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Almási Szabó Lili 

Vásári játékok 

 

Számos antropológus foglalkozik részletekbe menően a hagyományos játékok vizsgálatával egy 

adott kultúrában. A játékok rítusként való értelmezése segíthet megérteni egy csoport 

gondolkodásmódját, életformáját. Két és fél-három éve Chilében élek, antropológusként 

dolgozom és élem mindennapjaimat. A helyi népszokásokat már első chilei látogatásom 

alkalmával elkezdtem megfigyelni. Megragadott, hogy több olyan közösségi játék is élő 

hagyományként van jelen, amelyekhez hasonlókat Magyarországon már hosszú idők óta nem 

játszanak az emberek. Ezeket családosan, baráti körben vagy valamilyen közösségi esemény 

alkalmával is játsszák, ünnepekkor, például szüret, aratás idején. Hogy ezekből az olvasó ízelítőt 

kaphasson, e cikk témájaként a helyi vásári játékokat választottam, közük is azokat, 

amelyekben egy-egy állat valamilyen szerepet kap.  

A játékelmélet antropológiai magyarázata szerint az ént jelöljük meg kiindulópontként. 

A játékokban az én és a társak viszonyrendszerét reprezentálja az adott közösség. De azt 

hogyan értelmezzük, ha a játékban állatok is „részt vesznek”? 

Az itteni éveim során láttam és játszottam különféle játékokat családi körben vagy 

barátokkal. Ezektől azonban még kíváncsibbá tettek a vásári játékok1, amelyekben sokszor 

állatok is szerepelnek valamilyen módon. Gondolkoznom sem kellett hogyan tegyem fel a 

kérdésemet, máris válaszolt rá Señora Maritza: „Az állatok nekünk (Chileieknek) nagyon 

fontosak, mindenütt jelen vannak az életünkben. Velük dolgozunk, velük mulatunk, a gyermekeink 

körülöttük nőnek fel, sőt, ők kerülnek az asztalra is. Tudod, mi nagyon sok húst eszünk.” 

Egyértelművé vált számomra, hogy a játékokba ily módon kerülnek be az állatok. Méghozzá a 

beszélgető társam által is megnevezett három szimbolikus területre: társként mint segítő, 

eszközként mint a szórakozás középpontja, vagy éppen becsülettel megszerzett jutalomként.  

A chilei társdalom azonban a játékok területén semmiképpen sem kezelhető egy 

egységként, hiszen a változó környezeti adottságok miatt régiónként eltérő a hagyományos 

életvitel. Fontos ezen a ponton megjegyezni, hogy az interjúalanyaim nagy része a déli 

területekről származik. Ők maguk is kiemelték, hogy az általuk felelevenített játékok délen 

számítanak ismertnek. „…De ezeket persze a santiagóiak nem ismerhetik!”- zárta la a történeteit 

                                                           
1 A vásári játékok kifejezést a helyi „juegos de feria” szóösszetétel fordítása miatt használom. Értelmezésekor 

azonban el kell vonatkoztatnunk a magyar jelentés szerinti „vásár” vagy piac fogalmától. Magára a vásári hangulatra kell 
gondolnunk, amit megtapasztalhatunk egy-egy közösségi ünnep alkalmával, pl. nemzeti ünnep (Szeptember 18), rodeó, 
aratás-, vetés-, szüret ünnepe, a bor ünnepe, stb. Az ilyen alkalmakon gyakran látható szórakozási formákról írok. 
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Señora Maritza. Kíváncsiságból megkérdeztem néhány santiagói ismerősömet, vajon ismerik-e 

az említett játékokat akár hallásból is. „Hidd el nekem, olyat én még a tévében sem láttam!” – 

mondta egyikük. 

A legtöbb szóba kerülő játék a parasztság köréből való, nagy térigényű népi játék. 

Szabadtérben bonyolítják le azokat, állatok jelenlétével. Emellett valamilyen szakrális 

eseményhez2 kötődnek, pl. aratás, vetés, nemzeti ünnep. Legtöbbjük kiemelt mozgásigényű 

játék, amelyeknek a középpontjában az ügyesség bemutatása, a rátermettség bizonyítása kap 

főszerepet.  

Nézzük tehát első példánkat, amelyben a játékos társaként a ló jelenik meg. Ezt számos 

hagyományos játékban3 látni lehet. Szórakozást biztosító eszközként vagy nyereményként 

leginkább kisebb értékű állatok fordulnak elő, mint például szamár, disznó, bárány, lúd, stb. Az 

alábbi képeket egy aratási ünnepen készítettem Chillán városától egy órás autóútra három 

kisebb falu határában, ahol a helyiek lakomát, vásárt és különböző versenyeket rendeztek a két 

napos ünnep teljes idejére.  

