu íjakkal loni
és nyilazni." 32. Leírásából tudjuk, hogy minden 17-60 év közötti férfit katonai nyilvántartásba
vettek. A kiváló tehetségu lovasoknak és íjászoknak köszönheto a mongolok több évezredes
nomád kultúrája és mozgékonysága a harcok során. A férfiak mellett nok is teljesíthettek
"katonai szolgálatot". A fiatal nok semmivel sem voltak rosszabb lovasok, mint a férfiak.
Ugyanolyan ügyességgel használták az íjat és a nyilat, mint az erosebb nem képviseloi.
(Minden mongol férfi és no legfobb kötelessége volt a katonai feladatok ellátása a
világbirodalmi célokat dédelgeto Mongóliában. Így a katonai nevelés rendszere az egész
népességet érintette.)
A kínai források szerint a mongol katonáknak háborús idokben tekintet nélkül a
társadalmi rangjukra, címükre hadba kellett vonulniuk, magukkal kellett vinniük asszonyaikat
és gyermekeit is. Az asszonyok vállalták a felelosséget a gyermekekért, az utánpótláshoz
elengedhetetlen ágy- és ruhanemukért, valamint az élelmiszerekért. Dzsingisz kán idején az
asszonyok szerepére vonatkozóan törvényeket is hoztak. A na gykán a Hadiszabályrendben
vagy törvénykönyvben, (Dzsaszah vagy jasax), határozta meg a csatába induló férfiak és
asszonyok kötelességeit. Az asszonyoknak uraikhoz hasonlóan " hadiszolgálatot kellett
teljesíteniük". 33
Hogyan is határozható meg a különbség a "pásztor életmód" és a "katonai életmód"
között a 13. századi Mongóliában? Erre a kérdésre nagyon egyszeru a válasz. Tulajdonképpen
minden mongol, aki képes volt befogni egy lovat egy botospányva (uurga) segítségével (ami
a lovak befogásához használt kötél),34 pásztornak számított. Mihelyt azonban felfegyverkezett
(lándzsával, dárdával és szigonnyal), azonnal katonává változott.

2. A vadászat a katonai nevelés része

2. 1. Kultikus elemek a kitajok vadászatai során

A harckészség fejlesztésében a rendszeresen megtartott versenyjátékok és az évenként
megrendezett állami vagy törzsi ünnepek játszották a legnagyobb szerepet. A kitajok (a Kr.u.
5-6. századtól - a 12. századig) már az eseményt megelozo napon elkerítették a vadászatra
kiszemelt területet.

17

A kitajok kultikus vadászatait az uralkodó napistenhez intézett imája nyitotta meg. A
kínai források szerint, így imádkozott az a kitaj nép, mely közeli rokonságban állt a
mongolokkal: "… és amikor vadászni megyek, segítsél nekem több vaddisznót és szarvast
leteríteni!" 35
Az uralkodó imája után két szárnyra bontották a fegyvereseket. A vadászat bizonyos
szakaszait italáldozatok elozték meg vagy követték. A csapatmozdulatokat harci öltözékben a
katonai parancsnokok irányították.
A kínai források alapján a kitajok vadászati szokásait két csoportba oszthatjuk. Az
egyéni- és a csoportos vadászatokra. Mindkét esetben a törzs tulajdonában lévo területen
vadásztak. Kia lakult egy érdekes szabály. Ha egy kitaj vadász férfiakkal találkozott hazafelé
az úton, ezek igényt tarthattak a zsákmány jobbik részére, miután a vadász felé kiáltották a
"sirolg-a" kifejezést.

2. 2. Vadászat a Mongol Birodalom virágkorában

A

vadak

elejtése

a

mongolok

hagyományos,

eredetileg

vadászó,

halászó

életformájához tartozott. (4. ábra / a melléklet 3. oldalán) Az idok folyamán a halászat és a
vadászat önálló szakmává fejlodött, melynek mindenkori feladata az uralkodó és a nemesség
borökkel, bundákkal, vadhússal, továbbá hallal való ellátása lett. A legrettegettebb állatok, a
hópárduc és a hiúz elejtése kizáróla g a nemesség luxusigényeinek kielégítését hivatott
szolgálni.
Dzsingisz kán is rendezett nagy vadászatokat, melyekre összesereglettek a
fegyverviselok legjobbjai az Altaj-hegységtol a Hszingan-hegységig. A vadászok a Tola-folyó
mellett a Hentej-hegység területén gyultek össze. Dzsingisz kán nagyra becsülte a vadászat
jelentoségét. A vadászat szerinte az egyik legfobb feladat. A vadász megtanulja, hogyan
használja a fegyverét, hogyan kövesse, és ejtse el a vadat. A nagy vadászatok idején katonai
rend és fegyelem uralkodott. A hadsereg hadmuveleteit úgy szervezték meg, hogy
megalapozza a taktikai lépéseket, valamint biztosítsa a hadsereg élelmiszer utánpótlását.
Szigorú szabályai voltak a vadászatnak. Számos áldozatot mutattak be. A szertartások
alatt a rituá lis megtisztulás volt a legfontosabb. A vadásznak és családjának különféle tabukat
kellett betartania. Nem lehetett néven nevezni a zsákmányt, helyette körülírást kellett
alkalmazni. Ha mégis totemállatot ejtettek el (medvét vagy farkast), a vadásznak meg kellett
gyozni a megölt állat szellemét arról, hogy nem o követte el a "gyilkosságot".
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A vadászszerencse megtartása érdekében a fiatal fiúk hüvelykujját bekenték annak az
állatnak a zsírjával, melyet ok ejtettek el. (A hüvelykujj a férfiasság jelképe volt, melynek
szerepe visszaköszön majd a disszertáció bokacsont játékokkal és az íjászattal foglalkozó
alfejezeteiben.) Valószínuleg ezt a ceremóniát már Dzsingisz kán is bemutatta az unokáinak.36
A nagy vadászisten, Manaqan mellett az osi vadászok lelkét, például Anda-bar Tumerseevet
is védelmezojükként tisztelték.37
Az Altan Tobcsi (Altan tobci)38 szerint a mongol férfiak a nagy vadászatokat követo
zsákmányelosztás után hatalmas lakomát rendeztek. A közös étkezésen, rangtól és társadalmi
helyzettol függetlenül, valamennyi vadásznak részt kellett vennie. Ha egyénileg vadásztak,
akkor is osztozniuk kellett a zsákmányon a saját pásztorszállásukon élo személyekkel. Az
uralkodó igényt tarthatott a vadászzsákmány egy részére, és a darhatok rendjét is felruházta
ezzel a kiváltsággal. Dzsingisz kán fia, Ögödej a kitajok vadász hagyományaival ellentétben
már nem szívesen osztotta meg a vadászzsákmányt másokkal. Errol tanúskodott a Mongolok
Titkos Történetének a 281. szakasza: "Aztán meg afölött való irigységemben, hogy az Ég és a
Föld rendelésébol született vadak netán átmennek a testvérek területére, kerítést és falat
emeltettem ennek meggátlására; ezért aztán a testvérektol gyulölködo szavakat kellett
hallanom." 39
Amikor a gyermekek felcseperedtek, apáik elvitték oket vadászni. Megtanították oket
a sebesen szökkeno és ugráló állatokra loni lovaglás közben. A gyermekek neme és életkora
lényegtelen volt. Annál fontosabb, hogy bátran használják az íjat, pontosan célozzanak és jól
meg tudják ülni a lovat (mely hamarabb bekövetkezett, mint a járás vagy a beszéd). A
legegyszerubb hétköznapi feladatok közé tartozott a szabályos edzés programok kidolgozása
és állandó gyakorlása. Az államnak biztosítani kellett katonai felszerelést és a fegyvereket. A
vadászat során felhaszná lt korai vadászfelszerelések: nyilak, lándzsa, botospányva, számos
csapda, mellyel eltéro módon ejtették el a különféle állatokat. A szarvast kiuzték
menedékébol, a gazellákhoz a teve mögé rejtozve lopakodtak. A mormoták elejtése rendkívül
érdekes volt. Feltuno színu és formájú ruhába öltözködtek, hogy ezzel is felkeltsék az állat
kíváncsiságát. A mormota vadászok fejükre szárított farkasbort húztak. Fehér vagy kifordított
bundába öltözve közelítették meg az állatok üregeit. A szép bundájú rágcsálók vadászá sát
megkönnyítette a mormota hangot imitáló síp és a kezukben forgatott szor darab (legtöbbször
tehén farok).40 - Itt érdekes analógia figyelheto meg a magyar róka vadászat szertartásai során,
ahol úgynevezett róka-sípot használnak mind a mai napig.
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2. 3. A vadászat és a halászat átalakulása a mandzsuk idején

A versenyjátékok szolgáltak a fegyverforgatási ügyesség gyakoroltatására és a kiváló
versenyteljesítmények jutalmazására a Csing udvarban (1644-1911). A taktikai gyakorlatokra
a nagy állami és törzsi vadászatok adtak alkalmat.
A versenyeknek szabott módszereik és követelményeik voltak a birodalmon belül.
Akadtak központi és fejedelmi versenyek is, idejüket tekintve: tavasszal, nyáron és újévkor. A
versenyjátékok között tartották számon a gyalogos íjászatot és lovas íjászatot. (A lovas
íjászatról bovebben a lovasversenyekkel foglalkozó részben emlékezem meg.)
A mandzsu uralom három évszázada alatt "a hadi taktikát gyakoroltató nagy
vadászatok a steppén már veszítettek jelentoségükbol és osi vonásaikból."41 Az egyébként
hagyományorzo mandzsu császárok nagy vadászatai a 18-19. században már inkább
szertartások sorozatának tekinthetok, mintsem hadgyakorlatoknak. Az ünnepélyes eseményt a
császári vadaskertekben rendezték meg. Ide kaptak hivatalos meghívót az elokeloségeken
kívül a legkiválóbb íjászok és az "állathang- utánzók", akik muvészetüket külön be is mutatták
az uralkodónak. A vadászatra meghívott lövész bajnokok (mergen) nem nagyon
csillogtathatták tudásukat. Ezeknek a vadászatoknak a célja már nem az íjász készség
értékelése volt, hanem az uralkodó és az elokelok vadászsikereinek biztosítása.
Az eredeti hadgyakorlatok szellemében levezényelt, hajtóvadászatok csak a birodalom
peremvidékein éltek tovább. A 18. századi Pallas orosz kutató jegyezte le az akcsinszki
határor kamnigánok lovas íjászatát.42 A burjátok által lakott erdos és sztyeppével határolt
vidéken a 19. század végén és a 20. század fordulóján Matvej Nyikolajevics burját
néprajzkutató részletesen írt le egy ilyen nagy közösségi vadászatot (zégete abá vagy zeegte
abaa). Ez egy olyan vadászati módszer, melynek során a vad elejtésére alkalmas területet
színes szövetdarabokból és hajszálakból font kötéllel körbekerítették. A kiszemelt állatokat
szépen beterelték ide, hogy minél egyszerubb legyen leloni oket.43
Egy zégete abában számos nemzetség vett részt. Minthogy a nemzetségek tagjai
között nemcsak férfiak, de lányok is vadásztak, elofordult, hogy a fegyveresek száma több
száz volt, sot elérhette az ezret is. A vállalkozás vezetoje a galsa, tekintélyes, híres vadász
volt. Hatalma a vadászat idejére az összes nemzetség minden tagjára kiterjedt. Két alvezére, a
két gazarsa, a kisebb egységek vezetoi a zahúlok. A zégete abá résztvevoi, miután
hagyományos helyen találkoztak és megválasztották a tisztségviseloiket, ünnepi áldozatot
tartottak, felfegyverkeztek, majd a galsa bal és jobb szárnyra osztotta a résztvevoket, a két
gazarsa vezetése alatt.
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Ezután tervet készítettek a vadászat pontos helyére, a körülzárandó terület nagyságára, és
meghatározták a lövészek távolságát egymástól. A két szárny vadászai a gazarsák vezetésével
ellenkezo irányba indultak, hogy a terület körülzárása után a kör másik végén a két gazarsa
újra találkozzék. A kiindulóponton a galsa állt. Adott jelre megkezdodött a körülzárt terület
állatainak hajtása a kör szukítésével, míg végül minden vadászható vadat lelottek biztosan
találó nyilaikkal. A vadászat befejeztével hálaáldozatot tartottak, a vezérek szétosztották a
zsákmányt, és ítélkeztek a szabályok ellen vétok felett. A zégete abák fegyelme igen szigorú
volt. A zsákmány szétosztását aztán természetesen közös lakoma és vigasságok követték.44
A kazakok szirti sassal történo vadászata (kus salu) nagyon népszeru volt. (5. ábra / a
melléklet 3. oldalán) Minden esetben egy sík, sima mezon, esetleg egy kis méretu téren
rendezték meg ezt a nemes versengést. A vadászatot megelozoen kiengedték a mezore az
elore befogott vadállatokat, melyek között természetesen farkas is volt. A vadász a verseny
végén a szirti sas segítségével több állat prémjét fel tudta mutatni. A prémek számától
függoen ítélték meg a helyezéseket. Ez a sportág kettos célt szolgált. Jelentos anyagi hasznot
és sportsikereket hozott a vadász számára. A vadászatnak ez a speciális formája megegyezés
szerint különbözo stílusú lehetett. A gyalogos vagy a lovas íjász versenyek egyaránt
alkalmasak voltak a szirti sassal történo vadászatra.
A mongol népek többsége ekkoriban már csak szükség esetén halászott. Általában a
gyerekek és a szegény emberek. A halászat során hálót, horgászbotot, varsát és szigonyt
használtak. Télen fáklyákkal csalogatták a halakat. Sokszor úgy kábították el oket, hogy
rávertek a vékony jég felületére, ami beszakadt. A kalmüköknél a halászat számított a
legfontosabb megélhetési tevékenységnek.
A Mandzsu Császárság utolsó évszázadaiban a halászatból és a vadászatból származó
termékek iránt megnott a kereslet a külföldi (kínai és az orosz) kereskedok részérol. Az
oroszok állandó partnerei lettek a burjátoknak, akik az adót is a hamar hiánycikké vá lt
cobolybundával fizették ki.

3. A vadászmágia, a halotti kultusz és az óvómágia összefonódása:
„a férfiak hármas játéka”

A vadásztevékenységet imitáló mozgások több ezer éve az azonosság elve alapján
alakultak ki45 (amikor a vadászok fegyvereikkel beledöftek a kis zemelt állat testébe egy
egyszeru kis szobrocskán vagy barlangfestményen). A hasonlósági mágia (szimpatetikus
mágia) során a sámán külso megjelenésével imitálta a vadász állatborökbe bujtatott testét.
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A vadászmágia sikere érdekében áldozatokat mutattak be a természetfeletti erok
megnyeréséért, melyek nem a versenyszeru mozgásban, hanem az extatikus állapotot eloidézo
vad táncban érték el csúcspontjukat. Ennek bizonyítéka a mongolok évenként megismétlodo,
tradicionális ünnepe, a "férfiak hármas játéka" a nádom (naadam). Ez egy speciális mongol
ünnepi versenyjáték, mely három sportágból: a birkózásból, az íjászatból és a
lovasversenyekbol állt. (6. ábra / a melléklet 4. oldalán)
Késobb a társadalmi rétegzodés kialakulása után megfigyelhetok voltak a korai
vallási szertartások nyomai. (Az ojrátok és a burjátok áldozatot mutattak be a hegyeknek. A
hegy tiszteletrol árulkodik a „Fehér Öreg” számára bemutatott áldozat is.)
A kutatók szerint a versenyjátékokat és a vallási szertartásokat évszázadokig
összekapcsolták. Késobb a vallási szertartások érdektelenné váltak, de bizonyos elemei
továbbéltek a versenyjátékok során.
A birkózást megelozo Garuda-tánc46 mágikus energiával töltötte fel a küzdelem elott
álló birkózókat. A mongolok szerint a csodatévo erovel rendelkezo Garuda szárnycsapásainak
imitálása átadja a madár természetfeletti erejét a versenyzoknek.
A "férfiak hármas játéka" katonai ünnepként vált népszeruvé a mongolok körében. Az
egyes versenyszámok során a férfiaknak lehetoségük nyílt bebizonyítani ha rci kedvüket,
gyorsaságukat, és nem utolsó sorban rendíthetetlen bátorságukat.
A nyári hónapokban az évszak virágzásakor tartották meg a versenyjátékokat. NyugatMongólia számos népénél, többek között az urjanhajok között a naadamot évente két
alkalommal tavasszal és osszel rendezték meg. Kedvezotlen idojárási viszonyok esetén,
tömeges megbetegedésekkor elorehozták a játékokat, hogy ezzel is megkönnyítsék az elmúlás
folyamatát. A könnyu halálhoz a mongolok szerint a Természet fejedelmének beavatkozása
szükséges.
Néhány kutató, a "férfiak hármas játékának" hagyományos elemei mellett említést tesz
a teve versenyek fontosságáról is. Ezek a szerzok kifejezték, hogy az ünnep hagyománya a
hunok koráig nyúlik vissza.47 (A teve versenyekrol részletesebben a disszertáció I./4.1.
alfejezete szól.)
Az írott források szerint a nádom (naadam) a legfontosabb stratégiai játék volt a 13.
században. A "férfiak hármas játéka" egész éven át edzésben tartotta a mongol társadalmat,
biztosítva ezzel egyfajta speciális "katona i szükségállapotot". Külön érdekesség, hogy a
mongol nép oseinek életbölcsességére építette és fejlesztette a játékokat. A nomád
pásztorlakosságnak nagyfokú mesterségbeli tudással kellett rendelkezni ahhoz, hogy meg
tudjanak felelni ennek az elvárásnak.
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A szigorú fegyelem és a szervezett életforma ellenére az évszázadok során a kialakult
versenyjátékok identitást erosíto nemzeti sporttevékenységgé, nemzeti ünneppé alakultak.
Szabályszeruen próbára tették fizikális és mentális képességeiket az önkéntesen vállalt
tréningeken. Az íjászok versenyeit, a világbirodalmi álmokat szövögeto Dzsingiszidák, és az
Arany Horda idején az államhatalom szervezte meg.
Jao Hun (Csao Hon Go Wan Moholuj) dél-kínai nagykövet, aki 1221-ben érkezett
Mongóliába, már beszámolót készített a katonai edzésprogramok és kiképzés nagy káni
ellenorzésérol. Leírása szerint Dzsingisz kán évi beszámolót követelt a mongol nemességtol a
hadsereg edzésprogramjának folyamatos szinten tartása érdekében. 48

3. 1. A mongol versenyjátékok átalakulása a mandzsu uralom alatt

A „férfiak hármas játéka" népszeru katonai ünnepként terjedt el a mongolok oseinek
körében. Iwona Kabzinska Stawarz leírásából tudjuk, hogy a mai nádom (náádom) bizonyos
mértékig folytatása a halha mongolok 17. századi játékainak. A hét hosún elso közös játékát
1697-ben tartották meg azok az arisztokraták, akik az ojrát Galdan kánt magára hagyták a
mandzsuk elleni küzdelemben. Ettol az idotol kezdve versenyeket rendeztek, melyeket a "Hét
Hosún Viadalának" neveztek el. Cewel és Magsarjav is említést tett arról, hogy a hét hosún
versenyét minden harmadik évben rendezték meg. 49 A mandzsu uralom végén azonban már
évenként sor került erre a típusú versenyre. Šišmarev felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos
idoszakokban egészen ritkán került sor a játékokra, foleg járvány idején. 50
A 17. századtól a mandzsuk uralma alatt a nádom (naadam) ünnepségét
összekapcsolták az állami és a vallási ceremóniákkal.
1778-ban egy különleges jogszabály jelent meg a Mandzsu Császárságban, mely
törvényileg is szabályozta a "férfiak a hármas játékát": 1.) az ovó (oboo) elotti tiszteletadást,
2.) az ünnepi játékok egyházi és világi ellenorzését. Az ünnep fontos része volt az egyházi és
világi címek adományozásának szertartása, valamint a mongol lámaista egyházi vezetok
megajándékozása. A 17. századtól a 20. század elejéig tartó mandzsu uralom nem kedvezett a
harci játékok felelevenítésének. A mandzsu elnyomás utolsó évtizedeiben már rendeleti úton
szabályozták a több száz éves mongol íjászversenyek idejét és lebonyolításának menetét.
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3. 2. A birkózás

A mongol birkózás a mitologikus korszakig nyúlik vissza. Egyetlen mongol mesébol,
mitológiai történetbol vagy történelmi leírásból sem hiányozhat a birkózásra való utalás.
A kultikus korszakban azok a mérkozések, melyeken a mongolok testi erejüket és
eronlétüket összemérték, olykor halállal is végzodtek. Ez azonban még a halotti kultusz
humanizálódása elotti idokben történhetett. Az ido elorehaladtával a különbözo technikák és
szabályok egyre bonyolultabbá váltak. A birkózás a mongolok tradicionális nemzeti
sportjaként ma már elso helyen áll a „férfiak hármas versenyének” sorában. (7. ábra / a
melléklet 5. oldalán)
A dobrudzsai tatárok (nohajok ) birkózása keveréke az oszmán-török és a perzsa
birkózásnak. Az utóbbi eltéro jellegzetességeket mutat a belso-ázsiai mongol birkózástól. Az
iráni mongolok egyik legismertebb történetírója, Rasid-ad Dín ezzel kapcsolatban feljegyzett
egy híres esetet a 13. századból Dzsingisz kán fiáról, Ögödejrol, aki oszinte híve volt a
birkózásnak. A kán hatalmas vagyonnal és egy holdarcú mongol szépséggel ajándékozott meg
egy perzsa versenyzot, Filét, Hamadán bajnokát. Az idegen ifjú azzal nyerte el a kán
elismerését, hogy férfias, kemény küzdelemben gyozte le a mongolok eddig verhetetlen
bajnokát.51

3. 2. 1. A birkózók jellegzetes viselete

A birkózók egy jellegzetes, teljesen testhez álló öltözéket viseltek. A lábat (lábfejtol
térdig) díszesen hímzett, alkalmanként gyöngyökkel ékesített, felfelé kunkorodó orrú nehéz
nemez vagy bor csizma (gotal) védte. A csizma fejét csúszásgátló-kötésekkel látták el. A
sérülések megelozésére a halha mongolokra jellemzo lábbeli szárát gondosan még át is
kötözték. A szárából elovillant egy bambusznádból vagy keményfából készült dupla borítás,
ami szintén a versenyzo biztonságát szolgálta. A kettos borítás megakadályozta a csizmafej
természetes elcsúszását. A versenyeken minden birkózó saját mezében szerepelt, melyet nem
lehetett elcserélni. A birkózó mezéhez tartozott egy kicsi, testhez simuló ágyékköto (súdag),
valamint egy birkózómellény (dzodog). A leghíresebb birkózók az elso és az utolsó
fordulókban színes kabátkát viseltek, mely még ünnepélyesebbé tette a versenyt. A mellény és
a hozzá tartozó nadrág nagyon eros, fényes - rojtozott selyem anyagból készült. A mellény, a
nadrág színe és díszítése népcsoportonként változott, általában világos kék, piros, zöld vagy
fehér lehetett (a bajanhongoriaknál zöld, a Góbi - sivatag nomádjainál fehér).
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Szigorú eloírásoknak megfeleloen készült. A mellény ujja lefedte az alkart és a felkar alsó
részét. Hosszú ujjrésze ellenére szabadon kellett hagyni a mell egész területét, és a has mentén
kellett összecsomózni. Egy pánt futott le az ujjakról a vállak alatt, körbe a háton, majd ismét
elore körbe a csípon. (8. ábra / a melléklet 5. oldalán)
A hagyomány szerint azért volt erre szükség, mert hajdanában egy hatalmas ereju mongol
asszony férkozött a gyanútlan legények közé, és puszta kézzel leterítette a legvitézebb
bajnokokat is. A férfiemberek, tartva az ismételt megszégyenüléstol, elhatározták, hogy a
továbbiakban kizárólag fedetlen mellkassal állnak ki egymás ellen. A furfangos asszonyok
így nem ejthettek több foltot a férfinép becsületén.
A birkózók a pályára lépéskor speciális, tájegységek szerint változó színu és formájú
sapkát, általában bársonyból és más nemes anyagból készült csúcsos süveget viseltek, melyet
a küzdelem elején át kellett nyújtaniuk a bíróknak. A mérkozés végén a vesztes sapkáját
kezébe fogta, majd tiszteletbol felemelte azt a gyoztes versenyzo kihirdetésénél.

3. 2. 2. A mongol birkózás szabályai

A mongol birkózás eloírásai, szabályai, technikái és a mezre vonatkozó szokásai
különböztek más nemzetek birkózási hagyományaitól. Valamennyi mongol törzs saját
szabálygyujteménnyel rendelkezett. (Napjainkban a mongol birkózás a halhák szabályait
veszi alapul.) A birkózók technikája és a sportág szertartása a mai napig népcsoportonként
eltér. A versenyek rendezése a résztvevok listájának megfeleloen alakult. Az elso ütközetek
során kerülték a legerosebb és leghíresebb versenyzok közti találkozókat.
A mongol birkózás számos aspektusban eltért a szabad stílusú birkózástól, habár a
nyugat mongóliai birkózás elemei mutattak bizonyos azonosságokat. A küzdelem álló
helyzetben zajlott. Nagy számú technikai fogás (dobás, leszorítás, feszítés és kulcs) volt
benne, mely erot és ügyességet követelt. A mongol birkózók ma is szorgalmasan tanulják a
klasszikus edzésmódszereket. A szabad stílusú módszereket is felhasználják a nemzeti
birkózásban. (9. ábra / a melléklet 6. oldalán)
A mongol birkózásban néhány száz fogást ismertek. A sportág versenybírái csak az
indokolatlanul hosszú küzdelmeknek szabtak határt. A verseny az egyenes kieséses
rendszeren alapult. Nem alakítottak ki külön birkózópályát. A játékban használt fogások és
technikák nagyon különbözoek voltak. Egy jó birkózónak nemcsak erosnek, hanem ügyesnek
is kellett lennie. A fogások muvészetének kialakulása volt a legfontosabb.
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A mongol birkózásban a mérkozésnek nem volt elore meghatározott idotartama. A
birkózószonyeget a nomád mongolok még hírbol sem ismerték. Különbözo közigazgatási
egységek helyi bajnokai a puszta földön mérték össze felkészültségüket. A birkózóversenyek
sajátos vonása volt, hogy mindenki versenyezhetett kortól, magasságtól és súlytól függetlenül.
Külön súlycsoportokat nem alakítottak ki. Bárki birkózhatott bárkivel.
A párokat kisorsolták. (A mongol birkózás mindmáig elevenen megorizte az egykori
fegyveres mulatságok ünnepélyes hangulatát. A hajdani vendégek és a nézok tiszteleti helyét
egy nyitott sátor északi részében jelölték ki.)

3. 2. 3. A birkózóverseny edzoi, bírái és hírnökei

A versenyzok felkészítoinek, edzoinek (dzászul), a segítoknek, a partjelzoknek
(hájavcs), valamint a bíróknak (hölijn dzajszan) egy hosszúkás alakú sátorban, a nyugati és a
keleti oldalon jelölték ki a helyét. Az edzok feladata nem ért véget a küzdelem elott, a
versenyzo bemutatásával. Az egész mérkozés alatt megállás nélkül bíztatták pártfogoltjukat.
Az sem volt ritka, hogy annak rossz teljesítménye miatt nyilvánosan becsmérelték csalódást
okozó tanítványaikat a küzdotér mellol. (10. ábra / a melléklet 6. oldalán) A nézoközönség
tiszteleti helyével szemben mindig déli irányban állították fel a birkózóversenyek bíróinak
sátrát.

A "férfiak hármas játékát" megelozo területi elodöntok során tizenhat híres bírót

tizenhat alacsonyabb rangú bíróval sorsoltak párba. A résztvevok párosítását (a versenyzok
listáját) az addig elért címeknek megfeleloen a tapasztalt, visszavonult birkózók készítették el.
Minden birkózónak volt saját képviseloje (hírnök, edzo), akinek kötelessége volt megfigyelni,
hogy a versenyzok az eredeti besorolás szerint mérkozzenek meg. A verseny elott az edzok
rögtönzött versekben dicsérték versenyzoiket, felsorolták a nevüket és az érdemeiket. A
hírnök megénekelte a résztvevok cselekedeteit, életét, beszélt származásukról, arról is: milyen
nemzeti ünnepeken és egyéb versenyeken vettek már részt. Ez a dicséro bemutatkozás (böhijn
col). Az edzonek (hírnöknek, képviselonek) tökéletesen tisztában kellett le nnie a fogásokkal
és a technikákkal. Meg kellett védenie a versenyzot a bírókkal szemben, vagy tanácsot kellett
adnia és figyelnie kellett arra, hogy ne használja el az erejét túl gyorsan. Külön bírók figyelték
a lábmunkát. Általában három- négy sétált a versenyzok közvetlen közelében a küzdelem
alatt. Bármilyen nézeteltérés adódott, azt jelenteni kellett a verseny fobírójának. Ha a
versenyzok valamelyike nem fogadta el az ítéletet, a verseny zsurije hozta meg a döntést.
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3. 2. 4. A birkózóverseny ceremóniája

A versenyzo a várakozó sátorból lépett a küzdotérre. Rendkívül látványos volt a
birkózók belépése is. Mindkét karjukat széttárva vonultak a megmérettetés helyszínére (a
gyozelem reményében ekkor a mitologikus eredetu Garuda madár mozgását imitálták). A
sorsolás útján szembekerült ellenfelek elore dolve követték egymás szárnycsapásokra
(Garuda tánc) emlékezteto mozdulatait. Egyazon idoben két-három pár is küzdhetett
egymással. Néhány versenyzo a mérkozés elején fülsüketíto kiáltással hívta fel magára a
közönség figyelmét. Az ütközet során valamennyi helyi bajnokot csak egyetlen cél vezérelte.
Minél elobb úgy földhöz kellett teremtenie az ellenfelét, hogy annak bizonyos testrészei
megérintették a talajt. Az lett a vesztes, aki térdével, könyökével vagy három végtagjával (a
két kéz és a két láb közül valamelyikkel) érintette a földet. Az edzések és a versenyek alatt
legfontosabb, hogy mindig szilárdan meg tudjon állni a lábán, semmiképpen se lehessen
kibillenteni az egyensúlyából. (Azt a vesztes birkózó t, aki kezével is megérintette a talajt,
lenézoen "gyengének" minosítették.) Az ellenfele iránti tiszteletét viszont nemcsak egy
szokványos kézfogással mutatta ki. A vesztes, a "bukott" (unaszan) megoldotta mellénye
madzagját. Majd a "bukott" a gyoztest annak jobb karja alatt átbújva megkerülte, és
tenyerével könyökét megérintette. Így adta meg neki a tiszteletet. A vesztes tiszteletadása
behódolást (tahim ögöh) jelentett a mérkozés bajnoka elott. Az örömtol megittasodott gyoztes
felvehette bársonyból készült, gombos végu süvegét. Sikerének igazi megkoronázása csak
ekkor kezdodött el. A gyoztes balról- jobbra körbe megkerülte a kituzött "lófarkas zászlót"
(amely a Dzsingisz kán féle harci zászlók pontos mása), és eljárta a gyoztes „sastáncát”
(Garuda tánc). Mozgásával ismét imitálni kezdte az isteni eredetu madárkirály, a Garuda
mozgását és fenséges szárnycsapásait. (11. ábra / a melléklet 7. oldalán)

3. 2. 5. A birkózók címei

A Nemzeti Nádom Fesztiválon kiadható címek voltak: "Óriás", "Oroszlán", "Elefánt"
és "Sólyom". Az ajmakokban és szumunokban megrendezett birkózóversenyeken csak az
alábbi címeket adták ki: "Elefánt", "Sólyom" és "Sas". A megyei, illetve országos
versenyeken az ötször vagy hatszor verhetetlen versenyzot "Sólyom"- nak hívták.
A "férfiak hármas játékán" elérheto helyezések: Az ötödik forduló gyoztesei már
elnyerhették a "Sólyom" (Nacsin) címet. Aki hetedszer is gyozött, az kapta "Elefánt" (Dzan)
megtisztelo címét.
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A tízszer gyozedelmeskedo bajnok az "Oroszlán" (Arslan) címmel büszkélkedhetett. Az a
versenyzo, aki már egyszer elnyerte az "Oroszlán" címet, legközelebb „Bajnok” lett. A
többszörös országos bajnok elnevezése: a verhetetlen bajnok vagy "Óriás" (Avarga) lett.
A verseny helyszínén a leglátványosabb esemény a hírnökök rituáléja, melynek során
kihirdették a gyozteseket. A legerosebb állatok és madarak neveinek adományozása, dicséro
énekek kántálása már osidok óta végigkísérte a birkózóversenyeket. Az edzok, a hírnökök, a
lelkes nézosereg köszöntoi és áldásai (jöröl) szintén évszázadok óta szájról-szájra terjedtek.
"Nádomunk bajnoka, deli, ifjú gyoztes,
ünnepünk vigasságát végtelen boldoggá tevo,
a sokaságból kiemelkedo, minden mongolok közt híres,
a sokaságot megörvendezteto."

52

(Birtalan Ágnes fordítása)
"A boldogság Sólyma elorelép.
Nemes ereje fokozatosan növekszik.
Fürge, igyekvo és gyors. Mérete is gyarapodik.

Az Elefánt birkózó tudása mesteri.
Rendkívüli egyéniség.
Igazán eros.
Megtörhetetlen akaratú.
Az ifjú Oroszlán már a Sas köpönyegét viseli.
Eros hittel és hatalmas lelkesedéssel küzd.
Mozgása fürge.
Páratlan ereje sohasem hagyja el.
Az Óriás bajnok nem más, mint a kán jobb keze.
Védelmezo ereje megóv minden bajtól.
A legkiválóbb valamennyi birkózó közül.
Az összes versenyben gyozelmet arat.
A legmagasabb címek csak ot illetik.
Hihetetlen ereje tízezrek büszkesége.
A tengernyi nép bámulattal tekint rá.
Minenütt csodálattal emlegetik a nevét…" 53
(a szerzo saját fordítása)
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A 18. század óta már 130 felett van azoknak a birkózóknak a száma, akik elnyerték az
"Óriás" címet. Több mint 420-an kapták meg az "Oroszlán" címet.
A birkózás területén akadt néhány helyi sajátosság. Ezek közé tartozott a kirgiz
lovasbirkózás. A speciális küzdelem alatt a versenyzonek számos feltételt kellett teljesítenie.
Az ero és a ravaszság mellett kellett hozzá egy jól irányítható versenyló, melyrol az ellenséget
könnyen le lehetett dönteni a nyeregbol, és ezzel pontot lehetett rabolni tole. (A mai
Kirgizisztán területén élo mongol eredetu lakosság számára ez a sportág nagy népszeruségnek
örvend, és hatalmas közönséget vonz még ma is a versenyekre.) A négylábú segítotárson
kívül szinte semmilyen eszköz nem kellett a lovasbirkózáshoz. A versenyt megelozoen
súlycsoportok szerint osztályozták a résztvevoket. Az egyszeru szabályokat illetoen
évszázadok óta nem történt lényeges változás. Egyetlen kötött szabály sem létezett. Kizáró
tényezo lehetett, ha valakinek a súlya jelentosen eltért a megadott súlycsoportoktól. 54

3. 3. Az íjászat

3. 3. 1. Az íjászat történeti háttere

A bronzkorszakban megváltoztak a társadalmi, gazdasági viszonyok. Ez jelentos
befolyást gyakorolt a kultúrára. Már a legosibb mongol népi mondákban dicsoítették az íjat és
a nyilat. Ezekben a mitológiai történetekben rengeteg volt az irodalmi túlzás. Gongorjav
szerint ezek a mondák valamennyi igazságalappal mégis rendelkeznek.55 (12. ábra / a
melléklet 8. oldalán)
A csodás harci eszköz, a reflexíj évszázadokkal, sot évezredekkel ezelott megjelent.
Ha teljes képet szeretnénk kapni errol a történelmet formáló, birodalmak sorsát eldönto
fegyverrol, akkor az íjak, kialakulásától kell követnünk a sorsát.
Az íjászati versenyekrol írásos adatok maradtak fenn az osi Indiában, Perzsiában és
Egyiptomban is. Az egyiptomi fáraók sírjaiban a Kr.e. 2. évezredbol származó íjak és íjábrázolások nyomaira bukkantak. Ezek viszont még nem voltak reflexíjak. Az osi
Egyiptomban II. Amenhotep fáraó uralkodásának idejébol maradtak fenn erre vonatkozó
dokumentumok a Kr.e. 1400 körüli idokbol. Az egyiptomiak egy felirat költoi túlzása szerint
4 tenyérnyi vastagságú réztáblát lottek át vele.56
Az összetett reflexíjat az ún. “harckocsis népek” (hettiták, mitannik) fejlesztették ki.
Bár a reflexíj kialakulása már a késo-kokorban elkezdodött, mint “fegyver” azonban csak az
elobb említett harckocsis népeknél ért be.
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Nekik volt arra szükségük, hogy a száguldó lovas kocsijukról viszonylag pontos és eros lövést
tudjanak leadni, ami az egyszeru fa botíjjal nem sikerült. Technikájuk a vas fegyverekkel
szemben is harci fölényt biztosított számukra. Vándorlásuk és hadjárataik során behatoltak
Egyiptomba, Elo-Ázsiába, de lerohanták Mezopotámiát és Indiát, sot Kínát is. Már összetett
íjuk volt, de még elég kezdetleges.
A Fekete-tenger északi részén elterülo sztyeppén a Kr.e. 7. században tuntek fel a
lovas íjászok, összetett visszahajló reflexíjakkal. Rugalmas fából, préselt szarulemezbol és
állati (szarvas) inbol készült, de még nem merev szarvval az íjak végén. Erre az idore a
lovasok kiszorították a harckocsis hadviselést. A szkíta harcosok hadjárataikkal zaklatták a
kimmereket, majd a médekkel szövetkezve megdöntötték Asszíria hatalmát, sot Palesztinát és
Egyiptomot is megtámadták. A szkíta íj hossza 80-100 cm, szarvai még nem voltak. A húrt az
íj karjainak végén lévo rovátkákba akasztották. Ezt az eljárást nevezzük “felajzásnak”, amikor
az íj karjait hajlásukkal ellentétesen húzták vissza. A muvelet nagy erot, ügyességet és helyes
technikát kívánt, de megsokszorozta az íj erejét. Ezt a technikát csak a puszta lakói ismerték.
A szkíta íj asszimmetrikus vo lt (a felso kar hosszabb, mint az alsó, az viszont jobban hajlott).
Így a lovon könnyebben tudták használni. A nyílvesszoket foként fák vagy bokrok ágaiból
(fenyo, nyír vagy kökény) készítették, a tollakat pedig ragadozó madarak szárny vagy farok
tollából. A bronz és csont nyílhegyek általában kétéluek, kicsik voltak. Nem tettek
különbséget vadász és harci hegyek között. A szkíták egy tartóban (tegez) hordták az íjat és a
vesszoket. Ez a tartó már a szkíták elott is ismert volt. A harcos a bal oldalán viselte, ami
technikai szempontból elég rossz megoldásnak tunt.
A hun nyílvesszok 70-80 cm hosszúak, fából készültek, hegyük pedig acélból. Alakjuk
változatos volt: megkülönböztetünk vadász- és harci hegyeket.
A legjellegzetesebb hun hegy háromélu volt. Ezt a hegyet a páncélok áttörésére
használták. Olyan nehéz és éles volt, hogy még a rómaiak vértezetét is átütötte.57
Sajátos volt a hunok “zengo vesszoje”. Ez a hiungnuk (ázsiai hunok) jellegzetes
“tuzvezeto” nyila volt. Repülés közben fütyülo hangot hallatott. Az ázsiai hunok nyilainak
különlegességérol a kínai történeti forrásokban emlékeztek meg.
Mao-tun sanjü (Kr.e 209-174), a Hiungnu Birodalom elso nagy uralkodója
trónvárományos korában szokatlan módon kényszerítette engedelmességre fegyvereseit, és
szerezte meg a trónt. Parancsára a fegyvereseknek oda kellett célozniuk, ahová o a "zengo
nyilát" kilotte. Az ellenszegülo alattvalókra halál várt.58 Ilyen tuzvezetéssel lövette le
"próbaképpen" kedvenc lovát, majd legkedvesebb feleségét, végül az akkor még uralkodó
apját. Más korabeli források jeladóként is említették a zengo nyilakat.59
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A hunok által használt íjak hatalmas erovel bírtak, hiszen 200 méterre is hatékonyak
voltak, a lovak koponyáját át tudták ütni. A szkíták íjához hasonlóan készültek, de jóval
hosszabbak voltak. Az íj reflexióját csak a behajló végu szarvak adták, mert a karok a
markolattal egy egyenesbe estek. Ezekkel az íjakkal a hiungnuk már a Kr.e 3-2. században
meghódították a környezo területeket: Észak-Kínától a mai Kazahsztánig. A íj fejlodésében a
leglényegesebb változás az volt, hogy a karok végére fából készült, néha csonttal borított
szarvat erosítettek, ami “erokarként” muködött. Egyébként Maotun király nevezi a pusztai
népeket "íjfeszítoknek”. A birodalomalapító Maotun király halála után a kínaiak egy hatvan
évig tartó háborúban tudták csak legyozni a hunokat, s ezzel elindították a hunok nagy
vándorlását. A már említett alánokon, szarmatákon és gótokon kívül csak a Kelet-római
Birodalom tudott szembeszállni a Rua (Ruga) fokirály által vezetett hunokkal.
A hunok Belso-Ázsiából indultak hadjárataikra. A kínaiak ellenük emelték a még ma
is látható Nagy Falat. Ok már igazi nomád taktikával harcoltak, nem úgy, mint az alánok,
akiket Kr.e. 36-ban vertek le. E harcok közben jöttek létre azok az eszközök, melyek a hunok
harcászati elonyét biztosították. Ilyenek a fakápás nyereg, a kengyel, de legfoképpen a fent
már említett, megnyúlt, merev szarvú reflexíj és a zengo nyíl. A várak felgyújtására a hunok
tüzes nyilakat használtak. A nyilakat és az íjakat ún. kettos tegezben tartották, és a szkítáktól
eltéroen, a gyorsabb töltés érdekében a jobb oldalon hordták. Taktikájuk a jól ismert pusztai
harcmodor volt. Az ellenség sorait elsoként nyílzápor ostromolta. Az ellenség csatarendjének
megbomlását kihasználva soraikba rohantak, és akit lehetett levágtak. Túl nagy ellenállás
esetén - meghátrálást színlelve - az üldözoket hátrafele lenyilazták. A keletkezett káoszt
kihasználva újra meg újra belerohantak a tehetetlenné vált ellenség soraiba. Borpáncél védte
testüket, és mindig egy- vagy kétélu kardot használtak a közelharcban.
Fegyelmezettségük és kituno taktikájuk miatt oket nevezték a kortársak a “hegyrol
lefutó és egyre gyorsabbá váló forgószél”- nek. A Hun Birodalom az Uráltól a Rajnáig terjedt.
Az onnan indított hadjáratokkal egész Európát rettegésben tartották.60
Balamber hunjai és az alánok Kr.u. 375-ben együtt támadtak Ermanarik (Hermanarik)
osztrogót seregére. A Dnyeszter- folyónál Kr.u. 376-ban a hunok legyozték a vizigótokat.61
A hunok nem veszodtek a gót elovéddel, hanem észrevétlenül, óvatosan megkerülték.
Éjszaka keltek át a Dnyeszteren, amelyrol az ellenfeleik azt gondolták, hogy bárki nehezen
kelhet át rajta. A Dnyeszter-folyó partján két sereg, két kultúra, két életmód és kétféle
hadviselés állt egymással szemben. A nyugati oldalon az ázsiai hun seregekkel a germán
gótok néztek farkasszemet. A csata elkezdodött, a gótok suru tömegben álltak fel.
Biztonságban érezték magukat.
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Sánccal vették körül az egész tábort, és a seregeket a Dnyeszter választotta el. Egyszer csak a
ködbol hatalmas nyílzápor zúdult csapataikra. Hirtelen nem tudták mihez kezdjenek a tüzes
kis lovon érkezo vad hunokkal, akik messzirol küldték rájuk a halált. Királyuk, Ermanarik
(Hermanarik) önkezével vetett véget életének. A gótok kegyelmet kértek az oket legyozo
seregektol. Majd a hunok eddig még soha nem látott erovel zúdultak Európára, és ezzel
elindították a “népvándorlást”. 62

