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Obrusánszky Borbála : Férfiak erőpróbája 
 

 

A mongol birodalom első írásos kősztéléje a mongolok olimpiáját, a nádamot örökítette meg, amelyet a közép-

ázsiai hvárezmi birodalom legyőzése után rendeztetett Dzsingisz kán. A mongolság egészének összetartozását 

fejezi ki a nyári fesztivál, amelyen mindenki kedvenc sportjának eseményeit nézheti végig.   

A mongol férfiak a nyári időszakban évről évre megméretik erejüket, hogy a három hagyományosnak számító 

játékokban : a birkózásban, lovaglásban és íjászatban ki bizonyul a legjobbnak.  

A mongolok legfőbb sporteseményét általában július hónapban tartják, amikor téli időszakban is szilajon tartott 

lovak ismét megerősödnek és felhíznak. A nyári időszak a nomádok leggondtalanabb időszaka, hiszen ekkor a többi 

évszakhoz képest kevés a munka, idejük nagy részét így kedvtelésüknek, a játékoknak szentelhetik.  

 

Harcból lett játék  

A törzsön belüli viadalok, férfias erőpróbák eredete több évszázadra tekint vissza. Írásos feljegyzések a nagy 

birodalomalapító Dzsingisz kánt tekintik az első hivatalos verseny megalkotójának, aki azokat a játékokat 

választotta ki, amelyeket a háborúban is hasznát vette. Ezzel elérte, hogy békeidőben is a katonák edzésben 

tartották magukat. Igaz, akkori játékszabályok a mainál sokkal életszerűbbek voltak : íjászatban a férfiaknak nem 

álló, hanem mozgó célpontra kellett célozni, legtöbbször igazi vadállatokat kellett elejteni. Egyik korabeli tudósítás 

arról számolt be, hogy Dzsingisz kán ereje teljében lévő bátyja, Belgütej egyik mérkőzése közben kettéroppantotta 

ellenfele gerincét, amely a korabeli viszonyok között koránt sem volt kirívó eset.  

A nagy állami ünnepségek idején, újév napján, sámánok által kijelölt szent napokon, de sikeres hadjárat 

emlékére is a kánok mindig rendeztek udvari játékokat, ahová a leghíresebb bajnokokat hívták meg. Az udvari 

szokások hamarosan megjelentek a vidéki központokban, ahol szerényebben, de játékokkal emlékeztek meg a jeles 

évfordulókra.  

A dzsingiszi szabályozást követően csak mintegy ötszáz évre alakítottak a versenyszabályokon, már a mandzsu 

uralom alatt. A szabályok módosítását olyan fontosnak érezte a mongol országgyűlés, hogy Halha dzsirum nevű 

törvénykönyvükbe is beiktatták, a XVIII. Század elején. Ettől az időtől végleg sporttá alakították a korábbi harci 

játékokat.  

A három fő sportág mellett minden vidéken beiktatnak jellegzetes, csak az adott területre jellemző versenyüket, 

így a Góbiban a teve gyorsasági versenyt, a Mandzsúriában élő mongol nyelvű dahúrok pedig a hokihoz hasonló 

sportból mérik össze erejüket.  

Sporttörténeti érdekességének számít, hogy régen egy győztest avattak, olyat, aki mind testi erőnlétben, mind 

gyorsaságban, mind kézügyességben jeleskedett, így teljes értékű harcosnak számított.  

 

Birkózás  

A mongol férfiak legfőbb eseménye a birkózó mérkőzés, az ünnep előtti hetekben a versenyzők győzelmére 

fogadnak, az azt követő hetekben is ez köztük a legfontosabb téma, míg részletesen meg nem tárgyalják a nagy 

eseményt. 

A történelmi források feljegyezték, hogy Ögödej kán nemcsak szerfölött szerette nézni a versengést, hanem még 

néha birokra is kelt. A versenyszabályok aóta természetesen finomodtak, de a birkózás szabadfogású jellege nem 

változott.  

Míg régen hosszú köntösben folyt a versengés, addig ma különleges viseletet hordanak a férfiak : elől kivágott, 

hátul zárt felsőrészt, amelyről egy legenda is keletkezett. Egyszer egy nagyon erős nő benevezett a versenybe, és 

megverte az összes férfit, azok nagy szégyenére. Ezután úgy alakították ki a ruházatot, hogy nő még egyszer ne 
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tudjon részt venni a férfiak erőpróbáján. A mez egyébként egyéni: nem cserélhetik el, mert az nagy 

szerencsétlenséget hozna rájuk.  

A birkózásnak sajátos szabályrendszere alakult ki. Legfontosabb, hogy a mérkőzés nincs időhöz kötve, sokszor 

egy küzdelem fél óráig is elhúzódhat. Másik jellegzetesség, hogy nincs kialakított súlycsoport, hanem a párok 

sorsolás útján kerülnek össze, így akár a legnehezebb a legvékonyabb versenyzővel is összekerülhet. A párok állva 

küzdenek egymással, és a szabályok szerint az veszít, akinek térde, könyöke földet ér.  

A versenyt is különleges módon fejezik be.  A vesztes megoldja mellényének madzagát, és a győztes jobb karja 

alatt átbújik, és tenyerével megérinti az ellenfél könyökét, ezzel is jelzi hogy elismeri a másik erőfölényét. A 

győztes ekkor felveszi csúcsos süvegét, és karját lengetve mintegy győzelmi sastáncot jár.  

