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Az OSzéT üNNEPI ASzTAL
NéHáNy SzAbáLyA

Mindaz, ami bármely civilizált asztal-
nál helytelen, az oszét asztalnál is tiltva 
van. Ezen kívül az oszétek számára:

– Az asztal – szent hely. Mellette tilos 
a trágárkodás, a káromkodás, a rágal-
mazás. Nem elfogadott sem a kutya, 
sem a szamár, sem másféle csúszó-má-
szó «piszkos» állatok emlegetése. Ha 
pedig valami váratlanul ilyesmi kicsú-
szik a szánkon, feltétlenül bocsánatot 
kell kérni (Fyng bahatyr kanad).

– Egy asztalhoz Oszétiában nem ült 
le a nagyapa és az unokája, az apa és a 
fia, a nagybácsi és az unokaöccse, az 
após és a veje, a fivérek (ha közöttük 
korkülönbség volt). Ezt a szokást meg-
sértvén a fiatalabbak életkoruk vagy 
helyzetük szerint tiszteletlenséget ta-
núsítanak az idősebbek iránt.

– Ha valamilyen ünnepségen kí-
vül vendégek érkeztek a házba, a ház 
gazdája (a legidősebb felnőtt férfi) a 
tamada mellé ül, függetlenül a saját-
jai és a vendégek korától. Ha a házban 
nagy ünnepség vagy lakodalom folyik, 
a ház gazdája általában nem ül le az 
asztalhoz. Arra ügyel, hogy az ünnep-

ség vendégei minél jobban érezzék ma-
gukat, közli a megjegyzéseit és a kéré-
seit az ünnep rendezőjével.

– Tilos a részegségig leinni magun-
kat. Ismernünk kell a lehetőségeinket, 
és élnünk kell az elfogadott hagyomá-
nyokkal, idejében álljt kell parancsol-
ni magunknak. Ugyanazok, akik az 
oszét hagyományok (agdau) megtar-
tása ürügyén leisszák magukat, azok 
legfőbb megszegői. Az absztinenciát 
Oszétiában sohasem marasztalják el, 
azonban a részegességet mindig szé-
gyennek tartották.

– Tilos nyilvánvalóan ittasként ér-
kezni. Ilyen állapotban az ember rend-
szerint rosszul kontrollálja magát, azok 
pedig, akik az ünnepi asztalért megfe-
lelő módon kezeskednek, az ilyeneket 
távol tartják az asztaltól, hiszen tönkre 
tehetik az ünnepi asztalt meg a vendé-
gek hangulatát.

Az ünnepi asztalnál a dohányzás a 
többiekkel szembeni tiszteletlenség. Ha 
nem bírod ki nélküle, akkor mindig (a 
három tószt után) engedélyt kérhetsz a 
tamadától, és kimehetsz dohányozni.

– A tetszőleges járkálás szintén a tisz-
teletlenség jele az idősebbek és az asz-
tal mellett ülőkkel szemben. A tamada 

tudta nélkül nem illik elhagyni az ün-
nepi asztalt.

– Ha valaki elkésett az ünnepi asztal 
megnyitásáról, korától függetlenül az 
asztal végére köteles leülni. Ha az ünne-
pi asztalhoz messziről érkezik vendég, 
a tamadához vezetik, hogy mindenkit 
üdvözölhessen és köszönthessen az 
ünnepség alkalmából. Az idősebbek 
«ambalaggag» (üdvözlő) kelyhet nyúj-
tanak neki. A vendéget az ünnepi asztal 
résztvevőit köszöntő rövid jókívánsága 
után mindig szerencsét hozó vendég-
ként fogadják, kiissza a kelyhét, és oda 
ül, ahol helyet készítenek neki.

– Hivatalos oszét ünnepi asztalhoz 
nem ajánlatos az alkalomhoz nem illő 
ruhában megjelenni (sort, sportöltözet 
stb.). Szintén nem illik mindaz, ami el-
lenkezik az oszét közösségi viselkedés 
normáival (pl. kiabálni valakire, vagy 
sértegetni valakit, vitatkozni az időseb-
bekkel, vagy nőnek a férfiak asztalához 
ülni, gyermeket ültetni a térdünkre 
vagy mellénk.)

–Tilos saját tósztot mondani vagy 
tiszteletkelyhet adni az idősebbek tudta 
nélkül, vagy a tósztjaik közben. Tilos a 
«sorrend» megkerülésével inni, a tósz-
tok időközeiben (kivétel, ha az ember 
vizet vagy üdítőt szeretne fogyasztani). 
Ez az évszázados oszét hagyományok 
megsértése, az iszákosoknak lehetősé-
get kínál a berúgásra, az asztalnál tör-
ténő önfejű viselkedésre. A felesleges 
ivással próbálkozót, vagy valakit erre 
rábírót, azonnal és határozottan le kell 
inteni.

– Ha az idősek felállnak, hogy el-
mondják a következő tósztot, minden-
kinek fel kell állnia. Az utolsó évtized-
ben Oszétiában megjelent egy olyan 
hagyomány, hogy amikor felállnak az 
egyik legifjabb ülve marad (jelképe-
sen «az asztal vigyázója»). De amint a 
tamada kiissza a kelyhét, leül, az «asz-
tal védőjének» azonnal fel kell állnia. 
Ez a hagyomány az ünnepi asztalnál 
csak menet közben érvényesül. Akkor, 
amikor a tamada megáldja a három 
pirogot, és az ünnepi asztal még nem 
kezdődött meg, az asztal minden részt-
vevője kivétel nélkül feláll.

Az oszét asztal hagyományos szokásai – III. rész

 A tamada elfoglalja a helyét az asztalnál Fotó: Bathó Edit
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– Az oszét hagyományoknak meg-
felelően a kelyhet tartani vagy átadni 
mindig a jobb kézzel illik. Ennek meg-
felelően a megtöltése mindig a bal kéz-
zel a jobb kézbe történik. 

– Tilos tósztot mondani vagy inni 
addig, amíg nem ittak az asztalfőnél 
ülők. Amikor tószt hangzik el, feltét-
lenül figyelmesen kell hallgatni, hogy 
megértsük, miről szól. 

– Tilos mutogatni vagy sugdolózni 
a tamadának, elégedetlenségünknek 
hangot adni az ünnepi asztal menetével 
kapcsolatosan. Egyúttal tilos elnézés-
sel lenni az oszét hagyományok durva 
megsértésével szemben valaki részéről, 
különösen, amikor ez a valaki felesle-
ges ivásra késztet.

– Az ünnepi asztalnál történő ülte-
tés sorrendje szintén fontos dolog. Az 
asztal fejének az asztal homloklapjánál 
kell ülnie. A többi «fiatalság» az asz-
talon át cikkcakkban helyezkedik el, 
kezdve a második legöregebbnél egé-
szen az asztal végéig. Azaz az elhang-
zó tószt után a következő szemben ül, 
a második vele egy sorban. Hozzá kell 
fordulni a tószt «továbbadásakor». Mi-
előtt innánk, ugyanilyen sorban velük 
kell koccintani (szemben-mellette a 
sorban). A kelyhet tartók (illetve a 
koccintók) számának egyszerre nem 
szabad párosnak lenni. Ketten vagy né-
gyen csak a halotti toron isznak.

– Amikor az idősebbek közül tósztot 
mond valaki, ezt a fiatalabbak együttes 
hangos «Amen Huycau!» vagy «Amen 
uad» felkiáltással erősítik meg. 

Azonban ez a halotti torokon mindig 
tilos.

– Ha az asztal mellett ülő látja, hogy 
a tamada valamilyen köszönetet akar 
kifejezni irányában, köteles felállni és 
állva hallgatni végig a beszélőt. Ek-
kor szerényen a «Sztyr buznyg» (Na-
gyon köszönöm) vagy «Huycau zagad 
ne’ppatan dar» (Adja az Isten mindnyá-
junknak!) szavakkal kell válaszolni.

– Az asztalra az oszét népi ünnep-
ségeken (Dzseorguyba, Hetadzsy Bon, 
Rekom, Uacilla és egyebek) nem tá-
lalnak tyúkhúst vagy halat. Ezeken az 
ünnepeken az oszétek a belőlük készült 
ételeket sem fogyasztják. Minden hús-
ételt ezeken a napokon marhából vagy 
birkából főznek.

A hagyományos oszét ünnepeken 
sosem lehet sertéshúst, és belőle ké-

szített ételeket tálalni. A piknikeken, 
születésnapokon, és más hasonló nem 
hivatalos rendezvényeken megengedett 
szokásos ételként. Azonban ezeken a 
sertésből készült ételeket csak azután 
tálalják az asztalra, amikor a tamada 
imát mond az Istennek, és megáldja a 
három pirogot, vagy amikor elhangzik 
az első három tószt.

– Az ünnepi asztalnál általában vi-
dámság a jellemző, énekelnek, tré-
fálkoznak. Ebben főleg a fiatalság jár 
elől. Azonban addig nem illő nekik 
hozzáfogni, mondjuk az énekhez, amíg 
az öregek nem kezdik el. Néha az idő-
sebbek elhárítják ezt a jogukat, maguk 
kérik a fiatalokat, hogy énekeljenek va-
lamit, vagy játszanak valamilyen hang-
szeren.

Amikor az udvaron vagy a házban 
teljes a vidámság, az asztalnál ülő fia-
tal vendégek  3-5 tószt után engedélyt 
kérhetnek az tamadától, hogy meglá-
togathassák a «Haszt» (a vidámság és a 
tánc helye). A bölcs tamada erre min-
dig megadja az engedélyt, formálisan 
azonban megtárgyalja ezt a második és 
a harmadik legöregebbel. 

Az üNNEPI ASzTALNáL
fELSzOLgáLóK KöTELMEI

(Uyrdyglauuag vagy uyrdygsztag)

Az oszét hivatalos ünnepségeken 
általában elég sok ember szokott részt 
venni. A fiatal emberek bizonyos cso-
portjainak segítsége nélkül, akik a 

szomszédok és rokonok közül kerülnek 
ki (leginkább az adott család vejei), ne-
héz lenne boldogulni. Ezek felosztják 
maguk között az asztalt (ettől eddig), 
és mindegyik a maga részét szolgálja ki. 
Rendszerint távolabb állnak az asztal-
tól a jobb oldalon bal kezükben arakos 
edényekkel. Valószínűleg ezért kapták 
az «uyrdyglauuag» (szó szerint: «álló») 
nevet. A tószt idején a tamadától az 
asztalnál lefelé álló felszolgáló fogja, 
és követve a tósztot, a hozzá tartozó 
szakaszon kell teletölteni, semmi eset-
re sem páros számút. A kelyhet csak a 
jobb kézben szabad tartani és úgy is kell 
átadni. Időnként az arakos edények ki-
ürülésekor az uyrdyglauuag a «kabic»-
ba (helyiség, ahol az ünnepségre szánt 
minden italt és ételt őriznek), és kéri a 

«kabic hicau»-t (felelőst), töltse meg a 
˝grafin˝-t.