3. 3. 1. 1. Az íjászat a Kárpát- medencében megjeleno lovas nomád népek harcmodorában

Az avarokkal újabb lovas nép jelent meg a Kárpát- medencében Kr.u. 567-720 között.
Legnagyobb uralkodójuk Baján kagán volt. A "Kettos-honfoglalás" tétele szerint a korai
avarok íja inkább a "griffes indások" íjához, míg a magyaroké a honfoglalókéhoz
hasonlított.63 Az avarok Kr.u. 791-ben Nagy Károlytól vereséget szenvedtek. A
megsemmisülést belso háború és a Kr.u. 801-es bolgár támadás okozta. Ezután frank és
bolgár uralom alá kerültek. Az avar harcosok között nehézlovasok is voltak, de használták az
íjat is. A harcosok többnyire pikkely- és zsindelypáncélban vonultak a csatába, ahol elobb
nyílzáporral, majd lovas rohammal indították a támadást. Nehéz döfolándzsát, egyélu kardot
vagy az onogurok által meghonosított szablyát használtak. A nyilakat és az íjat már külön
bortokba (íj-tegezbe) helyezték: az íjat a bal, a nyilakat a jobb oldalukon. A Kárpátmedencében talált nyílhegyek közül ezek a legnehezebbek. A csatában elesett harcos mellé
általában annak lovát, íját is eltemették.64
Anonymus a Gesta Hungarorumban említést tett a honfoglaló oseink íjas nyilas
játékairól: "Ekkor Árpád vezér meg övéi örömükben húsz napig maradtak Attila király
városában.
Közben majdnem mindennap Magyarország vitézei valamennyien a vezér színe elott,
vértezett harci ménjükön, ülve pajzzsal meg lándzsával nagy tornát vívtak: másfelol az ifjak
pedig pogány szokás szerint íjas-nyilas játékot játszottak." 65
A magyarság heterogén nép volt. A letelepedo csoportok gyepurendszerrel védekeztek
a betörések ellen. A kalandozó hadjáratok fo fegyve re az íj volt.
A magyarok íja már nem olyan, mint a hunoké vagy az avaroké, jóval kisebb és
könnyebb. Az íj karjai befelé hajolva “c” betut formáztak. Ezzel gyorsabban, messzebbre
lehetett loni, mint a korábbi reflexíjakkal. Egy-egy íj elkészítése, beleszámítva a faanyag
szárítását, pácolását, néha esztendokbe is beletelt.
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Külsejét borrel vonták be, és alkalmanként aranyozással díszítették. A drága fegyverek
legnagyobb ellensége az eso, a nedvesség volt, ezért ha nem használták, tegezbe rejtették.
A magyarok a sztyeppei nomád népektol eltanult lovas íjász harcmodorral
rendelkeztek. Lótenyészto népként gyakorlott lovasnak számítottak. Nyergükön kengyelt
viseltek, amely lehetové tette a megtámasztást és felemelkedést. Váltott lovakkal biztosították
a csapatok gyors mozgását. Eros íjaik messzirol is átütötték a páncélt, közelharcra már csak a
legvégén került sor. Nem szemtol szembe támadtak. Menekülést színleltek, amikor az
ellenség üldözte oket, megfordultak, és nyílzáport zúdítottak rá. Egy eloors maga után
csalogatta az ellenséget, a többiek pedig váratlanul bekerítették oket. Az íjak hatótávolsága
már 250-300 m körüli, ami ebben a korban felülmúlhatatlan volt.66
A magyarok hadviselésérol VI. Bölcs Leó, bizánci császár is írt a Taktika címu
instruktív jellegu, 904 után született hadtudományi munkájában. Ezt gyakorlati kézikönyvnek
szánta a mindenkori bizánci hadvezérek számára67 : “Jobbára a távolból való harcban és a
cselvetésben

lelik

kedvüket,

továbbá

az

ellenség

bekerítésében,

a

színleg

való

meghátrálásban, visszafordulásban, s a taxisok (katonai alakzatok) megszaggatásában… Ha
egyszer ellenfelüket megszalasztani sikerült, a többit másodrendunek tartják, kíméletlenül
szorítják, s az üldözésen kívül egyébre sincs gondjuk.”68 Ezzel a taktikával a magyarság
biztosította magát a Kárpát-medencében, és ez a harcmodor egészen Mátyás koráig
megmaradt.
Az 1240. évben mongol támadás érte hazánkat. A Batu kán által vezetett mongol
hadsereg tönkreverte IV. Béla hadát. A vereség a király hadvezéri hibáján múlt. A mongo lok
nem voltak számottevoen többen, és a magyaroknak is remek lovas íjászaik voltak. Ráadásul
nehézfegyverzetu lovagok is szép számmal felvonultak köztük. Béla király azonban nyugati
módra szekértáborba zárkózott, ami a mozgékony mongoloknak kedvezett. A mongol íjak
különböztek a magyartól, mert a szarvak vége csontból volt.
Ezeket az íjakat tömör-csontvéges íjaknak nevezzük. Magyarországot 1285-ben újra
eros tatár támadás érte. Az aranyszéki székelyek már szétverték a Telebuga és Nogaj

által

vezetett tatár sereget Erdélyben. Meglepo, hogy pár évtized múlva, 1345-1346-ban két
hadjárat során már a magyarok gyozték le a tatárokat Moldvában.
A Mohács (1526) utáni korban, a magyar seregben újra a huszárokból álló gyorsan
mozgó, nagy lendületu könnyulovasság lett a fo "ütoero". Az ekkoriban használt török íj a
reflexíjak legfejlettebb típusa. Ez az íj leajzottan már szinte egy "o" betut formáz, ami
visszahajtva hatalmas erovel bírt. Ezek az íjak rendkívül kicsik, alig 120 cm az ideghosszuk.
A szarvak is apró méretuek, ellenkezo esetben lövéskor kifordultak, és tönkre mentek volna.69
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3. 3. 2. Az íjászathoz kapcsolódó osi szokások és népi játékok

A mongol törzsek hiedelmeiben és rítusaiban az íj, valamint a nyíl a termékenység és a
férfiasság szimbólumaként is megjelent. Fontos szerepet játszott a hagyományos mongol
temetési-, esküvoi és a vallási szertartásokon. 70
A nyilakkal teli tegezt ilyenkor a gazdagság és a termékenység jelképének tartották,71
ugyanakkor tisztelték óvó- és védelmezo funkcióját is.72
Az íjak és a nyilak varázsereje a szent kohalom elotti, kultikus eredetu szertartásokat
(áldozatbemutatás) követo íjász versenyeken is megmutatkozott. A pásztorok szerint a
versenyzok pontos lövései "megsemmisítették" az emberi és az állati betegségekért felelos
gonosz eroket.73
A mongolok között nemcsak az íjász- verseny vált népszeruvé, hanem több vele
kapcsolatos osi játék is kialakult. Ilyenek voltak például a "nyíl- úsztatás a levegoben" (sum
hövuulex), a "labda vadászat" (bömbög namnax), a "céltáblára lövés" (sarampai xarvax ), "a
láthatatlan ellenség keresése" (daldyn daisan), "a kis zászlócskára lövés" (darcag xarvax
zereg ziv), "szíjra lövés" (sur xarvax) és "a nyílvesszo repítése" (ziv nuulgex). - (Ezekrol
részletesebben is esik szó a disszertáció I./ 3. íjászattal és lovasversenyekkel kapcsolatos
alfejezeteiben.)

3. 3. 3. A belso-ázsiai mongol íjászversenyek fejlodése és technikája

Namnandorj e tárgyban írt muvében, amely "Az íjászatról" (Sur xarvax tuhaj) címet
kapta, a mongol íjászatra: "szíjra loni" (sur xarvax) kifejezést használta.74
A kokorszak elején (mongolul: ko- és fegyver korszak) a belso-ázsiai sztyeppén élo
népek foleg vadászatból éltek. Ekkoriban fejlesztettek ki egy új fegyvert, az íjat. Nem egy
kutató szerint az íj és a nyíl kialakulása erosen befolyásolta a társadalmi változásokat, és
hatott a nomád népek törzsi tagozódására is.
Az íj és a nyíl elkészítése után átalakultak a vadászati és a hadászati szempontok.
Hamarosan megrendezték az íj és a nyíl erejét próbára tevo versenyeket. Az íj eredetileg
vadászfegyver, késobb harci fegyver lett. A mongol ansan zivsig fogalom jelentése: fegyver
lofegyver, mechanikai lofegyver.
A fegyver fejlodésére az osi nemzetségi társadalmaknak nagy szükségük volt. A
Mongóliai-fennsík lakói számára az itt található, csont, fém, vas, bronz nagy segítséget
jelentett.
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Mindemellett a fegyver fejlodését meghatározták az állati csontvelobol és a növényi rostokból
nyert,

könnyen

beszerezheto,

természetes

ragasztóanyagok.

A

nomád

pásztorok

szállásterületeinek közelében számos ilyen anyag fedezheto fel mind a mai napig, melyet
foleg az elejtett vagy a háziasított állatok szerveibol vontak ki. 75
Namnandorj megadta a ziv xarvax kifejezés magyarázatát. Leírása szerint a nyíl fejét,
éles fémcsúcsát nevezték zivnek. A kelet- mongóliai íjászok nem "szíjlövészetnek", hanem
"nyíl fej" vagy "éles fémcsúcs küldésnek, illetve költöztetésnek” (ziv xarvax ) nevezik még ma
is az íjászatot.76
A mongol területeken napjainkban is gyakran találnak régi nyílhegyeket (ziv). Ezek
különféle formájú: levél vagy egyenlo oldalú háromszög alakú és kétfeju nyílhegyek voltak.
A neolit korszakból megmaradtak olyan nyílhegyek, melyek egy egyeneshez hasonlítottak.
Ebbol a típusból számos darabot találtak, melyeket valószínuleg a neolit kori emberek
használtak. (13. ábra / a melléklet 8. oldalán)
A nyílhegyek alakja és súlya azért különbözött, mert eltéro funkciót szántak nekik. Az
egyiket rövid távú és eros lövésre használták, a másikkal nagyobb távolságra lottek. Akadt
olyan, mely találatkor a sebbol kiszedhetetlen volt (a húst és a csontot kiemeléskor teljesen
szétroncsolta).
A pusztai nomád népek nem tudtak lesbol vadászni és támadni sztyeppei lakóhelyük
védtelensége miatt. Specializálni kellett fegyvereiket, attól függoen, hogy vadászni, vagy
harcolni akartak vele. Az íjkészíto mester eloször megmérte az íj erejét, hogy lássa milyen
messzire képes loni.
Az osi mongol fováros, Karakorum környékén, egy ásatás során olyan nyílhegyeket
találtak, melyek az ellenség páncélját 5-20 m-es távolságból szétzúzták. Ezek a nyílhegyek
élesek és piramis alakúak voltak.
A bronz- és vaskori sziklarajzok állatokat és íjászokat is ábrázoltak. A kezdetleges
rajzokról egyesek azt állítják, hogy vadászjelenetekrol árulkodnak. Bizonyos ábrázolásokon
viszont két-három vadász is feltunik, vadat azonban sehol sem látni. Más barlangrajzokon
már négy-öt lovas vadász is látható, de vad nélkül. Ez a két példa ellentmond az osi
barlangrajzok eredeti funkciójának. Az ostörténészek szerint a barlangrajzokat mindig rituális
célból készítették, azért, hogy az állatot könnyebben elejthessék. A mongol és az orosz
ostörténészek egy szuk csoportja elképzelhetonek tartja, hogy a barlangrajzok egy harci
cselekményt, esetleg egy versenyt ábrázoltak, emiatt nem szerepelnek rajtuk állatok.77

35

Egy orosz régész, Okladnyikov: "Sziklarajzok Szibériában" címu muvében ilyen
szemszögbol elemezte az Ulánbátor környéki, Ihtenger (Ixtenger) közelében feltárt
barlangrajzokat. Egy barlangfestményen téglalap alakú ábra látható, amelyen számtalan apró
pontocskát fedezhetünk fel. A téglalap fölött rengeteg madár és néhány egymás kezét
szorongató emberi alak, valamint egy bronzkori (ma már ismeretlen élolény) is feltunik.
Okladnyikov ebbol következtetett arra, hogy a nomád népek valószínuleg már a bronzkorban
rendeztek tavaszi vallási szertartásokat. Imádkoztak, és áldozatokat mutattak be a természet
eroinek: az Égnek, a Földnek, a hegyeknek és a folyóknak. A Tola-folyó partján a nomád
törzsek férfi lakói versenyjátékokon mérték össze erejüket.78
Létezett egy bizonyos íj (xavcaaxai) - érdekes, hogy mai jelentése mongolul: játékíj -,
amelyet egy vázra erosítettek. A megtalált leletek arról tanúskodnak, hogy ezt a fajta íjat
használta a neolit kori ember.
Az elso íj típus a ragasztott íj (zunmel num). Az íjászat itt csont vagy szarv alapú íjjal
(zunmel), illetve egy ragasztott íjjal (niymel) történt. Az íj keletkezése még nem egészen
tisztázott, ezért további kutatást igényel. A mongol régészek és néprajzkutatók egyöntetuen
állítják, hogy a ragasztott szarv vagy csont alapú íj keletkezési helye valahol Szibériában és a
Mongol-fennsíkon lehetett.
Okladnyikov a Bajkál-tó vidékén talált néhány ragasztásra alkalmas csontdarabkát. (Ez
a ragasztásos technika már egy fejlettebb, finomabb kidolgozást igényelt, sokkal erosebb és
hatékonyabb, mint az elozo idoszakból ránk maradt íjak.) Okladnyikov belso-ázsiai típusú
íjnak nevezte el, és a Kr.e. 3000 körüli idokre datálta keletkezését.79
A legutóbbi kutatások eredménye az, hogy a Bajkál-tó környéki népek Kr.e. 1000
körül

továbbfejlesztették

a

ragasztott

íjat.

Az

új

változat

repülési

távolságban

hozzávetolegesen 100-150 cm-es elonnyel rendelkezett az elozo típushoz képest.
A mongol íjászati szakirodalomban általában kétféle alaptípus létezik: a hun típusú íj
és a szkíta típusú íj (14-15. ábra / a me lléklet 9. oldalán). A kutatók többsége szerint a hun
típusú íj a ragasztott íj továbbfejlesztett változata.
Gongorjav szerint a hun típusú íjat biztosan a belso-ázsiai nomádok készítettek
eloször: (1.) A mongol területrol származó ábrázolások mind a hun típusú íjhoz hasonlítanak.
A mongol régész és ostörténész, Cevendorj elemezte az Arhangaj tartományban, a
Bajancagan-folyó vidékén megtalált Szarvasos-követ , amelyre ilyen fegyverrol készült
ábrákat véstek és festettek. A mongol régész véleménye szerint érdekes, hogy a kobe vésett
ábrák Kr.e. 2000-bol származnak, de a rajtuk szereplo íjat csak a Kr.e. 8-3. században
használták.80 (2.)
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A mongol régészeti ásatások során feltárt 8-3. századi sírokban levél alakú, 7-9 cm
hosszúságú nyílhegyeket találtak. Az ekkora nagyságú nyílhegyekhez azonban megfelelo
nagyságú íj kellett volna, meghatározott mérettel és súllyal. (A megnövelt súly és méret
megsokszorozhatja

a

nyílvesszo

által

elérheto

távolságot.)

Ennek

alapján

arra

következtethetünk, hogy a hun típusú íj (16. ábra / a melléklet 9. oldalán) mérete jóval
nagyobb a szkíta típusú íjnál. A méretben kisebb és a szkíta nyílhegyhez hasonló nyílhegyek
viszont a kisebb íjhasználatra utalnak. Ezeket a nyílhegyeket valószínuleg a lovas íjászat
során használták. A kisebb nyíl a gyorsabb és a hatékonyabb íjászatot segítette elo. (Ez
azonban nem azt jelenti, hogy az íj alakja szkíta típusú lett volna.) A mongolok valószínuleg
egy kisebb típusú íjat alkalmaztak ekkoriban, de semmiképpen nem szkíta típusút. A lovas
íjászok íjai kisebbek és hun típusúak lehettek. Méretük csökkent ugyan, de alakjuk változatlan
maradt. (3.) A legosibb ragasztott íj elemeit a Bajkál-tó vidékén és Belso-Ázsiában találták
meg. A megerosítendo részeket azért ragasztották rá, hogy súlyát ezzel is megnö veljék. Az íj
fogó részét a leheto legstabilabban kellett rögzíteni az íjhoz, hogy ezzel is biztosítsák a találat
pontosságát és a hatékonyságát. P.E. Klopsteg különleges kísérletekkel bizonyította be, hogy
az íj mozgásba lendülo részének csökkenteni kell a súlyát, így megnövelhetjük a sebességét.81
Régen az emberek tapasztalataik útján biztosan felismerték ezt a jelenséget. Az íj méretét nem
csökkentették, hanem néhány elemét, például a fogó részt lerögzítették egy csont
ráragasztásával. Ez a hagyomány elosegítette a hun típusú íj kialakulását. A Nojon-hegyen
feltárt sírban talált íjat hét csontrészbol ragasztották össze. A hét csontelem közül hármat az
íj-középcsontra (az íj fogó részére), a maradék négyet páronként összekapcsolva ragasztották
egybe, és ezt erosítették hozzá az íj hegyéhez. 82 Fontos megjegyezni, hogy a szkíta típusú
íjnak egyáltalán nem volt ilyen ragasztott csontrésze.83 A szkíta típusú íj nak általában fából
készült a fogó része. (4.) A hun és a szkíta típusú íjak alak és méret szempontjából egészen
különbözoek voltak.
A szkíta íj hossza 60-80 cm, a hun íj mérete 120-160 cm volt. A szkíta íjnál az íjközépcsontot, a fogó résznek (gicig vagy hicig) nevezték. Az íj ezen részét rövid és
csavarodott alakúra formázták. A hun típusú fogó rész hosszú, csaknem egyenes, és a magnak
(heel) nevezett területe is hosszú.
Ezekre az eltérésekre G. Rauzing svéd kutató mutatott rá: "Az íj és annak
keletkezésével kapcsolatos jegyzet" címu muvében. 84 A hun típusú íj nem a szkíta típusú
fejlettebb változata, hanem egy helyi specialitás volt. Egy olyan vadászfegyver és harci
eszköz, mely sajátos fejlodésen ment keresztül.
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Gongorjav véleménye szerint a mai mongol népi íjászatban használt íjak is az egykori
hun típusú íjak formájához hasonlítanak. Mongólia területén ennek a típusnak számos
csontból készült alkotóelemét még ma is megtalálhatjuk.
Az orosz kutató, Volkov a Közép-Góbihoz tartozó Mandal gov város környékén feltárt
sírban rátalált egy osi íj csontos részére, és publikálta az errol szerzett tapasztalatait.85 A régi
íjászok az íjhoz csontot ragasztottak. Késobb azonban a ragasztás megerosítéshez szarvat,
szarvasagancsot is felhasználtak. A rugalmasság növelésére alkalmazták még az ínt, az ínhúrt
(šörmös), valamint a bambusznádat (holsan).
Szép számú dokumentum maradt ránk, mely arról tanúskodik, hogy a versenyíjászat
már a Mongol Birodalom virágkora elott is létezett. A sztyeppei lovas népek legkorábbi
ábrázolása a Kr.e. 6. századból származik. Az úgynevezett klazomenai koporsó dombormuvén
egy szkíta, begörbülo végu íj típussal találkozunk. Már ezen felfedezheto a szkíta íj eros
vonalú, kettos elhajlása a fogótól jobbra és balra. Az íj karjai visszahajlanak és csigás
görbületben végzodnek.
Az íj után azonnal rá kell térnünk a húr problematikájára. Gongorjav szerint a
mongolok osei a húrkészítéshez a ló borbol kihasított nyers szíjat használtak.
Legalkalmasabb volt erre a célra a rendkívül sovány, gyenge lovak bore, mert ez alacsony
zsírtartalommal rendelkezett. A húrkészítésnek köszönhetoen a belso-ázsiai nomádok már
osidok óta tisztelték a gyenge lovakat. 1973-ban egy néprajzkutató expedíció tagjaként
Gongorjav Hentij, Dornot és Szühebátor ajmakban végzett gyujtomunkát. Hentij ajmakban,
Bacire területén egy 63 éves burját férfi, Dugarjavin Dandag mesélte el neki a burját
íjkészítés szokását. Gongorjavot megdöbbentette a burját férfi információja arra vonatkozóan,
hogy az íj húrját az éhenpusztult ló borébol legjobb elkészíteni. Az eset érdekessége, hogy a
megkérdezett burját férfi olyan területen élt, ahol számos vadállat boréhez is hozzáférhetett
volna, nemcsak egy elpusztult ló összeszáradt boréhez. 86
Bizonyos kutatók szerint ez a tradíció szorosan kapcsolódott a fa alapanyagú lófejes
hegedu (morin hur) készítésének szokásához. A hagyományos mongol hangszerek közül a
morin hur a legjellegzetesebb. E vonós hangszerbe elso alkotója a monda szerint
"beleépítette” elpusztult, kedves lova borét. A vonójába pedig belehúzta a szorét, így
tulajdonképpen az állat csontját, borét és szorét szólaltatta meg.”87 (17. ábra / a melléklet 10.
oldalán)
A mongolok mindig is tisztelték a lovakat, sot valódi kincsnek tartották. A lovak iránti
tiszteletrol árulkodik a több évszázados ló áldozati szertartás. Ezt kizárólag férfiak
mutathatták be a szellemek iránti tiszteletbol.88
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A mongol nyelvben számos találós kérdés és játék kapcsolódik az íjászathoz, mint
például:89
„ Az ángáj dángáj fa,
hím vadkecske szarva,
100 szarvas agancsa,
Nyári friss, érintetlen
pusztai forrás”

– Mi lehet ez?
Válasz:
„A nyáron használt ló nem hízik meg annyira,
Az ina eros, és alkalmas a húr készítésére.” 90
(a szerzo saját fordítása)

Számos íjat és nyilat dicsoíto népdal, illetve költemény született. Ezek a népi rigmusok
foleg a bika- vagy a szarvasbika borébol készült húrról tesznek említést. A költemények
bizonyítják, hogy nemcsak lóborbol készítettek íj- húrt. Egyes dokumentumok szerint
teveborbol is, melyet az ottani öregek: duu suddac-nak neveztek. Az utóbbi idokben már
nemcsak állati szövetekbol, hanem eros cérnából és kötélbol is készítenek jó minoségu
húrokat.
A nyílnak két alap típusa van: a bolcuu-nyíl és a ziv-nyíl.
(1) A bolcuu-nyilat máig használják az íjász sportban. Ez a típus nem hegyes végu
nyíl. Játékra, sport tevékenységre alakították ki. A nyíl hossza általában 90-110 cm. A nyíl
alapveto elemei: nyíltest (usger), elágazás (any), toll (uusgerijn öd).
A nyílhoz tartozik a hegy (bolcuu), a hegy mögötti rész (usgerijn hátigárt), a
lövedékpálya vagy röppálya, a toll (öd).
A régi könyvekben a nyíltestet (usgeer) jégnek (mös) is hívják. A régi írásokban a nyíl
mös részét fuzfából (burgas) készítették. Ezt a tényt erosítik meg a népi íjászatot dicsoíto
költemények és találós kérdések is:
„Száraz folyó fuzfája,
Nyírfa darabkája,
Csándgán fának a botocskája,
A hüvelykujj ereje.”91
(a szerzo saját fordítása)
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A kérdez- felelek játék elso részében az ideális íjat írják körül, a válaszban pedig az
ideális húrt.
A népi mondák, a vörösfenyobol (šines) készült nyílról és az agar zandan fából
készült nyíltestrol beszélnek. A nyíltestet eltéro faanyagokból állították elo: fuzfa (hos), egy
eros és kemény típusú fa vörös színu kéreggel (jášil), a bambusznád (hols).92 A régészeti
kutatások bebizonyították, hogy készíthettek nyíltestet még nyírfából is.
A fuzfáról a téli idoszakban leszedték az ágakat és a fák kérgét. A faanyag belsejét
erosen egymáshoz nyomkodták, majd az összezsugorított részt a lehántott kéreggel
összekötötték és megszorították. Az így elokészített nyírfa hossza 110 cm volt. Szélességének
szárítás után 1,2-1,6 cm- nek kell lennie.93
A belso-ázsiai oslakosság nyilainak méretérol pontos meghatározások és megfelelo
források még nem állnak rendelkezésünkre. A mai Mongólia területén viszont boségesen
elofordulnak

a

pusztán

használt

8-9

cm

hosszú

bronz

nyílhegyek.

Ebbol arra

következtethetünk, hogy ez a nyíl típus a szkíták által használt nyilaknál vastagabb lehetett,
hossza körülbelül 90-110 cm. 94
A szkíta nyílhegy 2,5-4 cm hosszú és 3,5-6 gr súlyú volt, amelynek nyílteste nem
lehetett 60 cm-nél hosszabb. A belso-ázsiai 6-7 cm-es nyílhegyeknek 80-90 cm hosszú és 0,71,2 cm-es átméroju nyíltesttel kellett rendelkezniük. A középkorban Mongóliában járt európai
utazók a mongol nyílról lejegyezték, hogy nagysága két láb, egy tenyérnyi, két ujj hosszú
volt. Kiselev leírásaik alapján több mint 0,8 m-nek becsülte a hosszát. Gongorjav szerint az
utazók által leírt méret a legkisebb mongol nyilakra vonatkozott. A mai mongol nemzeti
íjászok által használt nyilak nyílteste 80-100 cm-ig terjed.
A népdalokból és a népi köszöntokbol tudjuk, hogy a nyíltest tollazásához foleg egy
keselyu formájú, nagy tiszteletben álló ragadozó madár (tas) tollát, illetve a halakból nyert
enyvszeru ragasztóanyagot használták fel. A nyíltestet három oldalán tollazták fel.
Biztosították ezzel a nyíl repülési irányának stabilitását, és megnövelték a sebességét.
A halhák nál a 19. században a tollat már négy oldalon ragasztották a nyíltesthez. Az
ilyen nyílhoz tartozó íj méretének az átlagnál kb. 10-18 cm-rel kellett nagyobbnak lennie.
Ugyanezen a területen találtak a Kr.e. 2-1. századból származó leletek között tollazott
nyíltesteket. Számos kutató azonban azt feltételezi, hogy a tollazást a Kr.u. 1. században
kezdték. Az írásos források azt igazolták, hogy már a Kr.e. 1. században is tollazták a
nyilakat.95 Ezeket a forrásokat a Nojon-hegyi ásatásokból származó leletekkel tudták
igazolni.96 A történészek egy része ezt Kabul kán idejére, a 11. század végére és a 12. század
elejére teszi.97
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A kutatók másik része úgy gondolja, hogy a mandzsu uralom idején alakult ki. 98 Az
archeológiai és néprajzi adatok szerint a bolcuu nyíl használata sokkal korábbra teheto. Errol
részletesebben is olvashatunk a Mongolok Titkos Történetének (MTT) a 116. szakaszában,
amikor Temüdzsin és Dzsamuka Korkonak -dzsuburban táboroztak le.99
Hentij ajmak Csandagan-pusztájában a sírleletek között találtak bolcuu-íjat. (18. ábra
/ a melléklet 11. oldalán) Kérdéses azonban, hogy ez az íj pontosan mikor is alakult ki. Az
íjászat tárgyi emlékei után kutató régészek szép számmal találtak ilyen tompa végu nyilakat.
Az orosz tudós, D. N. Anocsin (Anocin) azt go ndolta, hogy az ilyen tompa végu nyilat a
vogulok, a tunguzok, a burjátok és a szamojédok arra használták, hogy vadászat során ne
sértsék fel az állatok borét és húsát. Többek között madárvadászatra is alkalmazták, mert nem
akarták, hogy a nyíl ereje szétszaggassa a kiszemelt zsákmány apró testét.100
A kutatók szerint ilyen típusú bolcuu-nyilat használtak az indiaiak, a perzsák, a türkök,
az oroszok és a nyugat-európai népek is. Az oroszok ezt a típusú nyilat bolt-nak, illetve
tomor-nak nevezték, és a háborúk során is használták.101
Néhány kutatónak meggyozodése, hogy a nyíl vallási szerepet is játszott a népek
életében. 102 Mások a halász tevékenységhez kapcsolták a nyíl szerepét.103
A belso-ázsiai népek folyamatos kereskedelmi kapcsolatban álltak a szomszédos
népekkel. A nomád állattenyésztésbol származó nyerstermékek mellett drága prémekkel is
kereskedtek. A kis testu prémes állatokra a legalkalmasabb vadászfegyver a bolcuu-nyíl volt,
amely nem sértette fel a drága, eladásra szánt prémeket és boröket.
A közép-kokorszak vadászai a cavcaaxai-íjat használták. Ennek a nyílnak a végét
tuzbe tartva élesítették, vagy kezdetleges késekkel alakították a megfelelo méreture.
A nyílhegyek anyaga ko, bronz és csont volt. A fenti anyagok minosége növelte a nyíl
pusztító erejét, és biztosította a repülési irányt.
A leletek között azonban találtak olyanokat, melyeknek csak egy része volt fából.
Elofordult, hogy a nyílkészítés során a nyilak végét szándékosan vastag formájúra képezték
ki.104
Az említett fa végu nyilat az Uvsz ajmak Ulaangam város Candman-hegyének
völgyében talált Kr.e. 8-3. századi sírleletek között tárták fel.
Ezzel kapcsolatos egy D. Dorj által publikált sziklarajz ábrázolás. Az általa vizsgált
képek valószínuleg a bronz-korszakból származnak. Az ábrákból arra következtetünk, hogy a
belso-ázsiai nomádok a bronz nyílhegyek mellett valószínuleg már használták bolcuu típusú
nyílhegyeket.105
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A fejlodésnek köszönhetoen a tompa nyílhegyet csontból, fából és más természetes
anyagból készítették, de ezeket már külön ráillesztették a nyíltestre.

3. 3. 3. 1. A céltábla típusok

(1.) A mongolok kezdetben természetes tárgyakra lottek, például fatuskóra, fa-, csontés fémdarabokra, a már elhullott állatok csontmaradványaira (például: bika koponyára),
valamint nagyobb kodarabokra. A nomádok vándorló életmódjuk miatt eleinte nem
fejlesztettek ki speciális (hordozható) céltárgyakat. Egyszerubbnek és praktikusabbnak tunt a
természeti tárgyak alkalmazása. A céltáblákat emiatt számos osi népi mondában úgy
emlegetik, mint birka vagy marha méretu fehér követ, bokrot, illetve sziklát. Ha tuzifát
használtak erre a célra, az ügyes versenyzok képesek voltak olyan apró darabokra szétloni,
hogy aztán még fogpiszkálónak sem tudták volna használni.
(2.) Idovel a természeti tárgyakat felváltották a birkaborbol készült céltáblák
(sarampai). Egészen egyszeru technikával lenyúzták az állat borét, majd két farönk közé
feszítették, végül erre lottek. (19-20. ábra / a melléklet 12. oldalán)
(3.) Késobb az állati borbol készült szíjat (sur) összetekerték, és erre céloztak.
Nagyon megkedvelték ezeket a vékony szíj darabokból összetekert, farönkök tetejére
helyezett, labdaszeru célpontokat.
Az osi íjászversenyek keletkezésérol és edzéseirol a céltábla (baj) létezése ad
bizonyosságot. A nomádok az állati borbol készült céltáblákat úgy készítették el, hogy
akárhová vándoroltak, mindig kéznél voltak.
A puha állati borbol készült céltábla kiválóan megfelelt az íjászatra. A sarampai szó
elemezése: siren és a báj jelentése: "a félig feldolgozott állatbor és céltábla".
Az állati borbol készült céltábla típusai:
A sarampai készítésére hagyományosan a birkabort használták. Az urjanhaj
nemzetség viszont marhabort alkalmazott. Ez a típus az osi íjászok egyik legkedveltebb
természetes céltáblája volt.
1.) A megközelítoleg négyzet alakúra vágott sarampaiból egyre kisebb darabokat
készítettek, melyeket a nehézségi fok növelésére szorosan egymás mellé állított fatuskók közé
feszítettek.
2.) Labdaszeru céltárgyként is felhasználták a birkabort. Az állati borbol kivágott
vékony szíjakat, (a nomád állattartás során használt bordarabokat) pamut fonalszeruen, labda
vagy henger alakúra összegombolyították.
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A szíjból készített labdaszeru céltárgyakra kizárólag tompa- nyíllal lottek. Ennek
köszönhetoen az "íj-repítés" és egyéb versenyek mellett megjelentek a "szíjlövoversenyszámok" (sur xarvax) is.
A szíjra lövés versenye már Kabul kán idején, a 12. század elején létezett. A nézoket
két részre osztották. A szíjból készült labdaszeru céltárgyakat középre rakták úgy, hogy
jobbról-balra 30-35 vagy északról-délre (elölrol- hátra felé) 40 ald távolságból lottek (az ald
egy speciális mértékegység, amely az ember egyik vállától a másik kezének a végéig
tartott).106
Az ehhez hasonló szíj-hengereket ma is használják a tradicionális sportversenyeken.
Érdekes, hogy bizonyos kutatók ezt a fajta versenyszámot jóval késobbre, a mandzsu
idoszakra datálják. Gongorjav szerint az állati borbol készült labdaszeru céltáblát akkoriban
kezdték használni, amikor a hagyományos céltábla szó kezdett eltunni a nyelvbol, és helyette
a szíj (sur) forma honosodott meg. A céltáblára loni (sarampai xarvax ) és a szíjra loni (sur
xarvax) két íjászati versenyszámmal azonosítható.
Újabb típusú céltárgyakat is elkezdtek használni a 13. századi íjászversenyek során.
Kis zászlócskákat vagy marha koponyákat helyeztek el az íjászoktól 335-500 íjnyi távolságra.
Minden versenyzo csak 4 nyilat lohetett ezekre az új típusú céltárgyakra.107 Emellett tartottak
egyéb íj és nyíl versenyeket is ekkoriban például "szíjra lövo" (sur xarvax ), "céltáblára lövo"
(sarampai xarvax) és "labdára lövo vagy vadászó" (bömböx xarvax ) versenyt. (21. ábra / a
melléklet 13. oldalán)
A borbol készült céltáblára lövés egyik legnépszerubb formája a "rejtett ellenség
vadászata" (daldyn daisan) volt.
A speciális íjászverseny során nyolc birkabor céltáblát dombok mögé vagy árkokban
rejtettek el. A verseny nehézségét fokozta, hogy a céltárgy szemmel nem látható helyen állt,
és a lövésre vállalkozóknak különleges képességekre volt szükségük a pontos találat
eléréséhez. Ez a típusú játék valószínuleg a katonai kiképzés alapja lehetett, ahol a
"láthatatlan ellenség" megtalálása és gyors lenyilazása az életben maradás feltétele volt.108
(22. ábra / a melléklet 13. oldalán)

3. 3. 3. 2. A Mongol Birodalom virágkorának ijászata

A Mongol Birodalom virágzása egybeesett a "katonai játékok" virágkorával. A 6.
században már kiépült egyfajta feudális típusú államrendszer.
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A nemesek politikai és gazdasági érdekei már akkor megkövetelték, hogy a katonák
ügyességét, erejét, tudását továbbfejlesszék. Emiatt nagy figyelmet fordítottak a hagyományos
mongol versenyjátékok fejlesztésére. Az említett korszakhoz kötodik a hadászatban
foszerepet játszó íj – történetének hoskora. Ennek köszönheto a nyíl fej" vagy "éles fémcsúcs
küldés, illetve költöztetés” (ziv xarvax) és a "szíjra lövés" (sur xarvax) további fejlodése.
Fontossá vált a versenyjátékok ápolása háborús és békés idoszakban egyaránt. A
versenyjátékok társadalmi jelentése azonban megváltozott. Ekkoriban a feudális urak testoreit,
harcosait a versenyeken szerzett érdemeik szerint válogatták ki. A nagy mongol kánok
minden év tavaszán Karakorum városában (az akkori fováros) egy hónapon át tartó hatalmas
ünnepségeket tartottak. Az ünnepségsorozat minden estéjén íjászversenyeket rendeztek. A
gyozteseket ünnepelték, és jelentos díjazásban részesítették.109
A külso területek megszerzésére irányuló háborúk idején az íjászathoz szükséges
eszközök készítése is kifinomult. Ekkoriban a legfontosabb fegyver az íj volt. A kardok
mellett tömegesen kezdték eloállítani a „Karakorumi Fegyvergyárban”.

Télen nagy szabású

vadászatokat rendeztek. A vadászatot követo 10. napon versenyjátékokkal szórakoztak. Az
európai utazó, Plano Carpini írta, hogy a mongol férfiak a semmihez nem értettek jobban,
mint az íjászathoz. Vadásztak, és állandóan gyakorolták az íjászatot. A gyerekeket is
életkoruknak és testméretüknek megfelelo íjakkal oktatták. Emiatt az íjászversenyek nagyon
népszeruek lettek.110
Egy korabeli forrás szerint a 13. századi Karakorum városának északi oldalán 12 m
magas épületek álltak, ahol elszállásolták az íjászokat. Ez az adat arra utal, hogy
Karakorumban nagyon gyakran rendeztek "katonai játékokat".
A feudális uraknak emiatt jelentos anyagi áldozatot kellett hozniuk. Intézkedniük kellett a
versenyre érkezo nagy létszámú versenyíjász megfelelo ellátásáról és elszállásolásáról. 111
A 13. századi versenyek legcsodálatosabb emléke a „Dzsingisz köve”. A ko
magassága 22 cm. A rajta lévo szöveg 24 szót tartalmazott ujgur mongol írással. Az íjászattal
kapcsolatos legosibb, kobe vésett írásos emlék 1224-1225 körül született. Neve mongolul, "a
bika nyaka" (bux xuzuun), amely valószínuleg egy akkori helység neve lehetett.

Ma a

moszkvai Ermitázs Múzeumban orzik a követ, mely a hirhira-i mongol palotarom
feltárásának köszönhetoen maradt meg. A kövön látható felirat a káni íjászverseny gyoztese
elott tiszteleg: Midon Dzsingisz kán a szárt népet leigázta, tábort ütött, és az egész Mongol
Birodalom nemesei Buka Szocsigajban egybegyultek. Jiszügej a messze nyilazáskor
háromszázharmincöt ölnyire nyilazott.112
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Kljukin hosszú ideig foglalkozott a "Dzsingisz kövé"- nek elemzésével. Munkája során
szem elott tartotta a Mongolok Titkos Történetének adatait is.

„Ha nagyot feszítek, akkor 900 aldot is lövök,
Ha nem feszítek túl nagyot,
akkor is ellövök 500 aldnyi távolságra.”113

Erre alapozva feltételezte, hogy a 900 ald távolságra lövo íj a nagy íj, az 500 aldnyira
lövo pedig a kis íj lehetett.114 Kljukin a mongoloknál megjelölt 1 aldnyi távolságot 6 lábnak
vette.115
A "Dzsingisz köve" a legfobb bizonyítéka a 13. századi mongolok ziv xarvax
versenyeinek. A szöveget sokan homályos magyarázatokkal látták el. Perlee megpróbálta
korrigálni az elozo értelmezések hibáit. Saját kutatásai során felhasználta a rendelkezésére
álló néprajzi, történelmi adatokat, és elvégezte az etimológiai utalások vizsgálatát.116 Perlee
hibátlan, pontos találatként fordította le az ontudlug kifejezést.117
Az íjászversenyek a nagy kán központosító törekvéseit szolgálták, általuk ellenorzése
alá vonta a fegyverforgatásra alkalmas, legkiválóbb harcosokat. Az sem volt véletlen, hogy
Dzsingisz öccsét, Kaszart (Kasar) nevezték ki a legfobb íjászati oktatónak.118
A fent említett szisztéma szerint megrendezett versenyek gyozteseit pazar jutalomban
részesítették, és eloléptették a hadseregben. Sot a nojonok, és a kánok testorségébe is
bekerülhettek. Az irántuk érzett tiszteletet tükrözi az, hogy még emlékkövet is állítottak
számukra.119
Azzal ösztönözték a katonai íjászok tudását, hogy egyre több embert vontak be az
íjászversenyekbe. Idovel szigorították a versenyfeltételeket és a szabályokat. Például a ziv
xarvax versenyszámban fontossá vált, hogy a kifeszítés technikája kiváló legyen. A
versenyzonek a nyíl hegyéig kellett feszíteni a húrt. Már nemcsak a pontos célzás vált
lényegessé, hanem a helyes technika alkalmazása is.
Jao Hun (Csao Hon Go Wan Moholuj) dél-kínai nagykövet beszámolt a katonai
edzésprogramok és kiképzés káni ellenorzésérol. Leírása szerint a mongolok az íjat fából
készítették. Az íj kifeszítéséhez több mint, 1 sí-nyi ero kell.120 Egy szovjet tudós, Munkeev
1975-ben erre a leírásra hivatkozva fejtette ki a mértékegységek átváltását egy (1) sí = 29 kg,
960 gr ~ kb. 30 kg 121
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Egykoriban a mongolok az íj keménységét, illetve puhaságát xövcin numnak nevezték.
(Szó szerinti jelentése az "íj húrja".) A népmesékben, a néphagyományban eloforduló
kérdések között találjuk például:
-

„Hány xövcin num-ot tudsz kifeszíteni?”

-

„Milyen nehéz követ képes felemelni az íjad?”

Namnandorj egy xövcin num egységet kb. 5 kg ereju feszítésnek tekintett 122 Ha 1 sí =
30 kg, akkor az 6 xövcin num-nak felel meg.
A mai mongolok által használt íj ereje 28-34 kg. 123 Ebbol következik, hogy a kínai
követ talán csak átlagos íjat láthatott, amikor Mongóliában járt. Azaz a mongol katonák
magukkal hordtak 2-3 kiváló íjat.124 Akkoriban azonban a hosök, a mergenek az átlag katonák
fegyvereinél erosebb íjat használtak. Kaszar (Kasar) 900 aldnyi lövését ma már irodalmi
túlzásnak tartjuk. Namnandorj szerint lehetett ekkora ereju mongol íj, mert a Karakorum
környéki ásatások során találtak egy 15 cm hosszú nyílhegyet. Ebbol következik, hogy hozzá
megfelelo nagyságú nyíltest is tartozhatott.
A mongol történész állítását megcáfolta Schubert elemzése. A rendelkezésre álló
források alapján Kaszar fia, Jiszügej lövését 335 ald-ra vagyis 502,5 méternyi távolságra
becsülte.125 Rubruk 13. századi jegyzetei érdekes dokumentumokat tartalmaznak. A
Dzsingiszidák Toluj-ágából 1250-1251-ben Batu kán segítségével nagykánná választott
Möngke egy Akrából érkezo követtel, Feudullal egy nagy fekete íjat küldött a franciáknak,
amelyet két embernek kellett kifeszítenie. A nyíl hegye ezüstbol volt. Möngke kán azt
mondta: „Menj a francia királyhoz, és ha ok nem akarnak békét kötni velünk, add oda nekik
ezt az íjat és a nyilat. Mondd el, hogyan használják gyorsan és ügyesen." 126 Ez a páratlan
fegyver, az azóta híressé vált, védett és különleges tisztelettel övezett ötvös fekete íj (darxan
xar num) lehetett.
Ez az íj típus a Jiszügej által használt íj, amely állítólag eltalálta a 335 ald távolságra
lévo céltáblát is. A hagyomány szerint képes volt még 300 ald távolságra lévo ember lábát is
szétroncsolni, sot erejébol még arra is futotta, hogy átfuródva a csonton továbbrepüljön. 127
Ebbol az íjtípusból még a 20. században is megoriztek egy darabot. Toncagnamjil
Batar mergen-nek az íjáról van szó. Az íjász mester körülbelül 190 cm magas volt, de amikor
az íj mellett állt, csak a gicig részét érte fel. Ebbol következik, hogy az íj legalább 2 m hosszú
lehetett.128 A kutatók által megállapított adatok szerint az erosebb íjnak a legnagyobb lövési
távolsága 900 m volt.129
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A Mongolok Titkos Története szerint a harcsin (harcin) katonák az átlagos katonáknál
ügyesebben tudták használni az íjat és a nyilat. Ez a fegyver a többi lofegyvernél gyorsabb és
nagyobb ereju volt. Bizonyos tehát, hogy ezek a katonák egy hatalmas méretu íjat fogtak a
kezükben. "Selyem katonának" (targan cereg) nevezték oket. Ide tartoztak például a káni
testorség tagjai is, akik gazdagabb hadi felszerelésben és katonai ruhákban pompáztak, mint
társaik.
Ezek alapján feltételezzük, hogy a 13. században három típusú íj létezett:
(1.) A daxar xar num valószínuleg a híres mergenek által használt íj lehetett.
(2.) A harcsin (harcin) katonák által használt kifinomult és megnövelt ereju íj.
(3.) A kínai követ által kipróbált 1 sí ereju íj is létezhetett.