A nagy verseny győzteseinek különböző neveket adnak, ez a hagyomány is több évszázados múltra tekint 

vissza. Az ötödik, vagy hatodik alkalommal is veretlent sólyomnak hívják. Aki hetedszer is győz, az az elefánt 

címet nyeri el. Ezt a rangot követi a legmagasabb, a bajnok cím. Ez után már csak fokozásként verhetetlen 

bajnoknak nevezik őket. 

A nádam első napján késő estig elhúzódó viadalt a nézőközönség végigszurkolja, és a győztes sokáig élvezheti 

népszerűségét.   

 

Lóverseny 

A mongolok szinte összenőttek kedvenc állatukkal, a lóval, így nem csoda, hogy legkedveltebb szórakozásnak a 

lóversenyt tartják, ez az ünnepségek mindenkori fénypontja. Ez az egész népességet, férfiakat, nőket és 

gyermekeket egyaránt összefogja, és erősíti bennük nemzeti büszkeségüket. A mongolok ekkor a a dicső régmúltra 

emlékeznek, amikor még őseik lóháton meghódították a világot. A nomádok leghűségesebb társa méltán érdekli a 

már letelepedett, városban élő embert is.  

Lóversenyt az ünnepségsorozat második napján szokás rendezni, a birkózás után. Az állatokat ekkor életkoruk 

szerint elkülönítik, mert más távot kell megtenniük a fiatal és az idősebb állatoknak : a kétévesnek húsz, a 

hatévesnek huszonnyolc, az ennél idősebbnek pedig harminc kilométer az előírt táv. A sok futam közül a hatéves 

lovak versenye a fő látványosság, erre kíváncsi a mongolság nagy része.  

Érdekesség, hogy nem kitenyésztett versenylovak vesznek részt, hanem mindennapos hátasok, amiket csak a 

verseny előtti néhány héten kezdenek el edzeni. A tavaszi legelőkön lesoványodott állatokat először felhizlalják, 

majd takarókkal és pokrócokkal lefogyasszák őket. Ez a szokás mintegy háromszáz év óta terjedt el. A vándorló 

életmódú mongoloknál nem ismert a szakszerű, európai értelemben vett lótenyésztés, hiszen életmódjuk nem teszi 

lehetővé az egy helyen történő megtelepedést. Természetesen náluk is járásuk, küllemük és gyorsaságuk szerint 

osztályozzák a lovakat, legjobbnak a dzsoró, vagy poroszka ló számít, aminek egyenletes a járása.  

Ennél a számnál is több érdekes helyi hagyomány figyelhető meg. Míg régen ez a férfiak versenye volt, ma már 

a lovakat gyerekek, kisfiúk és kislányok ülik meg, mert az ő könnyű súlyuk nem hátráltatja a lovak gyorsaságát. A 

gyerekeket színes öltözetbe, süvegbe öltöztetik be, hátukra szám kerül.  

Ősi hagyomány az, hogy a rajt előtt a gyerekek háromszor megkerülik fővárosban a figyelőtornyot, vidéken a 

leghíresebb szent imádkozó helyet, és énekszóval áldást kérnek lovukra, majd a versenyre sietnek, ahol a bírák a 

lovak fogait megvizsgálva ismét ellenőrzik, hogy megfelelő korú állatot neveztek -e be. A csalókat azonnal kizárják 

a versenyből.  

A lóverseny számára nincs kiépített pálya, hanem meghatározott szakaszokat jelölnek ki a pusztaságban. A 

szakaszokat lovasok, vagy motoros, esetleg autós ellenőrök figyelik, nehogy valaki kevesebb távot megtéve 

csalással nyerjen. 

 A nézőközönség mindig türelemmel várja a befutókat, ami több óra várakozást jelent a tűző napon. Amikor a 

láthatáron feltűnnek befutók, felélénkül a tömeg, és biztatják az állatot. A bírák az első öt befutó lovát és lovasát 

díjazzák, és már a célnál azonnal üdvözlik őket. A lovasok jutalomban részesülnek, sőt költeményt is írnak róla. A 
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lovak fejét és combját a mongolok tisztelt fehér italával, erjesztett kancatejjel, kumisszal hintik meg. A győztes 

lónak gyorsasága miatt a „tízezrek anyja” címet adományozzák, a vesztesnek pedig a „gazdag gyomor” címet, arra 

utalva, hogy a sok ételtől maradt le a többitől.   

 

Íjászat  

A harmadik sportágról az íjászatról sem szabad megfeledkezni, habár az előbbi két sportághoz képest 

népszerűségben elmarad. Ez mutatja az is, hogy az országos versenyeken egy elrejtett helyen tartják.  

A mai és a korabeli íjászat között nagy különbség mutatkozik meg. Régen a harcosok, a rettegett mongol 

katonák lóhátról nyilaztak, és mozgó célpontra harminc íjhossznyi távolságra lőttek. Ez a szokás még a század 

elején is megőrződött, csak sporttá szelídítés után kerültek elő a céltáblák, és a versenyzők leszálltak a lóról.  

A résztvevők hagyományos íjat használnak, és őseik ruháját öltik magukra az ünnepen. Nők és férfiak egyaránt 

részt vesznek rajta, életkortól függetlenül, idősek és fiatalok egyaránt. A célpontnál álló bírák éneklő hangon adják 

tudtul az eredményeket.  

 

 

OBRUSÁNSZKY, Borbála: Mongolian Martial Arts 

 

In this paper the author takes the different Mongolian martial arts under the loop, tracing their historical roots as 

well. 
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