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A jászkun hagyományőrzés sajátos formái 

a 21. században 
 
 
Jász és Kun Világtalálkozók 
 
 A jász és kun öntudat újkori fejlődésében jelentős szerepet játszott a jászkun redemptio 250 
éves évfordulója, amelyet példaértékű összefogással és nagy pompával 1995-ben ünnepelt 
meg a Jászkunság.  Az 1745-ös megváltás eseményének felidézése komoly tudatformáló 
erővel bírt. A Jászságban e történelmi évforduló alkalmával rendezték meg a jászok első 
világtalálkozóját is, amely új hagyományt teremtett és indított útjára. 1995-től minden 
évben más és más településen rendezik meg az elszármazott és a Jászságban élő jászok 
legnagyobb seregszemléjét, a jászok világtalálkozóját. A találkozó főrendezője az adott 
település önkormányzata és a Jászok Egyesülete, s támogatja a Jász Önkormányzatok 
Szövetsége. 
A jász példa nyomán 2009-ben a Kiskunság és a Nagykunság is megrendezte a kunok első 
világtalálkozóját, amely a Kun Konzorcium döntése alapján háromévenként kerül 
megrendezésre. 
 
 
Jász-, kiskun-,nagykunkapitány és jászkun főkapitány választás az újkorban 
 
A hagyományőrzés szép példáját mutatták a jászok, amikor 1998-ban, a Jászfényszarun 
megrendezett világtalálkozón megválasztották az újkor első jászkapitányát, s azóta is 
minden évben a világtalálkozó egyik legnagyobb eseménye a jászkapitány beiktatása. 
2000-ben a Nagykunság is megválasztotta az első nagykunkapitányát Kisújszálláson. A 
választás kezdetben évenként történt, 2009-től azonban a háromévenkénti 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 Jászkunság egy történelmi tisztséget elevenített fel, de 
más tartalommal és kötelezettségekkel ruházta fel. Az egykori jász-, kiskun- és 
nagykunkapitányok 1876-ig az adott kerületek közgyűlésének választott tisztségviselői 
voltak, hivatalt viseltek, s munkájukért fizetséget kaptak. Intézték a Jász Kerület 
közigazgatási ügyeit, gondoskodtak arról, hogy a kivetett adók beérkezzenek, a 
katonaállítási és beszállásolási kötelezettségeknek az egyes községek eleget tegyenek. 
Tevékenységük a büntető ügyekben is jelentős volt, mivel az egyes kerületek gyűlései – 
amelynek élén a kerületi kapitány állt – a büntető bíráskodás elsőfokú joghatóságát 
testesítették meg. 
A mindenkori kapitányok széles látókörű, nagy műveltségű emberek voltak. Többségük jogot 
végzett, így rálátásuk volt a települések közügyeire. Néhányan jó szónoki és írói képességgel 
rendelkeztek.  
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A jelen korunkban megválasztott kapitányok nem viselnek hivatalt, munkájáért nem 
kapnak fizetséget. Tiszteletbeli tisztségük az őket választó testületek döntése alapján egy 
vagy három évre szól, s legfőbb feladatuk a hagyományőrzés, valamint a jász és kun 
identitás erősítése. Regnálási idejük leteltével, mint emeritus (tiszteletbeli) kapitány tovább 
dolgoznak a jász és kun hagyományőrzésben. Munkájukat a Jászkun Kapitányok Tanácsa 
irányításával végzik, amelynek élére maguk közül háromévenként jászkun főkapitányt 
választanak. 
 
Az újkori kapitányi tisztség megteremtésével szükségessé vált a jász- és kunkapitányok, 
valamint a jászkun főkapitányok választására, működésére vonatkozó szabályzat 
(protokoll) megalkotása, amely beilleszti a hagyományőrző tisztséget viselő kapitányokat 
jelenkorunk közméltóságainak rendjébe. Szól a kapitányokat megillető megszólításról, 
tiszteletről, a tőlük kérhető feladatokról, de rögzíti a kapitányok esküvőjével és temetésével 
kapcsolatos ceremoniális teendőket is. 
 