A mai mongolok három osztályba sorolják a jelenleg használatos íjakat. Ez a besorolás
utal a fent említett három osi íjtípusra:
(1.) nagy méretu (ix),
(2.) közepes méretu (dund),
(3.) kis méretu (bax)

A Mongolok Titkos Történetének 116. alfejezetében említik az alangir szót. H. Perle,
A. Kozin, P. Pelio a fenti kifejezést "állványra ragasztott" (xavcaaxax ), illetve gyerek- íj
(saaltyn) kifejezéssel azonosították.130
A Mongol Birodalom virágkorában megnövekedett az íjászatról szóló versek száma,
és kialakultak szabályai is. Létrejött például a "csoportos íjászat versenye".
A továbbiakban az íj és a nyíl elveszítette hajdani jelentoségét. Az íjász-versenyek
számának

visszaesésével

a

versenyekbol

származó

elonyök

is

lecsökkentek.

Az

íjászversenyek közül a "szíjra lövés" (sur xarvax) maradt meg versenyjátékszeru tevékenységi
formaként.131
3. 3. 3. 3. A mesterlövész rendfokozat

A nemzetségi társadalomban sorozatossá vált törzsi háborúk megnövelték az
íjászversenyek iránti igényt. Az átalakulóban lévo nemzetségi rendszer felemelkedési esélyt
biztosított a harcban és a versenyekben egyaránt kiváló férfiak számára. A nemzetségi
egyensúly felbomlása után egyre jelentosebb vagyoni különbségek alakultak ki. Egyes
személyek felemelkedtek a társadalomban, oket uraknak (nojon) nevezték. A nojonokat
különbözo rendfokozatokkal látta el az uralkodó.
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Ezek között legelokelobb a "mesterlövész" (mergen), az okos, ügyes (cecen), az eros
birkózó (böx) és a bátor, tettre kész (batar) katonai rendfokozat. A mergen katonai
rendfokozat csak a nemzetségi vezetoket vagy köze li bajtársaikat illette meg. Ebbol
következtethetünk a szó pontos eredetére és idejére. Vladimircov szerint mesterlövésznek
nevezték azt a személyt, aki egyik lövészversenyen sem hibázott. A mergen szó másik
jelentése: „gyorsan gondolkodó ember”. 132
Perlee szerint a mesterlövész fokozat a vadászó életmód idején alakulhatott ki. 133
Gongor ellenkezo álláspontot foglal el ebben a kérdésben. Szerinte a mesterlövész fokozat,
akkor keletkezett, amikor a vadászat mellett a folyamatos háborúskodás is részévé vált a
patriarchális típusú, nemzetségi társadalomnak. A rendfokozat csak a hadászat virágkorában,
a „katonai reformkorban” nyerte el végleges formáját. Gongor emiatt a Nagy Mongol
Birodalom virágkorával azonosította a "katonai reformkor" kifejezést.134
A Mongolok Titkos Történetének (MTT) 40. szakasza szerint a mergen fokozat akkor
szerepelt eloször, amikor Tamacsi (Tamaci) ezredes fia, Haricsár (Haricar) megkapta ezt a
rendfokozatot.135 Perlee szerint a Kr.u. 9. században már teljesen szétesett a nemzetségi
rendszer. A mongol népek ekkor a nemzetségi és a feudális viszonyok közti átmeneti
állapotban éltek. Ekkoriban a nemzetségi vezetok még örökölhették apjuk hatalmát, a
mesterlövész fokozatot azonban már nem. Ezt ki kellett érdemelni.136
Dobun Mergen két fiát: Belgünütejt és Bügünütejt senki sem nevezte már mergennek.
A rendfokozatot még ok sem örökölhették.137 A Mongolok Titkos Történetében szereplo
népmesei és mondai motívumok megszületésétol egészen a mai napig a mergen fokozat
megorizte eredeti jelentését: „az az ember, aki jól használja az íjat és a nyilat”. A mergen
fogalom kibovült számos mellékjelentéssel is, melyek közül a legismertebb az „országos
bajnok” (Ulsin mergen).138
A nomád feudalizmus idején a tartományi vezetok emberei rendelkezhettek mergen
fokozattal. A központosított hatalom szétesése után a hercegek (tajdzsik) vették át az
irányítást. A nemesi címek mellett ok birtokolhatták a mergen katonai rendfokozatot.139
A "grófi cím" (mergen gun), a "fejedelmi cím" (mergen vang), a "kormányzói cím" (mergen
zasag) nemcsak katonai rendfokozat, hanem világi cím is lett. A mandzsu uralom alatt és a
rövid életu teokratikus mongol államban mindvégig használatban is maradtak.
A forradalom után, 1924-et követoen felbomlott a nemesi rendszer. A mergen címet
ettol kezdve csak a sportban használják. A mergen fokozatot ma már csak a hagyományos
népi versenyjátékok bajnokai viselhetik.
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3. 3. 3. 4. Az íjászversenyek a mandzsu uralom alatt

A 17. századtól a 20. század elejéig tartó mandzsu uralom nem kedvezett a hadi
játékok felelevenítésének. Hiszen a kolostorokba felvett embertömegeket kivonták a
fegyveres szolgálatból (és a termelomunkából is). A mandzsuk az általuk támogatott sárga
buddhizmust kihasználva a mongol ifjaknak megtiltották az íjászat rendszeres oktatását. Nem
egyszer azonban a mongol szerzetesek parókában szöktek át egyik tartományból a másikba
egy-egy íjász-verseny kedvéért.
A mandzsu Csing dinasztia (1644-1911) versenyjátékokat korlátozó intézkedései
ellenére helyi versenyeket mégis rendeztek. (23. ábra / a melléklet 14. oldalán) A mandzsuk
az utolsó mongol kánok ellenállásának felszámolása után már nem tartották olyan
veszélyesnek a versenyjátékokat. Állandó császári ellenorzés mellett engedélyezték a
versenyek felújítását, és 1778-ban kiadtak egy különleges jogszabálygyujteményt. A
mindenkori mandzsu császár ettol kezdve törvényileg szabályozta a mongolok tradicionális
versenyjátékainak idejét, menetét és résztvevoinek számát. A mandzsu elnyomás utolsó
évtizedeiben további rendeletekkel szabályozták a több száz éves hagyományokra
visszatekinto, közkedvelt mongol íjászversenyeket. A bogdogegen a 18. században
személyesen is rendelkezett az íjászversenyek kérdésérol a mongol törvénykönyvben:
„Évente nyáridon az országos íjászversenyre a hadügyminisztérium a halha négy megyébol
300 életeros férfit, nemest és közrendut jelölve, a közigazgatási egységek költségén küldjön a
kolostor-fovárosba. Íjászversenyre való felkészülésük ideje egy hó." 140

3. 4.

A lovasversenyek

3. 4. 1. A lovasversenyek a kultikus korszaktól a Mandzsu Császárság bukásáig

A lovak domesztikációja körülbelül Kr.e. 3000 környékén kezdodött a belso-ázsiai
sztyeppén. 141 Egyes történészek a bronzkortól datálják kialakulását.
Kétféle ló ábrázolással találkozunk egy Kr.u. 1. századi kínai sziklarelifen. A kínai
harcosok kecses lovaival szemben feltunoek a hunok nagy feju, eros testalkatú hátasai. Ez az
ábrázolás is tanúsítja, hogy Belso-Ázsia egy jelentos területén elterjedt egy új lófajta, ami
magában hordozta osei eltéro tulajdonságait. Ez a ló a Tiensan-hegységtol a Kárpátokig
elterjedt graciálisabb, kisebb feju, karcsúbb lábú vadlófajtából, a tarpánból (Equus caballus
Gmelin) domesztikált házi ló.
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A belso-ázsiai steppéken keresztezodött egy ott élo, vaskosabb lábú, nagyobb feju, durvább
alkatú vadlófajtával a takival (Equus caballus Pallas) vagy Przevalskival, mai mongol nevén
a tax-szal. Ez a keresztezés hátrányosan befolyásolta az állatok küllemét, de fokozta
szívósságukat, igénytelenségüket.142 (24. ábra / a melléklet 14. oldalán)
A lóversenyeken különbözo kategóriákba sorolták be a lovakat. A 2-4 évesek, az 5
évesek és az ennél idosebb csodörök csoportjába. A lovak színük szerint kapták nevüket. Az
elozo versenyeken már dicsoséget szerzett paripák nevéhez az osök szokásaihoz híven még
egy-egy tiszteleti kifejezést is csatoltak. Néhány ló név a 13. századból, melyet még ma is
ismernek: Rendes Szürke (Dzsoszotu Boro), Szürke Porfelho (Boro

Togorum), Kemény

Fekete (Hatang Hara), Drágako Szépségu, Özelt Sárga (Erdening Szaing Csong Sargal),
Acsul Boro "Terpesztve járó Szürke", Küdür Hongor Galzan "Eros lámpásos Fakó"...143
Egy régi, mongol nyelvu kéziratban szakszeru magyarázatot kapunk arról hogyan is
kell kinéznie egy „gyorslábú drágakonek”: „Külso jellegzetességeit tekintve elengedhetetlen a
következo tizenhárom testrész tökéletessége például az állé, a homloké, a szemöldöké, a
csontozaté, a gerincé, a hasé, az úgynevezett „kék húsé", vagyis a szortelen testtájaké, az
izomé, a szegyé, valamint a patáké. Legalább ennyire fontos tényezo a kilenc testrész
hosszúsága is. Ezek közé sorolható a négy lábszár, a gerinc íve, az orr vonala, a nyelv és a fül
mérete. Vékony és nemes vonalú legyen a nyak, az orrhegy és a fülbegy. Egészséges
vastagságú legyen a két fülto, a fej és a lábszárak töve. Gyorsaságának fokozására széles
paták, tág orrlyukak, mély fülgödrök, széles szegy és ágyék szükséges. Ugyanakkor arányosan
rövid legyen a négy boka, a nyak és a farok nagysága.”144

3. 4. 2. Források a mongolok lótartási szokásairól a 13. századtól a Jüan dinasztia bukásáig

A Mongolok Titkos Történetének (MTT) 141. szakaszában, Dzsamuka kánná
választásának napján az Alkujbulak-forrásánál összegyult törzsek esküvel erosítették meg
szövetségüket. A ceremónia során levágtak egy csodört és egy kancát is.145
Évszázadokkal késobb a karacsinok (karacin) és a mandzsu szövetségesek hasonlóan
pecsételték meg a szerzodést, egy fehér ló és egy fekete ökör leölésével.146
A kínai források szerint haláluk után mumifikálták a mongol császárok testét. Aztán a
sámán egy arany díszítésu nyereggel és zablával (na-shih-shih) ellátott lovat vezetett elo.147 A
lovat arany lónak (Chin-ling-ma) nevezték el, aki szintén követte urát a halálba.148
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A lovak a mongol ember számára a legnagyobb értéket jelentették a belso-ázsiai sztyeppéken.
Ez volt az az állat, mely gondoskodott a nomádok szállításáról és élelmezésérol is. A háború
idején nagy mozgásteret biztosított a folyamatosan vándorló mongolok számára. Képesek
voltak lovaik segítségével katonai erejüket megsokszorozni a letelepedett, mezogazdaságból
élo népekkel szemben. Taktikájuk az volt, hogy a soron következo támadásnál vagy
visszavonulásnál mindig újraszervezték, mege rosítették soraikat. Osszel, amikor a földmuvelo
népek (kínaiak) a betakarítással voltak elfoglalva, a nomádok könnyedén bevonultak bárhová.
Ráadásul lovaikat mindenütt "terített asztal várta". Életmódjuknak köszönhetoen számos
kellemetlenséget okoztak ellenségeiknek. Errol vall a Jüan Shi-bol, a Jüan dinasztia
krónikájából származó pár sor is:

"Jüan tartomány északon található. Természeti adottságaira nézve kiválóan megfelelt
a lovaglásra és az íjászatra is. A nomádok pedig szívesen birtokolták pompás lov aik és
nagyszeru íjaik segítségével." 149

Kínát nemcsak a mongolok támadták meg, hanem más nomád népek is. (Közülük
azonban nagyon kevesek alapítottak önálló dinasztiát.) Kínában az egyik legjelentosebb
uralkodóház a Jüan dinasztia (1280-1368). Megalapítója a mongol Kubilaj kán volt.
A lovak jelentoségére, a lótartásra és a lovak versenyeztetésére vonatkozó
ismereteinket a 13. századtól foleg a Mongolok Titkos Történetébol és az Altan tobci (Arany
Foglalat) címu mongol történeti munkákból szereztük. Léteznek kínai források is, melyek
megerosítik a legnagyobb értéku domesztikált állat szerepét a nomád mongolok életében.
A Mongolok Titkos Történetében (MTT) az alábbi szöveghelyek foglalkoznak a lovak
szerepével a vadászatok, a hadmuveletek és az élelem beszerzésénél.
A MTT. 3. szakaszában a mongolok osei között szerepel Torokoljin-bajan feleségének
és szolgálóinak neve mellett két lova a színükkel együtt. A tulajdonos jelzoje a gazdag
(bayan), mivel vagyonként tartja számon a lovait.150
A MTT. 90. szakaszában, amikor Temüdzsin (a gyermek Dzsingisz kán) és fivérei a
férfikorba léptek, jussukat követelték. Birtokba vettek nyolc lovat, a kilencediket pedig
mormota vadászatra használták. Amikor az ellenség a lovat ellopta, Temüdzsin és társa,
Boorcsu életüket kockáztatva visszaszerezték.151 Ezt az epizódot késobb az Altan tobciban és
kínai forrásokban is feljegyezték.152
A MTT. 99. szakaszában lejegyezték, hogy Temüdzsin feleségének, Börte
nagyasszonynak nem jutott ló, ezért merkit fogságba esett.153
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A MTT. 168. szakaszában, a lovak kimerültségét használta fel Dzsingisz kán, hogy
elkerüljön egy kellemetlen találkozást az áruló Ong kánnal.154 Juvaini is említést tett a lovak
szerepérol Batu bocsánatkérése kapcsán, amikor az új kán segítségükkel akart elkerülni egy
kellemetlen találkozást Güjük kán halála után, Oghul Ghamish megválasztásánál. 155
A MTT. 131. szakaszában, Dzsingisz kán lovára egy veszélyes találkozó alkalmával
huséges bátyja, Belgütej vigyázott. 156
A MTT. 124. szakaszában szó esik arról, hogy Temüdzsin kánná választása után
azonnal megbízta legkiválóbb embereit, Belgütejt és Karakaldaj-tokuraunt a lovászi
teendokkel és a lovak herélésével. Az új kán négy rátermett embert választott a ménesek
orzésére (Arkaj-kaszar, Takaj, Szükegej és Csaurkán). A juhok terelésének irányítása mellett a
jurta- felszerelések szállításának összehangolása is részét képezte a betöltendo feladatuknak.157
A birodalomalapító Dzsingisz kán vezetésével a mongol népek lovas nomád
harcmodoruknak köszönhetoen képesek voltak világbirodalmat létrehozni. Kiváló érzékkel
fogalmazták meg rendeleti úton is a lótartással, a katonai kiképzéssel és a versenyeztetéssel
kapcsolatos elképzeléseiket.
A mongol Kubilaj kán (1251-1294) által megalapított Jüan dinasztia (1271/12801368) császári testoreinek (Keshig)158 , mint állami tisztviseloknek felelosségteljes munkájuk
mellett továbbra is el kellett látniuk a császári lovak (ulaghaci, morinci, és kötöci)159
gondozását.160

3. 4. 2. 1. A lovak edzése, felkészítése a harcra és a versenyeztetésre a 13. századtól
a Jüan dinasztia bukásáig

A Jüan-shihbol (a Jüan dinasztia történelmi krónikájából) tudjuk azt is, hogy
Mongólia és Kína gazdagsága a lovak számában és minoségében mutatkozott meg:
"A császári lovak nyilvántartása azért körülményes, mert tízezer kilométeres sztyeppén
legeltették oket." 161
Chao hung 1221-ben a mongolok lótenyésztésérol adott leírást:162
"A tatárok földje vízben, fuben gazdag, ami kiváló adottságokat biztosít a juhok és a
lovak tartására. Az elso két évben az állatok születése után keményen meglovagolják, és edzik
oket a füves pusztákon. Azután három évig csak legeltetik, majd újra edzeni kezdik. Mivel
korán trenírozzák oket, nem rúgnak, és nem harapnak. A méneseket százával, ezrével tartják,
ennek ellenére csendesek, nem nyerítenek. Felnyergelés után a lovakat nem kell kikötni. Nem
kóborolnak el, természetük rendkívül jó.
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Nappal sohasem etetik, csak este engedik ki oket a legelore. Akkor legeltetnek, amikor még
üde zöld a fu, vagy amikor már kissé hervadt. Reggel felnyergelik a lovakat. Soha nem adnak
nekik zabot vagy gabonát. Amikor táborozni mennek, mindenki számára jut néhány ló, melyet
naponta váltanak. Ezzel magyarázható, hogy soha nincsenek kimerülve.163

Egy valamivel késobbrol származó szöveg a Hei-ta shih-lüeh Ögödej (1228-1241)
uralkodásának éveibol származik 164 :
"A mongolok lovai hat hónapig a sztyeppén legelnek, friss, zöld füvet esznek, amitol
meghíznak. Ha megerosödnek és kibújik az elso foguk, kiherélik oket. Ezután megizmosodnak,
és erejük megsokszorozódik. Szelídekké válnak, semmiféle rossz tulajdonság nem alakul ki
bennük. A széllel és a hideggel szemben ellenállóan viselkednek. Ha nem herélik ki oket
idoben, a fenti jó tulajdonságok helyett az ellenkezoje következik be náluk. Könnyen ijedossé
válhatnak, és irányíthatatlanok lesznek. Patájuk vékonysága miatt félnek a kövektol, ezért
vassal patkolják meg oket. Ezt nevezik durva lábnak.165 Egy-egy gyors futtatás után nem
engedik jóllakni oket. Eloször leveszik róluk a nyerget, és felfelé tartott fejjel kikötik.
Megvárják, amíg megnyugszik a légzésük, és lehul a patájuk. Csak miután kipihenték
magukat, juthatnak újra vízhez és fuhöz. A ménes vezetojét wu la ch’ ih-nak nevezték
[ulaghachi]."
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A fenti forrás harcászati jegyzeteinek szövegmagyarázója, Hsü T’ing hozzátette:
"Megvizsgáltam a tatárok lótenyésztési módszerét. Kora tavasszal sohasem harcolnak.
Minden jó lovat fel akarnak vonultatni. Az állatok szabadon legelhetnek, ihatnak a folyók
vízébol, nem engedik megülni senkinek, vagy elhajtani oket a szállásterületükrol. Csak akkor
kötik ki a lovakat a jurta köré, ha nyugati szél fúj. Ilyenkor kevés fuvel etetik, és kevés vízzel
itatják oket. Egy hónap után lefogynak, és újra lovagolhatóvá válnak. Így biztosan nem
fognak több száz kilométer után sem izzadni. Képesek lesznek elviselni a "hosszú menetelést"
és a táborozást is. Közben nem ehetnek, és nem ihatnak semmit. Ellenkezo esetben könnyen
megbetegedhetnek. A lótenyésztésnek ez egy bevált módszere. A déliek (kínaiak) éppen az
ellenkezojét teszik, emiatt lovaik gyakran megbetegszenek. A mongolok a méneket kiemelten
kezelik, jól táplálják. Könnyen kiválasztják közülük a lótenyésztésre legalkalmasabbakat. A
többi lovat kiherélik. Ezzel magyarázható, hogy nincs közöttük erotlen mén. A heréletlen
csodöröket a kancák közé teszik, és soha többé nem engedik a heréltek közé. A heréltek és a
kancák így mindig külön csoportokat alkotnak a pusztán. Egy ménes általában négy-ötszáz
lóból áll. Minden ménest két csikós oriz. Ostor helyett kezükben egy vasból készült szerszám,
mellyel fegyelmet tartanak a lovak között.
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Az állatok rendkívül félnek tole, emiatt engedelmesen viselkednek. Minden este és reggel
fegyelmezetten vonulnak a karámba a csikósok felügyeletével. Egy ideig gazdájuk jurtája elott
álldogálnak, aztán szétszélednek. Az itatás során általában négy-öt ló részére elegendo víz
van a vályúban. A lovak fegyelmezettek. Csendben teleisszák magukat, majd elvonulnak. Ha
valamelyik ló megriad, és megbontja a sort, a csikós vas szerszámával gyorsan rendet teremt.
A lovak lehajtják fejüket, és újra teszik a dolgukat. Ha valamelyik kanca elkóborol, a csodör
azonnal megrúgja, megharapja és visszakényszeríti a helyére. Ha egy másik ménes csodöre
odatéved, megrúgják és elkergetik. Nagyon érdekes, hogy minden csodör ellenorzése alatt
tartja a saját kis csapatát." 167 A lovak tartására és meglovagolására vonatkozóan szigorú
rendeletek láttak napvilágot. Közülük is az egyik legjelentosebb az 1232-es császári
rendelet.168
Dzsingisz kán közvetlen utódai: Ögödej, majd Möngke a Jüan dinasztia megalapítása
elott rájöttek arra, hogy a birodalmat csak "lovas nagyhatalomként" lehet összetartani. Ehhez
viszont megfelelo lóállományt kellett biztosítani. A Jüan dinasztia egységét a célirányos "lópolitikával" sem sikerült megorizni.
A lovak beszolgáltatásáról és felvásárlásáról Kubiláj több császári rendeletben is
gondoskodott. Az 1260-as rendelet százezer ló felvásárlását és beszolgáltatásának
körülményeit határozta meg. A törvény rendelkezett a sovány és a lovaglásra alkalmatlan
állatok gondozásáról és edzésérol.169
A célirányos "ló-politika" hátterében a Jüan dinasztia egységesíto törekvései álltak. A
lótartásra

vonatkozóan

meghatározták,

hogyan

kell

bánni

a

császári,

illetve

a

magántulajdonban lévo lóállománnyal. Milyen eszközrendszer (itatók, felszerelés és a
táplálék) szükséges a Kína területén fellelheto lóállomány ellátásához. Szigorú rendeletekben
szabályozták a lovak tartását a birodalomban.
Az 1265-ös császári rendelet hivatkozott Ögödej és Möngke kán szigorú szankcióira,
melyekkel felléptek a lovak csempészése, birtoklása és felhasználása ellen. Bizonyos
népeknek a Sárga-folyó mentén, délen a Tung-kountól keletre Csi tartományig, a koreaiaknak,
a kínaiaknak, a buddhisták nak, a muzulmánoknak, valamint bizonyos foglalkozású
személyeknek (a vadászoknak, a kereskedoknek, a paraszti munkát végzoknek, a
fogadósoknak, a munkanélkülieknek és a prostituáltaknak) a rendelet megtiltotta a lovaglást
és a lovak birtoklását. A Sárga-folyó mentén minden kompot át kellett engedni a lovakat
ellenorzo orjáratoknak. A lovak állandó edzettségének és formában tartásának biztosítása
miatt csupán mongol és kínai katonáknak, a császári hivatalnokoknak és küldöncöknek
engedélyezték a lovak használatát.
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A visszaélések elkerülése végett a 13. századtól "lovaglási engedélyeket" adtak ki. A lovak
illegális birtokolása vagy eladása börtönbüntetést és kivégezést vont maga után. 170
Az 1289-es rendeletben a lovak eladása, gondozása mellett eloírták a lovak
regisztrációját (színe, kora, testsúlya szerint).171
Az 1293-as császári rendeletben a lovak beszolgáltatását és megvásárlását azért írták
elo, hogy elejét vegyék az északi és a nyugati hercegségek lázadásainak. Ezekbol a
rendeletekbol jól kiveheto, hogy a császári hadsereg lovas nomád harcmodorának a
felelevenítését tuzték ki célul a Jüan dinasztia uralkodói. 172 A hatalmas birodalom méretei
azonban nem kedveztek a Jüan dinasztia nagyra töro terveinek. Egyre nott a korrupció, a
katonai erok széthúzása, ezért a rendszer lassan muködésképtelenné vált.173
A császári ellenorzés szigorának csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy Jüan dinasztia
császárai egyre jobban elmerültek a kínai kényelem és pompa tengerében. A lótartásról, a
lovak edzésérol és a harcászatban játszott szereprol egyre jobban megfeledkeztek. Errol
tanúskodik az utolsó jelentés is, mely 1329-1330 között született. A szöveg már csak a
különbözo színu és szép formájú lovak beszolgáltatásáról rendelkezik, hogy a császár
gyönyörködhessen bennük. Ebben a rendeletben már szó sem esik a lovak edzésérol vagy a
lótartás harcászati szerepének jelentoségérol. 174

3. 4. 3. A lótartási szokások és a lovasversenyek a mandzsu korszakban

A fürge ló az évszázadok folyamán Mongólia nemzeti kincse lett. Az ünnepeken
felvonultatott lófarkas zászlók (xii mor) a boldogságot, az egészséget és a hosszú életet
jelképezték. Az ünnepeken a ló a változást is szimbolizálta. A szent kohalom elotti kultikus
eredetu szertartások (áldozatbemutatás) során a ló és a lovasverseny vált az ünnep igazi
szimbólumává.
Minden verseny ünnepi alkalom volt a fürge lábú lovak seregszemléjére. Minél több
versenyló állt rajthoz, minél több lovas ért el jó helyezést, a pásztorok annál jobban elnyerték
a természet eroinek támogatását. A résztvevo lovak száma a verseny jellegétol, az adott terület
nagyságától és az idojárástól függött. Šišmarev lejegyezte, hogy a 19. században egy sikeres
nádom (naadam) alkalmával 3000 ló vett részt a lovasversenyeken. Más években számuk a
szárazságnak köszönhetoen lecsökkent.175 Šišmarev adatait cáfolja, hogy: (1.) a mandzsu
korszakból való forrásokban a szerzok csak 80-200 lóról tettek említést.176 (2.) Zorig csak 258
versenylovat emlegetett a nádomon. 177 (3.) A 20. század végén megrendezésre kerülo
nádomokon körülbelül 1300-1600 versenyló vett részt.178
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A lovakat nemcsak a versenyek elott válogatták, hanem születésük pillanatától. A
tapasztalt csikósok (uiaacin) már a versenyre való felkészítés idején értékelték a lovak
tulajdonságait.179 Oseikhez hasonlóan figyelembe vették a lovak testformáját, a fejét, a
patákat, kitapogatták a belso szerveiket, a lábakat, valamint a ló testtájainak méretét és
arányosságát. Kabzisnka-Stawarz adatközloi szerint máig él az a szokás, hogy próbaképpen
egy kétéves kisfiút ültetnek a versenyeztetésre szánt ló hátára. (25. ábra / a melléklet 15.
oldalán) Az állat viselkedése azonnal elárulja, hogy lehet-e belole versenyló vagy sem. 180 A
20. századig figyelembe vették a ló korát, nemét és színét, ha versenyeztetni akarták. Zorig és
Magsardjav leírásából tudjuk, hogy a 20. században már csak a 4-5 évesnél idosebb lovakat
versenyeztették..181 A 18-19. században fiatalabb lovakat is elindítottak a versenyeken.
Kabzinska-Stawarz adataiból tudjuk, hogy Nyugat-Mongóliában az 5 évesnél fiatalabb
lovakat soha nem engedték rajthoz állni. A mjangatoknál a hatéves lovakat nem engedték
versenyezni, mert ebben az életkorban nottek a fogaik. Attól tartottak, hogy kárt tesznek az
állatok fejlodésében. 182 A korcsoportok kialakítása a versenylovak esetében sem volt
egységes. Bizonyos területeken két éves korban, máshol idosebb, már aktívabb életkorban
kezdték a lovak edzését és versenyeztetését.
Šišmarev a 19. században megfigyelte, hogy a versenyek elso körében a 7 év felettiek,
a másodikban a négy, és a harmadikban a háromévesek vettek részt.183 Napjainkban
megfordult a sorrend, és a fiatal lovak versenyével indulnak a lóversenyek.
A lovak színe meghatározó volt, mert összefüggött az erejükkel. A világos szín a
csonthoz hasonlóan kifehéredik a sztyeppén a naptól és az esotol, ezért összefüggésbe hozható
a gyengeséggel. A sötét szín éppen az ellenkezoje. A mongolok hite szerint a szellemek csakis
fekete lovakon közlekedhetnek. A kiválasztott versenylovaknak a szellemek lovait kell
utánozniuk.184
Bizonyos területeken nemcsak a kor és a szín határozta meg a lovak
versenyeztetésének képességét, hanem a nemük is. Egyes pásztorok azzal magyarázták a
kancák kizárását a versenyekbol, ho gy a nok sem vehetnek részt a "férfiak hármas játékán"
(nádom). "Ahogy a nok sem versenyezhetnek a hagyományos népi birkózásban, a kancák
ugyanúgy nem vehetnek részt a lovak versenyében." 185 - Léteztek azonban ennél
tiszteletlenebb megfogalmazások is. Bizo nyos területeken nem tartották elég erosnek a
kancákat a versenyeztetéshez, és ennek gyakran hangot is adtak. "A verseny férfimunka…, a
nok rosszabbak a férfiaknál, hiszen nem elég erosek… a kancák értéke alacsonyabb, mint a
csodöröké."186 - Egyes vidékeken a tiszteletre hivatkozva nem versenyeztették a kancákat,
mert az anyai erot szimbolizálták.
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(Szerepük fontos volt, hiszen egy reményteljes versenyló anyjaként még tisztelhették oket.)
Ennek ellenére kirekesztették a kancákat a lovak versenyébol. Fizikailag gyenge minosítést
kaptak, mert nem tudtak volna büszkélkedni velük a versenyt megelozo felvonuláson sem. Az
eposzok arról is említést tesznek, hogy a kancák meglovagolása egyenesen "férfiatlan
tevékenységnek" számított.187
Kabzinska-Stawarz leírásából tudjuk azt is, hogy a Hovd ajmakban élo eletek szerint a
szomszédos kazakok szívesen lovagoltak a kancákon. Számukra éppen azért volt különleges
értékük, mert életet adtak a többi lónak. (Érdekes adat, hogy az ókori Görögországban a
kancalovaglás (kalpé) olimpiai versenyszám volt Kr.e. 496-444-ig.)188
Nemcsak a lovak külso tulajdonságai, hanem a kora és a neme határozták meg, hogy
jó versenyló lesz-e belole. Az állat felkészültségén és a lovas tudásán legalább annyi múlt. A
lovak trenírozása a versenyt megelozo hónapokban már elkezdodött. Ezalatt az ido alatt
speciális étrendet írtak elo az állatoknak. Napról-napra növelték az edzésen kijelölt távolságot.
Állandóan ellenorizték a ló súlyát, szükség szerint csökkentették is azt. A versenyló sikerét
néhány mágikus tevékenységgel is segítették. A siker érdekében a lovas ruhájára speciális
motívumokat varrtak fel, például: szárnyas lovat, a boldogság (ölzi) szimbólumát (vagy 1924tol, a kommunizmus ideje alatt az ötágú vörös csillagot).
A mongolok hite szerint ezek a jelképek erovel, gyorsasággal ruházták fel a lovast és a
versenylovat egyaránt. A lovasok viselete annyira speciális volt, mint a birkózóké. Teljesen
eltért a nomád pásztorok hétköznapi hagyományos ruhájától (deel). Legfontosabb részei a kúp
alakú sapka (a birkózókéhoz hasonló) és a testhez simuló ing volt. A gyozelem mellett ez a
két ruhadarab serkentette az ellenség legyozésének vágyát is.
A lovagló ruhákon a mandzsu korszakban kerülték a sárga szín használatát, mert ez a
lámaizmust jelképezo szín volt, és kizárólag a szerzetesek viselhették. Ettol függetlenül a
birkózók és a lovasok is néha megszegték ezt a szabályt.189
A tiltás ellenére léteztek Belso-Mongóliából származó lovas mezek, melyek sárga
színu anyagból és geometrikus díszítéssel készültek. A belso- mongóliai versenyen induló
gyereklovasok még a 20. században is sárga lovas ruhát és fekete övet viseltek.190
A mongolok a verseny alatt nem szívesen használtak nyerget. Egy vastag nemez
párnát raktak inkább a ló hátára. Ez nagyobb kényelmet biztosított a lónak és a lovasnak,
miközben csökkentette a terhelést is. A nyeregpárna nyeregpótló szerepérol az üzsümcsinek
között Dugarsürüng a 20. század végén még tudott adatokat gyujteni.191
A lovasversenyek érdekessége volt, hogy gyakran versenyeztettek gyermekeket. A
korcsoportok 5-7 éves korig, valamint 12-14 éves korig alakultak ki.
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A kislányok ugyanúgy megülhették a lovat és versenyezhettek, ahogy a hasonló korú kisfiúk.
(26. ábra / a melléklet 15. oldalán)

3. 4. 4. A lovas íjász versenyek a hunoktól a 13. századig

Lovas íjász versenyeket a bronz-korszakban is rendeztek. A ázsiai hun (hiungnu)
állam uralkodója (sanjü) katonáinak edzését, lövési technikájának fejlodését mindig szem
elott tartotta. Minden év oszén nagy ünnepi vadászatokat rendelt el, ahol foleg a lovas
íjászatban mérték össze képességeiket a katonák.
A kínai krónikák szerint a lovas íjászat során rendkívül ügyesen lottek a nomád
harcosok. A lovas íjászok a bronz-korszakban már ismert, kis méretu íjat használták.192
A nyugat felé vándorló hunokról több helyen leírták az európai történetírók, Keszárijn,
Prokopin, hogy a nomádok rendkívüli pontossággal lottek lovon ülve is az ellenségeikre.193
A hunok vágtázó lovakról vadásztak nyulakra, de ugyanígy kedvelték a lovas íjász
versenyeket is. Játékversenyeik közül a lovas íjászat, mint versenyszám, évszázadokig
megmaradt a dél- mongóliai törzseknél. Ez nemcsak szórakozás, hanem kemény edzés is volt.
A lovas íjász versenyek legfontosabb része a ló betanítása volt. Speciális képzést igényelt,
hogy a célba lövés alatt a ló megfeleloen tudjon viselkedni.
Gongorjav szerint a hunok idejében már fontos szerepet játszó lovas íjászat a késobbi
„labda-vadászat” (bömböx namnax) ose lehetett. Ahogy a disszertáció I./3.4. alfejezetében
már említésre került, a mongolok ilyenkor két felállított fadarabra vagy farönkre feszítettek ki
egy négyszögletesen kivágott birkabort. Ez töltötte be a céltábla szerepét. Ezután a lovas
maximális sebességgel közeledett a céltábla felé. Vágtázás közben hat nyíllal kellett eltalálnia
a bor céltáblát. Fontos adat, hogy a lovas íjász nem szembe vágtázik a céltáblával, hanem
mellette kell ellovagolnia, miközben kilövi a nyilait.194
A nomádok elso szervezett állama az ázsiai hunoknál (hiungnuk) volt, akik
valószínuleg már rendeztek nádomot, melynek kultikus hagyományai meghatározóak. A lovas
íjászatot a kutatók egyértelmuen a törzsi nomád életvitel legfontosabb elemei közé sorolják.195
Az ünnepi játékok megrendezésére a természeti katasztrófák után és a gyozelmes
hadjáratok idején is sor került, melyen áldozatot mutattak be az égnek, a földnek, a vizeknek,
a hegyeknek és a szélnek. Ezek a játékok elosegítették a szocializációt (a különféle nomád
népek együttélését, a csoportos, szervezett életmódot). Az ünnepi játékokat viszonylag ritkán,
évente 1-2 alkalommal rendezték meg.
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Az uralkodó réteg és a nép számára egyaránt fontosak voltak az íjász versenyek. A
játékok alatt választották ki a törzsi vezetok a legmegbízhatóbb, legfelkészültebb mongol
harcosokat az uralkodói testorségbe. Az alacsonyabb társadalmi rétegekbol származó fiúk
számára ez kivételes alkalmat jelentett a felemelkedésre. Hamarosan gyarapodott a versenyek
száma, típusai, és differenciálódtak szabályai is.
A krónikák szerint a Kr.u. 155 táján megjeleno szienpik fegyverei élesebbek, lovai
gyorsabbak, tudásuk és erejük már kiválóbb a hunokénál (hiungnu).196
A Kr.u. 4. század végén egy újabb törzsszövetség vetette meg a lábát Belso-Ázsiában,
a zsuanzsuanok.197 Törzsi vezetoik hozták létre a káni rangot, a de udáj lovas íjász mester
rendfokozatot.
A Dzsingiszidák uralkodásáig a sztyeppék nomádjai harci eszközként számos íjat
kipróbáltak. A legismertebbek közülük a csontos íj, a tömör csontvéges íj.198 Az Aranyhorda
uralkodása elott, a Kr.u. 10–11. században a hódító dzsürcsik és a kitajok is népszerusítették
harci versenyjátékaikat a mongolok körében. A kitajok egy mongol típusú nyelvet beszélo
nép, a dzsürcsik pedig tangut nyelvu népek voltak. A kínai forrásoknak köszönhetoen már a
Kr.u. 5-6. századtól írásbeli bizonyítékok voltak létezésükrol.199
A lovas íjászat a kitajoknál és a dzsürcsiknél a harckészség fenntartására szolgáló,
kultikus hagyományokra épülo versenyszám lett. Majd egyre kifinomultabb szabályokkal
rendelkezo versenyjátékká notte ki magát.
Az ügyességi harci játékok során a lovas íjászatra a kitajok nál a negyedik hónap ötödik
napján kerülhetett sor. Az égnek bemutatott szertartásos áldozat után egy speciális pályát
alakítottak ki a lovas íjászat versenyeihez. A versenypályán fuzfavesszoket szúrtak le a
földbe. A versenyzok társadalmi rangjának megfelelo szövetdarabkákkal jelölték meg a
pályára letuzött fuzfavesszoket. Párhüvelyknyire a földtol lehántották a fuzfavesszok kérgét.
Ezután a versenyzok lóra szálltak, és egyenként vágtában vonultak el a vesszok elott. Kituno
szemre és rendkívüli ügyességre volt szükségük ahhoz, hogy vágtázás közben a tollatlan,
vágó élu nyilakkal eltalálják a fuzfavesszok hántolatlan végét. A kiváló lövés még nem volt
elég a gyozelemhez. Ha a találatról megbizonyosodtak, akkor eltörték a vesszoket. Azonnal
lelassították a ló vágtáját, majd ördögi ügyességgel próbálták meg felkapni a talajról az eltört
fadarabot. 200
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3. 4. 4. 1. A "labda-vadászati" (lövészeti) versenyek a kultikus korszaktól
a Mongol Birodalom virágkoráig

A belso-ázsiai sztyeppén a labda- vadászati (lövészeti) verseny (bömböx namnax) a
katonai képzés fontos része volt. Itt történt a lovak betanítása a harcászati feladatokra.
Felkészíthették oket a legnehezebb helyzetekre is. Írásos dokumentumok igazolják, hogy a
hiungnuk (hunok) is gyakorolták ezt a versenyszámot.201
A Kr.u. 10-11. századtól a kitajok is gyakran rendeztek "labdára lövo" (labdavadászati) versenyeket, amelyet ok "gömb- íjászatnak" neveztek.202
A 13. századi "labda-vadászati" (lövészeti) versenyekrol származó egyetlen írásos
dokumentum 1221-bol maradtak fenn. Jao Hun (Csao Hon Go Wan Moholuj) Szung állam
követe jegyezte le a játékok néhány pillanatát a mongol Gavaa Muxuluj udvarában. A kínai
követ információja felületes, hiszen csak néhány percet láthatott a játékból. Ezt próbálta meg
írásban rögzíteni, de bovebb magyarázatokat nem fuzött hozzá. Jao szerint 20 lovas vett rész
a játékban, akik a versenyben egy borlabdát használtak. A résztvevok katonák voltak, akik
teljes csendben összpontosítottak a játékra. A koncentráció érdekében elzavarták az arra
vetodo idegeneket. Így a követ csak ennyi információt jegyezhetett le a versenyrol. Jao Hun
szerint a katonák fegyelmezett magatartása egyértelmuen arra utalt, hogy nem egyszeru játék
szemtanúja lehetett, hanem komoly katonai kiképzést látott.203

3. 4. 4. 2. A mandzsu kori lovas íjászat és "labda-vadászat"

A mandzsu ur alom alatt, a Csing-dinasztia (1644-1911) idején a jelentos
hagyományokra visszatekinto lóhátról nyilazás önálló ügyességi versenyszámmá alakult. A
lovas íjászatról már a Tang korban (618-907) említést tettek egyéb ügyességi játékok mellett.
A vágtázás közben célra lövo versenyszámok között a lóhátról nyilazás az egyik
legjelentosebb volt.
A mandzsu kori lovas íjász versenyek alapkövetelménye volt a mesteri lovaglási
képesség. A lovasok egy kijelölt helyrol indultak. "Vágta közben helyezték a nyilat a húrra, a
steppei lovasok osi módján a jobboldalt függo tegezbol alulról, hogy az közben semmiben el
ne akadjon. A nyíl húrra ültetése után korbáccsal még nagyobb sebességre ösztökélték
paripájukat. A gyors vágtázás alatt kezdtek hozzá az íj feszítéséhez és ezzel együtt a célzáshoz.
A versenyzonek igen jól kellett kiszámítania a ló sebességét és a saját mozdulatait, hogy
alkalmas idoben érjen lotávolba a kalap alakú céltáblához."
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204

A több táblás játékoknál a táblákat a pálya jobb és bal oldalán állították fel. A
versenyzoknek váltakozva kellett mindkét irányba loni. A céltáblába fúródó nyíl nagyot
csattant. A lövés vagy lövéssorozat után megállították az addig vágtázó állatot, a ló és lovasa
helyükre vonulva várták az értékelést. A versenyzok teljesítményét a következo fokozatok
szerint értékelték. A lovas íjászatban legkiválóbbak "eros" minosítést nyertek. A következo
fokozat: "a lovas íjászatban jó". A gyengébbeknek a "gyakorlott" címmel kellett
megelégedniük. Persze elmarasztaló minosítések is jutottak, például a "lovas íjászatban
rossz" vagy "gyakorlatlan. Ugyanakkor fontosnak tartották a lovaglókészség értékelését.
Elismerték a célt téveszto versenyzot, ha ütemveszteség nélkül hajtotta végre a feladatát. A
lovak irányítása a lövés során szintén lényeges volt. Igen nagy szégyennek számított, ha
valakinek a lova a lövés során megijedt a tömegtol, és kitört a pályáról. 205
Badargoolt kormányzásának második esztendejében, 1876-ban kiadtak egy íjászati
versenytörvényt. (Ez volt a bogdogegen íjászati és "labda-vadászati" jogszabálygyujteménye.)
A bogdogegen által meghirdetett íjászversenyt még a híres dzsürcsi és kitaj osök
hagyományainak szellemében tartották meg. A versenyzoknek vágtázás közben kellett
megcéloznia az egy íjhossz távolságban elhelyezett borlabdát. Az íjászat népszeruségének
megnövekedésével egyre jobban számított a lövések pontossága. A versenyek során
kialakított pontozásos rendszer ellenorzésére legalkalmasabbak az állati borbol készült
céltáblák voltak.206 A bogdogegen szigorúan meghatározta a verseny menetét, feltételeit és a
felhasználható céltárgyakat.
(1.)