Az ünnepi asztali felszolgáló arra 
is ügyel, hogy minden a kellő meny-
nyiségben legyen az asztalon. Mindig 
pótolhatja ezt vagy azt az élelmiszert 
vagy egyéb ételt a «kabic hicau»-ból. 
Ugyanők hozzák ki a «lyvza»-t (oszét 
raguféleség), a «fyddzsynta»-t (húsvag-
dalékkal töltött pirogok) és a «basz»-t 
(erőleves, általában az asztal mellett 
ülők kérésére). Mindezt forrón tálalják 
az asztal rendje szerint. 

Korábban az «uyrdyglauuag» elvá-
laszthatatlan volt bármelyik oszét ün-
nepi asztaltól. A férfiak általában egyet-
len italt ittak – arakot (oszét kisüsti

(folytatás a 4. oldalon)

 Sült birkahús az ünnepi asztalon Fotó: Bathó Edit
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(folytatás a 3. oldalról)
pálinkaféle, illatát és az ízét tekintve a 
whiskyhez áll közel). Általában sört 
is felszolgáltak az ünnepi asztalnál. 
Manapság általában egyéb italfélesé-
geket is felraknak az asztalra, ezért az 
«uyrdyglauuag» már nem annyira nél-
külözhetetlen. Általában 3–5 tószt után 
az idősebbek elengedik őt, így az asz-
talnál ülők mindegyike a kedvére való 
italt választja ki az asztalról.

Azonban önmagunknak nem illik 
önteni. Ezért ezt valaki a sorban «lej-
jebb» ülők közül végzi ezt el. Ezért 2–3 
ember azon fiatalok közül, akik nem az 
ünnepi asztal résztvevői, mégis felügyel 
az asztalra, részben az «uyrdyglauuag» 
feladatát teljesítve.

TUDNIVALóK Az OSzéT
HALOTTI TOR ASzTALáRóL

Az elhunyt ember emlékére rende-
zett halotti toron, amely igazodik a 
halál napjához és az évfordulókhoz, 
mindig speciális emlékasztalt teríte-
nek. Ez némileg különbözik az ünnepi 
asztaltól. Az elhunyt családja, s a közeli 
rokonsága különféle ételeket és inniva-
lókat készít. Ezek között az ételek kö-
zött rendszerint: pirogok, torták (páros 
mennyiségben), mindenféle gyümölcs, 
hús, lehetséges halak, tyúk, cukorkák 
és egyéb édességek szerepelnek. Mind-
azt az asztalra szánják, amit az elhunyt 
az életében szeretett. Italokat szintén 
raknak az asztalra, páros mennyiség-
ben (például: két palack vodka, két 
palack bor, két üdítő stb.). Ezen a na-
pon birkát vagy tinót vágnak. A fejét 
és a nyakrészt a megemlékezés asztalá-
ra helyezik (a nyakrészt jobbra rakják 
a fejtől). Ezen az asztalon kötelezően 
lenni kell sónak, késnek és egy pohár 
(csésze) tiszta víznek is.

Mindent, amit az emléktorra készí-
tettek elő, először egy külön asztalra 
rakják. Kettő vagy négy férfi odamegy 
ehhez az asztalhoz, hogy felszenteljék 
a halottjuknak (nyhalar kanyn). Ezt ál-
talában a tamada teszi a jobb kezében 
egy pohár arakkal. Midőn ez a szertar-
tás megtörténik, a fiatalok közül egy 
jelképesen behinti egy csipetke sóval, 
ami az asztalon található, azután min-
denkit sorban könnyedén megérint a 
kés pengéjével. A résztvevő nők egyike 
(rendszerint az özvegy) a pohárból vi-

zet löttyent ki az udvarra, de nem az ös-
vényre, amelyen a család tagjai járnak. 
Ez a szertartás a «halar kanyn» ezzel 
befejeződik, az asztal tartalma a főasz-
talra kerül, amelynél a megemlékezésre 
érkezettek fognak ülni. A férfiak és a 
nők külön asztalnál foglalnak helyet.

Az asztal tamadája rendszerint a 
Mindenhatóhoz szóló imával és az 
Egyetlen Nagy Istennek ajánlott tószt-
tal kezdi. Mivel Oszétiában ez nem tör-
ténhet páros számú piroggal, az aszta-
lon az idősek előtt háromnak kell lenni 
belőlük. Miután a tamada befejezi az 
imáját és iszik, az egyik pirogot tovább 
adják az asztalnál, az idősek előtt csak 
két pirog marad.

A második tósztot a tamada az el-
hunyt és az égi királyságban (ruhszag) 
levők lelkéért mondja. Mindenkinek 
fel kell állnia, és állva kell mondania 
«ruhszag u» és cseppenteni a pohará-
ból az asztalra, vagy a tányérkára, vagy 
(ahogyan korábban tették) egy darab-
ka pirogra vagy kenyérre. Feltétlenül 
szűkszavúan, röviden, halkan, de hall-
hatóan szólni a megboldogult emléké-
ről az asztalnál utánunk következőnek. 
Ezt befejezve le kell ülnünk, és ülve ki-
inni a poharunkat.

A halotti toron nem isznak állva. 
Tilos a pohárral való koccintás, és az 
idősebbek tósztjaira «Amen!»-t vagy 
«Amen Huycau!»-t mondani. Ezek az 
ünnepekhez tartoznak. Ezektől elté-
rően a halotti torokon páros számmal 
isznak. Azaz egy időben kettő vagy 
négy embernek kell poharát a kézben 
tartani.

A tamada harmadik tósztja azoknak 
az egészségéért és boldogulásáért szól, 
akiket az elhunyt maga után hagyott; a 
családtagokért és a közeli rokonokért.

A negyedik tószt – az égi királyságról 
(ruhszag), azokról szól, akik az elhunyt 
előtt mentek el a másvilágra, s azokról, 
akiknek ő maga kívánt ezekkel a sza-
vakkal égi királyságot.

A következő tószt azoknak az egész-
ségéért és boldogulásáért mondatik, 
akik a családot segítették, magukra 
vállalták a temetés hatalmas terheit, 
s azoknak, akik félre téve sürgős dol-
gaikat, eljöttek, hogy tisztelettel adóz-
zanak az elhunytnak, és kifejezzék 
együttérzésüket a családnak.

E tószt alatt a ház gazdája (vagy a 
család legidősebb képviselője) külön 

megköszönheti mindenkinek a részvé-
telét, és egy köszönő kelyhet ajánlhat 
fel. Ha nem ül az asztalnál, akkor álta-
lában megkér egy vagy három embert 
(együtt páros számot ad) a szomszédok 
közül, hogy menjen vele az asztalhoz. 
Ők fogják a «haj»-t (rendszerint egy 
falatnyi főtt húst) és ebben a létszám-
ban odamennek az asztal időseihez. 
Egyikük ismerteti a jelenlevőkkel az 
érkezésük célját, a ház gazdájának kö-
szönetét az asztalnál ülőknek. Ezután 
kérik őket, hogy igyák ki a kelyheiket. 
Ezen kívül semmiféle egyéb kelyhet az 
emlékező asztalnál nem ajánlanak fel.

Oszétia sok faluközösségében, a ha-
lotti tor befejezése előtt, a tamada kéri, 
hogy vágják le az áldozati állat bal fülét. 
Bemetszik, és a fejre rakják, a bemet-
széssel az ifjabbak oldala felé. 

Az utolsó tósztot az asztal tamadája 
Mykalgabyrtáért és a ház kenyeréért-
sójáért mondja. Ezektől a szentektől 
gabonát kér a ház számára, és hogy ma 
ünnepi alkalomból vendégeket fogad-
tak.

A halottról való ünnepi megemléke-
zés ezzel a tószttal zárul, és ha valaki-
nek eszébe jutna, hogy ezután igyon, 
a próbálkozásának azonnal véget vet-
nek.

Alighogy az asztalnál ülő fiatalabbak 
Mykalgabyrtáért isznak, mindenki fel-
áll, elhagyja az asztalt, és (rendszerint 
az udvaron) két oldalra áll. Az egyik 
oldalon a háziak, a rokonok és a szom-
szédok. A második oldalon pedig az 
összes vendég. Aki a vendégek közül a 
tamada mögött ült, előre lép. Röviden, 
három-négy mondatban megköszöni a 
gazdáknak az elhunyt emlékének oszét 
hagyományok szerinti megőrzését, 
és azt kívánja nekik, hogy az őket ért 
szomorúság sok esztendeig az utolsó 
maradjon. S azt, hogy a halotti tort ün-
nepek váltsák a házukban.

Válaszként erre az emlékező asztal 
tamadája szintén megköszöni a vendé-
geknek, hogy megosztották a veszteség 
keserűségét, és azt kívánja nekik, hogy 
szerencsésen térhessenek haza, és a 
családjukat jó egészségben találják. Ez-
után szétoszlanak. 

Az anyagot az ifjú internet látogatók 
kérésére Ruszlán Kucsity állította ösz-
sze. Eredeti lelőhely: www.ossetians.
com 

Kovács J. Béla fordítása
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A Jászok Egyesülete meghívására a 
fenti címmel tartott vetített előadást Dá-
vid Áron a Pest megyei Megyeházán. A 
jászszentandrási születésű régész miután 
röviden vázolta a kunok betelepülését, 
rátért fő témájára, a Fejér megyei Perká-
tán végzett ásatásokra.

A kunok beköltözésükkor nem csak 
a Kis- és Nagykunságban telepedtek le, 
hanem a Dunántúlon is. A Fejér megyei 
Mezőföld keleti peremén, Perkátán is lé-
tezett egy ilyen kun telep. Ez beletartozott 
a mintegy 700 km2-es, a Velencei-tótól 
Dunaújváros térségéig húzódó Hantos-
székbe. Perkáta község kőhalmi-dűlő 
határrészében 1980–1981 között Hatházi 
Gábor végzett régészeti ásatásokat, leg-
utóbb 2009 és 2011 között pedig a Nyú-
li-dűlő lelőhelyen Kovács Loránd Olivér 
vezetésével folytak feltárások. 