A Jászkun Kapitányok Tanácsa protokoll szabályzatát a történelmi hagyományok alapján, 
a kapitányokat választó hagyományőrző közösségek javaslatainak figyelembe vételével a 
következő muzeológusok állították össze: 
 
                         Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a Kiskun Múzeum ny. igazgatója 
                         Dr. Bartha Júlia, a Damjanich János Múzeum osztályvezetője       
                         Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója 
                         Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója 
 
  A protokoll szabályzatot a Jászkun Kapitányok Tanácsa 2011. november 12-én,   
  Kiskunfélegyházán tartott ülésén egyhangúlag elfogadta.  
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I/1. Jászkapitány választása 

 
 
I. Javaslat a jászkapitány személyére 
 
  Javasol és dönt: az adott település önkormányzata 
 A tiszteletbeli címet viselő személlyel szembeni elvárások: 
                                –  példaértékű magatartás   
                                – jász identitástudat                 
                                – közéleti és hagyományőrző tevékenység 
                                – alkalmasság protokolláris szereplésre 
                                  (jó megjelenés, beszédkészség) 
  A települési önkormányzat az általuk hozott döntésről (a kapitány személyét illetően) 
tájékoztatja a Jász Önkormányzatok Szövetségét. (továbbiakban JÖSZ) 
 
II. Beiktatási ünnepség 
 
Ideje: minden évben a Jász Világtalálkozón 
Helye: azon a településen, amely az ünnepséget rendezi 
Jászkapitány öltözete: fekete csizmanadrág, ing, zsinóros atilla, zsinóros mente,  
                                     nyakravaló, bársony süveg, csizma, kapitányi medál, kard 
 
Kapitányi jelképek: fekete nyakravaló 
                                 zsinóros mente 
                                 süveg 
                                kapitányi pecsét 
                                kapitányi medál 
                                kapitányi kard 
                                Jászkürt másolata, belsejében ivópohárral 
                                tanúsítvány a kinevezésről                                  
                                  

 A zsinóros mente és a bársony süveg a JÖSZ ajándéka, ezek a jelképek minden évben 
vándorolnak. 

 A csizmanadrágot, inget, zsinóros atillát a választott kapitány varrattatja meg, és a  
      sajátja marad. 

 A nyakravaló, a kapitányi pecsét, a kard és a Jászkürt másolata az ezüstözött 
ivópohárral, díszes faragott ládikóval a Jász Múzeum adománya, minden évben 
vándorolnak. 

 A kapitányi medál a JÖSZ ajándéka és a kapitány tulajdona marad. 

 A kapitányi kard a Jász Múzeum adománya és minden évben vándorol. 

 A kinevezésről szóló tanúsítványt a helyi önkormányzat készítteti el. A kapitány 
tulajdona marad. 
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A beiktatás menete: 

 A színpadon a korábbi jász- nagykun- és kiskunkapitányok, azok feleségei díszes 
tablóképet alkotnak, s előttük zajlik a beiktatás. 

 Előző jászkapitány beszámolója 

 A település polgármestere felolvassa a beiktatandó kapitány életrajzát, s az indokot, 
amiért választás ráesett. 

 Fogadalomtétel 
      A szöveget előmondja a Jász Önkormányzatok Szövetsége elnöke. 
  

     • A kapitányi jelképeket átadja: a JÖSZ elnöke, a jászkun főkapitány, 
         a Jász Múzeum igazgatója és a település polgármestere. 
       -- A nyakravalót, a zsinóros mentét, a süveget, a kapitányi pecsétet, a tanúsítványt és  
          a   Jászkürtöt a jász-, nagykun- és kiskunkapitánynék tartják és adják át a  
          Jász Múzeum igazgató asszonya kezébe, aki továbbadja az új kapitánynak.       

                    - nyakravaló  
                     (A jász férfiak öltözetének elmaradhatatlan tartozéka volt). 
                    - zsinóros mente 
                      (A redemptus férfiak ünnepi öltözetének legszebb ékessége volt a 
panyókára – félvállra – vetett, sűrűn zsinórozott bársony mente, amely mindenkor 
nagyon drága ruhadarab volt. Nem is engedhette meg magának mindenki. Értékét 
mutatja, hogy még a testamentumban (végrendeletben) is meghagyták, ki örökölje 
haláluk után.) 
                    - süveg 
                      (Az ünnepi férfiviselet elengedhetetlen tartozéka volt a bársony süveg, 
tollforgóval. A 19. század elején, ha a városi tanács tagjai a tanácsülésen sértő 
kifejezéseket engedtek meg maguknak, akkor büntetésként a süvegüket kihajították a 
városháza vagy községháza ablakán. Ez azonban nagy szégyennek számított.) 
                    - kapitányi pecsét 
                     (Régen a jászkapitány fontos hivatalt viselt. Peres ügyekben bíráskodott, 