A

"labda-vadászati"

versenyben

a

résztvevok

"vizsgáztatását"

szigorú

feltételekhez kötötték.
(2.) A versenyben több labdát is felhasználtak.
(3.) A "labda-vadászati" versenyek során a lövés általában egy 30-40 íjnyi távolságra
elhelyezett labdaszeru céltárgyra történt.
(4.) A labdák közül a középsot egy külön e célra kijelölt fatuskóra helyezték.
(5.) A fatuskók magassága egy lovas ember vagy egy álló ember magasságával
egyezett meg.
(6.) A céltárgyként kiválasztott labda két oldalán, 20 íjnyi távolságra egymástól
szintén labdákat helyeztek el.
(7.) A versenyhez páncélozott lovak és harcosok kellettek.
(8.) A vágtázás közben egy rövid fa nyíllal lottek a céltárgyakra.
(9.) Három találat után díjazni kellett a versenyzoket.
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Lejegyezték, hogy a 19. században cecen káni ajmak területén is rendeztek még
"labda- vadászati" versenyeket".
A teokratikus mongol államban (1911-1924) a "labda- vadászati" versenyek nehézségi
fokát tovább növelték. A pályán elhelyezett tuskókra erosített labdák távolságát jelentosen
lecsökkentették.207

4. fejezet: A hagyományos népi játékok:
az ügyességi és a "szellemi vetélkedok" kialakulása
1. A csont- vagy bokacsont játékok208 elterjedése Ázsiától Európáig

A bokacsont (astragalos) játékként történo felhasználásában a nomád állattartó népeké
volt az elsobbség. A karakorumi régészeti ásatások során találták meg azt a három astragalos
darabot, mely igazolja, hogy a csontjátékok már a réz-, a kokori és a korabronzkori leletek
között jelen voltak a mai Mongólia területén. 209 A vadállatok elejtése következtében a
rendelkezésre álló csontállomány révén a belso-ázsiai nomádok már igen korán, a
domesztikációt megelozoen ismerhették ezt a típusú játékot. Széles köru elterjesztésének a juh
és a kecske háziasítása volt a feltétele.
A bokacsont játékok európai elterjesztésében meghatározó szerepet játszottak az ókori
görögök, akik maguk is jelentos juhtenyészto kultúrát alakítottak ki.
Az ókori görög és római irodalmi, történelmi források, valamint kis- és közép-ázsiai,
belso-ázsiai régészeti leletek egyaránt bizonyítják, hogy a csontjáték rendkívül széles körben
ismert lett Ázsia, majd Európa területén. Elofordulásával párhuzamosan szeretném
bebizonyítani, hogy a lovas nomád népek osi kultúrájától eltávolodva elveszítette az íjászat
során betöltött ujj-erosíto, majd lassan kultikus funkcióját. Európában évszázadokon át
szerencsejátékként és gyermekjátékként ismerték.
Az ókori görögöknél használt hexaéder formájú kocka: a kübosz (??ß??)210 osének
tarthatjuk a csontjátékokat, mivel az antikvitás elotti idokben a kocka, mint szabályos mértani
test, ismeretlen volt. A szabályos hat lappal határolt csigacsontokat a görögök az astragalos
(?st???a???) és a rómaiak a talus névvel illették.211 (27. ábra / a melléklet 16. oldalán)
A görög és a római szerzok leírása szerint a csontjátékokat jövendomondásra és a
szabadido eltöltésére használták Kis-Ázsia, Közép-Ázsia népei, majd a görögök és a rómaiak
is. 212 Homérosz a csontjátékok gyakorlásáról a Kr.e. 8. században az "Iliász" XXIII. énekében
egy drámai esemény kapcsán számolt be.213

62

Hérodotosz a trójai háború idején a lüdiai katonák nak tulajdonította a csontjátékok
kitalálását, akik ezzel akarták eluzni éhségüket.214 Egy másik részben a szerzo Rhampszinitosz
király és Déméter istenno alvilági kockajátékáról számolt be.215
Az astragalost számjegyekkel ellátott szerencsejátéknak is tartották, Platón a
"Lüszisz" -ben egy Hermész ünnep során kockákat és kockajátékot emleget (ami hozzásegít a
szerencséhez vagy a szerencsétlenséghez).216
Ezenkívül az astragalos játékosokról is említést tettek, például Apollóniosz Rhodiosz a
Kr.e. 3. században és Apollodórosz a Kr.e. 2. században. 217
Híres játékosnak számított Cicero is a Kr.e. 1. században. 218
Plinius: "Historia Naturalis" címu muvében a Kr.u. 1. században Palamedesznek
tulajdonította a csontjátékok kitalálását.219
Plutarkhosz: "Párhuzamos életrajzok" címu muvében, az Alkibiádeszról szóló részben,
a Kr.u. 1-2. században is emlegetett bizonyos fekete-fehér kockákat.220 Számos antik
bizonyítékunk van arra, hogy a görögök szenvedélyes astragalos-játékosok voltak.221
A kis-ázsiai Artemidórusz Daldianosz: "Oneirokritika" címu álomfejto muvébol
megismerhetjük a római császárkori társadalomtörténet néhány jelenségét.222 A szerzo a
júdeaiak körében az álomfejtéssel és a jóslással összefüggésben szólt az astragalosról.
A jövendomondáson kívül széles körben elterjedtek az egyes állatok csiga- vagy
ugrócsontjaival játszott ügyességi játékok.
A játékok szabályaitól függoen az astragalos szerepelhetett játékkockaként, vagy - egy
dámázáshoz hasonló játékban - bábuként, amit a pályán mozgattak. Léteztek ezen kívül
ügyességi játékok, melyek abból álltak, hogy a levegobe hajították az astragalost, és azt
kellett elkapni. Akadt néhány olyan játék, melyben dobni kellett a csontdarabokkal, vagy egy
"megadott célra lottek" (újbeggyel pöckölve) velük.
A történetírók vallomásai mellett tárgyi bizonyítékok (sírleletek, szobrok, használati
tárgyak és a numizmatika) (28-29. ábra / a melléklet 16. oldalán) is igazolja a bokacsont
vallási szimbólumként és játékként való felhasználását.
A bizonyítékokból következtetünk arra, hogy a görögök, akár fiatalok, akár öregek,
akár férfiak, akár nok voltak, szenvedélyes astragalos-játékosnak számítottak. Az astragalos
játék jelenetei motívumként is megjelentek a görög muvészetben, a vázafestészetben, a
faliképeken, a márvány szoborcsoportokon, a terrakottákon, a faragott köveken. Ez látható az
alábbi képen szereplo kis márványfigurán is, amely egy eredeti görög mualkotás muvészi
utánzata az antoninusi korból. 223 (30. ábra / a melléklet 17. oldalán)
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A görög lakomák alkalmával az astragalosnak rituális jelentoséget is tulajdonítottak.
Az astragalost úgy is számon tartották, mint az életöröm és az élet élvezetét jelképezo
szimbólumot. (31./a. ábra / a melléklet 17. oldalán)
Az ovális alakú csiszolt drágako szimbolikus értéket képviselt, és igen hasznos volt a
hála kifejezésére. Az apró, ugyanakkor finoman kidolgozott muvészi alkotás egy halálfejet
ábrázolt, jobb oldalán egy (bor számára készült) kerámia kulaccsal. A csiszolt drágako négy
sarkában egy-egy astragalos látható a legritkább és legmagasabb értéku dobási kombináció
ábrázolása, az úgynevezett Vénusz-dobás során. 224 (31./b. ábra / a melléklet 17. oldalán)
A kövek szimbolikus nyelve világos: "Addig kell évezni az életet, amíg tart!"
Értelmezheto másképpen is. A szerelmet is szimbolizálhatja a csiszolt drágakövön
megjelenített Vénusz-dobás az EROS szó mellett feltuntetett négy különbözo állású
(pontértéku) astragalossal, melyek a csiszolt drágako négy sarkában helyezkednek el.225

1. 1. A jégen gyakorolt bokacsont játék Belso-Ázsiában

Az elso írásos emlék a mongol bokacsont játékokról a Mongolok Titkos
Történetében226 található. Ebben a szövegrészben a gyermek Temüdzsin (a késobbi Dzsingisz
kán)227 és barátja (késobbi ellenfele) Dzsamuka gyermekként örökbarátsági szerzodést
kötöttek, amelynek során "fogadott testvérek" (andák) lettek. Szövetségüket az egymásnak
felajánlott ajándékokkal (bokacsont játékokkal) pecsételték meg. 228
A bokacsont játékok (šagai togloom) eredetileg arra szolgáltak, hogy a nemzetségi
társadalomban, majd a nomád feudalizmusban élo férfiak ügyességét, célba dobási képességét
fejlesszék, valamint közvetve az ujjaikat is erosítsék, amely nagyon fontos volt a harci íjászat
során.
A játékok a mai mongol társadalmi környezetben sem veszítettek népszeruségükbol. A
mongoloknál máig találkozhatunk olyan játékkal, amit réz- vagy csont astragalossal a jégen
játszanak. Ez kétségtelenül hasonlít arra, amivel Temüdzsin és Dzsamuka játszottak az Ononfolyó jegén.
A céltárgy, melyet minden résztvevonek el kellett találni általában egy darab jég, egy
fadarab, egy bika szarva vagy egy birka bokacsontja. Ezeknek a tárgyaknak ma is kultikus
jelentoséget tulajdonítanak. Valamennyirol elodeikhez hasonlóan azt gondolják, hogy hatást
gyakorolnak a termékenységre.229 Arról nem maradt fenn adat, hogy a játékban szereplo
tárgyak közvetlenül részt vettek-e a termékenységi varázslatokban vagy sem.
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Érdekes viszont, hogy valamennyi tárgyat kosnak (er xon) nevezték el, és harci
eszközként értelmezhetjük jelenlétüket a játékban. Létezik egy elmélet, mely összekapcsolja a
jégen játszott bokacsontra lövés szabályait az élo kosok egymás közötti harcával. BelsoÁzsiában az állatok erejének megmérettetésére holdújévkor (cagaan sar)230 került sor. A játék
eredményének kiértékelése elorejelzésként szolgált a következo évre. A jóslás során a
pásztorok foleg a gazdagságra és a termékenységre vonatkozóan próbáltak jó elojeleket
felfedezni.231 A mongol néprajzkutatók holdújévkor a zahcsinok (zaxcin) körében jegyeztek le
"állatok közötti harci versenyeket", például "teve versenyeket" (az európai kakas
versenyekhez vagy kutyaversenyekhez hasonlóan) még a 20. században. Mongólia
legkiválóbb költoje, Rincsen (Rincen) a "kosok holdújévi harci játékát" örökítette meg egy
írásában. 232

1. 1. 1. A legnépszerubb jégen uzött bokacsont játék

Az alábbi játék ismertetését foleg az 1972-ben gyujtomunkát végzo Tatár Magdolna
adatközloinek információi alapján állítottam össze.233
A jégre helyeztek négy juh bokacsontot, vagy négy šarlag jas nevu, a marha
bokacsontjánál kisebb csontot. Céltáblaként szarvasmarha herezacskójából vagy borébol
készült labdát (chusga) használtak, melyet el kellett találni. Ha borbol készítették, akkor belso
rétegét behasogatták, hogy kelloképpen vékony legyen. Kifordítva varrták össze (egy részt
kihagyva), hogy vissza lehessen fordítani.
Kiszáradt belsejét megtöltötték homokkal, végül a hosszúkás alakú (a mai baseball labdához
hasonló) labdát élénk pirosra festették. Ezt a labdát kellett aztán eltalálni.
A célba dobáshoz használt lövedék (zach) egy csont- vagy rézkorong, amely
astragalos formájú. A rézkorong lemeze 3,5 cm széles, 4 cm hosszú és 1,5 cm vastag. A súlya
kb. 200 gramm. Készítésénél lekerekítették az eredetileg négyszögletes alakú csont (vagy
rézbol készült másának) sarkait, és mind a négy oldalba egy kis vájatot fúrtak. Mindegyik
kialakított lyukba egy darabka ólmot tettek, hogy az ólom szabadon mozoghasson benne. A
lyukat aztán lefedték egy vas- vagy réz vagy, bármilyen fémlemezzel, amelyet közel 1 cm-es
gömb feju szöggel rögzítettek. Ez feltehetoen a lövedék csúszását könnyítette meg. Ilyen
szögek találhatók a lövedék másik oldalán is. A lövedék kecske vagy juhcsontból, esetleg
rézbol készült. Minden játékosnak négy lövedék járt.
Régebben használtak a játékhoz egy viaszos anyaggal beborított asztalkát (orog) is,
amelyen a találatokat jelölték.
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Az asztalka vastagsága 1 cm, szélessége 30 cm, hossza 40 cm volt. Azt az oldalát,
amelyen írni akartak, zs írral kenték be. Felmelegítették, majd beborították száraz tehéntrágya
(argal) hamujával. A második felmelegítés során a viasz elszínezodött, így az asztalra
nádtollal vagy puhafával már könnyedén ráírták (rávésték) a játékosok nevét és a találataikat.
A játékot a folyó befagyott felületének egy hosszú, egyenes szakaszán játszották
(lehetoleg szélcsendben, mert a szél által felkavart hó vagy a homok lehetetlenné tette a
játékot). A pálya 80-100 láb hosszú volt. Az egyik szélén a játékosok álltak, a másikon a
nézok. Ezen a szélén jelölték ki a célt is. A cél közepére, egy jégbe vájt lyukba helyezték a
pirosra festett labdát (chusga), a be nem varrott, hegyes részével felfelé fordítva.
A játékosoktól egyforma távolságban, illetve a labdától jobbra és balra két bokacsontot
(šagai) tettek. Ezek körülbelül egy ölnyi távolságra voltak egymástól, és a piros borlabdának
pontosan középen kellett lennie. A két oldalsó bokacsontot zachyn šagai néven ismerték. A
lövedéknek használt bokacsontok és a borlabda között még elhelyeztek két másik
bokacsontocskát (covci šagai). A pálya másik végén, ahol a játékosok álltak, egy kis lyukat
(osigluur) vájtak a jégbe, amelybe bele tudták támasztani a lábukat. A pálya szélessége kb. 50
cm volt.234

1. 1. 2. A jégen gyakorolt bokacsont játék szabályai

A játékban minimum 4, maximum 24 férfi, de nok és gyermekek nem vehettek részt.
A 24-nél több játékos nagyon lelassította volna a játék ritmusát. A résztvevok 2 fos
csapatokban (tal) sorakoztak fel. A 24 játékos 12 csapatot alkotott. A csapatok játékosainak
eredményeit összeadták. A csapaton belül eloször a gyengébb, majd az ügyesebb dobott. Az
elso játékos (ec), a második a (duzaa).
Minden játékosnak négy lövedék állt a rendelkezésére. Valamennyi csapat ötször
dobhatott, vagyis minden játékos hússzor, és a végén összeszámolták a találatokat.
A következo körben a két oldalsó bokacsontot, valamint a lövedéknek használt
bokacsontok és a borlabda között elhelyezett két csontot közelebb tették egymáshoz, de
távolságuk nem haladhatta meg a 15 centimétert. Így a célt nehezebb volt eltalálni. A
csapatok négyszer dobhattak, vagyis tizenhatszor játékosonként. A két körben minden játékos
9 alkalommal, vagyis 36-ot dobott.
A pálya szélén álló játékosok a lövedéket a hüvelyk-, a mutató-, a középso- és a
gyurusujjuk közé fogták. Úgy helyezkedtek el, hogy súlyuk a bal lábukra nehezedjen.
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Jobb lábukkal a jégbe vájt lyukba támaszkodtak, majd a felsotestüket megdöntötték, és
felemelték jobb kezüket, miután a lövedéket az óramutató járásával ellentétes irányban
forgatták az ujjaik közt. Úgy dobták el a csontot a jégen, hogy az a sima felületen pörögve
csúszott. Akadtak olyan játékosok, akik a dobás elott hátrálni kezdtek. Ezután futva tettek
meg néhány lépést addig a lyukig, amelybe elobb a lábukat támasztották, végül eldobták a
lövedéket. A nyero dobások értéke különbözo volt. Ha a lövedék egy bokacsontocskát talált
el, akkor a dobás egy pontot ért. Ha valamelyik covci šagait érintette, az is 1 pontot ért. Ha a
szélso és a középso bokacsontot találta el, az is 1 pontot jelentett. Ha már érintette a piros
labdát, akkor 3 pontot kapott. Ha valamelyik az elobb említett két újabb bokacsont darabot és
a piros labdát is érintette, akkor az 1 pontot jelentett. Ha a lövedék átcsúszott közöttük, vagy,
ha a cél elott csúszott ki a pályáról, akkor a játékos nem kapott pontot. A találatokat a már
említett fa asztalkára írták fel. Nemcsak csapatonként jegyezték az eredményeket. Külön
rubrikába rögzítették az elsoként dobó és a második játékos nevét, majd külön a csapat
legerosebb versenyzojének nevét és találatait. A pontokat vízszintes vonásokkal jelölték 5
pontig, függolegesekkel 10 pontig, majd újra vízszintesekkel, és így tovább. Ha már minden
csapat végrehajtotta a dobást, csapatonként összeszámolták az eredményeket.235

1. 2. A belso-ázsiai dobó- és kapó típusú bokacsont játékok

A csontjátékok szabályait tekintve ügyességi, dobó- és kapójátékok lehettek. A
csontjátékok ma Mongóliában, Kazahsztánban, az anatóliai törökség, az ujgurok körében a
gyermekfolklórban élnek a legelevenebben.
A tradicionális mongol bokacsont játékok változatos típusait a mongol szokások és
hiedelmek

egyaránt

orzik.

A

játék

során

fontos

a

csontdarabok

formájának

megkülönböztetése, mellyel a legváltozatosabb játéktartományok alakíthatók ki. Általában
meghatározott jelentéssel bírt az az oldal, amelyikre a csont esett, ezért a csont négy oldalát
különbözoképpen nevezték (a lapos oldal - a ló, a horpadt oldal - a teve, a domború oldal - a
juh, az árkolt oldal - a kecske vagy a szarvasmarha).236 Abban az esetben, amikor a bokacsont
darabokkal csak egyszeruen "célba lonek" (újbeggyel pöckölve), nem fontos az oldalak
megkülönböztetése, ezért el is tekintenek tole. (32. ábra / a melléklet 18. oldalán)
A mongol pásztorok számára a csontjátékok az állatok öt alaptípusának (teve, juh,
kecske, szarvasmarha, ló) szimbolikus értelmezésével is szolgálnak. Az is rendkívül érdekes,
hogy a csont bal és jobb oldalát egy adott állat hím, illetve nostény egyedeként jelölték meg.
Hasonló nevek jelentek meg a burjátok és a kalmükök között.237
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A csontjátékok elnevezésén kívül számos hagyományos mongol népi játék orzi még a
legfontosabb domesztikált állatok elnevezését, például a "gyors lovak versenye" (xurdaan
mor), a kancafejo-verseny (güü saax), a "tehénfejo-verseny" (ünee saax), a "gyapjúnyíróverseny" (aduu xumix).

1. 2. 1. Jóslás négy bokacsont dobásával

A mongol mondák Mandzsir (Manjir) istennek tulajdonítják a négy darab bokacsont
dobásával történo jóslás (dörwön berx orxox) felfedezését, aki a vidék gazdájaként a
hegyekben élt. Holdújév idején úgy jósolt, hogy négy bokacsontot dobott, majd megvizsgálta
oket.238 A Földön Ocsirvani (Ocirvani) isten dobott eloször négy bokacsontot jóslás céljából.
Ez az isten tanította meg az embereket a jóslás tudományára.
A holdújévkor megrendezésre került játékok lehetové tették, hogy a pásztorok
megjövendöljék, gazdagság vagy szegénység vár-e rájuk az elkövetkezendo esztendoben. A
legmegfelelobb jóslási módszer a "négy bokacsont-dobás" volt. A jóslást az idosebbek,
általában a családfok végezték holdújév reggelén. Ezt tartották a legkedvezobb idopontnak a
jövedomondásra. Attól függoen, hogy a bokacsontok milyen oldalukra estek, láthatták meg a
szerencséjüket (ajaa üjex). Kedvezo évet jelentett, ha a bokacsontok ugyanolyan oldalukra
estek. Különösen jó elojelnek számított, ha a csontocskák a "ló oldalukkal" vagy "birka
oldalukkal" felfelé estek. A gazdagság iránti vágy szempontjából legjobb elojelnek számított,
ha mind a négy csontocska különbözo oldalára esett. Különösen kedvezo fordulatra
számíthatott az, aki három birka-állású és egy ló-állású csontocskát dobott, vagy fordítva. A
dobások száma 7-10 között lehetett.239
A pásztorok nemcsak holdújévkor jósoltak négy bokacsonttal, hanem olyan napokon
is,

amikor

családi

vagy

egészségügyi

problémák

nehezítették

az

életüket.

A

bokacsontjósláshoz fordultak segítségért akkor is, ha elveszítettek valamit, vagy ha fontos
hivatalos ügy elintézése elott álltak. A bokacsontokkal való jövendölésre a legalkalmasabb
idoszak a hónap elso fele volt. A bokacsontjóslást használták a zsákmányért induló vadászok
a vadászs zerencse, a lámák pedig a jövo kifürkészése érdekében.

1. 2. 2. A bokacsontjóslásból kifejlodött egyszerubb szerencsejátékok

A bokacsont játékot általában a gyermekek játékának tartották. A mongolok bokacsont
iránt érzett szimpátiája a gyermekek iránt i szeretetbol táplálkozott.
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A gyermekek és a bokacsont kapcsolatára már a népmesékben is találunk utalást. (33. ábra / a
melléklet 18. oldalán) Többször elofordult, hogy a mese cselekménye során gyermekek víz
mellett játszottak bokacsont játékot.240
Még a 20. század elején is a tavaszt jelképezte a játékok elindítása. Szigorúan
megtiltották a nyári és az oszi játékokat, melyek balszerencsét vonhattak maguk után. Azok a
gyermekek kerültek különös veszélybe, akik megszegték a tiltó szabályokat. A pásztorok
emiatt csak tavasszal szorgalmazták a játékok megrendezését (holdújév ünnepe után).241
A bokacsontjóslásból kifejlodött egyszerubb szerencsejátékok: a "négy nehéz"
(dörwön berx), és a "négy hasonló" (dörwön ijil). A három, négy vagy tizenkét bokacsontdobása csakhamar versenyjátékká alakult.
(1.) A "négy nehéz" (dörwön berx) nevu bokacsont játékot négy csigacsonttal
játszhatta egy pár vagy nagyobb csoport is. Valamennyi játékos dobott, és az kapott pontot,
akinél mind a négy csont különbözo oldalára esett. A kör végén a legtöbb pontot összegyujto
játékos nyert.
(2.) A "négy hasonló" (dörwön ijil) nevu bokacsont játék során a játék szabályai csak
annyiban változtak, hogy nem a négy különbözo, hanem a négy azonos oldal ért pontot.242

1. 3. Az összetettebb szerencse- és ügyességi bokacsont játékok

(1.) A "bokacsont marokban tartás" (šagai atgax), a "bokacsont-dobálás" (šagai
taalcax vagy šagai sidex) nevu mongol ügyességfejleszto játék, melyet egyenlo mennyiségu
csontdarabbal többen is játszhattak. A bokacsontokat a tenyérbol feldobva a kézfejre vetették.
Amelyik játékosnak több maradt a kézfején, az lett a nyitójátékos. A nyitójátékos az összes
résztvevotol azonos számú csontdarabot gyujtött össze a saját tenyerébe. Ezután a leheto
legnagyobb ügyességgel megpróbálta a csontocskákat feldobni a levegobe, úgy hogy minél
több a kézfején maradjon. Ha ügyetlensége miatt üres maradt a kézfeje, akkor ellenfele
kihasználhatta a pillanatot arra, hogy rácsapjon a társa kezére. A kézháton maradt csontokat
ismét marokba kapta, majd az elfogott csontok számával megegyezo mennyiséget kellett a
szétszórt csontocskák közül egyszerre fölkapni. Ezalatt egy kiválasztott lövedéket
(csontocskát) magasba kellett lökni. Amíg az a levegoben volt, a többit a földrol fel kellett
szedni a markukba, de közben az elozoleg földobott csontocskát is gyorsan fel kellett kapni.
„Ha a leesett csontocskák nagyon messze kerülnek egymástól, a játék szabályai lehetové
teszik az úgynevezett csalogatást:
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(a lövedék levegobe hajításakor a távolra került csontot közelebb kell hozni, vagy több csontot
kell messzebbrol összesöpörni), miközben meg kell próbálni a legutolsó feldobott csontot is
elkapni. Három kísérletet lehet tenni. Abban az esetben, ha a játékos be tudta gyujteni
valamennyi csontot hiba nélkül, akkor kivehet magának egyet a játékban lévo csontdarabok
közül. Ha bárki leejt egy darabot vagy hibát, vét, akkor saját csontocskáit át kell engednie
ellenfelének. A játék addig folytatódik, amíg a csontok teljesen el nem fogynak." A nyertes a
legtöbb bokacsontot összegyujto játékos.243

1. 3. 1. A szerencsejátékként uzött társas- vagy dáma-rendszeru játékok

A társasjátékokban vagy dáma-rendszeru játékokban a bokacsontok figurái szinte
megelevenednek.
(1.) A bokacsonttal játszott "lóverseny" (mori uralduulax) szabályai a dobókockával
játszott társasjátékokra emlékeztetnek. Számos változata ismert Mongóliában.
A "lóverseny" foleg gyermekjátékként terjedt el. A játék annál izgalmasabb, minél
több versenyzo állt rajthoz. A versenyhez pályákat rajzoltak a papírra, a résztvevok számának
megfeleloen. "Lapos oldalával ("ló") felfelé fordított csigacsontot - libasorban egymás mögé
állított lovat használnak." 244
Alakja tetszoleges, csak az indulás és az érkezés helyét kellett pontosan kijelölni egy nagyobb
méretu teve vagy szarvasmarha bokacsont keresztbeállításával. A játékosok felállítják az elore
megrajzolt pályára a saját "lovukat", melynek színe és formája jól elkülönítheto a többitol.
Majd egy elore kiválasztott bokacsonttal úgy kezdenek dobni, mint egy kockával. A játékosok
a felfelé fordított lapos vagy "ló-oldal" dobása után léphettek egyet a saját lovukkal. A
versenyt az nyerte, aki hamarabb ért be a nagyobb bokacsonttal kijelölt célba. "Megesik néha,
hogy a csigacsont valamely végére fordulva áll meg - (onxoldox "felborul") - ez esetben
jutalom illeti meg a dobót." 245
(2.) A "bokacsont- fricskázás" (šagai nyaslax) nehézségét csak növelte, hogy a
felgyülemlett feszültséget nem vezethették le a játékosok, mondjuk káromkodással (xaraal
tavixgüi baix). Ezt szigorú, úgynevezett "kemény" (xatuu) vagy kevésbé szigorú, úgynevezett
"könnyített" (xöngön dürem) szabályok határozták meg, melyet a résztvevok saját maguk
alkottak a játék elején. A büntetés mértékét szintén ok állapították meg. Általában egy csontot
kellett ilyenkor bedobni a szabályszego játékosnak a közösbe. Dönteniük kellett a
helyváltoztatás engedélyezésérol, a kezdoállásról, arról, hogy a játékos, megnyálazhatja-e az
ujját, vagy "szállíthat-e". "A "szállítás" (šagai jööx) során a játékos csontot emelhet át.
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A játékos az elozoleg megnyálazott mutatóujját a kiszemelt bokacsont felfelé eso
oldalára szorítja, majd felemelve a cél felé közelíti, végül ráejti. Háromszor próbálkozhat
ugyannak a csontnak az átemelésével. A legutolsó négy vagy annál kevesebb csont játékban
maradása esetén a négy hasonló (vagy három, a legrosszabb esetben ketto) csontdarab
felkapható." 246
A szabályok szigora kortól, téttol, gyakorlottságtól is függhetett. A játék élvezhetetlen
volt, ha négy-öt fonél többen játszották. Minden résztvevo ugyanannyi bokacsonttal
rendelkezett. A kezdojátékos kiválasztása egyszeru. Minden játékos egymás után dob, addig,
amíg le nem esett ló-állásba (lapos oldalára) az elso csigacsont. A játék fejlesztette a
koncentráló képességet. A szerencsés dobás azonban nem volt elég, meg is kellett szerezni a
"lovat" (fel kellett kapni a többi közül, amire csak a legügyesebb játékos volt képes). A
kezdojátékos mindenkitol egyenlo számú csigacsontot gyujtött be. Ezután egyszerre ledobta a
földre a begyujtött csontdarabokat. Ügyesen kellett dobnia, hogy a szétguruló csontok
lehetoleg ne érintkezzenek egymással, de ne is kerüljenek túl messzire egymástól, hiszen ez a
játékosok célzási esélyeit tovább nehezítheti. A ló-állásban lévo csontokat ló-állásban lévo
csonttal, a teve-állásban lévo csontot tevével kellett eltalálni. A lövés során a csontdarabokat a
játékos hüvelyk- és mutatóujjának, vagy a mutató és a középso ujjának összeillesztésével, a
körmökkel kellett egymáshoz pöckölni. Célzás közben ügyelnie kellett arra, hogy a lövedék
nem érintheti a többi csontot, csak a kiválasztott csontocskát. Találat vagy koccanás esetén a
játékos pontot kapott. A résztvevok számára az elso mellélövésig vagy a csontocskák
elfogyásáig tartott a játék. Eközben mindenki a legtöbb csontocskát igyekezett összegyujteni.
Többféle hibát is elkövethettek a játékosok: 1.) Az eltévesztett lövés után az adott
játékos elveszíthette saját bokacsontjait, melyeket le kellett dobnia a többi közé. 2.) A lövésre
való koncentráció mellett ügyelni kellett a kezek használatára is. A kilott csontot nem lehetett
ugyanazzal a kézzel kivenni a többi közül, mint amelyikkel a lövést elvégezték.

1. 3. 1. 1. A bokacsont játékok funkciói

A fentiek során már említett karakorumi ásatások bebizonyították a bokacsont játékok
osi eredetét a mongol kultúrában. A húsevés után a mongol pásztorok gondosan letisztogatták
az összegyujtött csontdarabokat, majd egy kis táskában vagy dobozban a jurta északi részében
helyezték el. Az évek folyamán több ezer bokacsont darab is összegyulhetett.247 Száz
bokacsont birtoklása hitük szerint, már hosszú életet és sok gyermeket biztosított a
tulajdonosa számára.
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A száz bokacsontot meghaladó mennyiség a gazdagság és a jólét szimbólumává vált. A birka
bokacsontból, térdkalácsból, Achilles sarokból és a birka zsírból készített évenkénti tuzáldozat
további biztosítékot jelentett a jövore vonatkozóan. Megvédte a gyermekeket a rájuk
leselkedo betegségektol. A szarvas és a hegyi kecske szarvából készült csontdarabok
birtoklása közelebb vitte a pásztorokat a hegyek és az Ég istenéhez, Lus sabdaghoz, és több
szerencsét hozott a családnak.248
Szívesen tartották meg a csontok természetes színét, de alkalmanként forró vízben
valamilyen természetes festékkel pirosra, zöldre vagy barnára festették, mely kultikus
jelentoséggel rendelkezett.
A mongol pásztorok a vörös és sárga csontokat vallási szimbólumként értelmezték.
Még ma is rendszeresen a "házi-oltárokra" helyezik a csontokat az osök szellemeinek
tiszteletére elhelyezett tárgyak mellé.
A temetéskor is szerepet kapott a bokacsont. Ekkor a csontokkal együtt színes
szemcsés anyagokat vagy szövet darabokat is elástak.
A Mongolok Titkos Története hivatkozik Temüdzsin (a késobbi Dzsingisz kán)
születésekor a méhlepény (placenta) és a bokacsontok analógiájára.249 A placenta elásásának
szokása a termékenységi kultusz részeként számos helyen elterjedt a világon. 250 Közönséges
mindennapi gyakorlat még ma is a nomád pásztorok között. A további gyermekáldásért az
újszülöttek méhlepényének vérével festik be a bokacsont-darabokat, majd elássák oket.
Hasonló célt szolgált a bokacsont gabonaszemekkel, színes anyagokkal és a kolostorban
felszentelt földdel való eltemetése is.251
A csontocskák szimbolikus értelmezése és varázshatalma alapvetoen meghatározta
azon játék jelentoségét, melyben használták. Ha a gyermekek egy esküvo alatt játszottak a
csontokkal, ez azt jelentette, hogy az ifjú pár sok utódra számíthatott.
Különösen fontos a játék értelmezése a holdújévi ünneppel (cagaan saar)
összefüggésben. A mongolok az élet folyamatosságának, az egészség megorzojének, a
termékenységnek, a pásztorok gazdagságának és boldogságának szimbólumaként beszélnek
róla. A holdújév szertartásai közben a szülok a termékenység biztosítása végett a csontjátékok
gyakorlására buzdították gyermekeiket. Még a legkisebbeknek is csontocskákat adtak a
kezébe (bár nekik még fogalmuk sem volt a játék szabályairól). A holdújév folyamán a játék
megnyerése sokkal többet jelentett egyszeru sportnál és érzelmek kifejezésénél. Ebben az
idoszakban mindenekelott a jólét, a csorda növekedés elojelének tekintették a játék
megnyerését.

72

1. 3. 1. 2. A "kancafejo" és a "tehénfejo játék"

A valóság mágikus befolyásolására jó példa a "kancafejo-játék" (güü saax) és a
"tehénfejo-játék" (üne saax). A résztvevok 3-4 bokacsontot dobtak fel a levegobe, majd
elkapták. Ez szimbolizálta a csordák növekedésébe, jó tejelésébe, a család jólétébe vetett
hitüket. A játék során feldobott csontocskák egy képzeletbeli függoleges vonalat
szimbolizáltak, mely a pásztorok szerint a "tejfolyammal" azonosítható. A fehér csontokat a
nostény állatok togyéhez hasonlították, melyeket a játékosok "tejszeruen" kezeltek. A
"tejfolyammá varázslás" (a csontok feldobása) közben a játékosok a nostényállatok fejésének
testtartását vették fel. Az a játékos, aki tehenet fejt a bal térdével a földre támaszkodott, a jobb
térdét pedig felemelte. Aki a kancafejést imitálta játék közben, az pont fordítva térdelt. A
kecskét fejo játékos a sarkain ült, miközben szélesre nyitotta a lábszárait. Aki tevét fejt, a
térdénél behajlított jobb lábát megtámasztotta a bal lábán, amin állt, és ami az egész testsúlyát
tartotta.252

1. 3. 1. 3. A "teknosbéka kirakása"

A mongol nép számára a teknosbéka alakja a betegségek eluzését, a hosszú életet és a
gazdagságot jelentette. A bokacsontból kirakott teknosbéka alakzat a természetet jelképezte.
Holdújévkor astragalosból béka vagy teknosbéka formát készítettek (alag melxii), melyet a
jurta északi felén egy vastag birkaborbol készült szonyegen vagy párnán arccal felfelé
mozaikszeruen raktak ki. (34. ábra / a melléklet 19. oldalán)
A 20. század elején ezt a szokást leginkább Nyugat-Mongólia népei gyakorolták.
Kelet-Mongóliában egyáltalán nem is ismerték. A halha mongolok általában teknosként, az
ojrátok viszont inkább békaként ábrázolták.253 Ezek az állatok, bár külsore eltértek, mégis
ugyanolyan varázserovel rendelkeztek, és ugyanazt szimbolizálták. A béka eredeti formájának
elrendezésén nagyon ritkán változtattak, ennek ellenére a birka (xon) nevet adták neki. A béka
a nomád pásztorok állatainak öt alaptípusát szimbolizálta. A mongolok szerint a teknos a
gazdagság jelképe, hiszen kirakása után növekedhet a nyáj, és bo gyermekáldást hozhat a
családnak. Ázsia más országai is ismerik a teknoshöz kapcsolódó, hasonló hiedelmeket. 254
A teknostol azonban nemcsak boséget reméltek, hanem védelmet is. Ezt szimbolizálja
a jurtában bokacsontokból kirakott teknos alakzat. Védi a családot az emberi és az
állatbetegségektol, valamint a rossz szellemektol. A halhák a kirakott teknosbékától remélték,
hogy a rossz szellemek nem támadják meg a bárányokat.
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A teknosbékák ugyanis elvezetik a szellemeket az Alvilág urához, Erlik-kánhoz (Erliq
khan).255 Szívesen rakták ki a teknosbéka alakzatot a természetes vizek (folyók, patakok)
mellé. Foleg nyár elején és osz közepén (legelováltás idején) ezzel akartak örömet szerezni a
természet urának, aki cserébe megajándékozta oket hatalmas kincseivel. Télen gyakran
temették a bokacsont darabokból kirakott teknosbéka formát a legeloterületre, hiszen ott
mindig "rejtozik" egy-egy szellem.
A béka és a teknosbéka megjelent a mongol mítoszokban is.256 Formájuk a Föld
alapját jelképezte. Sok helyütt azonosították oket a Földdel.257 Valószínuleg a buddhista
befolyás hatására született meg a mongol mitológiában az az elképzelés, hogy a teknosbéka a
Föld teremtoje. A mongol pásztorok szerint a teknosbéka holdújév elotti kirakása a jurtában
arra emlékeztet, hogy a Föld egy teknosbéka hátán született. (Érdekes, hogy az ünnepen kívül
akkor is kirakták a teknosbékát, ha ezer darab csontocska összegyult egy személynél. A
gyujto ilyenkor kivitte a csontokat egy úgynevezett "tiszta helyre", ahol a jószág nem férhetett
hozzá, és megformázta belolük a teknosbéka alakját.)
A kínai és a tibeti hatásról árulkodnak azok a színesre festett kis bokacsontocskák is,
melyeket a kirakott teknosbéka mellé helyeztek. A bokacsontokból kirakott teknosbéka részei
a természet öt elemét jelképezték.258 A teknos négy lába a földet, a szája a tüzet, húgyhólyagja
a vizet, bordái pedig a vasat és a fát ábrázolták.
Holdújév második vagy harmadik napján a pásztorok megosztották a kirakott
teknosbéka formát egy játék során, melyet "leültetni a foltos békát" (alag melxii öröx) néven
ismertek. Eloször kirakták a teknosbéka-formát. Harminchat (6x6) csontot használtak fel a
törzséhez, tizenhat (4x4) darabot a lábaihoz, négy darab csontot a nyakához, egy csontot a
szívéhez, ketto csontot a veséihez, kettot a szemeihez, kettot a szájához, hármat a farkához,
ötöt a fejéhez, egyet a húgyhólyagjához, és huszat (4x5) a "mancsához" (és a körmeihez).
(35. ábra / a melléklet 19. oldal)
A bokacsontból készített forma részeit arccal felfelé helyezték el, és "birkának"
nevezték. A játékosok egy számozott játékkockával dobtak. Ha egy játékos egyet dobott,
akkor elvehette a kirakott teknos szívét vagy húgyhólyagját. Ha kettot dobott, elvehette a
teknos száját, szemeit vagy a veséit. Ha hármat dobott, akkor elvehette a teknos fejét vagy
farkát. Ha négyet dobott, akkor elvehette a teknos nyakát vagy az egyik lábát. Ha ötöt dobott,
akkor elvehette az egyik lábának a körmét. Ha hatot dobott, akkor levehetett egy egész sort a
teknos törzsébol. Ha egy játékos a másik pontjainak összegével azonosat dobott, akkor nem
vehetett el astragalosokat. Ez már nem jelentett pontot a számára a teknosbéka figurából.
Várnia kellett a következo körre. Csak úgy kapcsolódhatott be újra a játékba, ha visszaadta
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azokat a csontokat, melyeket korábban már sikeresen elvett. Amikor minden csontocska
elfogyott a kirakott teknosbéka figurából, és összeszámolták az elért pontokat, az gyozött, aki
legtöbb pontot (csontot) szerzett.259

1. 4. A játékból sport

Ambrosius milánói püspök a Kr.u. 4. században említést tett a hunok csontjáték iránti
szenvedélyérol. 260 Ismeretes, hogy a nomád, birkatenyészto népeknél, amilyenek a hiungnuk,
az ázsiai hunok is voltak, e játékot a birkák bokacsontjából (astragalos) készítették. A hun
sírokból napvilágra kerültek a faragott és jelekkel ellátott csontok.261
Az alábbiakban ismertetésre kerül néhány speciális bokacsont játék. Szabályaik és
terminológiájuk választ adnak arra, miért is vált az egyszeru tradicionális ügyességi kapó- és
dobójáték az íjászatot kiegészíto sporttevékenységgé.