A feltárások idején kukoricás borítot-
ta terepen rengeteg csontmaradványt 
hantoltak ki, ami arra utal, hogy nagy-
számú halott végső nyughelye volt ez a 
temető, mely – mint annyi más helyen –  
itt is templomot vett körbe. Területe vi-
szont a szokványosnál jóval nagyobb, 
4,5 hektárnyi volt. Kiderült, hogy a kun 
település helyén egy korábbi Árpád-kori 
település (is) volt, saját temetővel, mely 
soros elrendezésű volt, és jóval túlnyúlt a 
templom körüli temetőrészen. Valójában 
egy több (részben bronzkori) temetőt 
magában foglaló temető-rendszer van itt. 
A templom maga egyhajós alaprajzú volt, 

enyhén patkóíves szentéllyel és a Zsig-
mond-korban kétosztatú mellékhajóval 
bővítették ki. 

A kun sírok leletgazdagságukkal tűntek 
ki, ezáltal is megkülönböztethetők voltak 
a kora Árpádkori, már keresztény sírok-
tól. A vörösfenyő koporsóba temetett 
halottak feje alá sok esetben fejpárnát tet-
tek, és néha vászonba tekerték a holttes-
teket. Gyakran került pénz a koporsóba, 
vagy a halott szájába, kezébe, ritkábban a 
lábára. Növényi magvak is előkerültek a 

sírokból, néha pedig állatcsontok is, pél-
dául lefejezett két szárnyast találtak az 
egyik sírban. Különösen sok ruhatarto-
zék került elő, például griff, kutya, hárpia, 
oroszlán, sárkány díszű aranyozott ezüst 
préselt lemezveretek, feliratos kerek, ön-
tött övcsatok, gyönggyel kivarrt tarso-
lyok. Ékszer is szép számmal akadt, leg-
gyakrabban ezüstgyűrűk. lemezgömbös 
fülbevalók formájában. A temetőt a 16. 
század végéig használták. Ahogy a kunok 
asszimilálódtak, az a sírok leletanyagá-
ban is megmutatkozik: a legkésőbbi sírok 
már egyöntetűek, nincsenek bennük kun 
sajátságok.

A perkátai temetőfeltárás más szem-
pontból is érdekes. Cáfolni látszik azt a 
vélekedést, miszerint a kánonjog alapján 
korábbi pogány temető helyén nem léte-
sülhetett volna sem keresztény templom, 
sem ilyen temető. Dávid Áron előadását 
követően szépszámú érdeklődő kérdést 
válaszolt meg.

Bognár Mária újságíró

Kunok a Dunántúlon

Aranyozott ezüst lemezveret
Fotó: Sándor Lajos

 A templomot övező árokrendszer Fotó: Rákóczi Gábor

13. századi körmeneti kereszt korpusza
Fotó: Sándor Lajos Pecsétgyűrű

Fotó: Sándor Lajos

Fülbevalók a kun temetőből
Fotó: Sándor Lajos
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A dualista kor a magyar tudományos 
élet, ezen belül a régészet nagykorúvá vá-
lását is eredményezte. A 20. század elején 
már igen jelentős gyűjtemények alakultak 
ki a szerveződő helyi múzeumok mellett 
a középfokú oktatás fő színtereiben, a 
gimnáziumokban is. A Minerva nevű so-
rozatban ekkoriban az iskolákkal együtt 
ezeket is gyakran leírták, bemutatták. 
Ezek már csak azért is figyelmet érde-
melnek, mert az elmúlt évszázad viharai 
során sok minden nyom nélkül elveszett.

Jászberényben az állami főgimnázium 
régiséggyűjteménye 1878-ban keletke-
zett, amikor egyes magánszemélyek, a 
Jász Múzeum alapításban is meghatározó 
szerepet játszó Pethes József éremgyűj-
teményét megvették az intézet számá-
ra. Utóbb az anyag csak adományokból 
gyarapodott. Állománya 1903-ban 1654 
érem volt, mely a múzeumban szekré-
nyekben volt elhelyezve. Fő nevezetes-
ségeként a Hunyady László temesvári 
tanár által ajándékozott éremsorozatot 
említették. Szerzeményi naplója és szak-
lajstroma volt, a közönség számára bár-
mikor nyitva állt.

Kisújszálláson a református főgim-
názium régiséggyűjteményének keletke-
zési éve ismeretlen. Az első jegyzéke az 
1893/94. tanévből való. Eszerint nagyobb 
adománnyal Dorogi Lajos ev. ref. espe-
res gyarapította, aki 153 Zsigmond kori 
érmet ajándékozott az intézetnek. Állo-
mánya 2318 db, ebből régiség és emlék-
tárgy 551, közte őskori 50, antik és régibb 
középkori tárgy 46, fegyver 3, néprajzi 
és kegyeleti tárgy 34, érem 1767, mindez 
egy szobában elhelyezve. Fő nevezetes-
sége egy népvándorlás kori (?) kőedény, 
bronzkori tárgyak, római pénzek, és más 
római emlékek, melyek mind Szombat-
hely vidékéről valók. Szerzeményi napló-
ja van. A közönség a múzeumőr, vagy egy 
gimnáziumi tanár kíséretében megtekint-
heti. Csak adomány útján gyarapodik.

Mezőtúron a református főgimnázium 
régiséggyűjteménye 1860-ban keletke-
zett. Anyaga gyarapításához a Tiszazugi 
Régészeti Társulat sokszor hozzájárult, a 
mely főleg a vízszabályozások során talált 
tárgyakat küldött. Állománya 1903-ban 
283 régiség, ezek között 48 őskori és 70 
középkori tárgy, 2 fegyver, 83 újabbkori 

emlék, 1 néprajzi és 79 kegyeleti tárgy; 
továbbá 1527 érem, egy szobában elhe-
lyezve. Legfőbb nevezetessége egy telje-
sen ép, szépen csiszolt kőfejsze, melyet 
1898-ban a város határában találtak. Ka-
talógusa most készül, addig zárva tart. 
1902. évi gyarapodása 2 db régiség és 38 
érem volt.

Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok 
Vármegyei Gazdasági Egyesület régiség-
gyűjteménye 1877-ben keletkezett. Állo-
mánya 14 őskori és 44 középkori tárgy, 
2 gipszmásolat, 1174 érem, az ifjúsági 
könyvtár helyiségében egy üvegszekrény-
ben elhelyezve. Kiválóbb nevezetessége 
egy őskori csont nyaklánc és egy bronz 
tükörlap-töredék. Leltára van.

Tiszafüreden a Múzeum- és Könyv-
táregyletet 1877-ben alapította Tariczky 
Endre plébános. Előbb csak régészeti 
egyesület volt, 1896-ban lett múzeum- 
és könyvtáregylet. Gyűjteményei néhány 
évig a ref. iskola egyik termében voltak 
elhelyezve. 1894-ben Tiszafüred képvi-
selőtestülete az új városházán két szobát 
engedett át és 300 korona évi segélyt 
szavazott meg a társulatnak. A régiség-
tár 1877-ben keletkezett, mikor Tariczky 
plébános régészeti gyűjteményét az 
egyesületnek felajánlotta. 1896-ban 200, 
1898-ban 1200, 1899 óta évi 400 korona 
állami segélyben részesült. Állománya 
1902-ben 2100 őskori, 1107 antik és kö-
zépkori tárgy, 85 fegyver, 991 újabb kori 
emlék, 50 kegyeleti tárgy és 2504 érem 
volt, egy nagy teremben. Nevezetességei: 
kőkorszaki kő-, csont- és agancseszkö-
zök, agyag edények; bronz-, réz- és vas-
eszközök a környékbeli őskori telepekről; 
az ősemlős állatok maradványainak gyűj-
teménye, melyek a Tisza folyammedréből 
és partszakadékaiból kerültek ki. Szerze-
ményi naplója és szaklajstroma van. A 
helybeliek számára vasárnap délután van 
nyitva. Idegenek máskor is megtekint-
hették az egyesületi titkár vagy a városi 
főjegyző vezetése mellett. 1902-ben 894 
régiséggel és 60 éremmel, 1903-ban 923 
régiséggel és 109 éremmel gyarapodott.

Kiskunfélegyházán a tanítóképző inté-
zet régiséggyűjteménye 228 db régi pénz, 
16 db érem. 27 db különféle bankjegy és 
1 db III. Ferdinánd korabeli nemesi ok-
levél volt. A kiskunfélegyházi katolikus 
főgimnázium régiség-gyűjteménye 1875-

ben keletkezett. Állományában 221 tárgy, 
közte 1 őskori, 122 antik tárgy, 1 fegyver, 
62 középkori emlék, 11 néprajzi, 2 kegye-
leti tárgy, 25 gipszmásolat, továbbá 65 
érem és 1138 db régi pénz volt, mindez 
a földrajzi és történelmi múzeum helyi-
ségében elhelyezve. Fő nevezetessége egy 
honfoglalás-kori nyílhegy Tiszaalpárról, 
egy kőbalta Félegyházáról, több őskori 
kő- és bronzlelet, edények, gyöngyök a 
Kiskunfélegyháza határában levő Szent-
kútról, egy arany ékszer és egy zománcos 
fíbula. Szerzeményi naplója és szaklajst-
roma volt. 1901/2-ben 60 koronát fordí-
tottak a gyarapítására, amiből egy arany 
ékszert és 2 db aranypénzt vásároltak. 
1902-es évi gyarapodása 43 régiség és 13 
érem volt.

Kiskunhalason az ev. ref. főgimnázi-
um régiséggyűjteménye 1874-ben, Ré-
vész György anyagának megvételével 
keletkezett. Mellette nagyobb adomá-
nyokkal Bacsó János, Gyárfás István, 
Szilády Áron, az abonyi közbirtokosság, 
Ádám J., Ádám K., Weitenfeld J. és Kupa 
L. járultak hozzá a fejlesztéséhez. 1900-
ban és 1901-ben 500–500 korona állami 
segélyben részesült. Állománya 2625 ré-
giség, 64 gipszmásolat és 8912 érem há-
rom teremben elhelyezve. Legismertebb 
nevezetessége a fehértói lelet és három 
kun süveg. Szerzeményi naplója és szak-
lajstroma volt. A közönség nyári vasárna-
pokon díjtalanul tekinthette meg, télen 
azonban zárva volt, mivel a helyiségeket 
nem fűthették.

Kunszentmiklóson, Pest vármegyé-
ben az ev. ref. algimnázium régiséggyűj-
teménye 1870 körül keletkezett. Nagyobb 
adományokkal dr. Burián János ügyvéd, 
Bernáth István ev. ref. lelkész örökösei, 
Dömötör Bertalan ev. ref. lelkész, Iványos 
Gyula, Szász Dezső, Apostol János és a 
ráczkevei ev. ref. egyház gyarapították. 
Állománya 1903-ban 163 régiség és 3247 
érem volt, üvegszekrényekben elhelyez-
ve. Nevezetességei közé tartozott gróf 
Batthyány Lajos gróf elöltöltő ötlövetű 
revolvere, továbbá Virágh Gedeon 48-as 
honvédalezredes rabláncza és az aradi 
várban használt vésőeszközei. A gyűjte-
ménynek szerzeményi naplója és szak-
lajstroma volt.