A rendezvény első szakaszában az ételek és az italok elfogyasztása kap nagyobb 

hangsúlyt. Mellette a jelenlévők élvezik a hangulatért felelős népzenészek muzsikáját. 

Néhányan táncra is perdülnek. Ezután következik a rendezvény fő rítusa: szimbolikus csépelés 

lóval. Egy középen nemzeti zászlóval jelölt körben, ahová frissen learatott búzát terítenek, 

lovakat futtatnak, így a paták dobogásától a magok kiperegnek. Ezután játsszák a lovas 

ügyességi játékokat, köztük a „lúdugrást” is.  

A „lúdugrás”4 nevű játék és annak előkészületei láthatók a következő képeken.  

                                                           
2 A szakrális események példái közt a keresztény kultúrkörben mindenképpen megnevezzük a karácsonyt, a húsvétot 

vagy más egyház által is kiemelt egyéb ünnepeket. Ezek, bár szakrális ünnepek, azonban más fontosságot kapnak a chilei 
kultúrában, akkor is ha egy nagy arányban katolikus országról beszélünk. Szakrális eseményként nevezem meg most a 
természet ciklusaihoz köthető termékenységünnepeket: vetés, aratás, szüret, bor ünnepe, stb. 

3 Hagyományos játéknak értem azokat, amelyeket a hivatalos játékelmélet átörökített játékoknak nevez. 
Társadalmilag intézményesített, mindennapi élethez kötődő, munkához kötődő, mágikus vagy vallási eredetű 
szokásokat jelenítenek meg. Nemzedékről nemzedékre hagyományozódnak, a társadalom idősebb tagjai közvetítik 
azokat a fiatalabbaknak. 

4A játék neve eredeti nyelven ‘’el salto del ganso”, magyarul „lúdugrás”. Ezt egyik aratási ünnepkor volt alkalmam 
megfigyelni.  
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A terep előkészítéséhez a nyereményként megszerezhető ludat lábánál fogva felkötik 

egy kötél végére. 

 

 

 

A kötelet átdobják a megácsolt póznákon. Azt kifeszítik, a végét pedig egy arra kijelölt 

személy fogja. Az átugrandó magasságot szalmabálákkal jelölik. (A képen látható hordók egy 

másik játék kellékei.) 
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A lovas nekifutásból átugorja a szalmabálákat kinyújtott kézzel. Próbálja a madár lábát 

elkapni, hogy azt nyereményként hazavihesse. 

 

A ügyességi játék lényege, hogy lóháton a kihelyezett szénabálákat átugorva olyan 

magasra elérjen kinyújtott kézzel a lovas, hogy megragadhassa a fejjel lefelé kifüggesztett élő 

ludat. A terep előkészítése a fa póznák ácsolásával és felállításával kezdődik. Az átugrandó 

magasságot a szénabálák adják meg. A lúd egy kötélen függ, amelyet átdobnak a keret tetején, 

s a végét mindig egy ember fogja. Amikor a lovas a kellő magasságban ugrik, elkapja a lúd lábát 

egy kézzel. Ekkor a kötél végét elengedik, s a megfogott ludat nyereményként élve hazaviheti. 

Ha valaki az ugrás következtében sérülést okozna a madárnak, azt kizárják a versenyből. A játék 

megrendezésekor a felajánlásoktól függően több szárnyas is új gazdára talál. 

 

Egy másik lóháton játszott ügyességi feladat a „zenélő kő”nevű játék. Ez a számunkra is 

ismert zenélő szék lovas változata. Ezt is legtöbbször a szüret, aratás, vetés ünnepekor, vagy a 

nemzeti napon játsszák.  A szabály alapján itt székek helyett a terepen közös megegyezés 

alapján kiválasztott nagyobb méretű kövek mellett kell helyet foglalni. A köveket akár 

helyettesíthetik szalmabálák vagy egyéb tereptárgyak is. A zenét mindig a helyszínen a 

hangulatért felelős élő, hagyományos népi zenekar játssza. Nyereményként egy-egy fordulóra 

itt is felajánlanak kisebb állatokat, tyúkokat, kacsákat, nyulakat, kecskét, bárányt, malacot. 

„Akinek van hová vigye a nyereményét, mindenképpen részt fog venni ezeken a játékokon. 