1. 4. 1. A "tevelövés"

A "tevelövés" (temee buudax) nevu gyermekjátékban egyszerre négy-öt fo is részt
vehetett. Eloször a dobási sorrendet állapították meg.
A kezdeményezo játékos minden résztvevotol azonos számú bokacsontot gyujtött a markába,
majd ledobta valamennyit a földre. Azután a kezdojátékos a juh és a ló-állásban lévo
csontokat párban összegyujtötte. Ezekkel, az úgynevezett "nyilakkal" (šagain sum)262 kellett a
teve-állásban lévo csontokat kiloni, úgy hogy azok felboruljanak. Ha a földön szétszóródott
csigacsontok között egyetlen "ló" sincs, de "teve akad, akkor azok számának megfeleloen
"adósa" (ör) marad a többieknek, az adósságot a játék folyamán törlesztenie kell. A "nyíl"
mindig bent maradt a játékban, függetlenül a találattól. Miután minden "teve" felborult, illetve
az összes "nyilat" ("lovat" és "tevét") összeszedegette a dobójátékos, meg is tarthatta azokat.
A következo játékos már csak a játékban maradó bokacsontokkal dobhatott. Addig folytatták
a játékot, amíg az összes csontocska el nem fogyott. Az utolsó négy bokacsont eldobásakor
nagyon kellett figyelni. Fontos volt, hogy milyen oldalára esnek a csontok, mert a ló- és a juhállásban lévo csontok felkaphatók voltak. A kecske-állású csont viszont nem hozott szerencsét
(pontot). Az utolsóként szerencsével járt játékos kezdhette az új kört. A játéknak akkor lett
vége, ha valamelyik résztvevonek elfogyott az összes bokacsontja, tehát a további
"lövésekhez" nem maradt több "nyílvesszoje". Így kiesett a játékból.
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1. 4. 2. A "bikalövés"

A "bikalövés" (buux buudax) kétemberes játék volt. A résztvevok 4-4 csontdarabbal
dobtak egyszerre. Amelyik játékosnak több "bikája", vagyis több bokacsontja fordult a lapos
vagy a homorú részével fölfelé ("teve", illetve a "ló" állás) az lett a kezdojátékos.
„Az ellenfelek azonos mennyiségu, mondjuk 5-5 "loszerrel" (sum) és 3-3 bikával (a
célpontnak kiválasztott csontocskával), felszerelve kb. 6-10 lépésnyire leülnek egymással
szemben a földre, (a távolság kor és gyakorlottság függvénye), majd a bikákat, 3-3
"célpontot" (bai vagy pai) úgy állítják fel, hogy ezek egyenlo távolságra legyenek
mindkettojüktol. A célpontul szolgáló bokacsontok ló- vagy teveállásban, sorban egymás
mögé illesztve, a pályára merolegesen - a játékos saját térfeléhez közelebb - helyezkednek el.
A kezdeményezo kinyújtott karral a tenyérrol megcélozva egymás után ellövi - ujjával
elfricskázza - a nyilakat úgy, hogy az lehetoleg az ellenfél "bikáit" felborítsa." 263 A játék
lényege az, hogy ki tudja mozdítani a vetélytárs csontdarabjait. Pontos találat esetén (onson),
ha a "bika" mégis állva marad, a találat érvénytelen. Ha egyértelmuen sikerül kimozdítani
eredeti állapotából, az ellenfél már igényt tarthat rá. "A "nyilak" kilövését követoen az ellenfél
próbálkozik, s így váltják egymást."
A játék szabálya megegyezik a török népeknél asik néven ismert játékkal. Az as?k
(asik) a kipcsak nyelvekben és a törökországi törökben a juh bokacsontját jelenti. 264

1. 4. 3. A "bokacsontra lövés"

A "bokacsontra lövés" (šagai xarvax) a teknosbéka kirakásával foglalkozó játékokhoz
hasonló funkciókat látott el. A foleg holdújévkor játszott "bokacsontra lövés" a balszerencsét
tartotta távol, elpusztította a gonoszt és a betegségeket. A játék akkor tartott éjjel-nappal,
amikor meg kellett akadályozni a már kialakult betegségeket vagy szerencsétlenségeket. A
mongolok hite szerint a játék három évre biztosítani tudta az adott család számára a békét és a
boldogságot. A versenyzok célba talált lövéseit "Ez jó!" (Uukhai!) kiáltással jutalmazták. Ez
nemcsak elismerés, hanem csatakiáltás is volt a rossz erok ellen. A játékban a "nyíl" szerepét
egy bokacsontocska vagy egy agancs darabka töltötte be. Az íjat pedig egy kis pálca és egy
apró íjhúr jelképezte. A Góbi-sivatag területén, ahol nehezen lehetett beszerezni a fát, a teve
sípcsontját használták a pálca helyett, mely nagyon hasonlított egy lapos fadarabra. (36. ábra
/ a melléklet 20. oldalán)
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A mongol kultúrában a bokacsont játékokat nemcsak a háztartási munkák és
lóversenyek imitálására265 használták a gyermekek, mint a mori uralduulax játék esetében,
hanem harci felkészülésre is. Ujj-erosíto szerepe miatt évszázadok óta szorosan hozzátartozott
az íjászversenyek során alkalmazott edzésekhez. 266 A mongol férfiak még a 20. század
második felében is apró, simára csiszolt táblácskákról bokacsontokat pöccintettek célba. Ha
valaki eltalálta a célt ugyanazzal az osi dallammal jelezték és ünnepelték a találatot, mint a
nagy íjászversenyeken a célba talált nyilakat. A közkedvelt bokacsont játék "ujjgyakorlat" az
íjazáshoz, mert jobb kezük hüvelyk-, mutató- és középsoujjával ugyanolyan mozdulatot
kellett tenni, mint a nyíl kilövésekor. A játékot nemcsak kedvelték, de hasznosnak is tartották
a régi idokben, mert esozések vagy havazások alkalmával fedett helyen (jurtában) is lehetové
tette a létfontosságú íjászat bizonyos mozdulatainak a gyakorlását. A mellékletben közölt két
ábra jól mutatja azt a mozdulatot, melynek során a legnagyobb hasznát vették a nomád
pásztornépek a bokacsont játékokkal begyakorolt mozdulatsoroknak. Bokacsontlövéskor a
nyílvesszo (bokacsont) az íj jobb oldalán futott ki. A hüvelykujjra támaszkodó jobb kéz
hüvelyk- és mutatóujja fogja a nyílvesszot, a nagy-, a gyurus- és a kisujj pedig feszíti az
ideget. (37./a. ábra és 37./b. ábra / a melléklet 20. oldalán)

2. Az ügyességi és a gyorsasági versenyek

2. 1. A "fehér fa" típusú dobójátékok

A mongolok játék iránti igénye a nyár közeledtével jelentosen megnövekedett. A
nomád pásztorok a kedvezore fordult idojárás miatt felélénkültek, mert végre elhagyhatták
jurtájukat, és bármikor kimehettek a természetbe. Ebben az idoszakban az ügyességi
vetélkedok és a versenyben résztvevok száma megszaporodott. Érdekes, hogy míg a kora
tavaszi játékokban csak 2-4 esetleg 8 fo vett részt, addig a nyári játékokban körülbelül egy
tucat versenyzo is felsorakozott. Az országos nádom (naadam) idején annyira megnott a
játékkedv, hogy több százan is gyakorolták a népi verseny- és ügyességi játékokat.
A tavaszi játékok többsége egyáltalán nem követelt nagy erofeszítést a résztvevoktol.
Rendszerint ülve gyakorolták a legnépszerubb játékokat, például a bokacsont játékot, a
kockával vagy kövekkel játszott egyszerubb ügyességi játékokat.
A nyári játékok ezzel szemben az egész testet megmozgatták. A természetben kellett
futni, elrejtett tárgyak után kutatni, né ha az ellenféllel birkózni.
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A jellegzetes nyári és oszi játékok két csoportját különböztetjük meg. Az elso a nyár
elejével vagy az osz közepével kapcsolatos játékokat foglalta magába. A nádom (naadam)
során eloször a szent kohalom, az ovó (oboo) elott mutattak be áldozatot, majd belekezdtek az
önfeledt játékba.
A nyár elején a nomád pásztorok szívesen játszottak egy úgynevezett "fehér fa"
(cagaan mod) nevu játékot. Ezt leginkább a "fehér fát elhajítani" (mod xaiax) néven ismerték.
Kelet-Mongólia egyes területein, máshol "a dárdát vagy nyílvesszot eldobni" (cüü xaiax) nevu
játékként terjedt el. 267 Kabzinska-Stawarz a Góbi-sivatag keleti részén végzett kutatásai során
találkozott a cagaan mod kifejezéssel. 268 A játék kelléke egy kérgétol megfosztott, 10-15 cm
hosszú száraz fadarab volt. Ezt a mongolok "halott fának" (xuvxai mod) nevezték. A száraz,
kiszáradt fadarabon kívül eleinte nem szívesen használtak más "hagyományos sporteszközt".
A mongol pásztorok szerint ez a szokás a fa termékenységi rítusokban betöltött szimbolikus
szerepével magyarázható: "a fa ugyanis eleven, képes a növekedésre, a ko azonban nem." 269
Ez a megállapítás elgondolkodtató, mivel a játékot egy már kiszáradt és elkorhadt
fadarabbal játsszák. Wasiliewski szerint a fadarab, melyet a pásztorok ilyenkor felhasználtak,
nemcsak biológiai értelemben volt halott. Ebben a vonatkozásban a korhadt fa a halált
jelképezte. A száraz fadarab azonban feléled, amikor átviszik a "másvilágra" (áthajítják). A
világ archaikus felfogásában ugyanis a túlvilág a földi világ ellentéte volt.
A földi világban elpusztult fa a túlvilágon feléled. Emiatt a játékban felhasznált száraz
botocskát nem tekintették egyszeru fadarabnak, hanem az egész fa, sot a földi és a túlvilági
élet szimbólumának.270 Nem egyszer gyakorolták a rekkeno meleg nyári napokon ezt a
játékot. Marhavész idején szívesen használták a játékhoz az elhullott marhák lábszárcsontjait
fadarabok helyett.271
Érdekes, hogy a száraz és korhadt fadarabokon kívül minden sztyeppén talált kiszáradt
és korhadt dolognak varázserot tulajdonítottak. Mongóliai adatközloim szerint a mongol
kisgyermekek például mé g ma is szívesen játszadoznak a sztyeppén az állatok elhullott és
kiszáradt trágyájával. Erre a legalkalmasabb a száraz lótrágya. Erosen hisznek benne, hogy
szerencsét hozhat a számukra. (Ez azonban nem azonos a cagaan mod játék egy típusával
sem.)
A "fehér fa" nevu játékot a gyógyító mágia szempontjából is fontosnak tartották, mert
hitük szerint gyakorlása megakadályozta a betegségek elterjedését, és megvédte az állatokat a
fertozésektol. Fontos megvilágítani a korhadt fadarab és a betegség közti kapcsolatot. A
nomád pásztornak egyikre sem volt szüksége, ezért elhajította. Azt is szimbolizálta, hogy az
"állataik sohasem betegedhetnek meg úgy", mint egy fadarab, melyet elhajítanak.
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Tangad etimológiai értelmezése érdekes eredményt mutat a xaiax kifejezéssel
kapcsolatban. A kifejezés szó szerint "eldobni" értelemmel rendelkezik, de jelenti azt is, hogy
"elveszíteni". Bizonyos helyeken jó jelnek tartották, ha dobás közben nem találták meg az
elhajított botot, mert az a "betegség elveszítését" is szimbolizálta. Fontos azonban, hogy csak
az eredeti (fadarabbal, illetve a csontdarabbal gyakorolt) "fehér fa" játékra vonatkoztatták ezt
a meghatározást.272 A játékban résztvevok minél messzebbre próbálták elhajítani a kezükbe
fogott fadarabot, mert a dobás mozdulatát a gonosz eluzéseként értelmezték. (Szentül hitték,
hogy minél messzebbre dobnak, annál messzebbre uzik a betegséget okozó démonokat.) A
gonosz elijesztését nemcsak a fa elhajításának tulajdonították, hanem a játékot kíséro
kiabálásnak, tapsolásnak és nevetésnek is. "Kiabálnod kell játék közben, és hangosan
nevetned, hogy felébreszd a természetet. A Föld örül, amikor hallja gyermekei hangját. Ha a
Föld boldog, megajándékozza az embert terményeivel." 273 (A pásztorok hite szerint ez a
kiabálás a gonosz erok mellett a farkasokat is elijesztette a nyájak közelébol.)
A játék ereje a gonosz erok és a vadállatok eluzésén túl kiterjedt a termékenység
befolyásolására is. A termékenységvarázslás elemei jól felismerhetok benne. A játék
gyakorlása hitük szerint hozzásegítette a nomád pásztorokat az általános jóléthez, életet adó
esot hozott a legelokre, és növelte a kancák tejhozamát.
Vaynshtein szerint a cagaan mod a házasélet hagyományos formáját is szimbolizálta.
A mongolok a régi idokben az esküvoi szertartások során kötelességszeruen gyakorolták ezt
az ügyességi játékot.274 A játék harmadik funkciója a termékenységi rituálékhoz kapcsolódó
jóslás során is visszaköszönt.275 Itt érdekes összefüggés fedezheto fel a játékok és a hold
tiszteletéhez fuzodo ünnepek és hagyományok között. A játék megrendezésére a
legalkalmasabb idoszak a nyár elején kezdodött, és az osz közepéig tartott. Klyueva említést
tett arról, hogy bizonyos helyeken holdújév (cagaan sar) idején is megrendezték a játékokat.
A nyugat-mongóliai torgutok azért játszották a cagaan mod-ot, mert úgy vélték e játék
általános jólétet, kellemes idojárást hozhat, és biztosíthatja a nyájak növekedését is az
újesztendoben. Számukra a játék a tavaszból a nyárba való átmenet szimbóluma volt.276
Kabzinska-Stawarz adatközloitol származik az az információ, hogy a halhák és az ojrátok
sohasem tartottak holdújévkor ilyen játékot, egyfelol a nagy hideg miatt, másfelol túl kevesen
tartózkodtak ilyenkor egy-egy pásztorszálláson. 277
A cagaan mod és a termékenység közti mágikus kapcsolatot jelzi, hogy az emberek
szívesen játszották a "fehér fa" játékot nyaranta, telihold idején. A Hold meghatározta a
mongolok mindennapi tevékenységét. (Miután a holdújévvel, a tavaszi idoszak beálltával
vette kezdetét a "munkaév", emiatt számos keleti népnél, ettol számítják az újesztendot.
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A termékenység, a természet férfias erejének egyik szimbólumává is vált.278 A "fehér
fa" játék a kalmükök körében gyakorolt típusa különösen kihangsúlyozta ezt a funkcióját. A
résztvevok nyaranta, telihold idején játszottak, a kezükbe fogott száraz fadarabokat egy
meghatározott irányba, a Hold felé hajították. Hitük szerint az ilyenkor megtartott játék
kedvezo hatást gyakorolt a pásztorszállás lakóinak termékenységére. A termékenységi
varázslás és a szokások közti összefüggésrol árulkodnak a játéknak tulajdonított funkciók, a
családi boldogság, a közösségi érzés biztosítása, a természet eroinek megszólítása.
A caagan mod játékterének elrendezése speciális volt. Idos férfiak ültek a
startvonalon, ahonnan a játékosok a fadarabokat eldobták, és ahová visszahozták azokat. A
cagaan mod szabályai megkövetelték, hogy az elhajított, száraz fadarabokat meg is találják.
A játékosok csak akkor kaphattak pontot, ha az elhajított fával tértek vissza a startvonalra.
(Ennek köszönhetoen a versenyzok mindent megtettek azért, hogy a leheto leggyorsabban
megtalálják a fadarabot, és visszatérjenek a startvonalhoz. A szabályok azt is megengedték,
hogy a játékosok egymás kezébol kikapják az elhajított fadarabokat. Aki hagyta elvenni
kezébol a botot, az kiesett. Le kellett ülnie az idos férfiak közé a startvonalra, mert nem
bizonyult "elég erosnek a fadarab megtartásához". A startvonalat ma "indulóvonalnak", vagy
"nyerovonal"- nak nevezik. Leggyakrabban szóbeli megegyezéssel vagy földre rajzolt vonallal
jelölték. Elofordult, hogy egy kört rajzoltak. Kabzinska-Stawarz adatközlojétol tudjuk, hogy
Kelet-Mongóliában azt a helyet, ahová az elhajított fadarabok leestek, "fészeknek" nevezték.
A "fészek" azt a helyet szimbolizálta, ahonnan az élet ered. Valószínuleg ez az a hely, ahol a
játék során a "sporteszköz"-ként használt korhadt fadarab újjászületett. A játékosoknak a
pálya végén meg kellett ütniük botocskájukkal egy fatörzset vagy karót, Góbi ajmak területén
egy földre rajzolt kört, amelyet "tuz"- nek (gal) neveztek.
Az állattenyésztési munkákhoz kapcsolódó, hagyományos ünnepek alkalmával egy
halom ruhát, vagy szormebundát tettek a célvonalra vagy célkörbe. Ilyenkor a "fehér fa"
játékot azért rendezték meg, hogy megünnepeljék a nemezkészítés, a kancafejés vagy a
birkanyírás befejezését. Itt a játék mágikus funkciója ismét szerepet játszott. Bíztak abban,
hogy a nehéz munkák során a cagaan mod megsokszorozza az emberek erejét.
Az idos férfiak "fehér ételekkel" (cagaan idee), sajttal, kumisszal, túróval teli tálat
helyeztek a startvonalra maguk mellé. A verseny kezdetén a megfigyelok egyike a rituális
eredetu szokásoknak megfeleloen egy maréknyi "fehér ételt" szórt a világ négy égtája felé. A
legidosebb férfi a játék végén dicsoíto beszédet mondott a verseny gyozteseirol, majd "fehér
ételekkel" ajándékozta meg oket.
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A szertartásszeru játékkal azt is kifejezték, hogy az elmúlt nyár jó volt, és az
embereknek ideje elindulniuk a téli legelok felé. (A vándorlás során egy évig már nem
játszottak több "fehér fa'" játékot.)279
A "fehér fa" játékhoz hasonló kiváló dobó- és hajító képességet igényeltek azok a
játékok, melyeket bizonyos vidékeken szintén caagan mod néven ismertek, de már nem
azonosak az eredetivel. A hagyományos "fehér fa" játéktól eltéroen ezekben a játékokban a
"sporteszköz" nem egy egyszeru korhadt fadarab volt. A felhasznált tárgyak formája és
anyaga évszakonként és népenként is változhatott. Tavasszal a kalmükök egy kodarabot vagy
földcsomót tekertek körbe a vedlo állatok szoréve l. Az így elkészített labdaszeru tárgyat
"fehér kerek dolog" (cagaan monda) néven ismerték. Felváltva gyakorolták a két játékot:
tavasszal a cagaan monda és osszel a cagaan mod vált népszeruvé. Egy ido után kombinálták
a két típust, és az "új sporteszköz" egy állati szorökbe csavart fadarab lett, melynek neve
cagaan monda maradt.280 A kalmükök a tehén bokacsontját is alkalmazták a játék során, de
megjelentek a sporteszközök színes palettáján a török népek által gyakorlott játékokhoz
hasonlóan a domesztikált állatok egyéb csontjai és fogai is.281

2. 2. A kötélhúzó, a nemezhúzó és a nemeznyújtó verseny

A "kötélhúzó" (ols dees tataltsax), a "nemezhúzó" (širdeg tatax) és a "nemeznyújtó
verseny " (esgij sungax) hasonló szabályokon alapult. A versenyek szabályait Zorig
gyujtése282 , Kara György leírása283 és az Ocerki istorii kultury MNR-bol származó
információk284 alapján ismerhettük meg.
1.) A kötélhúzó-verseny (ols dees tataltsax):
A játékban két azonos számú csapat vett részt. A résztvevok feladata volt, hogy teljes
erobol a saját csapatuk oldalára húzzák a kötelet. Az a csapat szerzett több pontot, amelyik a
kötél-húzó harcban gyozelmet aratott. A gyoztes csapatnak a kötélhúzás során állva kellett
maradnia (mintegy láncszeruen).
2.) A nemezhúzó-verseny (širdeg tatax):
Két versenyzo állt egymással szemtol szemben. Egy közepes vastagságú, 50-60 cm
hosszú nemezdarab két végét tartották a kezükben. Azután felemelték, és elkezdték húzni.
Mindkét versenyzo a saját térfele irányába. A nemezt nagyobb erovel húzó versenyzo sokszor
képes volt a másikat a saját térfelére is átvonszolni. Az egyenlo erovel rendelkezo versenyzok
esetében az gyozött, aki képes volt elszakítani a nemezdarabot.
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3.) A nemeznyújtó verseny (esgij sungax):
Két fo mérte össze az erejét egy rof hosszúságú nemezdarabbal. A két versenyzo
felemelte a rof nemezt a két végénél, és megpróbálta vele elhúzni a másikat. Ha nagy ereju
emberek kezébe kerül a nemez, a verseny végén a rendkívül eros, préselt nemezanyag meg is
nyúlt. Ez mindkét fél dicsoségére vált.
A keleti népek között egyébként elofordult, hogy a kötélhúzó versenyeknek varázserot
és prófétai fontosságot is tulajdonítottak.285
Nem bizonyított, hogy a három verseny egyszeru eropróba volt-e, de az ellenkezoje
sem. Nyitott kérdés, hogy lehetett-e mögöttük kultikus tevékenység, vagy sem. Biztos
azonban, hogy a hagyományos mongol pásztorszállásokon a nemez rendszeresen szerepet
kapott, ha valamilyen jelentos családi eseményre készültek. (Például az esküvoi
szertartásokon.) A menyasszonyt fehér nemezre ültették a férje jurtája elott. A nemeznek
varázserot és mágikus funkciót tulajdonítottak. Hitük szerint ez boséget, gazdagságot és
termékenységet hoz majd az ifjú házasoknak. A termékenység jelének fogták fel azt is, ha a
nemezt feltekercselték, és kifelé állt a vége. A nemez gazdagságot eloidézo varázserejét
mutatta ki Kabzinska-Stawarz egy mongol mesében is, ahol a foszereplo jövobeli boldogulása
egy kis nemez darabon múlt. "Cevendorj Uvsz ajmakban lakott.
Egy napon rátalált egy kis négyzet alakú nemez darabkára, melyet hazavitt a jurtájába. Ettol
a naptól kezdve élete végéig gazdag ember lett."
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A nemezhúzás valószínuleg a nemezkészítési munkák végén került megrendezésre,
mely jelentette a ciklikus legeltetési munkák végét is. Ezután már csak a hús szárítása maradt
hátra, melyet a téli idoszak követett, ami egészen az újszülött jószágok világrajöveteléig
tartott. A nemezkészítés és az ehhez kacsolódó nemezhúzás valószínuleg a természet
körforgásának a szimbóluma volt.

3. A "rettegve szeretett" mongol ügyességi és szellemi játékok

3. 1. Az "ujjak hatalma" és a "találós kérdések ereje"

Minden év júliusában nádom (naadam) idején a mongol családok hatalmas lakomát
(nair) rendeztek, melynek során megszervezték az ünnep feladatait, és kituzték a gazdasági
munkák befejezésének idejét is.
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A díszebédet követoen azonnal belevetették magukat a jó hangulatú népi játékokba. Ahogy a
friss kumisz (ajrag)287 fogyott, úgy emelkedett a játékban részvevok hangulata is.
Eloször a "mutasd az ujjad!" (xuruu gargax) nevu ügyességi versenyben mérték össze
erejüket. Ezt követte egy speciális találós kérdés verseny, a dembeedex, amely rendkívüli
szellemi frissességet kívánt a résztvevoktol. A szellemi fáradságot végül egy férfias
"birkanyíró- versennyel" oldották.
Az "ujjak versenyében" résztvevoknek egyszerre kellett felmutatni bizonyos ujjaikat.
Amelyik versenyzo "erosebb ujjat" (nagyobb pontértéku) mutatott a másik felé, az nyerte meg
a versenyt. A játékot sokszor és rendkívül gyorsan ismételték egymás után. Az ujjak erejét
meghatározta, hogy a felmutatott ujjak milyen kapcsolatba vannak egymással. (38. ábra / a
melléklet 20. oldalán) Erre vonatkozóan könnyen megjegyezheto neveket adtak az ujjaknak.
Minden ujj jelképez egy állatot, egy tárgyat vagy istenséget. Az "istenség"-et jelképezo ujj
például erosebb, mint a "tyúk"-ot szimbolizáló másik, de a "fegyver"- nek nevezett harmadik
ujj egyenrangú lehet a rókával azonosított negyedikkel. Ha az utóbbiakat összemérjük, az
eredmény döntetlen. A "fehér hangyák"- nak nevezett ujjak viszont elpusztíthatják az "istenség
szobra"-ként tisztelt ujjat. A játék során a kisujj erosebb volt, mint a hüvelykujj. Az ujjak
elnevezése elso látásra nehézséget okoz az idegenek számára, és nem is mindig egyértelmu,
mert a játékon kívül, a hétköznapi életben ezeket a neveket soha nem használták.288
A szakirodalomból ismert "ko-papír-olló" nevu mongol játék szintén hasonló szabályokon
alapult.289
Az "ujjak játéka" nem aratott mindig osztatlan sikert. Egyesek szerint ezt a játékot
mindig is a rossz emberek kedvelték, és jellegébol adódóan összekapcsolták a
szerencsejátékokkal. A játék negatív megítélése nemcsak a szerencsejátékkal való
rokonságához kötheto, hanem ahhoz is, hogy közvetlenül Kínából származik. A mongolok
között mind a mai napig él az a nézet, hogy "minden, ami kínai, csak rossz lehet." 290
Az "ujjak játékai" közé tartozik egy speciális "találós kérdés verseny" (dembeedex).
Érdekes, hogy a mongolok ezt a típusú játékot a találós kérdések közé sorolják. A játékosok
feladata, hogy kitalálják az addig elrejtett ujjak számát. Mielott tippelnének, bemondják, hogy
"találós kérdés" (dembee). A játékot az is egyedivé teszi, hogy a résztvevok nemcsak
egyszeruen bekiabálják a becsült számot, hanem elotte hasonlatok segítségével részletesen
körülírják azt.
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A számokat a következo asszociációkkal helyettesíthetik: 1 = "egy az ötbol" (talyn
gants), 2 = "ketto, mint egy olyan csomó, mellyel a juhokat kötik meg fejés közben" (xolboo
xoyer), 3 = három, a cacal, ami a tej vagy kumisz öntését jelenti egy speciális lyukakkal
ellátott kanál segítségével (cacal guruu), 4 = "a négy, a "Vandan négyese", négyszögletes
batyu vagy négyszögletu kendo (Vandan döröv), 5 = "az öt, a sztyeppei vagy pusztai ötös"
(talyn tav), 6 = "a hat, száz embert vagy száz tugrikot jelent" (zuutal zurgaa), 7 = "hét, mint
egy korsó vagy kancsó" (dombon doloo), 8 = " a nyolc, egy összefonódott vagy összefuzött
nyolcas" (süljee naim), 9 = "kilences, mint egy kampó" (degee ios), 10 = "a tíz, egy gazdag
teljes tizes (delger arav), 0 ="a zárt ököl". A neveknek tájegységenként léteztek más
változatai is.
Az ujjak számának részletes leírása a kínai játékok között is megtalálható. Néhány név
a mongol elnevezésekhez hasonló, de a kínaiak komplikáltabb formulákat használtak, mint a
mongolok. Az elnevezések kifejezhetnek a játékostárs felé küldött rejtett üzeneteket,291 vagy
az adott versenyzo konkrét kívánságait.292
Janta-Polczynski leírásából tudjuk, hogy a kínaiak játéka nagyobb hangzavarral járt,
mint a mongoloké. A mongolok egy mélabús dallam ütemére játszottak, melyet két versenyzo
énekelt.293 Obrucsev (Obrucev) feljegyzése szerint a kínaiak hangosan kiabáltak és fogadtak a
játék alatt. Az idegennek olyan érzése támadt, mintha egy parázs vita, vagy egy durva
veszekedés közepébe csöppent volna, ami éppen verekedésbe fajult. A találós kérdést elvéto
játékosnak büntetésbol meg kellett innia egy ivócsészényi italt (2-3 dl.).294
A fenti speciális találós kérdésszeru versenyt (dembeedex) ugyanolyan idoben és
körülmények között gyakorolták, mint a "mutasd az ujjad!" (xuruu gargax) címu játékot.
A dembeedex-et viszont sohasem lehetett holdújévkor játszani. Kabzinska-Stawarz
adatközloi ezt azzal magyarázták, hogy a játékhoz kapcsolódó rossz elojelek nem illenek a
cagaan sar emelkedett hangulatához. A dembeedex-hel kapcsolatos negatív érzések a játék
találós kérdés jellegével is magyarázhatók.
Érdekes, hogy a 20. század végétol Mongóliában megváltozott a rejtvényekhez, a
szórakoztató vetélkedokhöz való hozzáállás. Általános vélemény manapság, hogy a modern
muveltségi és szórakoztató rejtvények szimpatikusak a mongolok számára, és semmiféle
negatív erovel nem kapcsolhatók össze. Ez a vélemény már számos szakirodalomban is
napvilágot látott.295 Ugyanakkor sokan továbbra sem hisznek abban, hogy a modern
rejtvények elosegítenék az emberi tudást, az elme fejlodését. A mongolok nem állnak egyedül
a rejtvényekkel és a találós kérdésekkel kapcsolatos ellenérzések megfogalmazása terén.
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Számos nép hagyományrendszerében elevenen él a találós kérdésekkel szemben
kialakult ellenérzés az ünnepek vonatkozásában, például születésnapokon vagy holdújév
idején. Elotte és utána viszont az ilyen játék egyenesen hozzájárult ahhoz, hogy fenntartsa a
természet termékenyíto eroit, sot megakadályozza a természetben eloforduló gonosz erok
munkálkodását. A pásztorok kultikus eredetu hagyományrendszerében is megmaradt ennek a
szokásnak

nyoma.

Hanyagolták

az

ilyen

típusú

játékokat

a

hasznos

növények

szárbaszökkenésekor, amikor megjelentek a fiatal hajtások. Attól tartottak, hogy a
rejtvényekhez és a találós kérdésekhez kapcsolódó rossz szellemek ártani fognak nekik.296
Szándékosan nem gyakorolták a játékokat holdújév idején sem, amikor hitük szerint a
természet és világegyetem végre rendezodni látszott.297 Az idosebb mongol pásztorok még ma
is hisznek abban, hogy ezeknek a játékoknak a gyakorlása holdújévkor "megállíthatja az idot",
és

a

"világ

rendje

felborul".

Megállíthatatlan

események,

szörnyu

katasztrófák

következhetnek be. Kabzinska-Stawarz adatközloinek információból tudjuk, hogy az idosebb
mongolok soha nem adják tovább a tudomásukra hozott rejtvényeket és találós kérdéseket.
Hitük szerint, "aki megteszi, hamarosan megvakul". Aki túl sok találós kérdést tesz fel
életében, nagy árat kell fizetnie, mert hamarosan "megáll számára az ido". A meg nem
válaszolt rejtvények és találós kérdések még rettenetesebb kárt okozhatnak…298
A mongol ember mégis rendkívül vonzódott és vonzódik ma is a játékokhoz. A
legfontosabb családi és társadalmi események elott gyakorolták a legveszélyesebbnek tartott
játékokat is, az esemény idején viszont nem is gondoltak rájuk.
Az "ujjak játéknak" számos formája vált ismertté a mongol népek körében. Ezek közé
tartozott a "fogd meg a mutató ujjat!" (xoromxoi xuruu) címu játék, amelyet még egy találós
kérdéssel is nehezítettek.
A zahcsinok (zaxcin) "mit jelent az egy?" (nig yu be) néven ismerték. Ez egyben
eropróba is volt. Az egyik játékosnak meg kellett ragadnia a másikat a mutató ujjánál olyan
erosen, hogy az ne tudjon kiszabadulni. Ehhez hasonlóan találós kérdéssel kibovített játék a
"találd meg a középso ujjat!" (duund xuruu). Az egyik résztvevonek "meg kell találnia" társa
középso ujját, melyet a másik kosárkaszeruen összefont ujjai között rejtett el. A kötelezoen
feltett kérdésre: "mi ez?", a partnernek kellett megfelelnie, majd o vette át a kérdezo szerepét.
Érdeklodnie kellett a másik jövetelének céljáról és az eddig megtett képzeletbeli útjáról. A
kérdezo megragadta társát annak mutatóujjánál. Végül egy sor találós kérdést tett fel a
középso ujj felmutatása után. A kosárkaszeruen összefont ujjak leginkább a jurtához
hasonlíthatók. Így is írták körbe, amikor megválaszolták a "mi ez?" kérdést.
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A játékosok közti párbeszédbol kiderült, mi is van a jurtában ("tuz, só, teve, kutya",
egy tükör, és egy ort álló "képzeletbeli boszorka" borvakaróval, valamint egy "pózna", amihez
kiköthették a lovakat). Szerepet kaptak a játékban a termékenységi szimbólumok a Nap, a
Hold és a Földanya is.299 A játékban szereplo valamennyi tárgy és motívum varázserovel
rendelkezett, és közvetíto funkciót látott el a hagyományos holdciklushoz kapcsolódó
ünnepkörben.

A kérdésre válaszoló játékos összekapcsolta az általa elképzelt utazás

bonyolult és hosszadalmas részleteit. Mesélt többek között: "egy kán gyermekérol, aki
beledobott egy egész hegyet a kútba, aztán elment trágyát gyujteni. Ez akkor történt, amikor
néhány bárány a hegy lábánál legelt, a többiek pedig a hegy tetején remegtek a hidegtol. Egy
1 éves teve ugrándozott, a torgut gyerekek pedig önfeledten játszottak. Tea forrt a lábosban.
Az emberek a nagy melegben legyezték magukat a sapkájukkal. Az egyik menyecske éppen
felkelt, a másik menyecske akkor már felöltözött." A látszólag hosszadalmas, sot követhetetlen
történet azzal zárult, hogy "ezalatt a vadteve annyira rugdosott, hogy eltörte az arany
patáit".300 A kíséro párbeszéd a játék egy másik típusában nem az események
változatosságára, hanem az adott nép természetes környezetének, hazájának leírására
összpontosít (az állatokra, a hegyekre, a tavakra, a madarakra).
A fentiek során ismertetett "találd meg a középso ujjat!" és a "fogd meg a mutató
ujjat!" címu játékok foként gyermekjátékok voltak. A dembeedex és a xuruu gargax viszont
foleg a felnottek szórakozását szolgálták. Kabzinska-Stawarz legtöbb informátora az utóbbi
játékokat egyenesen a "férfijátékok" közé sorolta. A nok részvételét elképzelhetetlennek
tartotta, de azt is, hogy a mongol hölgyek va gy lányok önmagukban, férfiak nélkül játsszanak.
Janta-Polczynski leírása alátámasztotta Kabzinska-Stawarz megfigyeléseit.301 Az információt
kiegészítette azzal is, hogy a mongol népek játékhagyományában eltérések is megfigyelhetok.
A halháknál az "ujjak játékait" foleg felnottek gyakorolták. Az ojrátoknál azonban a
gyermekek körében vált népszeruvé.302

3. 2. A mongol dominók (a "kavics játékok")

Ezeket a játékokat nem a hagyományos kavicsokkal, természetes kövecskékkel
játszották, melyek Mongólia földjében olyan "boségesen elofordulnak". A mongol játékok
terminológiájában mongol dominóknak (kavics játékok) nevezték azokat a lapos, négyzet-,
vagy téglalap alakúra csiszolt csontdarabokat, melyek leginkább a ma is használt dominóra
emlékeztetnek.303 (39. ábra / a melléklet 21. oldalán)
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A nomád pásztorok a jurta építés (ger barx) szokása után "jurta építési játék"- nak (ger
barx togloom) nevezték el.304
Az osi játék ma is él. Jelenleg azonban a csont és a fadominókat gyári eloállítású
termékek helyettesítik, melyeket vörös- feketére vagy vörös-fehérre festenek. A már említett
karakorumi ásatások darabjai között találtak ilyen jellegu csontjátékokat is.305
A "jurta építés" a nomád pásztorkodásból élo mongolok számára természetes
folyamat. (40. ábra / a melléklet 21. oldalán) A "jurta építési játék" a faragott "kavicsok"
(csontok) egy adott alakba rendezését jelentette. A játékban rendszerint a kirakott alakzat
csúcsán lévo faragott csontdarab a legértékesebb, a legalsó pedig a legértéktelenebb.
A xorol nevu mongol "kavics játék" (csiszolt és faragott csont) a mongolok egyik
legnépszerubb szórakozása volt. Feladata, hogy emlékeztesse az embereket a történelmükre.
Akadnak olyanok is, akik Dzsingisz kánnak, mások Buddhának tulajdonítják a játék
megalkotását.306 A ciklikusság (xorol) a kötelezo újévi játékok közé tartozott. A játékot a
Góbi középso területein "tizenkét év" (arvan xoier jil) néven ismerték.307 (41. ábra / a
melléklet 22. oldalán)
A játékosok kezükbe fogták a szimbolikus jelentéssel rendelkezo csiszolt formájú
"kavicsokat" (csontokat). A meghatározott formájúra faragott és dominószeruen kirakott
"kavicsok" az állatéveknek megfelelo 48 állatot szimbolizálták. "Egy év az egéré, amely
értékes dolgokat oriz a hasában. A másik év a nagyszarvú tehéné, ami nagyon szereti a
gazdáját. Egy év a tigrisé, ami sokat ad a kényelemre, és ami az erdokben él a hegyeken túl.
Egy év a hosszú fülu nyúlé, ami a világot körbefutja. Egy a gyors, tarka sárkány éve, ami esot
hoz az embereknek. Egy év a színes barna kígyóé, ami lakatlan vidékeken tekereg. Egy év a
kerekpatájú lóé, ami ragaszkodik a gazdájához, amire a gazdájának mindig szüksége van.
Egy esztendo a kosé, ami megtölti utódaival a dombos vidéket.
Egy a majom éve, ami mindig az embert utánozza a Földön. Egy év a kut ya éve, aminek
kiáltása mindig a vendéget jelzi. Egy év a disznóé, ami megérzi és jelzi a gonoszt." 308
Az állatok ciklikus jelképrendszere mellett azok a dolgok is rákerülhettek a faragott
csontdarabkákra, melyek egyszeruen csak kedvesek voltak az emberek szívének (buddhista
jelképek, mitikus madarak, szerencse-amulettek). Ez utóbbiak közé tartozott maga a "jurta"
vagy "kereksátor" (esgij ger) és a "jurta építési folyamat" is, mely fontos része volt a játéknak.
Ez a játék is a holdújév ünnepéhez kötodött. (A pásztorszállás állandó költöztetése nemcsak
szimbolikusan, de a valóságban is, bekövetkezett.)309
A mongol jurta a xorol állatfiguráihoz hasonlóan egy jelképes idoméro eszköz is volt.
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Ha a kereksátor szerkezetét tekintjük, akkor a belso teret felülrol lezáró tetogyuru (tóno) úgy
viselkedik, mint egy idoméro szerkezet. A ciklikusságot (xorol) a jurta tetogyurujével
azonosították. A kereksátor a Naphoz hasonlóan funkcionált. A Nap és az árnyék kört leíró
ciklikus mozgása késztette a mongolokat arra, hogy 24 felé osszák a napot. Minden játék
során egy megelevenített állat is helyet kapott az óraszámlapjához hasonló 24 felé osztott
egységben. 310

A jurta azonban nemcsak az ido mérését, hanem a Világmindenséget is

jelképezte.311 A kereksátor szerkezete holdújév idején a teremtés elsodleges aktusára is utalt. A
játékos jelképesen részt vett a holdújév ciklikus periódusában, és így "visszarepülhetett, ha
csak egy játék erejéig, is az osi idokbe". A számoknak különösen fontos szerep jutott ebben a
játékban. Ezek közé tartozott a 60, mivel ennyi "kavics" (faragott csont) szerepelt benne. A
második meghatározó szám a 48, ami megegyezett a játékban szereplo állatok számával. A
dominószeru xorol végén a játékosok "12 jurtát építettek fel" a "kavicsok"-ból. Valamennyibe
5-5 "kavics"- nak kellett kerülnie. A holdújév idején a hagyomány szerint legalább 12 xorol
lejátszása szükséges. A magas részvételi arány miatt az ünnep alkalmával nem ritkán 60 xorol
is lejátszásra került.312
A játék motívumai régiónként változtak. A játékban a ciklikusságot (xorol) ábrázoló
ko bírt a legnagyobb értékkel. Ez a lámaizmus hét legfontosabb jelképének egyike, a
Világmindenség szimbóluma. Nagyrabecsülték a "kívánságok kövét" ábrázoló "kavicsot"
(zendeme, zendemene, zumbe), valamint a tuz jelével ellátott faragott csontocskát (norobo,
norov, norbu, chindi)313 Az ero jelképeiként alkalmazták a játékban a "kagyló", a "gyozelmi
zászló" (jantsan) szimbólumait, valamint a Garuda madarat.314 Máshol a boldogság jele az
ölzii,315 az "oroszlán" vagy a "szvasztika" is felbukkant. A jelek számát növelte, hogy
helyenként a jurta egyes részeinek szimbolikus alakja is rákerült a játékban résztvevo faragott
csontdarabokra. Minden "kavicson" szereplo motívumhoz kapcsoltak egy-egy magyarázatot
is, melyet Szühebatar (Suxbatar) elemzése alapján ismertünk meg:
1.) a ciklikusság jelképe a tetogyuru volt, 2.) a játékban feltuno oroszlán figura "a jurta
falához bújik", 3.) a Garuda szárnyai a tetogyuru és a falszerkezetet biztosító rácsfal közti
kapcsolóelemeket jelképezi, 4.) a szerencse szimbólum (ölzii) az ajtót és a kötélelemet
jelképezte. Összességében elmondható, hogy a lámaista jelképek a buddhizmus erejérol
tanúskodtak még ezekben a játékokban is.316
A pásztorok hite szerint, ha valaki elnyeri a játékban a "kívánság kövét", annak az
élete 12 évvel lesz hosszabb. Aloeva leírása alapján tudjuk, hogy nemcsak a zendeme rejtette
magában ezt "a hatalmas életigenlést", hanem valamennyi játék.317