Dr. Bagi Gábor
muzeológus

Jász-Nagykun-Szolnok megye és a Kiskunság
régészeti gyűjteményei száz esztendővel ezelőtt
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Helytörténeti és néprajzi
pályázatok eredményhirdetése

a Damjanich János Múzeumban

Versek
Jászberényről

Május 11-én, Szolnokon a Damjanich 
János Múzeumban került sor a 2012/13-
as évre meghirdetett helytörténeti és nép-
rajzi pályázatok ünnepélyes eredmény-
hirdetésére. Ebben az évben is számos 
pályázat érkezett be Jász-Nagykun-Szol-
nok megye lelkes önkéntes kutatóinak jó-
voltából. A beérkezett pályaművek zömét 
felnőttek készítették, de mint a korábbi 
években, úgy most is voltak fiatal pályá-
zók. A szakértő zsűri döntése alapján az 
alábbi eredmények születtek:

HELyTöRTéNETI PáLyázATOK 
felnőtt kategória – I. díj

Hajnal Imre: Kócsújfalu története
  A tiszaörsi fürdő története
Dr. Töttös Gábor: Jász-Nagykun-

Szolnok megye és a hozzá kap-
csolódó személyiségek a Nyugat 
folyóiratban

felnőtt kategória – II. díj
Lukácsi László: Hajléka Istennek, 

hajléka embernek. Jászalsószent-
györgy római katolikus templo-
mának története

felnőtt kategória – III. díj
Víg Márta: „Hullámzó szívének virá-

ga a dal”. Kolosy Iréne Elvira
Csoportos kategória – I. díj

Dr. Horváth Károlyné és a tiszabői el-
származottak: Falusirató

Könyvjutalomban részesültek
Benedek József: Életsorsok a második 

világháború éveiben. Gócza Kál-
mán élete naplója alapján 1941. jú-
nius 15. és 1943. január 11. között.

Özv. Bozsó Istvánné: Visszatekintés. 
Családom, életem, munkám.

Fodorné Hámori Ágnes: Várj, ha nem 
is jön levél… Második világhábo-
rús hadifogoly levelezés

Fodor István Ferenc: Egy valóságos 
szocialista brigád naplója – ami-
képpen azt Brezsnyev elvtárs el-
képzelte (1978–1982)

Dr. Kenyeres Imre: Tanúságtétel. Kun-
madarasi deportáltak a Horto-
bágy környéki internáló táborok-
ban (1950–1953)

Pozsgai Gézáné: …és felkelnek az 
árnyak. Id. Koczó Endre élete és 
visszaemlékezése

Sárközi Sándorné: Élet a szőlőtele-
peken a XX. századi államosítás 
előtt

Ifjúsági kategória – Könyvjutalom
Palócz Dorina: Az 1938-as Szent Ist-

ván év. A jászberényiek és a jász-
apátiak részvétele a kettős szentév 
országos és helyi eseményein

Pápai Krisztina: Három generáció 
élete a tanyán

NéPRAJzI PáLyázATOK
felnőtt kategória – I. díj

Debreczeni Lászlóné (Túrkeve):
  A múltnak kútja

felnőtt kategória – II. díj
Katona Katalin (Jászberény):
  Minálunk a tanyán

felnőtt kategória III. díj
Oláh Lajosné (Kunhegyes) :
  A Kunhegyesi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 1885–2000

Csoportos különdíj
Horváth Péter Honismereti Szakkör 

(Jászjákóhalma): Korcsa és Hon-
ismeret – két jászjákóhalmi siker-
ágazat

Ifjúsági kategória I. díj
Nem adták ki

Ifjúsági kategória II. díj
Szabó Viktória (Kunhegyes): A kun-

hegyesi Malom múltja és jelene
Ifjúsági kategória – III. díj

Andó Fanni (Törtel): A Péntek pék-
üzem a Jászságban

Könyvjutalomban részesültek:
Sávai Ágnes (Szolnok): Katonaélet
  a XX. század második felében

Bagi Miklós (Jászapáti–Dunakeszi): 
Így telt az én katonaidőm

Varga Mihály (Mezőtúr): Katonai
  ablakzsiráf

Ézsiás Adrienn (Jászjákóhalma): 
  Jászjákóhalmi kerítéstípusok

Sajó Sándor:
JáSzbERéNy

Kalászos rónán jász nép, ősi fajta,
Fonott kalácsa omlón illatos;
Kanyargó Zagyva, sűrű nád a partja,
Tükrén vén fűzfák árnya ringadoz.
Komoly, nagy templom:
ura messzi tájnak,
Hullámzó nép a város főterén,
Ünneplő kedvben idegyűl vasárnap
A dolgos Jászberény.

Kadarkás esték jószagú tanyákon
Magyar vidámság áldomásival,
Víg kaszinózás, kedves tréfa – mákony,
Lágy hegedűszó, Palotási-dal:
Így éltem benned hű Apponyi város,
Lélekben, földben gazdag televény…
Száz emlék száll rám, sugaras, virágos,
Szeretlek Jászberény!

gaál áron:
zúgOTT A HARANg

A Nagyboldogasszony templom tornyából
amíg mögöttem zúgott a harang
néztem az angyalt, amint a várost
vigyázva viselte szárnyai alatt,

néztem a Mátrát, a piros tetőket
és ahogy balra lebukott a nap
vizsgálgattam akár az őrszem
az egymáshoz bújó kis házakat.

Szombat estéjét élte a város,
tévét látott, kávéházakban fecsegett,
a Csincsa partján a horgászok
lesték a vizet és dévérkeszeget

vagy tudom is én, hogy milyen halat
reméltek maguknak, a szigeten a párok
andalogtak, és zúgott a harang
az Urbán és alant megébredtek az álmok

és szíjasan és feketében, ahogy illett
redemptusok gyülekeztek a fák alatt
a misére és velük volt az Isten,
míg a toronyban mögöttem zúgott
a harang.
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A jász ember mentalitása

Az iráni eredetű jászok IV. Béla 
uralkodása idején a kunokkal együtt 
telepedtek be hazánkba. A betelepe-
dő két nép nem volt egyenrangú, s el-
vált egymástól eredet, nyelv, kultúra 
és politikai helyzet tekintetében is. A 
kunoknak alávetett katonáskodással 
és egyéb szolgáltatásokkal tartozó se-
gédnép volt a jász, s mint az alán népek 
általában, nem nomád állattartó élet-
módot folytattak, hanem elsősorban 
földművelők voltak. A nomád kunok 
Magyarországon is megőrizték a jászok 
feletti rendelkezési jogaikat, mert a IV. 
Béla, majd Kun László biztosította kun 
privilé giumok egyik leglényegesebb ré-
sze az volt, hogy a kunok „belügyeibe” 
nem szólnak bele sem az oligarchák és 
egyházi rendek, sem a király. Ezért is 
van az, hogy a jászok ma gyarországi 
bejöveteléről egykorú források nem 
szólnak; mindig csak a vezető kunokat 
emlegetik okleveleink.

A betelepedéskor még egyetemesen 
alávetett jászok éppen eltérő kultúrá-
juk miatt elváltak a kunoktól. Számos 
nyom utal az akkori jász etnikai tudat 
meglétére, amelynek táplálója a más 
nyelven kívül éppen a különböző kul-
túra volt. Ez a meglévő etnikai tudat 
és földművelésre alapozott életmódjuk 
segítette a jászokat ahhoz, hogy 1323-
ban egyetemlege sen Károly Róberttől 
a kunokéhoz hasonló, de egyben a ku-
nokétól el is különülő privilégiumo kat 
kaphassanak. Az történt ugyanis, hogy 
bár a politikai hatalom a kunok kezé-
ben volt, a kunok nomád életmódja, 
hadjáratokra alapozott gazdasági éle-
te az új hazában, a szilárd állami ke-
reteken belül a Kárpát-medencében, 
magyar királyság keretei között nem 
sok kibontakozási lehetőséget kapott. 
Ugyanakkor a kun törzsszövetségen 
belül az addig alávetett, földművelést 
folytató jászok éppen a magyar viszo-
nyokhoz való alkalmazkodni tudásuk 
miatt jelentős tényezővé válhattak, s 
erős etnikai tudatuk segítségével el 
tudtak szakadni a kunoktól, s mert si-
került nekik is hasonló jogokat szerez-
ni, kivonták magukat fennhatóságuk 
alól. Megfigyelhetően a jászok a 14–15. 

században már nem a kunokkal tarta-
nak fenn kapcsolatot, hanem az Eger−
Gyöngyös vidéki részekkel és a Tápióság-
gal. Kiváltságaik birtokában csakhamar 
megindul elmagyarosodásuk, életmód-
beli teljes hasonulásuk. Nyelvükben el-
magyarosodnak; keresztény hitre jóval 
a kunok előtt tértek; beilleszkednek 
az északalföldi gazdasági, társadalmi 
keretekbe; közvetítőivé váltak a hegy-
vidék és az alföld kulturális javainak. 
Természetesen ez az etnikai tudat fo-
kozatos halványodásával is együtt járt. 
Amint közelednek kultúra és a társa-
dalmi-gazdasági élet területén a kör-
nyező magyarokhoz, úgy gyengül jász 
öntudatuk, válik másodlagossá eredeti 
elkülönültségük, származásuk. A jász 
identitás megtartása szempontjából az 
új hazában ugyanis sokkal fontosabb 
tényezőnek bizonyult az önálló jász 
privilégiumok megszerzése, mint az 
etnikai meghatározottság. A középkori 
rendi társadalomba a jászok az 1323-as 
privilégiumok segítségével, önálló rend-
ként illeszkedtek be. Az éppen ekkor-
tájt kiformálódó, majd fokozatosan 
növekvő politikai súlyú köznemesség 
és jobbágyság között foglaltak helyet: 
bizonyos előjogaik voltak (önálló köz-
igazgatás, bíráskodás, vámkedvezmé-
nyek, földesúrtól való mentesség), s 
mindenek fölött szabad állapotúaknak 
tekinthetők, akik csak egyetemlege sen 
függenek a királytól; annak katonai és 
anyagi szolgáltatásokkal tartoznak, kü-
lönben pedig függetlenek. Önálló rend-
ként illeszkedve be a magyar feudá lis 
társadalom rendi hierarchiájába, ettől 
kezdve számukra a legfontosabb e ren-
di jelleg megőrzése, esetleges bővítése, s 
újabb jogok megszerzése. Jásznak is csak 
rendként tudtak megmaradni. Rendi ön-
állóságukban volt gazdasági erejük, tár-
sadalmi és kulturális súlyuk biztosítéka.