Legtöbbször ezek a helybéliek. A vásár mindig a szokásos helyen van, három-négy kisebb falu 
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határában. Na, onnét minden érdeklődő eljön, beneveznek, s a legjobbak hazavihetnek akár 

egyszerre több állatot is.”- mesélte Señora Maritza. „Aztán mifelénk tombola is szokott lenni. Azt 

a rádióban hirdetik meg. A helyi rádióban. Meghirdetik az időpontot, és érkeznek a felajánlások. 

A játékosok számokat vásárolnak, amiért cserébe részt vesznek a sorsoláson. Akinek van földje, 

állatai, annak van hová vigye a nyereményt. Itt Santiagoban is vannak még olyan, a központtól 

távol eső helyek, ahol vannak ilyen tombolák. Az ottaniak figyelik a rádiót, és ha bejelentik az 

időpontot, elmennek számot vásárolni. Megéri, hiszen a nyereményként sokszor egy kecskét, 

marhát, vagy akár lovat is hazavihetnek. Az nagy érték! Annak, akinek sok van belőle pedig nem 

nagy dolog, hogy felajánljon egyet-egyet a játék megszervezésére.” 

Megtudtam azt is, hogy kakasviadalokat is szoktak még tartani. Bár már a törvény tiltja 

a verseny rendezését, de a hagyomány még él, a hatóságok kezétől távol. „Mindig messze 

rendezik a falun kívül, ahová már nem mennek utánuk. Kimennek az erdőbe, ott gyűlnek össze. 

Vannak ilyen helyek. Ez a fogadásról szól. Sok gazdának vannak ilyen kakasai. Köveket kötnek a 

lábukra, hogy izmosak legyenek. Aztán a versenyen is rákötik a lábukra. Az olyan, mint a 

bokszolók kesztyűje. Nagyobbat lehet ütni vele. Erős kakasok azok. Amelyik meg vesztésre áll 

kiveszik, hogy életben tartsák. De van, amikor már nem lehet őket megmenteni. Voltak nagyon 

véres kakasviadalok. De ez ma már tiltott dolog. Ez a játék tilos. De akkor csinálják, tudom.” 

Egy barátom, Rodrigo a „zsíros malac” nevű játékról mesélt5. „Van a zsíros malac, amikor 

bekenik a disznót zsírral, olajjal vagy szappannal. Bármilyen zsiradékkal, hadd csússzon! A bátrak 

rávetik magukat, és aki ölben meg tudja fogni, az hazaviheti. Kisgyermek koromban láttam ezt, 

emlékszem, mindenki szakadt a nevetéstől. Elmentünk szüleimmel egy criolla ünnepre6. Azon 

játszották. Még azok is nevettek, akik nagyot estek. Mert a malac gyorsan fut, lehet csodásakat 

zakózni.” Rodrigoval beszélgetve megtudtam a játék teljes menetét. „Az ünnepen valaki felajánlj 

egy malacot a játék kedvéért. Lehet ez kismalac vagy egész nagy disznó is. A lényeg, hogy ne legyen 

se túl kicsi, se túl nagy. Ideális esetben olyan 35-40 kilósnak kell lennie. Aztán persze az is lehet, 

hogy a gyerekeknek direkt egy kismalacot tesznek be, a felnőtteknek meg nagyot. A kismalac 

hamarabb elfárad és a gyerekek is hamarabb megunják. A felnőtteknél a tét is komolyabb. De túl 

nagy akkor sem lehet. (…) A lényeg, hogy egy behatárolt területen szabadon engedik a disznót. 

Kiviszik középre, ott beszappanozzák vagy bezsírozzák. Mindegy mivel, a lényeg hogy csússzon. 

Amúgy is csúszik ott minden, nagy sár is lehet a terepen és trágya is, persze. A játékosok is teljesen 

sárosak lesznek. Jelzésre elengedik a malacot a tér közepén, és az emberek egyszerre futni 

                                                           
5 Eredeti nyelven „chancho encebado”. 
6 A criolla ünnep kifejezés alatt azokat az ünnepeket kell érteni, amiknek eredete az európai betelepülők idejéhez 

nyúlik vissza. Az érkező nemesek nagy földbirtokokat adminisztráltak, amelyeken helyi parasztok dolgoztak. Jeles 

napokon fogadásokat, összejöveteleket tartottak. Bár a társadalom számára az ilyen események már más 

jelentéstartalommal bírnak, ezeket ma is criolla ünnepeknek nevezik. 
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kezdenek. Ha sokan vannak, egy vonal mögé állítják őket. Vagy egy megadott helyre. Onnan kell 