88

A xorol menete a játék idejétol és a résztvevok korától is függött. Ha a xorol holdújév
elotti napra esett, mindig a legidosebb kezdte a játékot. Ha az ünnep második vagy harmadik
napján játszották, akkor mindig a gyermekeké volt az elsobbség. (A 20. század második
felében ezt már egyre kevésbé tartották be. A halháknál viszont máig megmaradt ez a
hagyomány.)318
A xorol tilalmas játéknak számított holdújévkor, osszel és nyáron. Az oszi és nyári
játékok tilalma abból fakadt, hogy "nem akarták feldühíteni a sárkányt" (buddhista motívum),
melynek képe szintén szerepelt a "kavicsok" között. A másik veszély forrását abban látták,
hogy kihívhatták maguk ellen a viharért felelos természeti eroket. A gyermekeket különösen
óvták a játékoktól, nehogy megsértsék a "kavicsokon" szereplo állatok lelkét.319
Az ölzii nevu játék a xorol-hoz hasonló, dominószeru szabályokon alapult. Bár nem
volt olyan népszeru, mint a xorol. Kabzinska-Stawarz adatközloitol tudjuk, hogy ezt a típusú
játékot foleg a Góbi-sivatag keleti részében élo népek gyakorolták. Namjildorj hozzátette,
hogy Dzavhan megye területén is rendkívül kedvelték szerencséthozó jellege miatt.320
A hasonlóság a xorol és az ölzii között a "jurtaépítésben" és a résztvevok számára
eloírt alapelvekben állt. A fent említett mongol naptári rendszerben megismert állatok itt nem
szerepeltek. Helyettük más állatok kerültek a "kavicsokra", mint például a "hattyú", a
"vadliba", a "páva", a "kacsa", a "fácán", a "teve", a "zerge", a "hegyikecske", a "patkány", az
"oz", a "tigris" és a "párduc", valamint egy "vadember". A mongolok a természet
ajándékaként tekintettek ezekre az állatokra és élolényekre. Jelenlétük az erdokben, a pusztán
és a hegyekben az élet biztosítéka volt. A pásztorok hite szerint ezek az állatok az emberek
segítoi, ezért nagy tiszteletet érdemelnek.
A fent említett vadmadarak és állatok feltuntek egy harmadik, az uicuur nevu kavicsos
játékban is. A többi játékhoz képest csak annyi eltérés található, hogy itt a figurákat nem
faragott csontokra, hanem papírra vagy falemezre festették. A figurák általában színesek
voltak. A legtöbb pontot az "oroszlán" érte, a legkevesebbet a "madarak".
A figurák között közepes értéket képviseltek a "nyúl", a "szarvas", az "oz", a "patkány" és a
"párduc". Az uicuur nevu játékban nem létezett vadász figura. Kabzinska-Stawarz adatközloi
nem kötötték a vadászathoz, sot állították, hogy semmiféle kapcsolat nem lehet a játék és a
vadász tevékenység között. A pásztorok még ma is úgy vélik, hogy oseik csak annyi állatot
öltek meg, amennyi az életben maradáshoz szükséges volt. A vadászat öröméért soha nem
öltek, emiatt maradhattak boldogok. A játék boldogság és jólét teremto funkciója miatt
kapcsolódhatott a holdújév mágikus jellegu szokásaihoz. 321
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Ivanov néprajzi leírásából tudjuk, hogy az uicuur figuráihoz hasonló játék a burjátok
között is létezett. Neve a "vadmadarak játéka" (šubuuny naadam). Ez a játék a vadászat
praktikáit mutatja be, valamint az összefüggést közte és a vadászmágia között.322
A különbözo népek játékértelmezése mellett eltéréseket fedezhetünk fel a "kavicsos"
játékokhoz fuzodo szerencse és szerencsétlenség képzetek tekintetében is. A dominószeru
"kavicsos játékok" érdekessége, hogy egyes népek kifejezetten a gonosz játékának
minosítették (ojrátok), míg más népek a boldogság zálogát vélték felfedezni benne (halhák).
Az ojrátok szerint a kavicsos játékot gyakorló emberek boldogtalanná váltak és
elszegényedtek. Erre a jelenségre már a híres utazók, mint például Marco Polo és Potanin is
felfigyeltek.323 A hiedelmek szerint a játékok megakadályozták még az állatszaporulatot is. A
halhák viszont erosen hittek a "mongol dominók" varázserejében, és védelmet reméltek tole
az állatbetegségek (foleg a himlo) ellen. A Kabzinska-Stawarz által gyujtött adatok szerint a
dominószeru, faragott csontocskákon vörös pöttyöket találunk. A pásztorok ezeket a
kiütésekhez hasonlították. A himlot egy öregember, a "virágos ember" (ceceg övgön)
jelképezte. "Amikor ez ez öregember meglátja, hogy dominóval játszunk, megsértodik.
Önteltnek és gúnyosnak tartja a játékban résztvevok viselkedését, emiatt elmegy. Így a játék
segítségével megelozheto a járvány." - jegyezte le Kabzinska-Stawarz egy adatközlo
információját a dominón található pöttyök eredetérol. 324 A játékhoz fuzodo pozitív érzelmeket
csak növeli, hogy a holdújév vonatkozásában semmiféle tabu nem alakult ki körülöttük. Sot az
állandóság biztosításához feltétlenül szükségesnek tartották. (A ciklikusság, a természet
rendjének követése, a pásztorszállásokról való költözés és az ezt szimbolizáló jurta építés
miatt.)
Elgondolkodtató, miért oszlik meg oly erosen a mongol népek véleménye errol a
játékról. Mindenekelott kínai eredetében kell keresnünk a választ. Ahogy ezt az "ujjak
játékainál" is láttuk, a "minden, ami kínai eredetu, csak rossz lehet" mondat valamennyi kínai
játékra rányomta a bélyegét. Kínában a játékok szülohazájában a dominó az egyik legrégebbi
szórakozási forma volt.
Ráadásul ismerték a jövendomondáshoz és a sorshúzáshoz fuzodo kapcsolatát is.
Emiatt gyakorolták szívesen a mongolok is holdújévkor a többi mágikus ereju tevékenység és
mulatság között.325
A dönto szerepet a dominó megítélésében a legendák játszották. E játék születéséhez
drámai történeteket kapcsoltak. Egy régi történet szerint egy öreg kínai készítette az elso
dominókat fia csontjaiból.
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A fiú halálának története több változatban is elterjedt: 1.) tengerbe fulladt, 2.)
éhenhalt, 3.) saját apja ölte meg, aki nem tudta elviselni, hogy az éhínség miatt csonttá
soványodott fia utolsó erejét is elveszítette. A legenda szerint az öreg, amikor a dominókkal
játszott, úgy érezte, fia tovább él a játékban. Léteztek olyan változatok is, melyek nem egy
apa és a fia történetét beszélték el, hanem egy hu kutyáról, esetleg egy jó barátról tettek
említést. (A kínai eredetu játék születése körüli drámai hatást tovább fokozták azzal, hogy
születését nemcsak egy nyomorúságos körülmények között élo apa tragédiájához kötötték,
hanem nyerészkedésbol elkövetett gyerekgyilkosságként állították be. Mondván a nyomorgó
apa az elso dominót fia csontjaiból készítette, és ebbol mérhetetlenül meggazdagodott.) A
halháknál már megemlített piros pöttyös motívum bizonyos történetekben szintén szerepet
játszott. Ezekben a fiú halálát himlo okozta, és ennek emlékére jelölte meg apja a dominókat
piros pöttyökkel. A halott fiú 12 éves életkorát jelölte a dominón szereplo legmagasabb
pontszám. 326
A mongolok a játék szabályait a kínaiaktól sajátították el. A kínai dominó eredetileg
32 darabból állt. A dominókat kétfelé osztották: a "civilek" és a "katonák" csoportjára. A elso
csoportban

lévo

dominókon

olyan

jelzések

voltak,

melyek

a

Világmindenséget

szimbolizálták. (A mongol dominó, ahogy a fentiekben már leírtam, 60 darabból áll.) A játék
darabkáin itt is feltuntették azokat a jelképeket, melyek a naptári idore és a világ szimbolikus
újrateremtésére vonatkoztak.
A kínai dominó szimbolikájára itt nem szeretnék kitérni, mert az már túl messzire
vinne minket a mongol játékoktól. Inkább a kínai és a mongol dominó különbségeire és
hasonlóságaira térnék át. A legfontosabb különbség, hogy a kínai dominóban 3 pontos jelölés
van, ame ly nincs meg a mongolban. A hasonlóság a szabályokban öltött testet. A 12 pontos
dominót Mongóliában az úgynevezett "szvasztikás" (xas)327 dominók helyettesítették. A
"szvasztika" ábrájáról már Kon is tett említést.328 Kabzinska-Stawarz adatközloitol azt is
tudjuk, hogy a mongolok azért helyezték a "szvasztikát" a dominóra, hogy erofölényüket
szimbolikusan is kifejezzék a kínaiakkal szemben. 329
Érdekes jellegzetesség figyelheto meg a kínai eredetu, majd mongollá vált dominó
játékok vonatkozásában, ez a játék közben használt ráolvasási formula. Kínában fejlesztették
ki, de Mongóliában is alkalmazták. Amikor a játékos éppen lerakott egy dominót, egy
metafora vagy egy jóslat hagyta el a száját.330
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3. 3. A mongol sakk

Belso-Ázsiában a török-perzsa hagyo mányokra visszatekinto sakk szintén közkedvelt
játéknak számított. Foleg a hosszú, téli estéken, amikor farkasordító hideg uralkodott a tájon,
a férfiak szívesen játszották egy-egy pohár kumisz vagy pálinka társaságában a sakkot vagy a
csontjátékokat. A sakk szabályai semmiben sem különböztek az Európában ismert szellemi
játék szabályaitól. Érdekes azonban, hogy a figurák gyakran vették fel a buddhista mitológia
világából jól ismert személyek karakterét.
Ez a játék nagyon népszeru, korábban a mongol hercegek és lámák játékaként
ismerték.331 Bizonyos kutatók szerint a mongolok Dzsingisz kán idején találkoztak a játékkal,
talán a turkesztáni kapcsolatoknak köszönhetoen. 332 Mások ezt a 15. századra333 vagy a 16.
századra334 teszik. Találkozhatunk olyan állítással is, hogy a mongolok voltak azok, akik
megmutatták a játékot a törököknek,335 de azzal is, hogy ok találták ki. 336 Ezeket a
feltevéseket azonban nem támasztják alá adatok. A játék prototípusa valószínuleg egy
chaturanga nevu indiai játék volt. Fenmaradt a neve a korábbi idokbol egy másik játéknak is,
melyet ashtapada-nak hívtak.337
A lámák általában a játék mesterei voltak. Ezt az európai utazók is alátámasztották,
akik gyakran meghajlásra kényszerültek gyakorlott ellenfeleik elott. Megjegyezték a
különbséget a mongol és az európai sakkszabályok között.338 Pozdneev szerint csak a
magasabb rangú lámák játszhattak, másokat a játék miatt büntetéssel fenyegettek meg. 339
A sakkjáték szenvedély elérte a pásztorok jurtáját is. Nem minden pásztor jutott hozzá
természetesen, mert egy csontból vagy fából faragott sakk-készlet igen drága volt.
A legenda szerint, "volt egy Zhargal nevu pásztor. Nyolc négyzetre osztotta jurtáját,
melyben a nyolc fia lakott. A férfi maga 64 éves volt (64 négyzet). Két fegyverrel védte meg az
állatait. Zhargalnak volt egy okos, vörös juhász kutyája, aki nem félt a vadállatoktól, két
rendkívül gyors, fáradhatatlan lova és két büszke tevéje. Minden ember tisztelte Zhargalt,
mert járta az országot, és megtanította az embereket sakkozni." 340
A tömeggyártás elott minden egyes sakkfigura remekmunek számított, mert
igyekeztek a fából, kobol, csontból faragott bábuknak természetes vonásokat kölcsönözni.
Egy készlet tartalmazta: a vezeto (nojon), az úgynevezett bers a királyno megfeleloje,
melynek kutya- oroszlán- vagy tigris formája volt Mongóliában. A gyalogok általában gyerek,
vadász, katona, birkózó, vagy kutya illetve tyúk formájúak lehettek.
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A játékosok megkülönböztetésére két fafajtát, vagy két eltéro színu (világos és sötét)
köveket használtak egy készleten belül. A fa figurákat és gyalogokat pirosra-sárgára, vagy
zöldre-pirosra festették.
Camman kihangsúlyozta, hogy dinamikus figurákat állítottak szembe statikusakkal,
állókat fekvokkel, hím állatokat nostény állatokkal, nemzeti viseletbe öltözött embereket
olyan figurákkal, akik külföldi ruhát hordtak. A jót megtestesíto férfialakokat szembeállították
a gonosz noalakokkal, de gyakran szerepeltették az oroszlán és a tigris, valamint a sas- nyúl,
páva-tyúk típusú figurákat is.341
Camman szerint342 a játék egyik oldala egy szellemet, hatalmat és jót képviselt, a
másik oldala az anyagi dolgokat, rosszat és a gonoszt. A sakktábla hatalmat jelentett, ami
irányította a "férfi világát". A mongol pásztorok ma a sakkot egyfajta csataként egy háború
imitációjaként fogják fel. 343
Tylor szerint a játék antropológiai magyarázata és a háború imitációja is helytelen, a
játék egy rituálé, osi rítusok és mítoszok relikviája.344 Az elképzelés, hogy a játék a háború
imitációja, még mindig számos követore talál, például a mongol játékkutatók között. Egyesek
szerint a sakktábla egy pásztor-táborhely, a játék pedig két pásztor vitája.345
A sakk, csakúgy, mint a bokacsont játékok, kötelezo idotöltés volt a holdújév (cagaan
saar) idején. Az ido ciklikus körforgásában az újév a visszatérést jelenti az eredeti dolgokhoz.
Minden újra kezdodik, és a múlt visszatér a mítoszokon, rítusokon, és játékokon keresztül. A
pásztorok szerint ez a világ keletkezése egy csatával indult. A jó és a rossz harcolt a határos
területekért.346 Az ég és az alsó világ harcolt az isteni létért. Az ember teremtését az istenek
harca kísérte, mely a föld és az ember születése elott létezett, és hozzátartoztak a kozmikus fa
gyümölcsei.347
Ma a mongolok szerint a sakk egy bölcs és jó játék, mely boldogságot hoz. Pozitív
megítélése a sakk eredetéhez kapcsolódik. Az egyik mesében például van egy arab király, aki
azt parancsolja népének, hogy találjanak ki egy játékot, mely gondolkodást igényel. A
bemutatott játékok közül a sakkot választotta. A feltalálót pedig bokezuen megjutalmazta.
Innen ered az a népi bölcsesség, hogy, aki sakkozik, az egyszer majd meggazdagodik.
A különbözo mesék szerint a sakk gyozelmet is arathat a halál felett. Ezekben a
mesékben mindig szerepelt egy gonosz uralkodó, aki szenvedélyes sakkjátékos volt. Ha
megnyert egy játszmát mindig lefejeztette az ellenfeleit. Egy pásztor azonban jobb játékosnak
bizonyult, a játszma végén rávette az uralkodót, hogy hagyjon fel az értelmetlen öldökléssel.”
Ez a mese széles körében ismert a halha mongolok és a burjátok körében is.348
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4. A kisebb "gyorsasági versenyek"

4. 1. A teve verseny

A teve verseny (temeenij uraldan) hagyománya a mongol kultúrában nem bizonyított.
A pásztorok többségének véleménye szerint a teve verseny egyike a legújabb
versenyszámoknak. Tudomásuk szerint az ilyen jellegu versenyeket csupán a 20. század
közepétol gyakorolták. Ráadásul az említett versenyszám csak a kisebb közigazgatási
körzetekben vált népszeruvé, az országos versenyjátékok alatt már csak a tradicionális
sportágak köszöntek vissza. A teve versenyeket mindig a nemezkészítési munkák és az ehhez
kapcsolódó ügyességi játékok: a nemezhúzó, a nemeznyújtó- és a kötélhúzó versenyek
elozték meg. A Góbi-sivatagban a legnépszerubb népi játéknak tartották. Lebonyolítása a
lóversenyek izgalmát idézte. 15 km-t rendszerint 40-50 perc alatt tett meg egy felkészített
jószág. Percenként 326-405 m-t is "vágtázhatott". A legkedvezobb életkor a tevék
szempontjából a versenyzés számára a 3-14 éves idoszak. Ömnögoviban Mandal-Ovó
Dundgoviban Delgerhangaj lett a versenyek fo színhelye.349

4. 2. A "futóversenyek" a történelmi múltban

A sztyeppei nomád eredetu tibetiek gyalogos futárairól (güjcs) már a Kr.u. 1024-ben
született buddhista szerzetes, Milarépa életrajzából értesülhettünk. A tibeti futárok élelem,
folyadék nélkül, transzállapotban hatalmas távolságokat tudtak megtenni. Az a hír járta, hogy
valaha maga a varázslómester futott így étlen-szomjan, napok alatt többhavi járóföldet hagyva
maga után. Az ámokfutók ugráló mozgása összefügg a nehézségi ero legyozésével.
Az úgynevezett lungompák, a meditációs gyakorlatokkal futásra készülo szerzetesek
látszólag inkább repültek, nem pedig futottak a földön. Tibetben egyes varázslók és
szerzetesek kitartó gyakorlás után juthattak e csodálatos képesség birtokába.
Valószínu, hogy tibeti mintára vált közkedveltté a mongol fejedelmek udvarában a
gyalogos futárszolgálat (güjcs) a 17. századtól, a lámaizmus felvétele után.

(Ahogy

ezt

már a disszertáció I./1. fejezetében kifejtettem a mongolok a lábbal végzett sportágakban nem
bizonyultak túl sikeresnek. Éppen emiatt érdekes a sivatagos területeken kialakult
futárszolgálathoz kapcsolódó futóverseny. Ezt a sportágat a szükségszeruség hívta életre,
mivel a nagyobb kiterjedésu sivatagi területeken bizonyos idoszakokban nehezen lehetett
átkelni.)
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Bár a gyalogos futás nem tartozott a népszeru sportágak közé. Kialakulása mégis
szükségszeru volt, a Magyarország területének tizenhatszorosával rendelkezo országban,
melynek jelentos részét sivatag borítja. A nagy távolságok leküzdése sokáig áthidalhatatlan
problémának látszott. Az alacsony társadalmi helyzetu futók azonban hamar felismerték, hogy
izmos lábukkal "könnyen nagy karriert futhatnak be", és ezzel változtathatnak társadalmi
helyzetükön. Az utolsó bogdogegen gyalogos futáráról, a "Fölség poroszkájáról" (Bogdin
dzsoró), a futó Dzsüngünrol (Güjdeg Dzsüngün) és a dundgovi Gyors Gendenrol (Hurdan
Genden) még ma is megemlékeznek a népdalokban. A "Fölség poroszkája" a mai
rendormotorosok tisztét látta el, akik egy-egy külföldi politikus érkezésekor, annak kocsija
elott száguldanak. Azt mesélik, hogy Hurdan Genden több mint hetven évesen is jó eroben
volt. Fiatalon versenyt futott egy farkassal, aminek a tétje egy bárány volt. Majd lehagyta
versenyben gazdája jó eroben lévo versenylovát.350
A közép-ázsiai üzbégeknél351 szintén ismerték a gyalogló versenyeket, a versenyfutást
vagy a gyaloglást (batba). A speciális gyalogfutást a kánok idején honosították meg. A futás
eredetileg nem az öncélú szórakozást szolgálta, hanem egyfajta kényszeru szolgálatot
jelentett. A helyi uralkodók ezzel a futással helyettesítették a mai légipostát. A gyalogfutár
inkább az életéért futott, semmint értékes jutalomért. Ha nem ért szintidore a megjelölt
célállomásra, uralkodója parancsára korbáccsal vagy ostorral megbüntethették. Súlyosabb
késésért levágathatták orrát, fülét vagy esetleg megszabadíthatták a nyelvétol. A
gyalogfutárnak egész esztendoben kituno eronlétben kellett lennie, emiatt nehéz hegyi terepen
70-100 versztányi kellett gyalogolnia minden nap.352

4. 3. A sielés vagy a "hótalpazás"

Okladnyikov orosz régész által feltárt szibériai sziklarajzok a neolitikum korából már
arra engednek következtetni, hogy a térségben, legalábbis az észak- mongol terüle teken
biztosan gyakorolták az úgynevezett sítalpazást és hótalpazást. (42. ábra / a melléklet 22.
oldalán)
A sportág technikája az évszázadok során nem sokat változott. Még a 20. század elején
is lóbor bevonatú fadarabok segítségével készítették el a lécek többségét, ami szormentén
siklott, ellenében pedig fékezett.

Az urjanhaj vadászok még ma is hasonló sítalpakon

közelítik meg a kiszemelt rénszarvas csordákat. Az Altaj-hegységben a török nyelvu tuvák
nem lóborbol, hanem a jóval finomabb rénszarvasborbol készítették el sítalpaikat.
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(Nyugati típusú síversenyeket, kijelölt pályán csupán a 20. század harmadik
évtizedétol rendeztek, de csak korlátozott számban, foleg a jurta-központok körzetében.)

4. fejezet: A vallási eredetu cam tánc története és funkciója
a buddhizmus kialakulása után

1. A cam tánc fejlodésének története

Tibetben az oskor óta rendeztek misztériumjátékokat, melyek során díszes maszkokat
viseltek. Az év bizonyos ünnepnapjain eloadtak ilyen maszkos táncjátékokat. Emellett
akadtak még úgynevezett varázsceremóniák, ahol hasonlóképpen maszkokat alkalmaztak. A
játék feltehetoen a legosibb termékenységi és varázsrituálék maradványa.
A maszkos táncjátékokat az újév, a tavaszi ünnepek és a napforduló alkalmából
rendezték meg. 353
A bon vallásban, vagyis a lámaizmust megelozo pogány vallási rendszerben az újévi
táncok a gyoztes, diadalmas és a jó erok szimbólumainak számítottak a gonoszsággal
szemben. Úgy mutatták be oket, mint a közelgo tavasz gyozelmének szimbólumát, ami fellép
a sötét erok ellen, a hosszú tibeti tél idején. Az újév alkalmával embert és állatot is áldoztak,
hogy biztosítsák a szellemek és a démonok jóindulatát az újesztendoben. Egy régi tibeti (bon
valláshoz kötheto) misztériumjáték a "vörös tigris tánca" néven vált ismertté. Egy má sik osi
tánc: "a fehér démonok tánca". 354
A cam egy Indiából származó katartikus jellegu táncmuvészet, melyet a késobbi
utazók az "ördög táncának" hívtak. Ezer évvel ezelott jutott el Tibetbe egy szerzetes,
Padmaszambhava segítségével.355 A nagy tudású szerzetes látványos gyozelmet aratott a bon
vallás démonain. Padmaszambhava "vezette be a buddhizmust a világ tetején", és
megalapította a Szamje kolostort Kr.u. 779-ben Tibetben. 356 A tibeti Szamje kolostor
felavatásakor mutatták be eloször a cam táncot, amikor meghívták a híres indiai szentembert,
Lovon Badamjunait. Ebbol az idobol származnak a cam tánc elso emlékei, Nyambdeyan
hagyományos tanításai.
A korábbi idokben csak bizonyos maszk típusokat és maszkos rítusokat lehetett
bemutatni. Általában két esemé nyt jelenítettek meg: 1.) a háború istenét (Jamsran)
kísérojével, fegyverhordozójával; 2.) az áldozati rituálét (linga vagy lingka), késobb azonban
ezeket is megváltoztatták. A régi misztériumjátékokat az újév vagy a napforduló alkalmából
tartották meg.
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A maszkok szent táncainak bevezetésével, a félelmetes istenségek misztikus táncának
átalakításával

Padmaszambhava

kísérletet

tett

a

környék

pogány

szellemeinek

megváltoztatására. A késobbiek során létrejött egy keretjáték, melyet a különbözo
évszakokban más- más ünnepeken rendeztek meg. Például akkor, ha felépítettek egy kolostort.
A táncokat minden alkalommal másképpen mutatták be. Az eredeti cam tánc szereploi
kerülték a szóbeli megnyilatkozást. A cam tánc kizárólag pantomimszeru mozgáselemekbol
állt. A megelevenített maszkok csak halkan, csendesen mormolták az "ördöguzo
varázsformulákat". 357
A misztériumjáték átmeneti idoszaka (a tiszta kultikus tevékenységbol a színház felé)
akkor kezdodött el, amikor a táncjátékba bevezették a párbeszédeket. A továbbiakban itt már
nemcsak istenek és démonok ábrázolásáról esett szó, hanem emberekrol is. A táncosok között
nemcsak szerzetesek, hanem világi személyek is elofordultak. Ennek legjellemzobb típusa a
Milarepa358 cam tánca, mongolul Milareba cam. A táncjáték célja, hogy megvilágítsa a
létezés múlandóságát. A létezés csak egy lépés a lélek számára. Megszabadulási esélyt jelent
az anyag béklyójából. A gonosz legyozése a gyakorlatban azt jelentette, hogy a rituális tánc
alatt körüljárták a maszkos felvonulás szereplo i a buddhista szentélyeket. A táncok felidézték
a hívoknek a halált, az emberi élet semmiségét. Ez a tánc emlékeztetett a lélekvándorlásra, a
természetes körforgásra és az újjászületésre.
A lámaizmus az északi-buddhizmus egy változata, amely a Kr.u. 7. században
hódította meg Tibetet. A régi bon vallást359 nem pusztították el, így az osi
misztériumjátékokat is belefoglalták az újabb vallási rituálék közé. Korábban a
táncjátékoknak a fény gyozelmét kellett helyreállítani a sötétség felett. A vallás
megreformálása után a tánc már a lámaizmus diadalát és gyozelmét szimbolizálta a bon vallás
pogány világa felett.
A 14. század végi tibeti egyházszakadás, amelyet Congkhapa, egy vallási reformátor
idézett elo, aki a hanyatló szerzetesi etika ellen lépett fel. Congkhapa alapította meg a Tugend
szektát (sárga sapkások rendje), és bevezették a sárga színu a szerzetesi öltözetet. Ok is
átvették a táncjátékot. A vörös egyházzal kialakult ellentétbol adódhatott az is, hogy számukra
fontos volt a játékok egységesítése.
Ezt a szándékot tartották szem elott a "szövegkönyvben" és a "forgatókönyvben", az
úgynevezett Tánckönyvben is. A varázsló Padmaszambhava alakjának örökségét, a
"varázsceremóniákat" (tantrizmus) a vallási reformátor eltörölte.360
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A 16. századtól vált igazán népszeruvé ez a rituális gyökerekkel rendelkezo tánc a 14.
században alapított Tasilhumpo nevu tibeti kolostorban, majd Erdeni Dzuuban és más
kolostorvárosokban. Attól a pillanattól, amikor a Schlagintweit fivérek ezt a maszkos rituálét
eloször meglátták Ladakh Hemis kolostorában, számos utazó akarta személyesen is
megtekinteni. Szívesen közöltek a cam helyi változatairól leírást és fényképeket is Tibetben,
Ladakhban, Sikkimben, Kínában és Mongóliában is.
A cam a lámaizmus által érintett területeken Tibetben, Mongóliában, a Bajkálon túli
területeken és Kínában az 1930-as években esett áldozatul a kommunista egyházellenes
politikának, majd a Mao Ce-tung féle kínai Kulturális Forradalom által szabadjára engedett
vandalizmusnak. Néhány tibeti és kínai kolostorban, melyek megmenekültek a teljes
megsemmisüléstol, ma komoly erofeszítéseket tesznek a hagyomány újjáélesztésére.
Mongóliában a kivégzéseket túlélo idosebb szerzetesek ismét tanítják a cam rituáléját és
koreográfiáját a fiatal szerzeteseknek.361

2. A táncjátékok bemutatása

Az alábbiakban felsorolom a cam tánc bemutatásával járó egyházi ünnepeket.
1.) Az úgynevezett vaj-ünnepen meggyújtották a jakvajjal táplált lámpákat, és
jakvajból elkészítették a szenteket ábrázoló képeket, melyeket aztán közszemlére tettek.
2.) Az 1582-ben megalapított Kumbum kolostor nyolc szent halottjának tiszteletére
emlékezo ünnep. Ilyenkor a Kelet- Tibet ellen vezetett gyoztes hadjáratban kivégzett
szentemberekre emlékeznek, akiket a kínai Mien Kung Je (Jung Csen császár hadvezére)
lefejeztetett.
3.) Az utolsó tibeti nagy király, Langdarma Kr.u. 842-es meggyilkolása után szintén
cam tánccal bovítették a halálára emlékezo ünnepet. A kivégzett király a bon vallás híve volt,
és hatalmas ellensége a buddhizmusnak.
4.) Congkhapa reformátor (1357-1419) mennybemenetelének emlékünnepe, aki a
sárga egyház (Gelugpa rend) megalapítója volt. A cam játékot kolostorának felszentelésével
kapcsolták össze.362
Sikkimben, Himalája-államban találhatjuk meg a lámaizmus egyedülálló maszkjait. A
maszkos táncokban ugyanis harcosok léptek fel fegyverekkel.
Hitük szerint a háború istene a hegyi szellem, Kangchendzönga az öt hegycsúcsról érkezett.363
A hatalmas hegyi istenség tiszteletére a nép szeme láttára évrol-évre áldozatot és szertartást
mutattak be.
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Matthias Hermanns megemlítette, hogy már a bonvallású és a vidéki buddhista
kolostorokban is eloadtak maszkos misztériumjátékokat. Ezeket szájhagyomány útján
örökítették tovább, és mutatták be a hegyi istenségnek, Rmargyal-nak. Ennek a
védoistenségnek a tisztelete tovább élt a táncjátékokban. Mivel a bon-tanítások nagyon
bensoségesek voltak, Perzsiával is összekapcsolták oket, és iráni hatást is tulajdonítottak
nekik. Késobb ezek a tanítások Tibetben, Belso-Ázsiában is elterjedtek, összefüggésbe
kerültek a Mitrász kultusszal364 és a Yama misztériumokkal (maszkos misztériumtáncok).365

3. A cam tánchoz szükséges tárgyi feltételek

3. 1. A kolostori zenekar

Egy kolostori zenekar a kis és nagy kolostorok esetében is általában húsz emberbol
állt. A zenészek a táncjáték alatt két sorban álltak egymás mögött.
A cintányérosok és a dobosok az elso sorban ültek le. Mögöttük a tánc alatt álltak a
vezeto fúvósok és a cimbalmosok. Cintányér: (mongolul: can) vagy kis cintányér. Kis
sárgaréz fedoknek tuntek, középen gomb formájú fogantyúval felszerelve. A nagy cintányért
harangokból készítették, középen gomb formájú fogantyúval. A denshig nevu cintányért csak
Mongóliában alkalmazták. Két elhajlított sárgaréz-fedobol állt, amelyek fogantyúját
(markolatgomb) egy szíjjal kötötték össze. A szertartás közben egy láma egymáshoz érintette
a fedoket, és a harangocskák összecsendüléséhez hasonló hangot hallattak (ugyanakkor
lágyabban és dallamosabban szóltak annál).
Üstdobok vagy nagydobok: (mongolul: hengereg) a zenekar legfontosabb hangszerei.
Mellettük léteztek kisebbek is, melyeket mongolul damarnak neveztek. Jellegzetességük,
hogy eltéroen hangolták oket. Szélességük különösen figyelemre méltó volt. A dobverok
gyakran s-formájúan görbültek. Alkalmanként egy tengeri- vagy elefántfóka fejforma zárta le
oket.
A tibeti langhor vagy trombita: (mongolul: ix buree). A vörösrézbol készült trombiták
2-5 méter hosszúságúak voltak. Hátborzongató basszus hanggal, ahogy lassan megáradtak,
majd ugyanolyan sebességgel el is apadt a hangjuk.

A legenda szerint Padmaszamhavanak egy indiai barátja ajándékozta a hangszert,
hogy a mennyei elefántok ordítását pótolja vele, amit Odijanaban hallani, ahová meghívta ot.
Padmaszambhava viszont soha nem tudott idot szakítani arra, hogy elmenjen oda.
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Lavai vagy fehér kagyló: (mongolul: cagan buree): A fehér kagylók népszeru
hangszerek voltak, melyek belsejében a csigavonalak balról jobbra futottak. A szerencse
szimbólummal való hasonlatossága miatt nagyon különlegesnek tartották. Megszólaltatásához
ellátták még egy sárgaréz darabbal is a végén. Egy lámaista legenda szerint Buddhának maga
a sárkánykirály ajándékozta ezt a hangszert.
Furulya: (mongolul: gangling) emberi csontból készült. Formája az oboáéhoz hasonló.
A hangrés és a fúvóka ezüsttel vagy arannyal szegélyezett. Kultikus tárgyként is alkalmazták.
Emberi combcsontból kellett elkészíteni, amely egykor egy magasabb rangú emberhez
tartozott, aki fertozo betegségben halt meg, vagy rituális gyilkosság áldozatává vált. A
legnagyobb mágikus hatással állítólag az a gangling rendelkezett, amelyet egy tizenhat éves,
szerzetesi rendhez tartozó indiai no combcsontjából készítettek.
A vörösréz trombita: (mongolul: bišgüür) gazdagon díszített. A gongok szintén
vörösrézbol készültek, és ütoket haszná ltak a megszólaltatatásukhoz. 366

3. 2. Az álarcos jelmezek

Az álarcos jelmezek nagyon színesek voltak, és számtalan díszítéssel látták el oket. Az
isteni maszkok jelmezei számára kiválasztott ruhákat többnyire értékes brokátból vagy
atlaszselyembol varrták. A többi maszk számára kiválasztott anyag általában gyapjúból vagy
gyapotból készült.
Az álarcos ruhák szabása rendkívül jellegzetes volt. Az álarcos alakok fegyvereket és
más tárgyakat is tartottak a karjaikban. Ezek hatalmas vállra akasztható köpenyt (mongolul:
modig) viseltek a hátukon. Óriási kötényük (mongolul: dodig) közepére vallási
szimbólumokat varrtak.
A legjelentosebb szereplok ruhájuk felett ékszergallért (mongolul: ruujin) is viseltek
egy "speciális gyöngyfüzérbol", amely emberi vagy állati csontokból készült. Mongóliában is
található ilyen ékszer, melyet elefántcsontból faragtak. A speciális gyöngysort összekapcsoló
szövetdarabon buddhista szimbólumokat helyeztek el. (43. ábra / a melléklet 23. oldalán)
A csizmákat is gazdagon díszítették Makara fejeivel. Ez egy többfeju tengeri
szörnyeteg volt. A lábbelik erot plántáltak a viseloikbe, és elijesztették a gonosz szellemeket.
A csizmákban csak az eloírt koreográfia szerint lehetett haladni, mert a gonosz eroket a
maszkos tánc alatt el kellett taposni vele. A talpakat elore, majd hátra kellett húzni, hogy a
rossz szellemeket megsemmisíto lépések során ne okozzanak sérülést a Földnek.367
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3. 3. A cam "táncoló maszkjai"

A maszkos táncjáték egy pantomim jellegu misztériumjáték, mely a buddhis ták
számára az egyik legünnepélyesebb istentisztelet. A tibeti eredetu cam szó jelentése "tánc". A
cam maszkok a legfontosabb 7 buddhista istenséget ábrázolták. Nincsenek azonban
összefoglalva az információk erre a maszk kultúrára vonatkozóan a lámaista országokban.
A maszk készítéséhez felhasznált nyersanyag papírmasé, amelyhez vékony kovácsolt
vörösrezet használtak fel. A Tibeti-felföldön azonban fát is alkalmaztak, mint például
Sikkimben, Bhutánban, ahol a maszkokat keményfából faragták. A nyirkos klíma miatt a
papírmasé maszkok hamarosan tönkrementek volna. A tuvaiak a maszkokat borbol
készítették.368
A mongol cam ünnepélyek fényképein jól látható, hogyan viselték a maszkokat. A
Mongóliában készült maszkok, melyek az istenek és a szellemek jelenlétét szimbolizálták,
nagyobbak, muvészi és vallási szempontból kifinomultabbak, hatásosabbak voltak, mint más
országokban. Érdekességük, hogy szemrésük sohasem volt kilyukasztva.369
Azáltal, hogy a cam ceremónia alatt átmenetileg szállást biztosítottak az
istenségeknek, különféle démonoknak, a maszkokat egyfajta szobornak tekintették és szent
tárgyként kezelték. Ha éppen nem használták, gondosan elhelyezték oket a kolostorok tároló
helyiségeiben, és naponta imádkoztak hozzájuk. A lámák egy speciális belso anyagbélés
segítségével fejükön viselték a maszkokat. Úgy, hogy a szemük a maszk nyitott szájával volt
egyvonalban, és így néztek át rajta. A maszkot viselo lámák a valóságos testméreteiknél jóval
magasabbak voltak, ha a csorös állatok maszkjait viselték (például a mitikus hatalommal bíró
Garuda madárét), de akkor csak lefelé vagy oldalra tudtak nézni.370

4. A cam megjelenése Mongóliában

A cam ünnep azt a benyomást kelti, mintha hagyományai a mágikus rituálék világában
nyúlnának vissza. Ennek ellenére egy viszonylag új keletu rituáléról van szó. A dél- mongol
törzsek az éves cam ünnepet a 18. század második felében vették át.
A cam táncot nyilvánosan (a mandzsu császár és az egyházi vezeto engedélyével)
adták elo a fovárosban, Urgában 1811-ben. Ez a táncjáték egy tibeti szent, Taranatha
újjászületésének tiszteletére a mandzsu császár Djiaq-tjing uralkodásának 16. évében
rendezték meg. 371
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Agvangsedub (aki az urgai szerzetesi közösség tudósa és vezetoje volt a 19.
században) megemlítette a maszkról szóló írásában, ho gy a maszkos misztériumjáték Indiából
származott. Itt az osi idokben különös szerepet játszottak a hivatásos színészek, akik az
istenek vagy a démonok ruhájában táncoltak, és párbeszédeket adtak elo.372
A kelet-mongolok a kínai területeken, Észak-Tibet határán, Kelet-Hszincsiang és a
Kék-tó vidékén éltek, az észak- mongolok Közép-Szibéria déli részén és a Bajkál-tó központi
területén. A nyugat-bajkáliak még a sámánizmus hívei voltak. A dél-bajkáliak vagy a
burjátok a Bajkálon túli területeken átvették a megreformált lámaista gondolatokat, és
ismerték a táncjátékokat is.373
Mongóliában a cam a boszorkányság elemeivel és a nomádok pogány tradícióival
(sámánizmus) gazdagodott. A folyamatosan fejlodo misztériumjáték részét képezi a helyi,
úgynevezett sárga buddhizmus vallási rituáléinak. Ez egy látványos táncmuvészet, melyet
pompás ruhákba öltözött ügyes táncosok adtak elo, akik viselkedésükkel a túlvilág szereploit,
démonokat, szent állatokat utánozták. Változatos ruhákban, festett, félelmetes maszkokban374
játszották el az eloadás dinamikus táncait, melyeket ugrásokkal kísértek.
A mongol camot a kommunista egyházellenes politika miatt 1937-ben adták elo
utoljára, majd évtizedekig szüneteltették. Nem sokkal késobb majdnem az összes kolostort
lerombolták, és a lámákat vagy megölték, vagy a világi szférába küldték vissza.375
Az 1990-es évek végétol Ulánbátor nagy kolostoraiban ismét rendeznek cam
játékokat. A játékok ma már inkább a "turistacsalogató", érdekes idegenforgalmi események,
semmint hagyományos vallási tartalommal megrendezésre kerülo misztériumjátékok.

4. 1. A mongol cam tánc rituáléja és ikonográfiája

Számos forrás alapján rekonstruálhatók a mongol cam rituáléi. A mongol egyházi
festészet és szobrászat kiemelkedo alkotója volt Zanabadzar, aki magasan kortársai fölé
emelkedett muvészi tehetségével. 376 A muvészi módon elkészített cam maszkok közül viszont
egyetlenegy sem kötheto a nevéhez.
Sot a finoman kidolgozott cam maszkok és jelmezek alkotóinak neve egyáltalán nem
maradt fenn, pedig méretük és rendkívüli muvészi kifejezoerejük egyedivé tette oket. Stílusuk
és a figurák élettel telisége példa nélküli a buddhista országokban.
A cam ikonográfiájának és koreográfiájának elsodleges forrásai azon tibeti és mongol
kézikönyvek, melyekben a cam részleteit is lejegyezték. Az egyik ilyen tibeti szöveget René
de Nebesky-Wojkowitz fordította le angolra 1976-ban.377
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A mongol cam ünnep számos részletében eltért a szövegben leírtaktól, noha azt
állították, hogy az V. Dalai láma útmutatásain alapult. Ahhoz, hogy pontos benyomást
szerezzünk a cam ünnep jellegérol és a táncrendjérol, autentikus beszámolókra kell
támaszkodnunk. Alekszej M. Pozdnyejev és a francia F. Labbé a cam Bajkálon túli és a
mongol változatát írták le.378 A német W.K. Hermann és F.O. Lessing Urgában személyesen
is résztvettek egy cam ünnepen. Egy japán buddhizmuskutató, Hashimoto Koho, valamint egy
svéd felfedezo, Sven Hedin és dán társa, Heming Haslund Christensen szintén
megtekinthettek egy olyan misztériumjátékot, melyet Belso-Mongólia kolostoraiban adtak elo
az 1930-as években. 379 A lámaista muvészet gyujtoje, báró Esper Esperovics Uchtomskij
elkísérte a koronaherceget, a késobbi II. Miklós cárt a Bajkálon túli útjára. A cam tánc
rögzítésére igénybe vette a Nerchinskibol való A. Kuznetsov fényképész munkáját. Az
Azagaar kolostorban Kuznetsov a késobbi cár tiszteletére rögzítette a cam eloadást. Ez volt az
elso alkalom, hogy a camot nem a szokásos idejében adták elo, ráadásul egy olyan
személynek, aki nem tartozott a lámaista hierarchiához.
A hagyományos urgai cam ünnep ikonográfiáját az 1893-1903 között készült
Szentpétervári Nagy Péter Régészeti és Etnológiai Múzeumban található színes kép jellemzi a
legszemléletesebben. A kép felso részének közepén a VIII. Dzsebcundamba kutugtu, a
bogdogegen 1893-ban épült urgai szerzetesi palotája látható. A palota mellett balra felállított
jurta öltözoként szolgált a cam ünnep résztvevoi számára. Innen nyílt az úgynevezett cam- tér,
melynek bejárati folyosóját függönyök választották szét. A palota elotti sátrakban a
foméltóságok foglaltak helyet. Középen maga a bogdogegen állt. A sátor elott balra a láma
foglalt helyet, akinek a szerepe a "szél lecsendesítése" volt.
Urgában a camünnepséget a város délnyugati részében tartották, egy nyílt területen.
Egy körülhatárolt négyzetbe hét koncentrikus kört rajzoltak. A körök közepén nyitott sátrat
állítottak fel. A sátorban kapott helyet az áldozati rituálé két eleme, a zor és a linga vagy
lingka. Itt került felajánlásra a tésztából készült színes piramisszeru áldozati ajándék (zor)
koponyával a tetején. A szertartás elején a tésztából készített áldozati ajándék mellé még egy
babát (linga vagy lingka) is helyeztek.
A táncok a két, koponyamaszkot viselo figura (Citipati) eloadásával kezdodtek.
Csontvázat festettek a jelmezeikre, vagy csontvázszeruen erosítettek rájuk a csontdarabokat.
Ez a két figura szimbolizálta a halál misztikus birodalmát. A táncszertartással és a folyamatos
mantrázásukkal (ima- mormolás) átváltoztatták a kijelölt sátrat és a benne elhelyezett
kegytárgyakat a halál birodalmává, ahol kialszik az emberbol az újjászületés vágya, ahol el
lehet jutni egy magasabb szintu tudáshoz.
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Ezután számos figura csoportosan vonult fel démoni maszkokban. Ugyanabban a sávban
táncolták körbe a zort. Mágikus szövegeikkel és a rituális cselekvést szimbolizáló toreikkel
minden gonoszságot a lingkába uztek. R. A. Stein francia kutató kimutatta, hogy ezzel a
cselekvéssorral nemcsak a démoni eroket uzték a lingkába, hanem egyben a lélek is
megszabadult a démonok fogságából. A cam szertartás vége felé a szarvasmaszkot viselo
láma felaprította a lingkát. Stein szerint ez nem a cam szertartás csúcspontja. Itt csupán
megszabadultak a már kiüresedett létformájuktól.
A hét koncentrikus kör, melyet a zor és a lingka köré rajzoltak a földre, három
nagyobb kör alakú sávot eredményezett. Ezeket a maszkos táncosok vették igénybe, láthatóan
elhatárolódva a többi felrajzolt sávtól. A táncosok által használt három kör közül a legbelsot a
szertartások vezetojének, a táncmesternek tartották fenn. A három kör közül a másodikat
szinte minden maszkos táncos igénybe vehette. A cam-négyzetbe (cam-tér) meghatározott
sorrendben az északi oldalról léptek be. Kisebb zenekar követte oket. Közöttük fúvós és
ütohangszerek szerepeltek. Ez a zenekar az oldalvonalon helyezkedett el. Ugyanezen a
területen másokat is láthatunk, például a "Fehér Öreget" (44. ábra / a melléklet 23. oldalán)
és Kashin kánt nyolc fiával. A négyzet déli részén hosszú zászlórudakra egy óriási Vajrapanit,
a leghatalmasabb istenek egyikét ábrázoló zászlót (thangka) vontak fel. A thangka elé egy
oltárra helyezték el ugyanennek az istennek a képét. A harmadik, külso körben csak a fekete
kalaposok (šanag) táncolhattak. Táncszeru mozgáselemeik a lámaizmust követo valamennyi
országban részei a cam rituáléjának. A fekete kalaposok a tibeti népi vallás, a buddhizmus
elotti bon vallás legkorábbi rétegét idézték fel. A táncosok neve abból a széles karimájú
fejfedobol származott, amelynek aranyozott tetejét tuzvörös ékkövekkel díszítették. A tánc
érdekessége, hogy a szereplok nem viseltek maszkot. Fejdíszük és jelmezük a bon vallás
egykori papjainak öltözékét utánozta. A szertartásmester által irányított 22 táncos eloadásának
végén a šanag táncosok a téren belül maradtak, és a külso kör alacsony padjain foglaltak
helyet. (45. ábra / a melléklet 24. oldalán)
A cam-téren megjelent utolsó alak Yama, a halottak birodalmának uralkodója, a
halottak fobírája, akit a mongolok Erlik (Erliq) kánnak neveztek.
A thangka ábrázolásokhoz hasonlóan kék bivaly maszkban jelent meg. Egyik kezében
a lovak befogására alkalmas eszközt, a másikban egy emberi koponyát formázó jogart tartott.
A tetopont Erlik (Erliq) kán bevonulása. A démoni szereplokbol álló menet élére állt,
és bekövetkezett a cam ünnepély apoteózisa. A szertartás a zor és a feldarabolt lingka
elégetésével ért véget.380
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4. 2. A buddhista cam tánc szerepe a mongol kulturtörténetben

A test néhány tevékenysége jobban kötodik a rítusokhoz, mint a többi. E
tevékenységek különösképpen a táncokhoz és a birkózásho z kapcsolódnak. A tánc alatt
végzett rituális mozdulatok különböznek a muvészi, de a hétköznapi táncok mozdulataitól is.
Összességében a táncnak három szintjérol beszélhetünk: az elso kettoben az állatok utánzása
történik, a harmadikban pedig a transzcendentális létezok elképzelt mozdulatait igyekeznek
visszaadni a táncosok.381
A mongol nomád pásztorok által gyakorolt néhány táncfajta a pásztorok
háziállatokhoz fuzodo kapcsolatát imitálja.
Szibéria vadászó népeinél, például a burjátoknál, a jakutok nál, az evenkiknél a táncok
gyakran egyszeru "állatutánzások". Ezekben az egész test mozgása szerepet kap (a felso és az
alsó testrész egyaránt.382 Ezzel szemben a pásztorok hagyományos táncaiban csupán a test
alsó fele vesz részt, mert a felso testrész csak az emberi cselekedetekre hivatott. Ebben rejlik a
vadászok és a pásztorok rituális táncának különbsége. Amíg a vadászoknál az állatok
utánzásában az egész test részt vesz, addig a pásztorok a felso testrész mozgásával fejezik ki
önmagukat és az alsó testrészeikkel az állatokat utánozzák.
Ahogy arra már a I./ 3. 2. alfejezetben, a birkózásról szóló részben említést tettem a
birkózás is átörökölte ezeket a mozgáselemeket. A birkózó a harcot a Garuda madár és a
szarvasok utánzásával mutatja be úgy, hogy szigorú kódokhoz kötött mozgáselemeket
alkalmaz, akárcsak más utánzó- vagy muvészi jellegu táncok.383 Ezzel szemben a sámán
gesztusai, az ugrás, az ügetés, a futás mindig a cselekvo improvizációs készségére vannak
bízva, de csak a "beavatottak" gyakorolhatják. Laikusok sohasem végezhetik ezeket a
"zabolátlan" jellegu mozgáskombinációkat.
A buddhista mongol népeknél a tibeti eredetu cam táncot újra az 1980-as évektol
gyakorolják muvészi formában. A vallásos táncjátékokat azonban csak az 1990-es évektol.
Ezek a táncok az istenek utánzására hivatottak. A tánc közben az egész test szerepet kap.
Jóllehet a "buddhista szenteket" utánozzák, a szerzetesek az egész világot "megtisztítják"
vele. Így a hitetlen emberek számára is utat nyitnak a Nirvána felé.
A táncosoknak a cam eloadásához különleges tudásra van szüksége, mivel
"tökéletesen kell utánozni az isteni gesztusokat és mozdulatokat". A tánc összhatása,
harmóniája nem annyira fontos, minta táncosok alázatos alkalmazkodása a "gesztusok
illemkódexéhez". A cam tánc alatt nem alkalmazható semmiféle improvizáció.
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A rituális funkció (a technikai tudás) háttérbe szorítja a zenészek és táncosok tökéletes
muvészi teljesítményét.
Ha visszatekintünk a sámánizmusra, ott is jól látható, hogy a sámán mozgása és
cselekedetei sem személyesek (kevés improvizációs készséget feltételeznek). A sámán ereje
táncának kreativitásában rejlik. A sámánképesség egyértelmuen megnyilvánul abban, ahogy a
mongolok a "görbe lábú sámánokról és a birkózókról" egyaránt azt hiszik, hogy különleges
erovel rendelkeznek. A rituálék eloadásakor a sámán a dobot a bal kezében tartja, a sámándob
a jobb kezében van. Ezalatt átszellemülve, nem emberi hangon kiáltozik, kántálva és énekelve
igyekszik közelebb kerülni a természetfeletti erokhöz. 384 Amikor a szellemerokhöz fordul, az
állatok hangjának utánzása közben teljesen átlényegül (állattá változik). Az átalakulás célja,
hogy biztosan kapcsolatba tudjon lépni a szellemekkel.