Kiváltságaikat azonban csak egyete-
mesen és helyhez kötötten gyakorol-
hatták. Amint elköltöztek a Jászságból, 
kiváltságaikat elveszítették. Ez azt is 
jelentette, hogy azok a jász eredetű te-
lepülések, amelyek kívül estek a Jász-
ságon fokozatosan leszakadtak, beol-
vadtak környezetükbe. A Jászság lakói 

ugyanakkor egyetemlegesen privilégi-
umaikat megerősítették, gyarapították, 
zárt egységgé váltak. Ettől a pillanattól 
kezdve már nem az volt a lényeg a szá-
mukra, hogy jászok, hanem az, hogy 
kiváltságosak (legfeljebb egy ideig még 
a jász mivoltuk és rendi jellegük egy-
beesett). Ilyen helyzetüket még a török 
is méltányolja, meghagyja a jászok egy 
összegben fizetett adózási rendszerét, 
Jászberényt khász várossá, s egy időben 
a kádi székhelyévé is teszi.

A jászok kiváltságai a 17. század má-
sodik felében, s főként a 18. század ele-
jén kerülnek végveszélybe. Jóllehet II. 
és III. Ferdinánd, majd I. Lipót több-
ször is megerősíti a korábbi királyi pri-
vilégiumokat, gyakorlatilag nem veszik 
figyelembe ezeket, s 1694-től már vég-
legessé válik az a terv, hogy jogaiktól 
megfosztják a jászokat s velük együtt a 
kunokat is. 1702-ben be is következett 
elzálogosításuk, majd 1735-ben elada-
tásuk. 1745-ben azokkal a kunokkal 
összefogva, akiktől eddig eltávolodni 
igyekeztek, tudják csak visszaszerez-
ni Mária Teréziától kiváltságaikat úgy, 
hogy maguk fizetik ki földesuruknak 
a váltságösszeget. II. József uralkodása 
végén privilégiumaik újra veszélybe 
kerülnek, de az uralkodó halála után 
mégis sikerült a redempció eredmé-
nyeit stabilizálni.

A redempció mind a kortársak, mind 
az utókor szemében nagy tett volt, hi-
szen olyan korszakban sikerült egy je-
lentős tömegnek feudális kiváltságokat 
szerezni, s ezzel biztosítani a polgári 
fejlődést, amikor a fejedelmi abszolu-
tizmus törekvései éppen ellenkezőek 
voltak; nagy múltú családok, város-
ok birtokai kerültek a neoaquistica 
comissio működése eredményeként új 
tulajdonba.

A jogcsorbítás elleni küzdelem, majd 
a redempció, s végül a redempció ered-
ményeinek védelme azt kívánta a jász 
és kun társadalomtól, hogy anyagi, tár-
sadalmi és szellemi erejét koncentrálja, s 
e cél szolgálatába állítsa.

A tartós védelmi rendszer szilárd 
ideológiát is megkívánt, s nem vélet-
len, hogy éppen a 17. század közepétől 
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kezdve vannak adataink arra vonatko-
zóan, hagy ez az ideológia kiépü lőben 
van. A 18. század végén pedig, amikor 
a redempció eredményeit végleg bizto-
sítják, pedig teljesen ki is formálódott 
ez a szellemi véderő, magára öltve a 
kor ideoló giáinak összes jellegzetes-
ségét. Ennek jegyében megerősödik 
a jász etnikai tudat (jazig-metanaszta 
jász eredet hangsúlyozásával), kultikus 
tárggyá, a jászok „szent-koronájává” 
válik a Lehel-kürt, több helyi mondát 
korai itt létük, hősi múltjuk, vezéreik 
nagyságának igazolásaként népszerűsí-
tenek (Csörsz, Ágó, Lehel, Borsa), ösz-
szegyűjtött privilégium leveleiket újra 
hitelesíttetik, megalkotják a Jászkun 
Statutomokat, amely belső viszonya-
ik és jogrendszerük tükre. Ezek írásos 
megformálást is nyernek, szívósan to-
vább élnek, de számottevő hatásuk a 
jász tudat kialakításában a Lehel-kür-
tön kívül nincs. A redempció, mint a 
kunokkal közösen végrehajtott és az 
egész jászsági, kunsági társadalmat is 
gyökeresen átalakító történelmi tett, 
kialakítja, megteremti a közös jászkun 
tudatot. Ez kifelé egységesnek mutatja 
a két Kunság és a Jászság lakosságát, s 
a privilégiumok hathatós védelmezője 
marad több mint egy évszázadon át. 
A magyar nemesi vármegyerendszer-
be sajátos közigazgatási egységet al-
kotva, privilégiumokat élvezve, sajátos 
feladatot ellátva önálló egységként ta-
gozódik be. A Nemes Jászkun Kerület 
vagy Hármas Kerület hármas tagozó-
dása is megmarad, de ennek inkább a 
kerületen belüli, úgymond belpolitikai 
jelentősége van, s élteti tovább a sajá-
tos jász, kis- és nagykun tudatot. Kifelé 
inkább egységüket deklarálják, noha a 
redempcionális összeg nagysága belül-
ről erősen tagolja az egész, immár jász-
kun társadalmat.

1848-ig, az áprilisi törvényekig ál-
lott fenn ez a mind kiépítettebbé váló, 
lassan megmerevedni látszó állapot, s 
jászkun jogként, jászkun társadalom-
ként, Jászkun Kerületként jelent meg 
az ország nyilvánossága előtt, táplálta 
a jászkun öntudatot. A jobbágyfelsza-
badítás jogilag nivellálta a Hármas 
Kerület lakóit, de közigazgatási egység-
ként (kivéve az önkényuralom korát) 
1876-ig fennmaradt. A jászkun tudatot 
eszközigazgatási elkülönülés tovább 

éltette, bár látván látszott, hogy nem 
sokáig állhat már fenn. A polgárosuló 
Magyarország új és egységes közigaz-
gatási rendszert kívánt.

1876-ban végbe is ment közigazgatá-
si átrendeződés. A felbomlott Jászkun 
Kerület települései közigazgatásilag 
több megyében szóródnak szét. A jász-
kun öntudat egyre halványodó történeti 
tudattá alakul át, ami időről-időre fel-
támad, tápot kap, él és létezik, de külö-
nösebb hatása nincs, illetve egy-egy te-
lepülésen, közigazgatásilag (pl. megye, 
járás, választókörzet, közös községi ta-
nács) néha összetartozó részek kapcso-
latában, családi, rokoni összejöveteli 
alkalmakkor emlékeznek rá.

Nem így a külön jász (s velük a nagy-
kun-, vagy kiskun- tudat is), ami bár 
szintén történeti tudatként létezik, de a 
mindenkori életben, hétköznapokban, 
ünnepeken sokkal erősebben, megha-
tározóbb módon volt és van jelen. Nap-
jainkban, a rendszerváltás után teljesen 
megújult, s reneszánszát éli. Civil szer-
vezetként pedig mintegy új szervezeti 
keretei is létrejöttek.

Ma nemcsak a hagyományok ápolása 
terén fejtenek ki kulturális tevékeny-
séget, de a közösségek egészét, magát 
a jászokat egyetemlegesen is (világta-
lálkozók) közös összefogásra, az anya-
terület pártfogolására buzdítják. Vál-

lalkozásokat, gazdasági társaságokat, 
társadalmi megmozdulásokat, akciókat 
szerveznek, biztosítják jelenlétüket az 
ország, a nemzet életének legkülönbö-
zőbb területein. Mivel a kunok is ha-
sonlóan leheltek életet a kun tudatba, 
ma ott tartunk, hogy kiépülőben van 
egy, a volt kerületeket átfogó új jászkun 
tudat is. A civil szervezetek pedig úgy 
épülnek fel, mint az egykori kerületi 
szervezet, élen a jászkun kapitánnyal.

A jászsági közösségek felújították a 
viseletet, jelvényeket, ünnepeket, lovas 
bandériumokat, gondozzák a történeti 
emlékhelyeket, valamennyi települé-
sen múzeumként funkcionáló tájházat 
teremtettek, melyek a helytörténeti ku-
tatás, művészeti élet centrumai, majd 
mindenütt megírták vagy írják a tele-
pülés történetét, helyi lapokat adnak 
ki, találkozókat, fesztiválokat tartanak, 
színvonalas együtteseik vannak (nép-
tánc, kórus, színjátszás, kézművesség), 
szokásokat újítanak fel hiteles formá-
ban, himnuszuk, új ünnepi rítusaik 
vannak, s az iskolai tananyag egyre 
szervesebb részévé válik a jász múlt is-
merete. A magyar nemzeti tudat ápolói 
még messze vannak ettől a tudati és 
gyakorlati szinttől, holott látható hasz-
na, fegyelmező és jóra mozgósító volta 
éppen a jászsági eredményeket látva 
nem lehet kétséges.

Az iráni eredetű, 13. században be-
települt keleti népcsoport elnyert pri-
vilégiumai birtokában és védelmében 
megőrizte minden keveredés, nyelvi 
váltás dacára önmagát. Vezető rétege 
tudatos politikája miatt történeti tuda-
tának más-más oldalát hangsúlyozva, a 
kor kihívásaihoz igazodva a közösség 
fennmaradását szolgálta. Tagolt, erős 
és zárt társadalmat, sajátos, munkára 
épülő, és köz iránti kötelességeit fegyel-
mezetten teljesítő kultúrát és erkölcs-
rendet hozott létre, hogy egyetemle-
gesen biztosítani tudja privilégiumai 
ellenértékét (katonai szolgálat, adó). 
Önálló közigazgatási egységként való 
létezése abroncsként fogta őket össze. 
A Jászság kultúrája ma szerves és érté-
kes része, sajátos színfoltja és variánsa 
a magyar kultúrának, s sajátos és jel-
legzetes emberi magatartást teremtett. 
Magyarán a legtöbb emberen meglátni 
hogy jászsági származású.

(folytatás a 10. oldalon)

Jász viseletben
a jászladányi világtalálkozón 2004-ben

Fotó: Bathó Edit
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(folytatás a 9. oldalról)
A Jászságot ma etnikai csoportként 

határozza meg a néprajz. Ez utal idegen 
eredetükre, történeti múltjukra, kultú-
rájuk paraszti-nemesi, parasztpolgári 
jellegére, melyben a hagyományok sze-
repe döntő.