indulni megadott időben. Van, amikor külön mennek a gyerekek, külön a nők, külön a férfiak. De 

csak akkor csinálják így, ha sokan vannak. Akárhogy is legyen, mindenki fut, és fogja ahol éri a 

malacot. Kész őrület! Vannak, akik nekivetkőznek, hogy ne legyen a ruhájuk sáros. Vagy éppen 

akik felvesznek hozzá valamiféle kötényt.  Van, aki mezítláb indul neki, van, aki csizmában. Ez 

tereptől és hangulattól is függ. Ha nagy sár van, például mert esik az eső, valószínű mezítláb és 

kevés ruhában indulnak neki. Esetleg gumicsizmában. Ha egy nagy és füves területen, akkor sokat 

fognak szaladgálni, így sportcipő és kényelmes ruházat az ideális.(…) Természetesen a játéknak 

több féle variációja is lehet. Ha nagyon kicsi a játékra alkalmas terület, lehet hogy egyszerre csak 

egy embert engednek be, hogy próbálkozzon elkapni az állatot. Ilyenkor általában csak egy 

megadott ideig lehet bent. És mindenki vár, amíg sorra nem kerül. Olyan is van, hogy két testvér 

megy be egyszerre, vagy egy család. Ők, ha megfogják, a nyereményt el kell osztaniuk. Olyan is 

van, hogy a malacot felajánló személy vagy személyek a malac védelmében játszanak. Nekik az a 

dolguk, hogy ne engedjék közel a játékosokat. Ezekből jó kis birkózás lesz. Gondolj bele, hogy 

például három testvér védi a malacot, miközben négy másik meg próbálja azt elkapni. Négyen 

négy ellen. Ráadásul, még ha sár is van, képzelheted, hogy fognak kinézni. (…) A játék közben, ha 

a malac valahogyan kiszökik a bekerített terepről, a játékot újraindítják, és beviszik középre, 

aztán kezdődhet elölről. A lényeg, hogy a malacot jól megfuttassák, hogy elfáradjon. Akkor aztán 

könnyebb elkapni. De a kergetőzéstől az emberek is elfáradnak, s egyre kevesebben maradnak 

talpon.(…) A játék idejét egy és négy óra közé becsülöm. Ez függ az eseménytől, az érdeklődők 

számától, az emberek kedvétől, az elfogyasztott alkohol mennyiségétől, és a felajánlott malacoktól 

is. Akkor van vége, ha valaki meg tudja úgy fogni a malacot, hogy fel is tudj emelni, és legalább egy 

fél percig-egy percig tudja tartani. Akkor segítenek neki, megkötik, és az övé lehet, viheti haza. (…) 

Ha engem kérdezel, én nagyon viccesnek találom, hogy az emberek kezüket előre tartva, 

görnyedezve futnak egy rémült malac után akár órákig is, közben meg egymásban is felbotlanak, 

orra esnek. Vicces egy játék, de nem tudom, hogy én beneveznék-e.”  

 

A következő képpárt egy rodeó alkalmával készítettem a chilláni félholdnál7. Két 

játékidő között a nézőtér kiürül, és az emberek a félhold melletti kirakodó árusok portékái 

között bámészkodnak, fogyasztanak mellette ételt-italt. A szórakozás azonban nem csak a 

rodeó nézőterén garantált. Több családi vállalkozásból indított kis pultnál folytatnak különböző 

játékokat. Sok egyéb stand mellett megragadta figyelmemet egy célbadobós játék. Elsőre egy 

                                                           
7 Félholdnak nevezik a rodeo pályáját, ugyanis a területet egy kisebb harmad és egy nagyobb hétharmados részre 

osztják. A nagyobb részre utal a félhold elnevezés. Ebben játszódik a rodeo fő szakasza. 
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teljesen szokványos, konzervdoboz kupacokból és néhány labdából álló játéknak tűnt, azonban 

a tornyokat ledöntő játékos óriás plüssmackó helyett kakast, tyúkot, kacsát vagy nyulat 

választhatott magának. Közelebbről megfigyeltem a nyereménytáblázatot: 

 

 

 

A nyereménytáblázat. 