Az állatok szellemével való

találkozás már nem egyszeru utánzás, hanem metamorfózis segítségével valósul meg,
méghozzá az egész test mozgásának közremuködésével. Az ember testrészei és gesztusai
rávilágítanak a test kettosségére (a test jobb és baloldali felosztása). Fontos, hogy a bal kéz
tartja a dobot, ami a sámán ihletettségét szimbolizálja.385 A lélek a dobot a sámán szimbolikus
jegyesének tartja.386 A bal kéz zabolátlanabbnak, az állati oldalhoz közelibbnek látszik, mint a
jobb. Ezt bizonyítja, hogy a jobb kézben van a dobüto, amely közvetíti a szellemek beszédét
az emberek számára a rituá lé végén, a "a sámán átlényegülése" során.
A mongol rituálék eloadásakor a mongol pásztorok foleg a vadon élo állatokat (a
szarvas, madarak) illetve a háziállatokat, legtöbbször a lovat utánozzák. A sámánisztikus és a
birkózó rituálék kivételével, az ember állatokhoz idomulása elsosorban a haszonállatok
utánzásában ölt testet. Ez a momentum a "test háziasítási folyamatára" világít rá. Születéskor
és gyermekkorban a pásztorok hagyományosan általában a lovakhoz hasonlítják újszülött
gyermekeiket, hogy ezzel is elosegítsék a szocializációs folyamatokat, a biológiai funkciók
kontrollálását, amelyet az emberi test állati vonásának tartanak. Érdekes, hogy az emberek
bizonyos része szívesebben hasonlítja össze magát a vadon élo állatokkal. Ebben az esetben a
vadászok és a pásztorok is a természetfeletti erokre koncentrálnak, az állati lélek
megtestesülésére, a sámánisztikus világrend szellemében. 387
A vadász- és a pásztortáncoknak, a sámán rituális cselekvését kíséro táncoknak és a
cam misztériumjátéknak egyaránt az a feladata, hogy felidézze a mongol nép kulturális
fejlodésének kontinuitását.
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4. 3. A mongol cam játékok típusai

1.) A Geszer-cam. Ezt Észak-Mongólia nyugati részén, a mai Mongólia kolostoraiban:
a szent Kutugtu Ulaguksan kolostorában és a Dalai Csojncsor-van (Dalai Coincor-van)
herceg hubéri kolostorában adták elo. Ezek a kolostorok a misztikai tanulmányok fakultásai
voltak. A Geszer-cam-ot Mongólia keleti részén Sansaraidorj fejedelem kolostorában a mai
Csojbalszan városban (Bajan-Tumen), Mongólia keleti ajmakjában adták elo. Ebben a
kolostorban volt Geszer temploma is. Egy mikrofilm készült arról a tibeti nyelvu, nyomtatott
könyvrol, melynek segítségével fogalmat alkothatunk a Geszer-camról. 388
A "háború istenének" és az"Ég fiának" nevezett Geszer a mandzsu császári család,
valamint a harcosok és a nyáj védelmezoje is volt egy személyben. A táncok alatt a mandzsu
kánonok idejébol való gyors, sebes mozgások értendok. Geszer küzdotársai, a hosök, pompás
fényes, díszes selyem öltözetben táncoltak, miközben régies vérteket, páncélöltözeteket
viseltek. A maszkok pantomimszeru táncot lejtettek. A táncosok kézmozdulatok, gesztusok és
tánclépésszeru mozgások segítségével ábrázolták a démonok feletti gyozelmet. A szent táncok
alatt halkan beszélgettek, varázsigéket, ördöguzo ráolvasásokat mondogattak.

A

misztériumjáték kis megszakításokkal néhány óráig tartott. A fiatal szerzetesek különösen
nehéz maszkokat, gazdagon díszített ruhákat és ékszereket viseltek. A 19. században
Ilagukszan Arthasziddivadsara kutugtu adta ki, aki sajátmaga néhány muvet írt a Geszer
kolostori tanulókör számára. Ebben leírta a maszkokat, a ruhákat, a táncosok tulajdonságait, a
mozgásokat, a taglejtéseket, az imákat és a varázsformulákat. A Geszer-cam alatt az eloadók
által bemutatott táncokat értette, ami tartalmazta a Geszer kultusz történetét az északi
buddhizmusban.
2.) A Dzsagar (Jagar) cam: A "Vaspalota tánca", Erlik-cam-ként is ismert. Erlik kán, a
törvényesen trónra emelt király, halálistenként (Coijoo) vált ismertté. Erlik kánból (más néven
Nomun kánból) a túlvilág bikafeju pusztító démona lett. Megfékezésére Vaspalotájában csak
Yamandag, a túlvilág bírája volt képes. Erlik kán cam táncában szerzetesek vonultak fel 21
szent képében, akik 108 különbözo jelmezt öltöttek fel. A cam tánc eloadói eljátszották az osi
rituális táncokat, a túlvilági lények és hosök életének színhelyeit.
Az eloadás fénypontja egy hosszú osz szakállú, jóságos öregember (az Élet védelmezo
istenének) a kivonulása volt, akit fiai kísértek. A maszkokba öltözött táncosok
mozdulataikkal, gesztusaikkal átadták az "Örökkévaló" üzenetét: "a Jó gyozelmét a Gonosz és
az Élet gyozelmét a Halál felett".
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3.) Beszélo-cam vagy Milarepa-cam (mongolul: Milaraba). Így nevezték a fentebb
már megemlített tibeti költo és reme te Milarepa után. Milarepa misztériumjáték Mongóliában
beszélo camként vált ismertté. A tánc tartalmazta a színészekkel készült párbeszédeket, amirol
egy kézírásos formában megmaradt szövegkönyv tanúskodott. A mu címe: "A mennydörgés
oltalmazója". Témája egy konkrét vadász jelenetre épült. Egy vadász éppen a remete lába
elott talált rá az üldözött szarvasra. A szerzetes megóvta a szerencsétlen állatot. Kérte a
vadászt, hogy ne ölje meg. A vadász dühében fenyegetozött. Kettejük párbeszédének lényege,
hogy a remete meggyozte a vadászt arról, hogy az élolények elpusztítása bun. A vadászt
meghatották a remete szavai, és bocsánatot kért. Lemondott minden élolény megölésérol, és a
szerzetes szolgálatába lépett. Majd a párbeszéd kibovült. Szó esett még a "cselekedetek
viszonzásának törvényérol", és arról, mi vezethet az engeszteléshez. A vadász mesélt a
remetének a gaztetteirol. Szégyenkezve idézte fel azokat az eseményeket, melyek
megtörténtek vele a múltban. Majd a vezeklésrol érdeklodött a remetétol.
A beszélo cam viszonylag szuk körben terjedt el. Csak az ügyes beszédkészségu és
jóravaló szerzetesek számára osztották ki a szerepeket. Többnyire csak két táncos lépett fel.
Maszk nélkül jelentek meg. Az egyik közülük Milarepa szerzetest személyesítette meg, a
másik Gombordorjit, a vadászt. A táncjáték tibeti motívumokból építkezett.389 Befolyása a
mai mongol színházban nemcsak felismerheto, de formáló erovel is rendelkezik. A táncjáték
érdekessége volt, hogy nem minden kolostor engedhette meg magának, a társadalomkritikai
párbeszédet. Ha valamelyik mégis megtette, azzal merész lépésre szánta el magát a mandzsu
uralom alatt. Annál is inkább, mert a buddhista egyház a mandzsu uralkodók támogatását
élvezte.
A táncjátékok mellett akadt még néhány ceremónia, melyekben az egyes maszkot
viselo táncosok felléptek (a bon-rituálékat magában foglaló misztériumjátékok). Az ilyen
misztériumjátékok célja: 1.) Az üresen elmúlt évek eluzése, ami az év legutolsó napján
történt. 2.) A következo évi szerencse elohívása. Ez utóbbi a termékenységi kultuszból eredo
szertartás volt. Mindig tavasszal, napéjegyenloség alkalmával mutatták be. Fontos szerepet
játszott benne a Garuda madár, a mongol Xangard. Az ördöguzo maszkok alkalmazása
elengedhetetlen volt. Síva (Šiva) szarvast ágas-bogas aganccsal ábrázolták.390 Ez utóbbi egy
bon-ceremónia örökségeként maradt meg, amit eredetileg egy élo szarvassal mutattak be.
(Késobb viszont csak a képmásával játszottak el.). A ceremónia végén korábban állatáldozatot
is bemutattak. Az állat- és emberöléssel kapcsolatos tilalmak bevezetése után az áldozati állat
szerepét növényi alapanyagokból készült áldozati ételek vették át.
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II. RÉSZ

MONGÓLIA SPORTTÖRTÉNETE ÉS SPORTPOLITIKÁJA
AZ 1920-AS ÉVEKTOL NAPJAINKIG

A disszertáció 20. századi sporttörténettel fo glalkozó részében kronologikus
sorrendben haladva jutunk el a teokratikus mongol állam megalapításától, a baloldali
diktatúrán át a demokratikus rendszerváltás folyamatáig. A sport intézményrendszerének
kiépülése, átstrukturálódása, a versenysport mozgalom kialakulása mellett továbbra is
népszeruek maradtak a hagyományos mongol versenyjátékok. Az olimpiai versenysport
mozgalom és a hagyományos versenyjátékok együttélése a sporttörténetben egyedülálló.
Jelképezi a nehezen megszerzett nemzeti függetlenséget, ugyanakkor szimbolizálja a
mongolokban élo vágyat a továbblépésre, a testi és lelki fejlodésre.

1. fejezet: A hagyományos versenyjátékok a baloldali ideológia szolgálatában

1. A szovjet típusú sportpolitika megszületése

A mongol sportpolitika kialakulása szorosan kötodött a tiszavirág életu teokratikus
mongol állam bukásához. Az átmenet nélküli történelmi, társadalmi és gazdasági változások
1911-tol meghatározó szerepet játszottak a mongol sportpolitika arculatának kialakításában.
A testi- lelki kiválóságot követelo tradicionális sportünnepélyek a mongol területekre
szemet veto kommunista nagyhatalmak (Kína és a Szovjetunió) számára mindig egy
potenciális fegyveres felkelés lehetoségét jelentették.
Az országos naadom játékai 1922. július 11-én kezdodtek a fovárosban, Ulánbátorban
a teokratikus mongol állam idején. A legnagyobb figyelem továbbra is a tradicionális
sportokat: a birkózást, az íjászatot és a lovasversenyeket kísérte.1
A versenyjátékok idopontját is megváltoztatták, amire több száz év óta még soha nem
volt példa. Téli középso hó, újhold kilencedike helyett, nyárutó havában, újhold hatodikán
tartották meg az országos megmérettetéseket.
A 20. század elejétol a legtöbb rítus, istentiszteleti elem eltunt a feledés homályában.
A több mint 200 éves hagyományrendszer helyett új szokások honosodtak meg, mint például
a forradalom ünnepének hagyománya, amely 1924-tol a Mongol Népköztársaságban a
gazdasági esztendo lezárásának ünnepét jelentette.
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A „férfiak hármas játéka” során egyéb reformokat is bevezettek. A tradicionális
versenyszámokhoz újak társultak, melyeket Európában már hosszú ideje kedveltek. A
hatalmas közönséget vonzó játékok ekkoriban nyerték el végleges formájukat. l922-tol
rendszeresen az állam politikai vezetoje nyitotta meg a sporteseményeket. Mögötte
felsorakoztak az ország legismertebb politikusai. Mongólia himnuszának felcsendülése után
kibontott zászlókkal vonultak be a legkiválóbb lovasok, és elfoglalták a kijelölt rajthelyeket.
Majd a hagyományos viseletbe öltözött birkózók után az íjászok tarka ruhákba öltözött
csapata következett. Soraikban számos gyönyöru leányzó is lépdelt. Az érvényesülés esélye
ebben a sportágban volt a legnagyobb a mongol nok számára. A hagyományos birkózást
tiltották a noknek, a lovasversenyeken is általában gyermekek vagy felnott lovasok vágtáztak.
Érdekes azonban, hogy számos gyereklány szerzett dicsoséget családjának az íjász
versenyeken.
Iwona Kabzinska Stawarz szerint az 1930-as évektol a naadam eseményeihez
kapcsolták a hagyományos versenyszámok mellett a lofegyverrel való lövészetet vagy egy
elore elkészített bábu, az úgynevezett "próba-baba" karddal való leszúrását, illetve fejének
lenyisszantását. A legtöbb rokon népnél, a kirgizeknél, a jakutoknál, a kazakoknál a
tradicionális versenyjátékok sportágainak száma jelentosen túllépte a hármat.2 A halha
mongolok ennek ellenére a birkózást, az íjászatot és a lovasversenyeket tartják a
legfontosabbnak valamennyi sportág közül. A magyarázat kapcsolódik a mágikus ereju
számokhoz. Ez a három varázserovel rendelkezo versenyszám biztosítja a játékok szerencséjét
is.3
A Központi Bizottság mellett muködo Mongol Forradalmi Ifjúsági Szövetség 1924ben létrehozta az elso testnevelési és sport intézményeket, melyeket, a Testnevelésfejleszto
Osztályról irányítottak.
A Mongol Forradalmi Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága 1925-ben a sportéletet
szisztematikusan szervezte meg. Érdekes, hogy kommunista sportpolitika nemcsak a
versenysporthoz tett javaslatokat, hanem a szabadido eltöltéséhez is.4
A Mongol Forradalmi Ifjúsági Szövetség KB-ja 1931-ben a civil jellegu Testnevelésfejleszto
Osztályból létrehozta az új militáns arculattal rendelkezo Testnevelésfejleszto Tanácsot.5 (46.
ábra / a melléklet 25. oldalán)
A továbbiakban a testnevelés már szorosan kötodött a társadalmi megmozdulásokhoz,
a politikai események megszervezéséhez. A Testnevelésfejleszto Tanács által központilag
irányított egyesületeket módszeresen fejlesztették minden megyei jurta-központban.
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Különös gondot fordítottak arra, hogy a Nagy Népi Hurálban (Parlament) a sportra vonatkozó
törvényeket maradéktalanul érvényesítsék.
A Testnevelésfejleszto Tanács 1934. június 26-tól egy másik nevet is kapott. Ettol
kezdve "Ulánbátor Vezérkarának" is nevezték, bár régi elnevezése is érvényben maradt. Az új
irányító testület tovább haladt a sport militarista jellegének fejlesztésében. 6 (47-48. ábra / a
melléklet 26. oldalán)

2. A mongol sportegyesületi rendszer kiépítése

Az I. Mongóliai Spartakiádot 1946. július 1-14-ig rendezték meg, amelyen háromezer
versenyzo vonult fel. Jellemzo, hogy a nyitó kép itt sem lehetett más, mint a Szovjetunió
sportünnepélyein. A versenyzok politikai témájú éloképekkel tisztelegtek az ünnepség nézoi
elott.7
A Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa 1947. április 25-én meghozta az elso
intézkedéseket az országos testnevelést szolgáló intézmények átalakítására. Ezekben a
rendeletekben közös célként szerepelt a nép általános munkára nevelése, az írástudatlan
pásztornépesség szellemi és testi kultúrájának fejlesztése.8 (49-51. ábra / a melléklet 27.
oldalán)
A közös tevékenységek eloírása és végrehajtása a mongol nép számára kimutatható
változásokkal járt. Évszázadok óta eloször nyílt mód a nomád pásztorkultúra több ezer éves
hagyományrendszerének a megtörésére. Egy sajátságo s útkeresésre, mely radikális módszerei
ellenére, mégis elosegítette Mongólia sportéletének fejlodését és kései magára találását a
versenysport mozgalomban.
A Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa ettol kezdve az elso nyári hónap 5-ét
nevezte ki a "Sport Napjának". 9 Az ünnepségek zavartalanságának, az utánpótlás
biztosításának egyetlen esélye a sportegyesületi munka fejlesztése volt. Ennek köszönhetoen a
helyi sportegyesületek száma megnott. A kapcsolattartás közöttük egyre szorosabbá vált. A
versenyzok között már nagy számban voltak pásztorok, akiket kituno testi adottságaik miatt
választottak ki a sportegyesületek edzoi vidéki körútjaikon. Az egyesületek önálló lépéseket
sohasem

tehettek.

Minden

pillanatban

tartaniuk

kellett

magukat

az

Országos

Testnevelésfejleszto Bizottság Elnökségének ("Ulánbátor Vezérkarának") döntéseihez.
Központilag fogalmaztak meg egy átfogó Sport Szabályzatot 1955-ben, amelyet
1956. január 1-én kiegészítettek a mester fokozat adományozásának jogával.10
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A Mongol Népköztársaságban a mester fokozatot eloször a birkózás területén
adományozták

B. Tuvdendordzsnak (B. Tuvendorj), aki eloször szerezte meg a "Tenger

Bajnoka" címet, és országos bajnok is lett 1952-ben, 1953-ban és 1954-ben, a 31. 32. és 33.
Országos Nádomon. 11
A mester fokozatot 1970-ben, más sportágakban is átadták, nevezetesen az íjászatban
D. Demberelnek.
A Mongol Népköztársaság eloször 1957. július 7-én adományozott kiváló testneveloi
címet huszonhat személynek (köztük B. Dzsigmedddordzsnak, D. Gombooszürennek, és L.
Csigmeddordzsnak), akik egész életükben jelentosen hozzájárultak a mongol utánpótlás
neveléséhez. 12
Vidéken 1960-ban már 1844 egyesület muködött. Ezek mindegyike természetesen a
Mongol Testnevelési és Sport Szövetség irányítása alatt állt.
A Mongol Testnevelési és Sport Szövetség alakuló ülését 1960. március 29-én
rendezték meg, amelyen 152 képviselo vett részt. Javaslatokat fogalmaztak meg a mongol
sportélet fejlesztésével kapcsolatban. A legfontosabb pontok között szerepelt, hogy
felkészítsék az ország sportolóit a nemzetközi megmérettetésekre.13
Mongólia

bekapcsolódása

a

nemzetközi

versenysportmozgalomba

nem

volt

zökkenomentes, mert teljesen hiányzott az ehhez szükséges infrastrukturális háttér. Így sokáig
csak a megyeközpontokban és a fovárosban élok juthattak a versenysport mozgalom
közelébe. A nomád pásztorok többsége a hagyományos népi ügyességi és versenyjátékokban
vett részt.

2. fejezet: A hagyományos versenyjátékok dominanciája a 20. században

1. A hagyományos mongol birkózás

Napjainkig 1024 területi versenyzobol csak a legjobb 512 birkózó vehettek részt az
országos megmérettetéseken. A köztársasági naadomon kilenc körben ütköztek meg a területi
bajnokok. Egy menet elveszítése automatikusan azt jelentette, hogy a vesztest már ki is
selejtezték a további küzdelmekbol. 14
A verseny a területi birkózó bajnokok bevonulásával kezdodött. Az ország különbözo
tartományaiból érkezett edzok szebbnél-szebb dicshimnuszokat zengtek a saját versenyzojük
érdemeirol.
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Verses formában kántálták nevét, a vidéki elodöntok során elért teljesítményeit,
legyozhetetlen, csodálatraméltó erejét. Felsorolták az összes testi- lelki erényét.
Az a birkózó, aki a megyei, illetve a területi bajnokságokon az ötödik vagy hatodik
menetbol is gyoztesként került ki, a „Népköztársaság (késobb köztársaság) Sólyma„ címet
viselhette. A hetedik forduló sikeres birkózójának az „Elefánt" megtisztelo címet adhatták. A
kilencedik menetben szerzett gyozelem az "Oroszlán" minosítéssel járt együtt. Az elérheto
legmagasabb rang az „Ország Óriása” (avarga), amelyet két esztendon keresztül viselhette
Mongólia legsikeresebb bajnoka. A huszonnégy hónap elteltével ismét tanúságot kellett tennie
arról, hogy hatalmas erejét továbbra sem veszítette el. A több éve verhetetlen avargák
érdemelhetik csak ki a legnemesebb fokozatot, a „Legyozhetetlen Óriás „a (dajan avarga)
nevet.15
A nézosereg együttérzésérol és szimpátiájáról továbbra is lelkesíto dalok árulkodtak,
melyek már nemcsak a sportágat és a versenyzot dicsoítették, hanem a rendszert is, mely a
versenyt biztosította.
Bíztatásképpen az edzokkel együtt teli torokból kántálták az ütközetben résztvevo
versenyzok nevét és érdemeit. A mérkozés gyoztesei a tiszteletbeli címek mellett ajándékokat
kaptak. Le gértékesebb számukra az volt, hogy távoli népek körében is elismerést szerezhettek
maguknak. (A szumóban elért sikerek a mongol birkózás tömegbázisára épültek. Natsu Baso
Tokióban ez év tavaszán a verseny a mongol származású Asasoryu, az egyetlen aktív jokozuna
gyozelmével ért véget, de a legjobbak között további mongol versenyzok is találhatók.
Asesikiryu, Kiokoshuzan, Kiokutenho is meghatározó bajnokok.)

2. A szerencsét hozó lovasversenyek továbbélése

Az országos naadom elott Mongólia legkiválóbb lovasai összesereglettek, és
letáboroztak a fováros közelében lévo steppén. A lovakat már hónapokkal a központi
ünnepségek elott a régi hagyományoknak megfeleloen külso tulajdonságaik szerint gondosan
kiválogatták. Fejük alakja, lábuk hosszúsága alapján eltéro edzés típussal (soix) készítették fel
oket több hónapon át a nagy versengésre. A felkészíto idoszak a ló és a lovas számára
egyaránt megterhelo volt. Gyakoriak voltak az éjjeli edzések. Speciális hideg- melegvizes
bedörzsölést is alkalmaztak. Állandóan vizs gálták a lovak teherbíróképességét. Elofordult,
hogy éjjel- nappal, hosszú órákon keresztül megállás nélkül vágtázni kellett a lovaknak.
Felváltva izzasztották, hutötték, fogyasztották az állatokat.
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A versenyt megelozo pár hétben azonban megkezdodött a lovak kikötésének,
kímélésének idoszaka, amikor csupán egy normális, hétköznapi ütemet diktáltak a szigorú
edzok.
A versenyek résztvevoi között ma is szép számmal vannak 6-12 éves fiúk és
kislányok, akik már apró gyermekkoruktól biztosan ülik meg a lovat. A népnyelv errol
szerényen csak ennyit jegyez meg: „A nomád nyeregbe született. „Az aprónép mellett a
lovakat is korán, 2 évesen nyereg alá kényszerítik. A lovak iránti szeretetrol árulkodik az a
tény is, hogy a kis jószágok betörését 6-10 éves fiúgyermekekre bízzák. A nomád gyermekek
lóra szoktatása jóval elobb megkezdodik, 3-4 éves életkorban természetesnek mondható. A
hosszú ideig szoptatott mongol gyermekekre igaz a mondás: "Tegnap még szopott, holnap
már lovagol." Eloször a birka hátára ültetik fel a gyermeket, hogy azon gyakoroljon. Ha már
elegendo tapasztalatot, biztonságot szerzett magának a kisebb jószágok hátán, akkor merik
szülei maguk elé beültetni a nyeregbe. (Egészen addig a pillanatig élvezheti a családtagok
biztonságos kezének szorítását, amíg nincs bátorsága egyedül belekapaszkodni egy hátas
sörényébe.)
A gyermekeknek speciális méretu nyergeket készítenek. Gyakran elofordul, hogy
nincs is szükségük rá, mert a bátor kis lovasok szívesebben ülik meg szorén lovaikat. A
merész fiúcskák és leánykák nemcsak kitunoen lovagolnak, de életkorukat meghazudtoló
tapasztalattal, képzettséggel és nem utolsó sorban kiváló taktikai érzékkel rendelkeznek.
Nagyszeruen felismerik, mekkora erovel kell tartaniuk a gyeplot ahhoz, hogy a kituzött
távolságot hibátlanul és idore teljesíteni tudják. A kis lovasnak és hátasának összehangolt
munkája jelentosen függ a bátor kis versenyzo súlyától is. Az állatok átlagos sebessége 12-16
m / sec, a csodöröké egy kicsit nagyobb.
Az edzésen (soix ujalga zasal) a lovak izzasztása, kikötése, fogyasztása mellett régen a
versenyeken indított gyerekeket köles-kúrára fogták, hogy még könnyebbek legyenek. A
lószerszámok és a nyergek közül is a legkisebb súlyút választották ki a számukra.
A nemes versengés ma nem egy speciálisan kialakított versenypályán folyik. A
steppén kijelölnek egy útszakaszt, amit valamennyi versenyzonek teljesíteni kell. A modern
sivatagi autóversenyzéshez hasonlóan a lovasoknak itt is szembe kell nézniük néhány
veszélyes csapdával, amit a természet állított számukra (meredek hegyoldalak, emelkedok és
vízmosások).
A kijelölt távolság a ló életkorától függoen 15-35 km között lehet. A poroszkák
(dzsorók vagy jorok) hossza korosztálytól függetlenül 15 km.
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A versenyzok ma is díszes, színes ruhákat öltenek magukra. A lovas mezének legfobb
jellemzoje, hogy mozgásteret biztosít a lovas számára. A versenyzok hátán megtaláljuk
ugyanazokat a szimbolikus mintákat és néhány díszt, mint hajdanában. Feltuno a színek
szimbolikájának egyedi összeválogatása a többnyire házilag elkészített ruhadarabokon.
A verseny ünnepélyességét emeli, hogy a lovak felszerelését gazdájuk mezéhez hasonlóan
felékesítik.
A fovárosi naadomra Dzunmód megyeszékhely területén gyülekeznek. A start és a
célba érés egyaránt izgalmas, érdekes a nézok számára. A verseny kezdetén a lovasok
körbelovagolnak a starthelyek körül. Az ünnepélyes felvonulás közben a fiatalabb versenyzok
sipító, vékony gyermekhangjukon folyamatosan bíztatják lovukat a versenyre. Az éles hangú
kántálás: Gijngóloh! (Hajrá, gyerünk!) a verseny idotartama alatt egyre fokozottabb tempóra
ösztökéli a lovakat. Végül valamennyi lovasnak fel kell állnia a rajtvonalhoz, és várakoznia
addig, amíg a bírák ki nem adják a parancsot a vágtára. Ez nagyon lényeges pillanat, me rt
csak akkor hangzik el a rajtra való felszólítás, ha valamennyi résztvevo tökéletesen
összpontosít a versenyre.
A gyoztes paripa a "Tízezer versenyló homloka" címet kapja. Az elsoként célba éro öt
ló és lovasa a "Kumiszos öt" (ajragijn tav) megtisztelo címmel és számos ajándékkal lesz
gazdagabb. Érdekes elnevezésüket azért kapják, mert beérkezvén a célba a lelkes szurkolók
kumisszal hintik meg a gyoztes paripák fejét és combját. Az elsoként befutó hátasról
gyönyöru verses dicséretet szavalnak. A helyi adatközlok elmondása szerint, egy versenyló
gazdája számára ez olyan dicsoség, melyet utódai több generáción át fognak még emlegetni.
A gyoztesek megjutalmazásának ceremóniája után az utolsóként célba ért versenyzo
vigasztalása következik. Úgy is mondhatnánk, ez a vesztes "presztízs-show"-ja. Érdekes,
hogy nincs megszégyenülés és bosszankodás. Fontos megjegyezni, hogy ezt a szertartást a
nézok nem a tréfa kedvéért igénylik a verseny után. Megkísérelnek bizalmat, erot plántálni az
elkeseredett versenyzobe. A mongol népi elbeszélok lírai jellegu dalokban is megemlékeznek
a lóversenyek veszteseirol.
Hamayon szerint a lovasversenyek lótenyésztéssel való szoros kapcsolata mára már
megszunt, ezért a lovassport gazdasági jelentosége is csökkent.16 Érdekes, ha a verseny alatt
lezuhan lováról egy versenyzo, lovát nem zárják ki a versenybol. A célba lovasa nélkül érkezo
versenyló csak egy pont levonást kap az összesítés során.
Sajátos analógia figyelheto meg itt a mongol és az ókori görög versenyjátékok között.
Kertész István "Az ókori olimpiai játékok története." címu muvében hívja fel a figyelmünket
arra, hogy az ókori görögöknél "még annak a paripának a gazdáját is gyoztesnek
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nyilvánították, amelyik lovasa nélkül ért célba. Ez történt a korinthoszi Pheidólasz Aura
(Szello) nevu lovával is Kr.e. 512-ben.

Ledobta a hátáról a hivatásos hajtót, azután

szabályosan megfutva a köröket, elsoként érkezett a célba. A bírák gyoztesnek hirdették ki
Pheidólaszt, és megengedték neki, hogy kancája szobrát Olümpiában felállítsa." 17 A halha
mongoloknál a lovas és a versenyló egyenértéku. Ha a ló esetleg elbukik, de a lovas a saját
lábán ér be a célba, akkor is értékelik az eredményét.18

3. A lovas íjász versenyek öröksége a 20. században

A hagyományos gyorsasági lóversenyeken kívül léteznek kisebb lovasversenyek is,
mint például a haditechnika fejlodésével a lóhátról puskával lebonyolított céllövo versenyek
és a lócsúsztatás.
A lovas lövészet egy speciális formája jelentkezett a kirgizeknél a 20. században, a
céllövo verseny, a lövészet puskával lóhátról (dzsambü atmáj). Kellett hozzá egy loporos
zsákocska, melybe nagy értéket (ékszert) helyeztek el. A tuzszerszámos zacskócskát egy 0,5 1 cm vastagságú borszíjjal ráakasztották egy 10-12 m hosszú póznára. A lovasok
váltóversenye közben kellett eltalálni a loporos zsákocskát. Akkor kapott pontot a versenyzo,
ha szétlotte a céltárgyat. A verseny közben a bíróknak kellett meghatározni a lovak
vágtájának sebességét, ellenorizni a verseny tisztaságát.19
A lócsúsztatást az évszakokhoz alkalmazkodva szívesen játszották a rekkeno sivatagi
hoségben és csikorgó hidegben egyaránt, mert a legkedveltebb népi játékok körébe tartozott
Mongóliában még a 20. század elején is. Többnyire a tehetséges csikósok vállalkoztak a
lócsúsztató versenyre. A ménes összeterelése után egy szilaj, még betöretlen lovat messzirol a
többi állat irányába kezdték hajtani. „Abban a pillanatban, amikor a tüzes paripa a
leggyorsabb sebességgel vágtatott a már megszelídített ménes felé, megpróbálták „botospányvával „megállítani. Nem volt ritka, hogy az ember és a ló nemes küzdelme során 8-9
botos-pányvát is elragadott a paripa, amíg be tudták fogni. 20
A "labda-vadászat" utolsó hivatalos versenye a Kommunista Forradalom 35.
évfordulóján volt 1959-ben.21 Érdekes, hogy az 1990-es években bekövetkezett rendszerváltás
óta a népszeru lovas- és íjászversenyek mellett a labda-vadászat hagyományát nem
elevenítették fel a tradicionális versenyjátékok részeként. Napjainkban a lovas íjászat egyetlen
egy típusa sem része a "férfiak hármas játékának".
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4. A vadászsport veszélyei: sport vagy természetvédelem

Mongóliában a 20. századig a vadállatok elejtése a megélhetés egyik forrása volt. A
lakosság növekedésével arányosan ennek jelentosége nott.
A motorosjármuvek megjelenésével a távoli vidékek elérheto közelségbe kerültek, a
modern lofegyverek használatával javultak a vadászat feltételei. E sport jelentoségének
növekedésével szükségszeruen csökkent a vadállomány.
Mongóliában, az 1930-as években a vadásztevékenység népszerusége csökkent.
Domesztikált állatokat legeltettek az addig vadállatokkal benépesített magaslati területeken is.
A hópárducok sokszor pusztítást végeztek a házi kecskék és birkák között, a pásztorok emiatt
felkutatták odúikat, és elpusztították kicsinyeiket.22
A régi tabukat modern vadászati eloírásokkal váltották fel. A vadak és a halak
védelmében az 1944-es és 1953-as törvények megtiltották bizonyos állatok vadászatát.
Törvény rendelkezett a kötelezo tilalmi idoszakok bevezetésérol. Ezek közé tartoztak a vadló,
a vadteve, a rénszarvas, a jávorszarvas, az antilop, a vadkecske, a koszáli kecske, a
pézsmaszarvas, a Góbi- medve, a közönséges hód, a hiúz, a coboly, a bagoly, a héja, a keselyu
és különféle halak. A 20. század végén az egyéni vadászat mellett kialakultak a vadász
szövetségek és az Erdészeti Minisztérium. A mongol erdészeti szakemberek képzése részben a
magyar Erdészeti Foiskolán történt.23
A nyugati vadászoknak (német, osztrák, amerikai, mexikói és spanyol) 1967-tol
engedélyezték a koszáli és a hegyi kecskék, vadjuhok vadászatát Mongóliában.
Bizonyos állatfajokra 1953 óta, többek között a hópárducra is, vadászati tilalmat
rendeltek el, és azóta szigorúan büntetik az illegális vadásztevékenységet Mongóliában. A
vadászati törvényt 1972-ben újították meg. 24
A vadászsport menedzsmentjének kiépülése egészen az 1970-es évekig nyúlik vissza.
Mongóliában 1977-ben, az Altaj-hegységben rezervátumot hoztak létre a koszáli kecske, a
vadjuh és a hópárduc védelmére. A rezervátumnak köszönhetoen a vadászmenedzsment
program elérte az állatpopuláció növekedését. Az állatállomány arányának megfeleloen újra
lehetové vált a védett állatok mérsékelt vadászása. A Khukhtsyrh Rezervátum alapításának és
menedzsmentjének történetét 1985-ben Clers írta meg, aki lengyel- mongol expedíciókhoz
csatlakozva adatokat gyujtött a vadászat menedzsmentjérol. 25
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5. A bokacsont játékok továbbélése a 20. században

Rendelkezünk olyan forrásokkal, melyek még az 1924-es forradalom idején is említést
tettek bizonyos helyeken a bokacsontra lövo versenyekrol.26
A népi játékként kialakult dobó- és kapójátékok, valamint a jégen játszott bokacsont
játékok népszerusége az 1930-as évektol lecsökkent.27
Ennek hátterében a játékok kultikus funkciója (a buddhista vallás és a sámánizmus tradíciói)
iránti ellenséges kormányzati fellépés állt.
Egy mongol rendezo, Cogzol 1987-ben készített filmet a pásztorok által még ismert és
gyakorolt bokacsont játékok legérdekesebb pillanatairól. A film iránt akkoriban nagy
érdeklodés mutatkozott a hazai közönség részérol. Ugyanakkor a film a sporttörténészek és a
néprajzkutatók számára azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a 20. század végén a mongolok
nagyon keveset tudtak a saját kultúrájukról. A film azt sugallta, hogy minden családban át kell
adni a gyermekeknek azokat a szokásokat és játékokat, melyek még nem tuntek el teljesen.
Ezek közvetíthetik a legautentikusabban, és teszik tanulhatóvá a hagyományokat játékos
formában a következo generáció számára.28
A rendszerváltás évei megerosítették a hagyományos életmód és a vallás iránti
kötodést. A tradicionális versenysportok (birkózás, lovasverseny és íjászat) mellett megnott az
igény a népi ügyességi játékok felelevenítésére és versenysportszeru gyakorlására. A
rendszerváltás utáni 1990-es évektol az ügyességi játékként ismert bokacsont játékok egyre
népszerubbé váltak Mongóliában. A 20. század végén több százezer tagot számláló amator
sportklubok adnak helyet a játékok szerelmeseinek. A résztvevok kollektív tréningeket
tartanak a fovárosban és a megyeközpontokban. Helyi versenyeket rendeznek egy-egy
közigazgatási körzetben. A dobó- és kapó játékok legjobbjai évente egyszer, júliusban a
"férfiak hármas játékán" mérik össze ügyességüket. A bokacsont játékokat a sportversenyek
második napján, a lovasversenyek után tartják meg. Az amator klubok játékosainak versenyét
ma már fedett helyiségekben rendezik meg. A résztvevok hagyományos ruhákban vonulnak
fel. A versenyek elott a sporteszközöket együttesen megáldják, és köszöntoket mondanak az
esemény tiszteletére. A játékok jelentoségét a gyozteseknek járó pénzjutalom és
ajándéktárgyak is mutatják. A hazai szponzorok egyre nagyobb lehetoséget látnak a kisebb
tradicionális sportok támogatásában. (52-53. ábra / a melléklet 28. oldalán)
A jégen játszott bokacsont játék (mösön šagai xarvax) a 20. század 1930-as éveitol az
1980-as évekig nem tartozott a legnépszerubb mongol játékok közé.
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Tatár Magdolna az 1972-es kutatómunkájáról készült leírásában azt állította, hogy
csak egyetlen ilyen játékot ismert (az is csak szuk körben, szórakozásként terjedt el.)29
A hagyományorzo sportok kedveloi a rendszerváltás után ismét felelevenítették a
jégen játszott bokacsontversenyeket. Ma már nemcsak hobbiszeruen, hanem 1997 óta
országos, jégen játszott bokacsontversenyek keretében is ápolják ezt a népi ügyességi játékot.
A sportág fejlodését mutatja, hogy tervbe vették az elso profi klub megalapítását Hentij ajmak
területén. 30
A hagyományos népi játékok továbbélését mutatja 2004 egyik legjelentosebb
sporteseménye. Februárban, Gachuurban a Tola-folyónál rendezték meg az Országos Jégen
Játszott Bokacsontversenyt. Hét esztendeje vált népszeruvé a tradicionális bokacsont játék. Az
idei versenynek 110 olyan résztvevoje volt, aki már túljutott a helyi selejtezokön.

A

versenyben indult az állami bajnok, az "Elefánt" címet nyert G. Osokhbayar, valamint a Jégen
Játszott Bokacsont Szövetség elnökhelyettese: D. Khishigdorj és fotitkára O. Suxbaatar. A
szövetség elnöke, Ch. Zundui-Ochir nyitotta a meg versenyt, és bemutatta a 2004-es esztendo
legjobb játékosait. A résztvevok közül Batdorj és S. Dambii ünnepi felszólalásaikban
értékelték az edzéseket. D. Khishigdorj kituntetéseket adott át. Ch. Zundui-Ochir, a Khasu
Konszern igazgatója méltányolta a szponzorok támogatását. A játékok jelentoségét mutatja,
hogy a leghíresebb versenyzok között találjuk a Mongol Parlament egy korábbi szóvivojét, R.
Gonchigdorjot és a sportág legnagyobb bajnokának, B. Baterdenének a nevét is. Az utóbbi
tervbe vette, hogy megalapítja a sportág elso profi klubját Hentij ajmak területén, az edzések
színhelye pedig a Kerülen-folyó lesz. A csapat vezetoedzoje a sportág másik jeles képviseloje,
Sh. Batbaatar.