A jászsági emberek magukról így 
vélekednek: „Mi jászok vagyunk, de 
magyarok. A magyarok között a jászok 
a legkülönbek.” Ha a rendkívüli módon 
árnyalni képes magyar nyelvet elemez-
zük, akkor ez az önjellemzés legalábbis 
furcsának tűnhet. Benne van az egy-
kori idegen származás tudata, de az is, 
hogy ő ma mindenek előtt, nemhogy 
magyar, de annak is a legeleje. A jász-
sági ember, mikor magáról azt állítja, 
hogy jász, egyúttal deklarálja azt is, 
hogy igen erős történeti tudása és tuda-
ta van lakóhelyét, népcsoportját, s egy-
úttal magyarságát illetően is.

Említettük, hogy igen tagolt, erős 
törvények között, kötelességtudásra 
nevelt népcsoporttal állunk szemben. 
A mindenkori elöljáróság, az iskola, az 
egyház, a különböző ünnepi aktusok 
(nádori látogatás, új okirat kihirdetése, 
katonaállítás, tisztségviselők választá-
sa, stb.) jász tudatukat felfokozta, cse-
lekvő képességüket megsokszorozta, 
közügyek iránt érzékennyé tette. A 
sikeres közösségi akciók pedig (me-
lyek között ott van az 1323-as önálló 
privilégiumszerzés, épp úgy, mint ezek 
állandó gyarapítása, maga a redempció, 
a puszták megszerzése, majd eladása, 
betelepítése, szomszédos területeken 
való tömeges földvásárlások sora) az 
állam, a törvények, a mindenkori ve-
zetők, politikusok iránti tiszteletet jel-
lemző jegyükké tették. Korábban ezt 
a jász jellemvonást aulikusság néven 
írtam le, mert egy korai korszak maga-
tartásaként mutattam be először. Ha ez 
a név nem is nyerte el a szakma tetszé-
sét (ódonnak, pontatlannak találták?) 
lényege maradt: a hatalomban való bi-
zalom, vezetők iránti hajlandóság, a tör-
vényes út betartása, tekintély tisztelete, 
de nem feltétlenül.

A jászok igen szeretik a parádét, a 
kivonulásokat, ünnepeket, ünnepléseket 
és ünnepeltetéseket, közöttük a maguk 
ünnepeltetését is. El nem mulasztják 
egy számukra fontos esemény évfordu-
lójának megünneplését, egy-egy magas 

vendég meghívását, nyilvános foga-
dását, ahol kisebb-nagyobb felkészült 
csoportjaik szerepelhetnek, bemutat-
hatják értékeiket, felölthetik mára már 
minden településen elkészített díszru-
háikat, díjakat kaphatnak, adhatnak át. 
Feltálalhatják remek ételeiket. Ez egy-
úttal erősíti a jász öntudatot, értelmet 
ad a különböző kulturális csoportok 
évközi, rendszeres munkájának, a holt-
nak tűnő hagyományt a való élet ré-
szévé teszik, megbecsülik az elődök és 
mások munkáját. Nem lélektelen szín-
padi folklórizmus, szerepjátszás ez, ha-
nem magasrendű vidéki kultúra, olyan, 
ami sokakat késztet értékes, rendszeres, 
értékes tevékenységre, a szabadidő kul-
turált eltöltésére és elérhető úgymond 
mindenki számára. Szeretik megélni, 
hogy ők jászok, hogy saját világuk, mű-
veltségük van, amely vonzó.

Szerves része és velejárója az etni-
kai- és történeti tudatnak, a hagyo-
mányőrzésnek, hatalom- és tekintély 
tiszteletnek, parádék szeretetének a 
szim bólumok kultusza, építmények, 
helyszínek és emlékek felmagasztosítása. 
Közülük természetesen a Lehel-kürté 
az elsőség. Korai, 17. századi pecsét és 
címer előzménye köztudott, nemcsak 
a Jászság címereinek része, de a jász 
kirajzásokon is feltűnik, már a 18. szá-
zadban. Kunszentmárton, Kiskunmajsa 
templom kapuja fölött épp úgy ott van, 
mint a sokkal későbbi jászszentlászlóin. 
Ha már itt vagyunk e névnél, említsük 
meg, hogy valamennyi jászsági telepü-
lés elérte, hogy a Névtani Bizottság a 
Jász-előnevet megadja (olyan hosszú 
névnél is, mint Jászfelsőszentgyörgy). 
Napjainkban a határbeli feszületek, 
Zagyva hidak melletti Nepomuki Szent 
János szobrok, a Jászságra jellemző 
Szent Vendel szobrok, a berényi főtér 
nagyszámú, homokkőből faragott szob-
rainak felújítása folyik adakozásból, a 
hívek „közmunkájából” és egyházi se-
gítséggel. 

Ápolják jeles szülötteik (Déryné 
Széppataki Róza, Palotásy János kar-
nagy és a verbunkos zene jelese, Szé-
kely Mihály operaénekes, Rácz Aladár 
cimbalom művész, Gerevich Aladár 
hétszeres olimpiai bajnok, Hamza D. 
Ákos festőművész, filmrendező stb.) 
emlékét, megünneplik évfordulóit, s 
tárgyaik múzemi kiállítás részei. 

Helyi közéleti személyiségek, jász-
sági szülöttek, Jászságban dolgozók, 
Jászságért dolgozók neveit utcák, terek, 
intézmények viselik és büszkék rájuk. 
Nem csupán felújított viselet, bandé-
riumi díszlet a huszár ruha, hanem a 
jászok, a jász huszárok szimbóluma is. 
A vitézi múlt, hadi dicsőség, a katonás 
vagy férfias viselkedés, egyben a köte-
lesség szimbóluma is. Nem véletlenül 
dísze a jászberényi főtérnek a jászkun 
huszár bronzszobra.

A jász kiváltságok úgy voltak mére-
tezve, hogy mellette bizony kemény 
paraszti munkát kellett mindenkinek 
végezni. A redempcióban komolyabb 
részt befizetni nem tudó irredemptus 
réteg személyét tekintve épp úgy szabad 
volt, mint egy vagyonos redemptus, ha 
a rárótt közösségi terheknek – éppen 
munkájával – eleget tett. A redemptus 
rászorult, ha nagyobb birtoka, s kisebb 
családja volt, munkát kapott ugyan, de 
volt idő, hogy a településen kívül nem 
vállalhatott munkát. A vagyonosabb 
gazdák is személyes munkára kény-
szerültek, keményen dolgoztak, ha ki 
akarták használni azokat a privilégium 
biztosította lehetőségeket, ami jobbá-
gyi környezete fölé emelhette őket. A 
jász ember egyik legfőbb tulajdonságá-
vá így a kemény munka vált. Hatalmas 
munkabírását, élete munkának való 
alárendeltségét, önmaga kizsákmá-
nyolását valamennyi Jászság környéki 
ember vagy idegenbe került jászokat 
megítélők egyaránt elismerték. Terjesz-
kedésük, más határokon való boldogu-
lásuk fegyelmezett szigorú munkával, 
családi üzemszervezetük sajátos vol-
tával és beosztó takarékos életvitellel 
valósulhatott meg, amit mélyen vallá-
sos hitük is támogatott. A takarékos, 
sokak szemében szinte fösvénységre 
hajazó magatartás ellentmondani lát-
szik az ünnepszeretetükről mondottak-
kal. Tudnunk kell, hogy az ünnep nem 
pazarlással jár, hanem ésszerű keretek 
közé szorított vidámság, felszabadult, a 
munkáját ekkor félretevő ember igazi 
élménye, amely felemel, megtisztít, s a 
szó eredeti értelmében üdvözít.

†Dr. Szabó László
néprajzkutató, egyetemi tanár

(Megjelent: A MÚZEUMŐR 2011. 
szeptemberi számában)
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A jász és kun öntudat újkori fejlődé-
sében jelentős szerepet játszott a jászkun 
redemptio 250 éves évfordulója, amelyet 
példaértékű összefogással és nagy pom-
pával 1995-ben ünnepelt meg a Jászkun-
ság. Az 1745-ös megváltás eseményének 
felidézése komoly tudatformáló erővel 
bírt. A Jászságban e történelmi évforduló 
alkalmával rendezték meg a jászok első 
világtalálkozóját is, amellyel új hagyo-
mányt teremtettek és indítottak útjára. 

A szándék, hogy a Jászságban élő, vala-
mint a belföldre vagy külföldre elszárma-
zott jászok minden évben egyszer talál-
kozzanak valamelyik településen, s együtt 
emlékezzenek a jász történelem legjele-
sebb eseményére, a redemptiora, igen ne-
mes gondolat volt. S az elmúlt tizennyolc 
esztendő kiválóan bizonyította a találko-
zók szükségességét, s azt az egyre jobban 
erősödő igényt, ami a hagyományok fel-
elevenítésére és ápolására irányul. 

Így 1995-től minden évben más és más 
jász településen rendezik meg a jászok 
legnagyobb seregszemléjét, a jász világ-
találkozót, melynek főrendezője mindig 
az adott település önkormányzata és a 
Budapesten működő Jászok Egyesülete, 
de támogatja a Jász Önkormányzatok 
Szövetsége is. A jász példa nyomán 2009-
ben a Kiskunság és a Nagykunság is meg-
szervezte a kunok első világtalálkozóját, 
amely a Kun Konzorcium döntése alap-
ján háromévenként kerül megrendezésre.

 Az első két – Jászberényben és Jász-
árokszálláson megrendezett – találkozó 
voltaképpen kialakította az ünnepség 
hivatalos ceremóniáját, de ugyanakkor 
minden település igyekszik rendezvényé-
nek sajátos arculatot formálni, ami csak 
még gazdagabbá teszi az amúgy is látvá-
nyos ünnepséget, amely 2002-től három-
naposra bővült.

A rendezvény első napján, pénteken 
délután kerül sor a találkozó ünnepélyes 
megnyitójára, ahol elsőként a település 
polgármestere, majd pedig a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
elnöke köszönti a megjelenteket. Rend-
szerint ekkor kerül sor a jászsági művé-
szek alkotásaiból rendezett kiállítások 
megnyitására, az alkalomra megjelente-
tett helytörténeti és néprajzi kiadványok 
bemutatására, illetve az ünnep tiszteletére 

felállított köztéri alkotások (ivókút, em-
lékkő, emlékoszlop stb.) átadására, vagy 
éppen faültetésre. A hivatalos ceremóni-
át általában komolyzenei vagy népzenei 
koncertek, illetve könnyebb műfajú prog-
ramok követik.