60 pont  - 1 kisbárány 

59 pont  - 1 malac 

58 pont  - 1 pulyka 

57 pont - 1 lúd 

56 pont - 1 kacsa 

55 pont  - 1 tyúk 

54 pont  - 1 nyúl 

53 pont  - 1 kiscsibe (vagy egy másik dobás) 

 

Az esetlegesen érkező városiak kedvéért azonban az állatok és az elérendő pontszámok 

közé filctollal beírták egy-egy üveg alkohol nevét is a táblára. Ha valakinek nem áll módjában 

állatot hazavinni, még midig választhat egy üveg italt. 
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A célbadobós stand asztala egyben a kisebb jószágoknak fenntartott ketrec, benne 

néhány kakas, nyúl és pulyka. A megnyerhető nagyobb állatok egy külön karámban vannak 

elhelyezve a stand mögött. 

 

Egy vidéken felnőtt santiagói barátnőm, Valentina mesélte: „Emlékszem, egyszer mi is 

elmentünk egy vásárba apáékkal. Mi gyerekek különösen nagyon élveztük. Annyi állat volt ott! 

Végre közelről láthattam őket. Beneveztem egy játékra és nyertem is egy kiscsibét, képzeld. A bácsi 

odanyomta a kezembe, én pedig úgy örültem! Mutattam apámnak, hogy hazaviszem és a 

szobámban fog lakni velem. Nagyon megharagudtam rá, mert elvette tőlem és visszaadta a 

bácsinak. Azt mondta, mi kis házban lakunk ezért nem tarthatunk csirkét. Merthogy ez a kiscsibe 

meg fog nőni és akkor nem fér majd el a szobámban. Nagyon sírtam!” 

Valentina elmondása szerint kislányként időbe telt megértenie, hogy náluk nem fér el a 

kiscsibe a kertben. Később már nevetve gondol vissza az esetre. Szerencsére ma már a 

hasonlóan kellemetlen helyzetek elkerülésére van a játékvezetők készletében néhány üveg 

üdítő, alkoholos ital vagy doboz csokoládé.  

A feltett kérdésemre keresve választ beszélgető társaim bőséges magyarázattal láttak el. 

A játékelmélet antropológiai magyarázatára visszautalva úgy látom, a vizsgált chilei játékok 

esetében az én és az állat viszonyrendszerét mintázza meg a társadalom. Az állatok részvétele 

változatos módon történik meg. A ló a játékban legtöbbször társként látható, ahogyan az 

állatnak a helye a közösség életében is társként meghatározott. A zenélő kő és a lúdugrás játék 
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is erre adnak példát. Visszaemlékezem egyik előbbi tanulmányomra, amelyben a rodeó 

versenyre való felkészülés menetéről írtam. Végül fő adatközlőm nem tudott a versenyen 

indulni, mert lova megbetegedett. Sokat mesélt arról, milyen nehéz volt mindkettőjük számára 

ez az időszak. Lovát minden esetben társként emlegette, sőt, többet beszélt a vele való 

együttműködésről, mint partneréről, akivel közösen készültek. 

A felfüggesztett lúd egy megszerezhető apróság, ahogyan a zsíros malac, és a lehulló 

konzervdobozokért kapott kiscsibe, tyúk, kakas, nyúl, pulyka és liba is. Ezek a kisebb állatok 

valamilyen alárendelt szerepben láthatók. Csereértékük is jelentősen kevesebb. Akár nevetség 

tárgyává is tehetők, mint például a malac. Viszont a követendő etika szerinti alapvető tisztelet 

nem hiányozhat: az állatoknak semmilyen esetben sem okozhatnak sérülést. Az versenyből való 

kizárást is eredményezhet. Sokszor, más információközlőim is utaltak rá korábbi beszélgetések 

alkalmával, hogy a chilei rodeó is éppen eben különbözik a más országokban játszottaktól. „A 

chilei tiszteli az állatot, nem úgy, mint más népek. Nézd meg a texasi rodeókat vagy a spanyol 

bikaviadalokat!”- mondták nekem több alkalommal is, azok agressziót sejtető, negatív 

képzetére utalva. 

Egyik kedvenc chilei mondásom a „kifeküdt a kancám8”. Ezt akkor mondják, ha valaki 

nagyon jóllakott, és szívesen „ledőlne” egy kicsit evés után. Értelmezve azt jelenti: „a lovam 

jóllakott, ő lefeküdt és ezért én nem tudok továbbmenni nélküle”. Ebben a mondásban is a ló 

egyértelműen társ, aki nélkül nem folytathatom utamat. Bár a nagyvárosi közegben már nem 

lovon közlekedik az ember, mégis előszeretettel használják ezt a kifejezést. Ahogyan a kedvelt 

mondásban, a játékok szimbolikus rítusaiban is láthattuk, az állat kiemelt, közeli társként kap 

szerepet a társadalom életében.  

 

                                                           
8 Eredeti nyelven: Se me echó la yegua. 