A "mesterlövészként" versenyzo, S. Chuluun Erdene vezette csapat az

összesített eredmények tükrében csak a második helyen végzett.31

6. A modern labdajátékok Mongóliában

A mongolok dualisztikus testfelfogásával kapcsolatban már a disszertáció I./1.
fejezetében felmerült, hogy a belso-ázsiai népek sajátos testszemlélettel rendelkeznek.
Tradicionálisan a lábakkal gyakorolt sportágakban kevesebb sikert értek el, mint a kézzel és a
felsotest segítségével uzött sportágakban.
A lábakkal gyakorolt játékok közül mégis kiemelném a mongol futballt, mely 1942 óta
megpróbál sikereket elérni a nemzetközi mérkozéseken is. A mellékletben szereplo
táblázatban

a

mongol

futball

válogatott

eredménylistája köszön vissza 1942-2003-ig.
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legjelentosebb

mérkozéseinek

szerény

A látványos nemzetközi futball-sikerek két kivétellel (Guam elleni két mérkozés)
elmaradtak. Ennek ellenére ma már a futballt tartják a férfiak egyik legnépszerubb modern
versenysportjának". 32 (54. ábra / a melléklet 29. oldalán)
A labdajátékok a "rossz tradíciók" ellenére a 20. század végén fejlodésnek indultak
Mongóliában. A labdarúgás mellett a röplabdát, a kézilabdát és a kosárlabdát az iskolában
testnevelés órák keretében sajátítják el a mongol diákok. Számos klub és sportszövetség
található a fovárosban, a megyeközpontokban, melyeket szívesen látogatnak a fiatal fiúk és a
lányok is.
Az ajmak bajnokságok at a júliusban megrendezésre kerülo nádám (naadam) idején
tartják. A modern labdajátékok mégsem keltenek akkora izgalmat a szurkolótáborokban, mint
a birkózás, az íjászat és a lovasversenyek.33

3. fejezet: A sport intézményrendszerének átalakulása a rendszerváltás után

A demokratikus fordulat után (1992) Mongólia keresi azt az utat, amely leginkább
megfelel az ország mentalitásának. Kommunista és liberális kormányok váltogatják egymást.
Egyik sem találta meg az általános szegénységébol kivezeto utat.
Sajnos a mongol sportpolitika a sportfinanszírozási nehézségek miatt hasonló utat jár
be, mint a magyar. A versenysporttól és a még igazán ki sem épült amator sporttól, az egykori
szocialista országokhoz hasonlóan itt is megvonta az állam a támogatását.
A sportélet irányítását egy túlságosan bürokratikus intézményi hálózaton keresztül a
mindenkori Egészségügyi Minisztérium vette át.
A Mongol Nemzeti Testnevelési és Sport Központ, ismertebb nevén a Mongol Nemzeti
Sport Szövetség az országos sportpolitika ellenorzéséhez és támogatásához járul hozzá.
Programjai között szerepel a közösségi és iskolai testnevelés, a sportfejlesztés, a sportpolitikai
határozatok elokészítése, a versenysport utánpótlás ellenorzése, a testnevelés- és a
sportképzés feltételrendszerének biztosítása.
Az Egészségügyi Minisztérium 1998. február 17-én kiadott rendelkezése meghatározta
az országos hatáskörrel rendelkezo, sporttal foglalkozó bizottságok muködését:
- Testnevelési és Sportpolitikai Bizottság
- Fovárosi Testnevelési Osztály
- Szakképzésért és az Oktatásért Felelos Bizottság
- egyesületeket és az iskolai sportköröket támogató Szabadidosportot Irányító Szolgálati
Osztály34 (55. ábra / a melléklet 30. oldalán)
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A sportélet szinten tartása nagy kihívást jelentett a sportpolitikának. A magára
maradt mongol sportélet még csak most kezdi felismerni a kínálkozó lehetoségeket, melyek
többnyire a külföldi befektetok részérol érkeznek.
Jól látható, hogy az egészségügyi intézményi hálózatban nem a legjobb helyen van a
Testkultúra és a Sport Nemzeti Központja. Az egészségügyi és a szociális gondok mellett
szerény lehetoség marad a versenysport és a szabadidosport támogatására.35
Ennek ellenére a hagyományos sportágak: az íjászat, a lovasversenyek, de foleg a
birkózás látványos sikereket és népszeruséget mondhatnak magukénak.
A sportág életben tartása ma már nem hárul kizárólag az államra. A legtöbb hazai és
külföldi szponzor szívesen támogatja a birkózást.

1. A mongol versenysport átalakulása a rendszerváltás után

A statisztikai eredmények szerint a mongol emberek legkedveltebb idotöltése a sport.
A statisztikákból kiderül, hogy körülbelül 2,5 milliós népességbol 450 ezer ember sportol
aktívan. A sport alapsejtjeit jelenti az a 72 sportklub, melyek a különféle sportágaknak adnak
otthont. Ezek a klubok alkotják az 51 sport szövetséget. Munkájukat a Mongol Nemzeti
Olimpiai Bizottság koordinálja.36

2. A szabadidosportok és a versenysportszeruen is uzött sporttevékenységek

Több mint 10 klub specializálódott az aerobicra, versenysportra, testépítésre, olyan
sportokra, melyek az emberi egészség megorzésére irányulnak. A klubok feladata, hogy
széles

körben

megszervezzék

az

aerobic

és

a

tereplovagló

bajnokságokat.

A

sporttevékenységekhez természetesen hozzátartoznak az ünnepi rendezvények és az ifjúság
sporttudományi képzése is.37
Mongóliában, 1991-ben egy statisztikai felmérés alapján 100 ezer sportolót tartottak
nyilván, közülük 42-en kapták meg a mongol államtól a mesterfokozatot, 17-en nyerték el a
mesteredzo és 1999-en mondhatták magukénak a sport mestere címet, míg 464-en a nemzet
bajnokai lettek, és a legalsó fokozatot, az állam sportolói kitüntetést 91 ezren nyerték el. 38
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2. 1. Dél-Korea, a mongol sportélet szponzora

Dél-Korea, kisebb mértékben Japán óriási segítséget nyújtott a mongol sport
infrastrukturális

és

intézményi

korszerusítéséhez,

valamint

az

iskolai

sportélet

megszervezéséhez. Dél-Korea jelentosen hozzájárul a versenysport, a szabadidosport
fejlesztéséhez, valamint a két ország közötti iskolai egészségügyi- és testnevelési programok
támogatásához.
Dél-Korea és Japán pozitív közremuködése a mongol sportélet fejlesztésében üzleti
megfontoláson alapszik. Ezek közül az egyik legfontosabb a természetvédelmi és tájvédelmi
körzetek közelében lévo üdülo területek hasznosítása. Ezek az egykori úttörotáborok helyén
épült (jelenleg üdültetéssel foglalkozó magánvállalkozások) üdülo és sporttelepek fejlett, vagy
közepesen ellátott infrastruktúrával rendelkezo 6-10 fa- illetve koépületekkel kiegészített
"jurta-központok". (A külföldiek kihasználták a demokratikus átalakulás bizonytalan éveit, és
a mongol állam legértékesebb területeit bérelték ki.)
Háromféle üdülési formát különíthetünk el a szabadidosportok és turizmus
gyakorlására:
(1.) A legkedveltebb a folyó (foleg a Tola) partján épült típus, melynek a természeti
szépségén túl különösen nagy értéke, hogy a fováros közelében van, tehát biztosított a gyors
élelmiszer utánpótlás. Kituno pihenési lehetoséget nyújt a sporthorgászat, az úszás, valamint
a napfürdozés szerelmeseinek. (A nagy sodrású folyók veszélye ire azonban nem hívják fel a
nyaraló vendégek figyelmét. Ennek ellenére a szabadidosportok rendkívüli népszeruségnek
örvendenek a hazai és a külföldi látogatók körében.)
(2.) A második típus általában a hegyek közelében épült. A kellemes hangulatú üdülok
építésénél kiaknázták a természet szépségeit. Kituno alkalmat nyújt a terület a vadászatra és a
túrázásra.
(3.) A harmadik típus a puszta kellos közepére kihelyezett üdüloközpont. Különösen
az idosebb japán, dél-koreai vendégek kedvelik. Az utóbbi pár évben a nyugat-európai, foleg
német és amerikai turisták kedvelt nyaralóhelye. (Árfekvéstol függoen a legnagyobb luxustól
a szerényebb ellátásig, minden megtalálható.) A típus legnagyobb vonzereje a lovas turizmus
és a hozzákapcsolódó gyógyturizmus, melyhez ho zzájárul a hagyományos népi ételek és
italok, például a friss és az erjesztett lótej kúraszeru fogyasztása. A prevenció egyik
legfontosabb eszköze lehet az üdülotípusok fejlesztése és a hozzákapcsolódó hagyományos
életvitel népszerusítése.
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A mongol egészségügyi szakemberek szerint a civilizációs betegségek: az érrendszeri
megbetegedések, a túlzott elhízás megelozése csak a hagyományos életforma rendszeres
gyakorlásával lehetséges, melyet a szabadidosport állami támogatásával lehetne biztosítani. A
vidéki pásztor lakosság jövedelmének jelentos része a külföldiek lovagoltatásából, a
hagyományos mongol életmód bemutatásából származik.
Az üdülotípusok a terület fekvésétol függoen gyakran összemosódnak. Elofordul olyan
szerencsés kombináció, hogy az üdüloközpont egyszerre tartozik a hegyvidéki és folyóparti,
illetve a pusztai és folyóparti területekhez. Az idegenforgalom fejlesztésében a
vállalkozásaikból meggazdagodó mongol értelmiségiek is perspektívát látnak, emiatt
igyekeznek önerobol vagy külföldi támogatók segítségével tokeeros vállalkozásokat
létrehozni.39
3. A Mongol Egyetemi Sport Szövetség

Rendkívül eredményesnek mondható az egyetemi sportélet, melyet országos szinten a
sportszövetségek fognak össze. A legkedveltebb sportágak: az autóversenyzés, a
kerékpározás, a görkorcsolyázás, az utcai kosárlabda és futball versenyek.40
A Mongol Egyetemi Sport Szövetség a nemzetközi kapcsolatok és eredmények
mellett mindig ügyelt arra, hogy önálló szervezetként folyamatosan ápolja a kapcsolatait a
mongol sport szervezetekkel (a Mongol Olimpiai Bizottsággal, a Mongol Egyetemi
Szövetséggel), a miniszteriális szervekkel (az Oktatásügyi Minisztériummal, az Egészségügyi
Minisztériummal) és a támogatást biztosító nagyvállalatokkal is (a Body International, a Body
Computer), a legnagyobb mongol pénzintézettel (a Golomt Bank), a Durvuun uul Társasággal
és számos más vállalattal is.
A sporttal foglalkozó legfelsobb kormányszerv a Mongol Egyetemi Sport Szövetség
Közgyulése minden évben ülésezett. Ezt a közgyulést régen az Mongol Egyetemi Sport
Szövetség Munkástanácsa hívta össze. Az úgynevezett munkástanács az egyetemek, a
foiskolák, a tudósok, a tanárok és a támogatók képviseloinek vezetoibol állt össze. Jelenlegi
elnöke, D. Bayasgalan. Alelnöke, D. Jargalsaikhan tölti be az általános titkári feladatokat.41
A Moszkvában lezajlott 1973-as nyári Universiade és a Sapproban megrendezett téli
Universiade óta a Mongol Egyetemi Sport Szövetség folyamatosan részt vállal a téli és a nyári
egyetemi játékok szervezésében. Jelentos dobogós helyezéseket sikerült elérniük, ahogy ezt a
mellékletben megjelölt táblázat is mutatja.42 (56. ábra / a melléklet 31. oldalán)
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A Mongol Egyetemi Sport Szövetség 1989. június 25-én alakult át a Fiatalok
Forradalmi Szövetségébol, a Tudomány és Technika Állami Bizottságából, valamint az Állami
Testkultúra és a Sport Bizottságából. A Mongol Egyetemi Sport Szövetség legfontosabb
feladata, hogy a Nemzetközi Egyetemi Sport Szövetség irányelveinek megfeleloen biztosítsa a
mongol egyetemi sport fejlesztését. A Mongol Egyetemi Sport Szövetség az elso civil jellegu
sporttestület lett Mongóliában. 43 A politikai szerkezetváltás megújult légkörében, 1992-ben
tartotta meg az Egyetemi Sport Konferenciát, mely jóváhagyta, hogy a Mongol Egyetemi
Sport Szövetség független és nyilvánosan muködo szervezet legyen. 44
A Mongol Egyetemi Sport Szövetség az Olimpiai Charta és a Nemzetközi Egyetemi
Sport Szövetség szabályait szem elott tartva indult el a fejlodés útján. Négy éve szervezi meg
a Nemzeti Universiade sportjátékait, az Egyetemi Sport Bajnokságot, támogatja a mongol
sportolók felkészítését a nemzetközi egyetemi versenyekre és a világbajnokságokra.
Ma foként a mongol egyetemistákat és foiskolásokat tömöríti. Körülbelül 80 ezer
egyetemi illetve foiskolai státuszban lévo tagot számlál, akiknek egyharmada aktívan részt
vesz a sportszervezet munkájában. A Mongol Egyetemi Sport Szövetség nemcsak a sport
klubok tevékenységét fogja össze, hanem az egyetemi és foiskolai szervezetek munkáját is
(nyolc ajmakban, többek között Darhan uulban, Arhangájban, Zavkhanban és Hovdban).45
A Mongol Egyetemi Sport Szövetség 2002-ben javaslatot terjesztett a Mongol Olimpiai
Bizottság tagjai elé. Ennek értelmében 383 ember kaphatta kézhez az Igazságügyi
Minisztériumtól azt a tanúsítványt, melyben igazolják a felvételét a Mongol Egyetemi Sport
Szövetségbe.46

4. fejezet: Mongólia helye az újkori olimpiai és ázsiai játékokon

Mongólia nemzetközi versenysport sikereit két részre kell bontanunk. Egyfelol a nyári
és a téli olimpiai játékok eredményeire, másfelol az ázsiai típusú versenysport mozgalomban
elért sikereire. Mongólia sajnos mindkét típusú versenysport mozgalomba rendkívül késon
tudott bekapcsolódni, melynek foleg politikai és gazdasági okai voltak. A kialakulatlan
infrastruktúra és megfele loen képzett sportszakemberek hiányában csak a 20. század hatodik
évtizedében vállalhatta a megmérettetést a nemzetközi olimpiai mozgalomban. Az Ázsiai
Játékok szereploi közé csak a 1990-es években jelentkezhetett.
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1. Mongólia kései olimpiai szereplésének okai

Mongólia olimpiai szereplése egyelore szerény sikerekrol árulkodik. A viszonylag
késon, 1964-tol indított olimpiai szerepvállalás mögött politikai célok álltak.
1.)

A mongol élsportolók diplomáciai feladatokat is elláttak.

2.)

Mongólia reménybeli nemzetközi sportsikerei is a szocialista államrend
életképességét hivatottak szolgálni.

3.)

Mongólia (a többi szocialista országhoz hasonlóan) csak a sikeres versenysport
mozgalom segítségével léphetett ki a "hidegháborús frontvonal " mögül.

4.)

Fellépésével

természetesen

szimbolizálnia

kellett

a

béke

melletti

elkötelezettségét és a szocialista tábor felkészültségét.
5.)

A kompenzációs funkció belpolitikai szempontból is különleges helyzetbe
hozta a sportot.
A versenysport internacionalista szelleme elfojtotta a nemzettudatot, a nemzeti
identitást. 47

Érdemes lenne áttekinteni az elso olimpiai játékoktól 1964- ig, milyen akadályokba is
ütközött Mongólia olimpiai szereplése? Természetesen a 20. századi Mongólia történelmének
fordulópontjai adják meg a kulcsot a rejtély megoldásához. Miért is készülodött Mongólia
olyan hosszasan az elso olimpiai megmérettetésre?
Az 1896-os athéni olimpia, az 1900-as párizsi olimpia, az 1904-es Szt. Louis- i
olimpia, az 1908-as londoni olimpia, és az 1912-es stockho lmi olimpia eseményein két okból
sem jelenhetett volna meg a mongol nemzeti válogatott.
1.) Az elso ok maga Coubertin báró, aki az olimpiai eszmét nem az Európán túli világ
számára álmodta meg, hanem a görög kulturális hagyományokkal rendelkezo fehér férfiak
részére.
2.) Másfelol ebben az idoben egyáltalán nem létezett a versenysporthoz szükséges intézményi
és infrastrukturális háttér. Mongólia a Mandzsu Császárság része volt a 17. század közepétol
1911-ig. A császár parancsára még a hagyományos népi sportok gyakorlása is akadályba
ütközött. A versenyekre való több hónapos felkészülés lázadás vagy forradalmi megmozdulás
esetén potenciális veszélyt jelentett volna az uralkodó mandzsuk számára.
Az 1920-as antwerpeni olimpia, az 1924-es párizsi olimpia, az 1928-as amsterdami
olimpia, az 1932-es Los Angeles- i olimpia, és az 1936-os berlini olimpia idején Mongólia
éppen egy speciális politikai átalakuláson esett át.

125

A Mandzsu Császárság 1911-es bukása után a független teokratikus mongol állam
1924-ig felújította a Dzsingisz kán féle nemzeti hadsereg és hadseregreform edzésprogramjait.
1924-ben a Szovjetunió támogatását élvezo állami vezetok a polgári demokratikus
átalakulás

helyett

eroszakosan

kényszerítették

Mongóliát

a

feudalizmusból

a

kommunizmusba. Ez a vá ltozás egyáltalán nem kedvezett az olimpiai mozgalom, de még a
helyi, a tradicionális versenysportoktól eltéro sportágak kialakulásának sem. Nem a
versenysport- mozgalmat, az egyéni teljesítményeket kívánta elosegíteni, hanem felhasználta a
sportot a szovjet típusú, militarista embertípus idealizásához.
Az 1948-as londoni olimpia, az 1952-es helsinki olimpia, az 1956-os melbourni
olimpia és az 1960-as római olimpia idején, a II. világháború után Mongólia még mindig nem
állt készen az olimpiai megmérettetésre. Csak a politikai mintakép, a Szovjetunió szereplése
után gondolhatott komolyabban az olimpiai játékokra. Az olimpiai felkészülésre az elso
lépéseket már 1947. április 25-én megtette. A Mongol Népköztársaság Minisztertanácsa
meghozta az elso intézkedéseket, az országos testnevelést szolgáló infrastruktúra és
egyesületek kiépítésére. Ezekben a rendeletekben a versenysport mozgalom céljai még mindig
háttérbe szorultak a nép általános munkára nevelése, a pásztornépesség szellemi és testi
kultúrájának fejlesztése mellett. Az egyesületek önálló lépéseket sohasem tehettek. Minden
pillanatban

tartaniuk

kellett

magukat

az

Országos

Testnevelésfejleszto

Bizottság

Elnökségének döntéseihez. 48

2. A Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság

Az egypártrendszer szabályainak megfeleloen 1955-ben központilag megfogalmazott
Sport Szabályzat készítette elo Mongólia szereplését az olimpiai versenysport mozgalomba.
1956-ban jött létre a Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság. 1962-ben vették fel a Mongol
Olimpiai Bizottságot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai sorába.49
Az elso olimpiai szereplésük 1964-ben történt a XVIII. tokiói nyári olimpiai
játékokon. Dobogós helyezést csak 4 év múlva, 1968-ban, a XIX. nyári olimpiai játékokon
értek el Mexikóban. Azóta 1984 kivételével valamennyi olimpiai játékon felvonultak.
Az alapító szabályzatnak megfeleloen 4 évente hívják össze a Mongol Nemzeti Olimpiai
Bizottság közgyulését, melynek 91 tagja van. A megválasztott közgyulés évente megvitatja a
halaszthatatlan ügyeket, és határozatokat hoz.
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A sport klubok közül a "Hatalom" és a "Lovas" például a Politikai Rendorséghez",
mások pedig az Ulánbátori Vasúti Dolgozók Sport Szövetségéhez tartoznak. Számos klub
menedzsere tagja a Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottságnak, melynek szakemberei idorolidore kiértékelik a klubok tevékenységét.
A mindenkori mongol kormánypolitika lehetoségeihez mérten folyamatosan lépéseket
tesz a sportfejlesztés terén, ennek érdekében jóváhagyta 1996-ban a "Mongol Sportszervezés
Munkaprogramját". 1997. december 24-én kormányhatározatot fogadtak el arról, hogy a
mongol olimpikonok számára értékmegorzo életjáradékot biztosítanak. A Mongol Nemzeti
Olimpiai Bizottság javasolta a parlamentnek a Sport Törvény megalkotását.
Shagdarjav

Magvan

a

Nemzetközi

Olimpiai

Bizottság

megbecsült

tagja.

Tevékenysége méltán elismerést vívott ki külföldön és hazájában egyaránt. 1969-1979 között
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, 1969-1978 között a Testnevelési és Sport
Szövetség Központi Tanácsának elnöke volt. Már 1969 óta tagja a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság Végrehajtó Bizottságának. Alapító elnöke 1996 óta a Nemzeti Olimpiai
Akadémiának. 1987-ben alapította meg a Nemzeti Olimpiai Múzeumot, és 1988-ban a Nemzeti
Olimpiai Könyvtárat. A mongol delegáció vezetoje volt 1972-ben a sapporói téli olimpiai
játékokon, 1984-ben a sarajevói téli olimpián, 1988-ban Calgaryban és 1994-ben
Lillehammerban. A nyári olimpiákon szereplo mongol delegációt szintén o vezette 1972-ben
Münchenben és 1976-ban Montrealban. Olimpiai munkássága miatt neki ítélték a Mongol
Testnevelési Egyetem tiszteletbeli doktori címét. 1994-ben megkapta a "Száz éves Olimpiai
Mozgalom" tiszteletére kiosztott emlékérmet, "Az olimpiai szolidaritásért" adományozott
kupát, valamint a mongol állam és a más országok közötti kapcsolatszervezésért járó
érdemérmet.50

2. 1. A mongol nok megjelenése az olimpiákon és a Mongol Olimpiai Bizottságban

Mongólia 1964 óta szerepelt az olimpiai játékokon, miközben 43 noi olimpikon
képviseltette magát. Dobogós eredményt 1992-ben a barcelonai játékokon ért el az elso noi
mongol olimpikon, Dorzhsuren Munkbajar lövészetben, majd 2000-ben Sydneyben O.
Gundegmaa szintén lövészetben. 51
A Mongol Olimpiai Bizottság legbefolyásosabb noi sportdiplomatája, Banzragch
Delgermaa, aki jelenleg is aktív résztvevoje az "Ázsiai Nok és a Sport" Munkacsoportnak.52
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B. Narantsetseg, jogász a Mongol Olimpiai Bizottság tanácsadója, aki a Mongol Állami
Egyetemen szerzett jogi diplomát. Sportszervezést és sportmenedzsmentet tanult a Moszkvai
Egyetemen, Japánban pedig elvégezte a "Sport és a nok" címu szemináriumot. Aktív tagja a
Mongol Olimpiai Bizottság Sportjogi Munkacsoportjának, testületi tagja a Nok és a Sport
Bizottságnak. 53

2. 2. A mongol kormány és a Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság felkészülése
a 2004-es athéni olimpiára

A Mongol Nemzeti Olimpiai Elokészíto Bizottság 2004. január utolsó hetében
megtartotta a Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság gyulését.
Shagdarjav Magvan (aki a Nemzeti Sport Szövetség igazgatója is) 2003-ban
nyilatkozatot adott ki a 2004-es olimpiai felkészülésrol. Ez alapján kiderült, hogy a mongol
olimpikonok felkészülési ideje a judo, a sambo (szambo)54 , a birkózás és a lövészet
sportágakban összességében 19.880 óra.
A Mongol Nemzeti Olimpiai Elokészíto Bizottság 2004. január végén részletezte a
2004-es athéni olimpiára fordított költségeket. Tételesen felsorolva: egy kerékpárt
biztosítottak valamennyi kerékpárversenyzonek, 9 millió tugrikot fordítottak az íjász
felszerelésekre, 17 millió tugrikot a lövészetre és 676 ezer tugrikot a szabadfogású birkózásra.
A 2004-es athéni játékokra szánt költségek 62 millió tugrikos olimpiai költségvetésébol az
olimpia megkezdése elott már 45 milliót el is költöttek.55 Az állami költségvetés szukös
kereteit Mongóliában is nagyon nehéz betartani. Emiatt természetesen jelentos hangsúlyt
fektetnek a szponzori támogatás megszerzésére. Az egyik legjelentosebb sportot támogató
szponzor, a híres mongol származású szumó birkózó, Asashoryu. A 2004-es athéni olimpiai
játékokon Asashoryu Alapítvány és a Mizuno Vállalat 56 biztosítja majd a mongol válogatott
sportruházatának és sportfelszereléseinek jelentos részét. Errol tanácskoztak 2004 január 1jén azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Asashoryu Alapítvány és a Mizuno Sportszergyártó
Vállalat tartott a Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottsággal együtt. Asashoryu ruhákat
adományozott a nemzeti válogatott edzoinek, és bejelentette, hogy a biztosítani fogja a
legmodernebb orvosi és egészségügyi felszereléseket. Asashoryu a Mizuno termékek
használatának fejében kizárólagos reklámjogot követelt az edzéseken és a versenyeken.
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A Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság hivatalosan is bejelentette, hogy a sportolók
összességében az állami-, a nemzetközi- és a világversenyeken már 285 érmet szereztek
hazájuknak, melybol 75 aranyérem volt.57
2004 januárjában 17 olimpikont kvalifikáltak az athéni játékokra. Februárban a
szabadfogású birkózók és márciusban a lövészek kvalifikációja is befejezodött. Az ökölvívók
hasonló kvalifikációs versenyeken vettek részt.
Az Egészségügyi Minisztérium által muködtetett a Nemzeti Testnevelési és Sport
Szövetség, valamint az egészségügyi miniszter, P. Nyamdavaa felajánlotta, hogy, ha
szükséges, akkor a 2004-es olimpiai költségvetést támogatni fogja.58

2. 3. A Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság felkészülése a 2008-as pekingi olimpiára

2002. szeptember 5-én a People's Daily címu lapban egy közlemény jelent meg a
Mongol Olimpiai Bizottság elnökétol. Demichigjav Zagdsuren bejelentette, hogy Mongólia és
Kína között remélhetoleg elmélyülnek majd a baráti kapcsolatok a 2008-as pekingi olimpiáig.
A közlemény azután jelent meg, miután Demichigjav Zagdsuren a Kínai Olimpiai Bizottság
elnökével, Jüan Weiminnel találkozott. Zagdsuren elismerte, hogy Kína mindig is nagyobb
befolyással rendelkezett a nemzetközi sportéletben,

mint Mongólia, ami szorosan

összefüggött a gazdasági és a társadalmi fejlodés ütemével.
A 2008-as

pekingi

olimpia

valószínuleg

nagy

jelentoségu

lesz

majd

az

olimpiatörténetben.
Mongólia eddigi szándékainak megfeleloen támogatni fogja a pekingi olimpiai játékok
szervezobizottságának a munkáját. Jüan megköszönte a Mongol Nemzeti Olimpiai Bizottság
kezdeményezését, és reményét fejezte ki, hogy a két ország továbbra is kihasználja majd a
sportversenyek megrendezésébol fakadó baráti közeledés lehetoségét.59

3. A nemzetközi versenysport mozgalomban elért mongol sikerek

A nemzeti ünnepi játékokkal együtt több mint 40 féle sportág létezik Mongóliában.
Ezek közül a szabadfogású birkózás, a szambo, az ökölvívás, a kosárlabda, a röplabda, a
harcmuvészet különféle típusai a legnépszerubbek.
A mongol olimpikonok már 8 alkalommal vettek részt a nyári és a téli olimpiai
játékokon 1964-tol. Az olimpikonok 5 ezüstérmet, 9 bronzérmet szereztek a szabadfogású
birkózásban, judoban, ökölvívásban és lövészetben.
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A mongol sportolók 36 világbajnokságon vettek részt. A világbajnokságokról 152 ezüst és
bronzérmet vihettek haza. A világkupákon 20 aranyérmet és 74 világkupa érmet nyertek.
A mongolok mégis legbüszkébbek a birkózóikra: Z. Oidov olimpiai ezüstérmére,
valamint kétszeres világbajnoki címére. J. Munkhbat elsoként szerzett ezüstérmet
Mongóliának az olimpiai játékokon 1968-ban. K. Bayanmunkh ezüstérmet vitt haza, valamint
világbajnokságot nyert a szabadfogású birkózás mellett sambóban (szambo) is. A
legkiválóbbak között kell megemlíteni B. Bat-Erdene nevét, aki 3 alkalommal nyert szamboés szumó-világbajnokságot. G. Jamsran és O. Balijinnyam 3-szor szambo világbajnok, J.
Davaajav és C. Damdin olimpiai ezüstérmes birkózó lett. A bronzérmesek között
felsorakoznak Ch. Damdinšharav, T. Artag, D Sereeter, N. Enkhbat, D. Oyunbold, R.
Davaadalai, C. Bayarsaikhan, N. Menhbayar és Narmandakh.60

3. 1. Az olimpiai versenyeredmények kiértékelése

Az újkori olimpiák nyári olimpiai éremtáblázataiból kiolvasható, hogy a mongol
sportolók oseikhez hasonlóan az ero - és a küzdosportokban jeleskedtek leginkább. A
szabadfogású birkózás, az ökölvívás, a judo és a lövészet területén szerezhetek dobogós
helyeket. Közöttük azonban egyre nagyobb számban szerepeltek noi versenyzok.
A legeredményesebb, ugyanakkor a legtöbb botránnyal járó sportág a mongol
birkózás. Az olimpiai eredménylistákon összességében 9 érmet jelentett.
A legutóbbi ázsiai olimpián, az úgynevezett Ázsiai Játékokon 13 érmet hozott. Ez
igen szép eredmény még akkor is, ha ezek az érmek bronz és ezüstérmek voltak. (57-60.
táblázat / a melléklet 31-37. oldalán)
Oyunbileg Purevbaatar az utóbbi évek egyik legfényesebb sportkarriert befutott
versenyzoje. 2000-ben Sydneyben csak az 5. helyen végzett. Eredményét pozitív drogtesztje
miatt megsemmisítették, a versenyzot pedig diszkvalifikálták. 2001-ben megnyerte a Birkózó
Világbajnokság ezüstérmét és 2002-ben aranyérmet nyert Koreában, Busanban. 61
A 2003-as Ázsiai Bajnokság aranyérmet szerzett birkózó bajnoka, T. Enkhjargal
nem tudott bizonyítani a Szabadfogású Birkózó Világbajnokságon 2003 szeptemberében az
Amerikai Egyesült Államokban. T. Enkhjargal versenytársával, N. Bayarmagnainal a régen
várt kvalifikációs bajnokság idején eladták az útlevelüket az amerikai vízummal együtt.
Emiatt kizárták mindkettejüket a Madison Square Gardenben tartott versenybol. 62
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A mongol sportvezetés nagyon bízik abban, hogy e két sportolót leszámítva a birkózó
válogatott sem dopping botrány, sem egyéb nemzetközi vagy hazai büntetojogi eljárás miatt
nem szerepel majd sikertelenebbül, mint az eddigi olimpiákon.
A második legeredményesebb sportág a judo három dobogós olimpiai helyezéssel:
ezüst és bronzéremmel gazdagította Mongóliát. Rendkívül népszeru sportág, mivel mindkét
nem bebizonyíthatja rátermettségé t a nemzeti- és a világversenyeken egyaránt. Véleményem
szerint a mongol judo bajnokok nagy eséllyel indulnak a további nemzetközi
megmérettetéseken. A sikerszéria 1998-ban kezdodött. A XIII. Ázsiai Játékokon Bangkokban
(Thaiföld) mutatkozott meg, hogy Mongólia valóban helyet követel magának a judo
világában. Itt a különbözo súlycsoportokban kilenc mongol is több fordulót ment, közülük
hatan értek el dobogós helyezést. Különös figyelmet érdemel, hogy a hat bajnok közül ketto
noi versenyzo volt.63
A harmadik legeredményesebb sportág címen osztozkodniuk kell a lövészeknek és az
ökölvívóknak. Mindkét sportágban összesen két-két érmet sikerült szerezniük az olimpiai
játékokon. A lövészetben kizárólag a mongol noi olimpikonok, míg az ökölvívásban a sportág
jellegébol adódóan a férfiak jeleskedtek.
A mongol lövészek fejlodését mutatja O. Gundegmaa sikerszériája. A 2004-es 13
napos Ázsiai Lövészeti Bajnokságon arany érmet szerzett, legyozve ezzel a kínai Cao Yinget,
aki a XXVII. Nyári Olimpiai Játékok abszolút gyoztese volt Sydneyben de csapatban csak
bronzérmet ért el a lövész válogatott. Ez az eredmény kedvezo fordulatot hozhat a 2004-es
athéni olimpiai játékokon. 64
A hagyományos mongol népi versenyjátékok között már osidok óta ismert volt a
korcsolyázás elodje. A ma is népszeru jégen játszott bokacsont játék osztol tavaszig a
legnépszerubb sportok közé tartozik. (A sportág részleteit a már a I./4. fejezetében
részletesebben is kifejtettem.)
A 20. századi mongol olimpiai versenysport mozgalom számára a téli olimpiai
versenyszámok

belépojét

az

1962-es

Moszkvában

megrendezett

Gyorskorcsolya

Világbajnokság adta, ahol a férfiaknál Luvasanlkhagvyn Dasjnam összetettben a 43. helyen
végzett.65
4. Az Ázsiai Játékok és a Kelet-Ázsiai Játékok

Az olimpiai versenysport mozgalom 19. századi újjáéledésekor tapasztalható
diszkriminációs

sportpolitika

ellenére

a

keleti

államok

felkészültségüket a nemzetközi versenysportmozgalomban.
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is

meg

akarták

mutatni

Ennek köszönhetoen a Fülöp-szigeteken, Manilában már 1913-ban életre hívták az
Ázsiai Játékokat.66 (61.ábra / a melléklet 37. oldalán)
Érdemes megvizsgálni Mongólia szereplését az Ázsiai Játékokon. Kitunoen nyomon
követheto, hogy Mongólia éremszerzése megegyezik a nyári olimpiai játékokon elért
eredményekkel. Az alábbi táblázatokból jól kiveheto, hogy foleg a küzdosportok: (a
szabadfogású birkózás, judo, ökölvívás) és a lövészet területén tudtak dobogós helyet
szerezni, de az átlageredményekbol az is kitunik, hogy a mongol olimpikonok csak ezüst és a
bronz-érmet vittek haza.
A mongol sportolók 1974 óta vettek részt az Ázsiai Játékokon. Az elmúlt harminc
esztendoben összesen 8 arany-, 20 ezüst- és 31 bronzérmet szereztek. Közülük az Ázsiai
Kupákon 63-an arany-, 117-en ezüst és bronzérmet kaptak.67 (62.ábra / a melléklet 38.
oldalán)
Az I. Kelet-Ázsiai Játékok 1993-ban Shanghájban és a II. Kelet-Ázsiai Játékok 1994ben Pusanban zajlottak. Mindketto jelentos, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság delegációi
is megérkeztek erre a versenyre. A Kelet-Ázsiai Játékokon egyfelol megjelent Dél-Korea,
Kína és Japán, valamint a kisebb nemzetek is, például: Tajvan, Honkong, Mongólia, Makaó.
Mongólia az I. Kelet-Ázsiai Játékokról még érem nélkül távozott, de a II. Kelet-Ázsiai
Játékokról a mongol válogatott már 3 arany-, 2 ezüst- és 19 bronzéremmel, tehát
összességében 24 éremmel tért haza.68

132

Összegzés

Megállapítható, hogy a nemzetségi rendszertol a Mongol Birodalom virágkoráig a
hagyományos kultikus elemeket is tartalmazó állandó testi edzettség nem egyszeruen néhány
kiválasztott kedvtelésének számított. Nemtol, kortól függetlenül az egész mongol társadalmat
megerosíto és összetartó életszükségletté vált.
A mongol népek egységét három évszázadon át megbontó Mandzsu Birodalom ezt a
sajátos egészségesen edzett és szervezett életmódot kívánta megtörni.
A sporttörténetben egyedinek tartom azt a negatív folyamatot, melynek során a
mandzsuk a népi versenyjátékok betiltásával, illetve a lámaizmus passzív, békés életmódjának
bevezetésével átmenetileg korlátozni tudták a mongol népek állandó hadkötelezettségébol
fakadó testkulturális tradícióit. A hagyományos ügyességi és erosportok a függetlenné vált
teokratikus mongol állam megalakulásáig átalakultak a rituális ünnepségekhez kötodo
jelentéktelenebb, funkció nélküli versenyzési formává.
A hadtörténet számára is értékes a Dzsingisz kán féle hadsereg felkészülését segíto
"férfiak hármas játéka", amely 1924-tol ismét egy elnyomó hatalom, a Szovjetunió
játékszerévé vált. A országos sport rendezvény célja már csak látszólag szimbolizálta az
egységes Mongol Birodalom hajdani megteremtésére tett óvatos lépéseket. Az 1930-as évekre
kiderült, hogy a sporttörténeti hagyományok felelevenítésének hátterében egy újabb ideológia
szolgálatának igénye húzódott meg, nem pedig a mongol társadalom (az évszázadokig
elnyomás alatt élo nép) magára találásának igénye.
A nemzetközi versenysport mozgalomba való bekapcsolódás mögött ismét ideológiai
törekvéseket fedezhetünk fel. Az elmúlt száz évben végbement történeti és sporttörténeti
átalakulásról összességében elmondható: a mongol olimpiai versenysport mozgalom szerény
eredményeinek hátterében tisztán fel lehet ismerni, hogy a feudális típusú államból a radikális
baloldali politizálás útjára tévedt állam képtelen volt behozni az egykori gazdasági
elmaradottságából fakadó, sportinfrastruktúrabeli hiányosságokat. (iskolák, stadionok, pályák
hiánya)
Az évtizedekig elzárt államban a modern testkultúra általános reformja csak a politikai
célok szolgálatában állt. A szocialista típusú gazdaságpolitika sokáig nem engedhetett meg
korszeru, az olimpiai versenysportok számára fontos stadionépítkezéseket, egész évben
használható fedett mujégpályákat, de még költséges külföldi edzotáborokat sem. A téli
olimpiákon tapasztalható szerény eredmények hátterében foleg a financiális nehézségek
húzódtak meg.
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Az olimpiai versenyjátékok ideológiájának átpolitizálása után Mongólia is részt akart
vállalni a két világrend között zajló megmérettetésben. Állandó bizonyítási kényszer élt
benne. Igazolni akarta rátermettségét és több évezredes testkulturális hagyományait a
Szovjetunió nagy szocialista táborában.
A rendszerváltás után a sportban lassúbb és bonyolultabb volt az átalakulás, mint
ahogy azt a mongol társadalom feltételezte. (Itt is hamar kiderült, hogy a mongol sport
"látszólagosan kiemelt, centralizált támogatása" csak egy epizód volt a szocializmus éveiben.
A visszafogott sporttámogatási rendszer addig is kizárólag az olimpiai felkészülést segítette.)
Fontosnak tartom, hogy a mongol sportélet az 1990-es években bekövetkezett
rendszerváltás után viszonylag hamar rátalált a sportfinanszírozás újabb lehetoségeire (a
közép- és kelet-európai sportszerkezet átalakulásával ellentétben). Bátran állítható, hogy nem
hiányzott közülük a Toynbee- féle értelemben vett "kreatív kisebbség".
A rendelkezésünkre álló adatok birtokában megállapítható, hogy a mongol sport lassan
stabilizálódni kezdett. A központosítási törekvések visszaszorultak. Az állam csak jóváhagyja
a sportéletben végbemeno változásokat, majd learatja a hazai és a nemzetközi sportsikereket.
A sport autonómiája lassan, de biztosan állandósul. Egyre nagyobb a sport társadalmi
elismertsége, és erosödnek a nemzetközi versenysport mozgalomban elért sikerek. Ma már
több mint 40 féle sportág létezik a nemzeti ünnepi játékokkal együtt, melyek tökéletesen
integrálódtak Mongóliában. A népszeruségi listákon a szabadfogású birkózás, a szambo, az
ökölvívás, a kosárlabda, a röplabda, a harcmuvészet különféle típusai vezetnek.
A mongol olimpikonok 1964-tol napjainkig 9 alkalommal vettek részt a nyári és a téli
olimpiai játékokon, 1974-tol az Ázsiai Játékokon 7 alkalommal és 1993 óta a Kelet-Ázsiai
Játékokon 2 alkalommal. Az olimpikonok összesen 5 ezüst-, 9 bronzérmet szereztek
szabadfogású birkózásban, judoban, ökölvívásban és lövészetben. A mongol élsportolók 36
világbajnokságon szerepeltek sikeresen. A világbajnokságokról eddig 152 ezüst- és
bronzérmet vihettek haza. A világkupákon 20 aranyéremmel és 74 helyezéssel lettek
gazdagabbak. Az újkori olimpiák éremtáblázataiból kiolvasható, hogy a mongol sportolók
oseikhez hasonlóan a küzdosportokban jeleskedtek leginkább. A szabadfogású birkózás, az
ökölvívás, judo és a lövészet területén szereztek dobogós helyeket. Közöttük egyre több a noi
versenyzo.
A disszertáció nemcsak a hagyományos népi versenyjátékok leírására vállalkozott,
hanem minden dualisztikus testfelfogással kapcsolatos mozgásos tevékenység történetének és
rituális szerepének a feltárására is, mely hozzájárult a belso-ázsiai mongol népek
világképének a kialakulásához.
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A disszertáció felvállalta, hogy a kultikus gyökerektol napjainkig megvilágítja a
mongol sporttörténet állomásait. Az írott mongol források hiányában, a néprajzkutatók, az
archeológusok által feltárt és leírt néhány tárgyi emlék csak áttekinto jellegu leírást tett
lehetové a törzsszövetségek korának sporttörténetérol. Az információkat jelentosen
kibovítették azoknak az ókori görög, római és kínai történetíróknak, földrajztudósoknak és
utazóknak a leírásai, melyek utalásokat tartalmaznak errol a korszakról.
A legtöbb forrásokkal és adatokkal is alátámasztott anyagot a Mongol Birodalom
virágkorából (Dzsingisz kán és utódainak uralkodása), a 13-14. századból sikerült
összegyujteni. A mandzsu korszak sporttörténetérol szóló rész tükrözi az 1644-1911-ig tartó
mandzsu uralom elnyomó politikájának következményeit, a hagyományos versenyjátékok
korlátozását és rendeleti úton történo befolyásolását. Ennek ellenére értékes adatok maradtak
meg az íjász- és a lovasversenyekrol.

A népi ügyességi és szellemi játékokról készült

adatgyujtések a 19. század végétol napjainkig eredményeket hoztak, melyekrol beszámol a
disszertáció.
A disszertáció igyekezett választ keresni Mongólia sporttörténetének 20. századi
alakulására. Az adatgyujtés során kiderült, hogy a rendelkezésünkre álló sporttörténeti cikkek,
tanulmányok és könyvek a modern információs társadalomban sem tudnak hiánytalan képet
adni Mongólia szereplésérol a nemzetközi versenysport mozgalomban.
Mongólia nemzetközi versenyeredményeinek adatai csak általános következtetések
levonását teszik lehetové, statisztikai méréseket nem. (A disszertáció ennek hiányában, a
bekövetkezett események és a rendelkezésekre álló töredékes adatok alapján próbálta
értékelni a 20. század közepétol napjainkig tartó sporttörténeti korszakot.)
A disszertáció fejezetei során nemcsak egy sporttörténeti leírás tárul elénk, hanem
válaszok a sportfilozófia, a sportszociológia és a sportpolitika bizonyos kérdéseire: sport és a
vallás kapcsolatára, a harcászati tevékenység a sport viszonyára, és arra is, hogyan vált a
játékból módszeresen kialakított életforma, majd versenysport tevékenység. Választ keresett a
társadalmi mobilitás és a sport, valamint a sport és a társadalmi aktivitás kérdésére a
különbözo történelmi korszakokban.
Összességében megállapítható, hogy a lovas nomád belso-ázsiai mongol népek
számára a folyamatos testi edzettség nem egyszeru szórakozás volt a történelmük folyamán,
hanem a túlélés feltétele. A 20. századi Mongólia orzi és gyakorolja osei hagyományos népi
sportjait, sportolási szokásait. Az urbanizáció következtében megváltozott életforma miatt
ennek különösen nagy jelentosége van.
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A mongolok egyoldalú táplálkozási szokásainak (a zsíros húsételek fogyasztása, minimális
növényi táplálékkal kiegészítve) megorzése igen hamar érrendszeri megbetegedéseket
okozhat. A rendszerváltás utáni sportélet magára találása egyértelmuen nem szünteti meg a
21. századi Mongólia általános egészségügyi problémáit (az egészségtelen táplálkozásból
fakadó nehézségeket, az idos korral együtt járó életviteli sajátosságokat, a gyakori
alkoholfogyasztás következményeit). A mongol lakosság körében (fiatalok és idosek
egyaránt) tapasztalható sport iránti érdeklodés, az állandó testgyakorlásra való igény
késleltetheti a negatív folyamatokat, illetve csökkentheti azok hatását.
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