A találkozó második napja (szom-
bat) kilenc órakor főpapi szentmisével 
kezdődik, ahová a huszárok kíséretében 
beviszik a magyar és a település zászlóit, 
valamint a jászok történelmi zászlóit is. 
Ebben az évben, Jászberényben a szent-
misén az ország egyik legrégebbi törté-
nelmi ereklyéje, a jászok nagy becsben 
tartott kincse, a legendás Jászkürt, más 
néven Lehel kürtje is ünnepélyesen be-
hozatalra kerül.

A szentmisét látványos díszfelvonu-
lás követi. A menet élén a Jászságban 
működő lovas bandériumok vonulnak a 
zászlókkal, utánuk a díszes hintófogatok 
a protokoll vendégekkel, majd a települé-
sek zászlói és névtáblái következnek ABC 
sorrendben, mögöttük pedig a népes 
vendégkoszorú. Különösen szép látványt 
nyújtanak a felvonulók között a pompás 
jász viseletbe öltözött asszonyok, férfiak 
és gyermekek. 

A felvonulás a nagyszínpadhoz érke-
zik, ahol a Jászkürt hangjával kezdetét 
veszi a találkozó díszünnepsége. Ebben 
az évben, Jászberényben a Jászkürt hang-
ja élőben szólal meg Bernhardt András, 
a jászberényi Palotásy János Zeneiskola 
művész tanárának előadásában. A tele-
pülés polgármesterének, valamint a ren-
dezvény fővédnökének köszöntője után 
valamelyik neves elszármazott jász is kö-
szönti a találkozó résztvevőit. 1996-tól a 
találkozón adják át a Jászságért Díjat. A 
díjat dr. Dobos László, „A Jászságért” Ala-
pítvány kurátora adja át a kitüntetettnek. 
1998-tól pedig ugyancsak a világtalálko-
zón ünnepélyes és látványos ceremóniá-
val iktatják hivatalába a jászok kapitányát 
is. Az újonnan beiktatott jászkapitány 
tiszteletére eldördült három ágyúszó 
után a kapitány a huszárok kíséretében 
ellovagol az ünnepség helyszínéről, ek-
kor a rendező település polgármestere 
átadja a világtalálkozó vándorbotját a 
következő település polgármesterének. 
Ezt követően a jászsági polgármesterek 
a színpad előtt galambokat röptetnek az 

ég felé a világtalálkozó köszöntésére. Az 
ünnepséget a protokoll vendégek számá-
ra díszebéd követi, amelyen jellegzetes 
jászsági ételeket és italokat szolgálnak 
fel. A találkozó népes közönsége pedig 
a jászsági vendéglátók által kínált ízletes 
tájjellegű ételekkel csillapítják éhségüket. 
A nap további része általában a jászsági 
művészek és művészeti csoportok (nép-
dalkörök, tánccsoportok, komolyzenei, 
népi és rock zenekarok) bemutatóié.

A Jász Világtalálkozó harmadik nap-
ján (vasárnap) kerül sor a lovas- és íjász 
bemutatókra, a főző-, horgász-, virtus- 
és sportversenyekre, de mellette számos 
gazdag művészeti programot is kínálnak 
a rendezők az érdeklődő közönségnek. A 
világtalálkozót rendszerint utcabál és tű-
zijáték zárja.

JáSz VILágTALáLKOzóK
A RENDEzéS SORRENDJébEN

1995–2013-ig

 I. Jászberény, 1995. július 29.
 II. Jászárokszállás, 1996. május 25.
 III. Jászapáti, 1997. május 17.
 IV. Jászényszaru, 1998. május 30.
 V. Jászalsószentgyörgy,
  1999. május 22.
 VI. Jászkisér, 2000. június 10.
 VII. Jászdózsa, 2001. július 7.
 VIII. Jászjákóhalma,
  2002. május 17–18–19.
 IX. Jásztelek, 2003. június 6–7–8.
 X. Jászladány, 2004. július 2–3–4.
 XI. Jánoshida,
  2005. június 24–25–26.
 XII. Jászboldogháza,
  2006. június 30. – július 2.
 XIII. Jászszentandrás,
  2007. június 22–23–24.
 XIV. Pusztamonostor,
  2008. június 27–28–29.
 XV. Alattyán, 2009. június 26–27–28.
 XVI. Jászágó, 2010. június 11–12–13.
 XVII. Jászivány, 2011. június 1–2.
 XVIII. Jászfelsőszentgyörgy,
  2012. július 6–7–8.
 XIX. Jászberény,
  2013. június 21–22–23.

Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

A Jász Világtalálkozó
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Emlékképek a Jász Világtalálkozókról 1995–2012

Az első Jász Világtalálkozó a Jászkürt hangjával vette kezdetét. Megszólaltatta 
Szalóczy Miklós kürtös tanár. Jászberény, 1995. július 29. Fotó: Baráth Károly

Felvonulás Jászárokszállás főutcáján, 1996 Fotó: Muhary György

A Barkóca Együttes párnástánca a III. Jász Világtalálkozón,
Jászapátin, 1997-ben Fotó: Bathó Edit

Dr. Katona Tamás köszönti
a II. Jász Világtalálkozó résztvevőit

Jászárokszállás, 1996. május 25.
Fotó: Bathó Edit

Gecse Árpád festőművész 
Jászapátin vette át A Jászságért Díjat

Fotó: Faragó László

Szalag felkötése a redemptios zászlóra. 
Hortiné Bathó Edit múzeumigazgató
és dr. Magyar Levente polgármester.

Jászberény, 1995     Fotó: Baráth Károly
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Gubicz András jászkapitány
Fotó: Baráth Károly

Ötvös Nagy Ferenc ötvösművész az alkotásaiból készült kiállításon
Jászkiséren, 2000. június 10-én Fotó: Bathó Edit

Az első jászkapitány, Ézsiás István 
ünnepélyes beiktatása, Jászfényszaru, 

1998. május 30.     Fotó: Bathó Edit
Történelmi életkép a Fortuna Színjátszó Társulat előadásában
Jászfényszaru, 1998 Fotó: Tamus Angéla

Talált József jászkapitány
Fotó: Baráth Károly

Harang szentelése az ötödik Jász Világtalálkozón, Jászalsószentgyörgyön
1999. május 22-én Fotó: Bathó Edit
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Dr. Győri Gyula tanár úr
Jásztelken vette át a Jászságért Díjat

Fotó: Sárközi János
Tamás Zoltán jászkapitány a bandérium élén
Jásztelek, 2003. június 7. Fotó: Bathó Edit

Bollók György jászkapitány
Fotó: Baráth Károly

A rekonstruált redemptiós zászló átadása a jászdózsai világtalálkozón, 2001. 
július 7-én. A zászló Gubicz András és Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet adományából 
készült. Fotó: Tóth Tibor

Szent Jakab kút avatása
Jászjákóhalma, 2002. május 18.

Fotó: Kiss Erika
Gubicz András ekegyáros festményének átadása Jászjákóhalma Önkormányzatá-
nak, 2002. május 18. Fotó: Kiss Erika
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Boldogháza címere
a Szent Vendel parkban

Jászboldogháza, 2006. július 1.
Fotó: Bugyi Gábor

Nagy Albert jászkapitány a huszárok kíséretében
Jászboldogháza, 2006. július 1. Fotó: Bugyi Gábor

Gubicz István jászkapitány
Fotó: Baráth Károly

Habsburg György a világtalálkozó díszfelvonulásán
Jászladány, 2004. július 3. Fotó: Kiss Erika

Zámbori János jászkapitány
beiktatási ceremóniája

Jánoshida, 2005. június 25.
Fotó: Bugyi Gábor

A jánoshidai iskolások palotást táncolnak
Jánoshida, 2005. június 25. Fotó: Bugyi Gábor
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Vass Lajos jászkapitány
Fotó: Bugyi Gábor

Koczkás Gábor Alattyán polgármestere átadja a világtalálkozó vándorbotját 
Mozsár Lászlónénak, Jászágó polgármesterének
Alattyán, 2009. június 27. Fotó: Bugyi Gábor

Dávid Sándor jászkapitány
Fotó: Baráth Károly

Jász viseletbe öltözött asszonyok a szentandrási világtalálkozón
2007. június 23-án Fotó: Bugyi Gábor

Percz László jászkapitány
Fotó: Baráth Károly

Dr. Dobos László és Hortiné dr. Bathó Edit a Jászságért Díj átadásakor
Pusztamonostoron, 2008. június 28. Fotó: Bugyi Gábor
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Bolla János jászkapitány
Fotó: Bugyi Gábor

Dr. Ternyák Csaba egri érsek a Jászság papjaival
Jászfelsőszentgyörgy, 2012. július 7. Fotó: Suba Bea

Dobos Gergely jászkapitány
Fotó: Bugyi GáborA Jász Lovas Bandérium az ágói világtalálkozón 2010-ben Fotó: Bugyi Gábor

Borbás Ferenc jászkapitány
Fotó: Bugyi Gábor

Történelmi életkép
a Jászsági Hagyományőrző Egylet előadásában Fotó: Bognár Mária
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Jász-, nagykun-, kiskunkapitány és jászkun főkapitány
választás az újkorban

Az egykori jász-, kiskun- és nagykun-
kapitányok 1876-ig az adott kerületek 
közgyűlésének választott tisztségviselői 
voltak, hivatalt viseltek, s munkájukért 
fizetséget kaptak. Intézték a Jászkun Ke-
rület közigazgatási ügyeit, gondoskodtak 
arról, hogy a kivetett adók beérkezzenek, 
a katonaállítási és beszállásolási kötele-
zettségeknek az egyes községek eleget 
tegyenek.

Tevékenységük a büntető ügyekben 
is jelentős volt, mivel az egyes kerületek 
gyűlései – amelynek élén a kerületi ka-
pitány állt – a büntető bíráskodás első-
fokú joghatóságát testesítették meg. A 
minden kori kapitányok széles látókörű, 
nagy műveltségű emberek voltak. Több-
ségük jogot végzett, így rálátásuk volt a 
települések közügyeire. Néhányan jó szó-
noki és írói képességgel rendelkeztek.

A hagyományőrzés szép példáját mu-
tatták a jászok, amikor 1998-ban a Jász-
fényszarun megrendezett IV. Jász Világ-
találkozón megválasztották az újkor első 
jászkapitányát, s azóta is minden évben a 
világtalálkozó egyik legnagyobb esemé-
nye a jászkapitány beiktatása.

A jászkapitány személyéről mindig a 
rendezvényt tartó település önkormány-
zata dönt. A jelölés feltételei: példaértékű 
magatartás, közéleti és hagyományőrző 
tevékenység, alkalmasság protokolláris 
szereplésre. Az önkormányzat az álta-
lunk jelölt személyről tájékoztatja a Jász 
Önkormányzatok Szövetségét. 

Az ünnepélyes beiktatáson a jászka-
pitány megkapja a kapitányi öltözet ki-
egészítő ruhadarabjait, a nyakravalót, a 
zsinóros mentét, és a süveget, valamint 
a tisztséggel járó jelképeket: a kapitányi 
medált, kardot, pecsétet, a tanúsítványt a 
kinevezésről, és a Jászkürt másolatát. 

2000-ben a Nagykunság is megválasz-
totta az első nagykunkapitányát Kisúj-
szálláson. A választás kezdetben évenként 
történt, 2009-től azonban a hároméven-
kénti választást hagyta jóvá a Nagykun 
Hagyományőrző Társulás.

2005-ben a Kiskunság is csatlakozott 
az újkori kapitányválasztáshoz, s az első 
kiskunkapitányt Kiskunfélegyháza adta. 
Az újkori kapitányválasztással a Jászkun-
ság egy történelmi tisztséget elevenített 
fel, de más tartalommal és kötelezettsé-
gekkel ruházta fel. A jelen korunkban 
megválasztott kapitányok nem viselnek 
hivatalt, munkájáért nem kapnak fizet-

séget. Tiszteletbeli tisztségük az őket vá-
lasztó testületek döntése alapján egy vagy 
három évre szól, de a közösség akarata 
szerint többször is megválaszthatók.

Legfőbb feladatuk a hagyományőrzés, 
valamint a jász és kun identitás erősítése. 
Regnálási idejük leteltével, mint emeritus 
(tiszteletbeli) kapitányok tovább dolgoz-
nak a jász és kun hagyományőrzésben. 
Munkájukat a Jászkun Kapitányok Taná-
csa irányításával végzik, amelynek élére 
maguk közül háromévenként jászkun 
főkapitányt választanak. A jász-, nagy-
kun- kiskunkapitány megnevezés életük 
végéig megilleti őket.

Az újkori kapitányi tisztség megte-
remtésével szükségessé vált a jász- és 
kunkapitányok, valamint a jászkun fő-
kapitányok választására, működésére 
vonatkozó szabályzat (protokoll) megal-
kotása, amely beilleszti a hagyományőrző 
tisztséget viselő kapitányokat jelenko-
runk közméltóságainak rendjébe. Szól a 
kapitányokat megillető megszólításról, 
tiszteletről, a tőlük kérhető feladatokról, 
de rögzíti a kapitányok esküvőjével és 
temetésével kapcsolatos ceremoniális te-
endőket is.

A Jászkun Kapitányok Tanácsa proto-
koll szabályzatát a történelmi hagyomá-
nyok alapján, a kapitányokat választó ha-
gyományőrző közösségek javaslatainak 
figyelembe vételével Bánkiné dr. Molnár 
Erzsébet, a Kiskun Múzeum ny. igazga-
tója, dr. Bartha Júlia, a Damjanich János 
Múzeum osztályvezetője, Hortiné dr. 
Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója és 
Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igaz-
gatója állította össze.

A protokoll szabályzatot a Jászkun Ka-
pitányok Tanácsa 2011. november 12-én, 
Kiskunfélegyházán tartott ülésén egy-
hangúlag elfogadta. 

JáSzKAPITáNyOK
1998–2013-ig

1998 – Jászfényszaru
 Ézsiás István agrármérnök
1999 – Jászalsószentgyörgy
 Talált József vállalkozó
2000 – Jászkisér
 Gubicz András ny. agrármérnök
2001 – Jászdózsa
 Bollók György termelési igazgató
2002 – Jászjákóhalma
 Gubicz András ny. agrármérnök

2003 – Jásztelek
 Tamás Zoltán középiskolai tanár
2004 – Jászladány
 Gubicz István ny. építész technikus
2005 – Jánoshida
 Zámbori János mezőg. üzemmérnök
2006 – Jászboldogháza
 Nagy Albert ny. agrármérnök
2007 – Jászszentandrás
 Dávid Sándor fafaragó népi iparművész
2008 – Pusztamonostor
 Percz László ny. polgármester
2009 – Alattyán
 Vass Lajos ny. tanár
2010 – Jászágó
 Dobos Gergely felnőttképzési szervező 
2011 – Jászivány
 Borbás Ferenc vállalkozó
2012 – Jászfelsőszentgyörgy
 Bolla János ny. agrármérnök
2013 – Jászberény
 Bolla János ny. agrármérnök

NAgyKUNKAPITáNyOK
2000–2013-ig

2000 – Kisújszállás
 Horváth György lovas hagyományőrző
2001 – Karcag
 Györfi Sándor szobrászművész
2002 – Túrkeve
 Balogh Márton előadóművész
2003 – Berekfürdő
 Csíkos Sándor színművész
2004 – Kunhegyes
 Simai János vállalkozó
2005 – Kunmadaras
 Barta László lovas hagyományőrző
2006 – Kunszentmárton
 Smuta Zsolt vállalkozó
2007 – Kuncsorba
 Ullár Imre vállalkozó
2008 – Kétpó
 Antal Zoltán vállalkozó
2009 – Kisújszállás
 Illéssy Ádám gépészmérnök
2012 – Karcag
 Bene Sándor lovas hagyományőrző

KISKUNKAPITáNyOK
2005–2013-ig

2005 – Kiskunfélegyháza
 Ván Jenő alpolgármester
2006 – Fülöpszálllás
 Ván Jenő alpolgármester
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2007 – Szabadszállás
 Sövény Sándor vállalkozó
2008 – Kiskunlacháza
 Fábián József vállalkozó
2009 – Kiskunhalas
 Dózsa Tamás Károly vállalkozó 
2010 – Kunszentmiklós
 Lesi Árpád alpolgármester
2011 – Kiskunfélegyháza
 Szépe Ferenc kormánytisztviselő
2012 – Kunszállás
 Kovács Imre polgármester

JáSzKUN főKAPITáNyOK
2006-2014-ig

2006–2008
 Ézsiás István jászkapitány
2009–2011
 Smuta Zsolt nagykunkapitány
2012–2014
 Fábián József kiskunkapitány

Kapitányok és kapitánynék csoportképe Jászszentandráson,
2011. március 26-án Fotó: Csontos Magdolna

Fábián József jászkun főkapitány
a beiktatásakor Kunszentmiklóson 

2012-ben      Fotó: Fehér János

Smuta Zsolt jászkun főkapitány
az ágói világtalálkozón 2010-ben

Fotó: Bugyi Gábor

Jász- és kunkapitányok az Országház előtt 2009-ben Fotó: Suba Bea

Kapitányok és kapitánynék Kiskunlacházán a kun emlékmű avatásán,
2010. március 20-án Fotó: Szíjártó József
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Az 1990. december 14-én, Budapes-
ten létrejött „A Jászságért” Alapítvány, 
amely azt a célt tűzte maga elé, hogy 
támogassa és ösztönözze a nemzeti 
kulturális örökség jászsági értékeinek 
megőrzését és fejlesztését. „Az alkotó 
munka bátorítása, a jó kezdeményezé-
sek fölkarolása, a vágyak és a tervek 
megvalósulásának segítése mellett az 
alapítvány magára vállalt egy nemes fel-
adatot: méltó értékelését, rangos elisme-
rését mindazoknak a nagyszerű földije-
inknek, akik évek, évtizedek során úgy 

éltek és dolgoztak, hogy munkálkodá-
suk, ragaszkodásuk növelte a felnevelő 
szülőföld és a jász nemzetség fényét és 
becsületét. Ezért hozta létre az alapít-
vány kuratóriuma a Jászságért Díjat, 
amelyet az a személy nyerheti el életmű-
ve elismeréseként, aki a Jászság közmű-
velődési, kulturális és oktatási életében 
kiemelkedő alkotómunkát végez.”

1996-tól minden évben a Jászok Vi-
lágtalálkozóján adja át dr. Dobos Lász-
ló, „A Jászságért” Alapítvány kurátora  

a legnagyobb jász elismerést, A Jászsá-
gért Díjat, amelyet sokan megtisztelő 
néven a jászok Nobel Díjának nevez-
nek. A díj Ördög Margit gyönyörű tűz-
zománc alkotása a Jászkürt motívumá-
val, és mellé nettó egymillió forint jár.

„A Jászságért” Alapítvány 2010-ben 
könyvet jelentetett meg a díjazottakról 
Jászságért Díjasok 1992–2009 címmel.

JáSzSágéRT DíJASOK
1992–2013-ig

1992 – Dr. Rusvay Lajos főjegyző,
 vasdiplomás közgazda
 Jászalsószentgyörgy
1993 – Macsi Sándor tanár,
 iskolaigazgató, Jászágó
1994 – Faragó Jánosné Prókai Anna
 tanár, Jászárokszállás
1995 – Dr. Kiss József tanár,
 történész, Budapest
1996 – Győri János tanár, Jászkisér
1996 – Győri Jánosné 
 Szentpéteri Julianna népművelő
 Jászkisér
1997 – Gecse Árpád festőművész
 Alattyán

1998 – Molnár István tanár,
 iskolaigazgató, Jászszentandrás
1999 – Gulyás János tanár, Jászdózsa
2000 – Fodor István Ferenc 
 polgármester, 
 helytörténeti kutató
 Jászjákóhalma
2001 – Gaál István helytörténész
 Jászladány
2002 – Dr. Suba Györgyné 
 Kocsis Julianna népművelő
 Jászberény

A Jászságért Díj
2003 – Dr. Győri Gyula tanár, nyelvész 

Jászapáti
2004 – Dr. Farkas Ferenc 
 főiskolai tanár, Jászberény
2005 – Tálas Ernő operaénekes
 Stockholm (Svédország)
2006 – Szüle Katalin honismereti ha-

gyományőrző, Jászkisér
2007 – Antal Domokosné Urbán Ilona 

tanár, helytörténész, Kocsér
2008 – Hortiné dr. Bathó Edit etnográ-

fus, a Jász Múzeum igazgatója
 Jászberény
2009 – Szikszai Mária Katalin 
 könyvtárigazgató, Jászapáti
2009 – Molnárné Szikszai Klára tanár
 Jászapáti
2010 – Dr. Szabó László etnográfus, 
 egyetemi tanár, Szolnok
2011 – Kladiva Imre kanonok
 Jászapáti
2012 – Sisa József iparművész
 Jászberény
2013– Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 

történész, a Kiskun Múzeum ny. 
igazgatója, KiskunfélegyházaA Jászságért Díj

Ördög Margit tűzzománc alkotása
Fotó: Bugyi Gábor

A Jászságért Díjasok kisded csoportja Budapesten
a Jászok Egyesületében 2010-ben Fotó: Bognár Mária