      hivatali ügyeket intézett. A hivatalos iratokat minden esetben ellátta saját kapitányi    
      viaszpecsétjével.) 
                         - kapitányi medál 
                           (Ovális alakú, nyakba akasztós bronz medál, - Györfi Sándor   
      szobrászművész alkotása – elején a Szabad jászok címer képével, hátoldalán vésett  
      felirat: „a jászok kapitánya.” A medált a JÖSZ elnöke akasztja a kapitány  
     nyakába.) 
                          - kapitányi kard 
                            (A kapitányi öltözet elmaradhatatlan tartozékát, a díszkardot,  
      a jászkun főkapitány nyújtja át az új kapitánynak.)    
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                   - tanúsítvány a kinevezésről 
                      (A mívesen kivitelezett tanúsítvány szövegét felolvassa a Jász Múzeum 
igazgatója.)                     
                      - Jászkürt, ezüst ivópohárral 
                      (A Jászkürt minden korban a jászkapitányok méltóság- és hatalmi jelképe 
volt. A kapitány jeles alkalmakkor övén vagy a hátán viselte, s az ünnepi asztalnál ivott 
belőle, és a legkedvesebb vendégét is abból kínálta. Ha egy jászkapitány meghalt a 
kürtöt mindaddig a koporsóján tartották, amíg el nem temették. 
A Jászkürt díszes másolatát az öblébe szorított ezüst ivópohárral a Jász Múzeum 
igazgatója adja át.)         

          

 A település polgármestere bort tölt a Jászkürtbe. 

 A jászkapitány iszik a kürtből, és a jászokra köszönti. 

 Ezt követően három ágyúszó hangzik fel. 

 Beiktatás után a jászkapitány lovat rendel a bandérium kapitányától, 
lóra ül, és a bandérium tagjai kíséretében ellovagol. 

 
 
III. Jászkapitányi tisztség 
 
 Időtartama:  
         •  A regnálási idő egy esztendeig szól. 
         • Esztendő multával beszámol végzett munkájáról a soron következő  
             Jász Világtalálkozón. 
         • Vállalt hagyományőrző feladatát a Kapitányi Tanács irányításával   
             a regnálási év után is tovább folytatja emeritus (tiszteletbeli) kapitányként. 
         • A jászkapitányi megnevezés élete végéig megilleti. 
 
Feladata:  
     •     A jász hagyományok ápolása, a jász identitás erősítése 

 A jászok képviselete ünnepségeken és egyéb rendezvényeken 

 Személyének mindenkor a jászok összetartozását kell szimbolizálni 

 Tagja a Jászkapitányok Tanácsának és a Jászkun Kapitányok Tanácsának 
aktívan részt vesz azok munkájában. 

 
Költségek: 

 A tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő útiköltségek fedezésére 2012-ig az őt 
megválasztó település önkormányzata bizonyos összeget különít el, s bocsát 
rendelkezésére. 2013-tól a JÖSZ adományozza az erre a célra szánt összeget. 

 Az ezeken túl felmerülő kiadások a kapitányt terhelik. 
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I/2. Nagykunkapitány választása 
 

I. Javaslat a nagykunkapitány személyére 
   Javaslatot tehetnek: A Nagykun Hagyományőrző Társulás tagjai: Kisújszállás, Karcag, 
                                    Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes, Berekfürdő, Kétpó, Kunmadaras,  
                                    Kunhegyes, valamint Kunszentmárton és Kuncsorba települések  
                                    képviselő testületei, a Kunszövetség és a Nagykun Kapitányok  
                                   Tanácsa. 
   Az ajánlást a Nagykun Hagyományőrző Társuláshoz írásban kell benyújtani az adott év  
   március 15. napjáig. 
  Az ajánlásnak tartalmaznia kell a cím adományozására javasolt személy adatait és  
  méltatását. 
 
    A kapitány személyéről önt: a Nagykun Hagyományőrző Tanács  
                                                  az adott év március  31. napjáig.     
 
  A tiszteletbeli címet viselő személlyel szembeni elvárások: 
                    példaértékű magatartás 
                    kun identitástudat 
                    közéleti és hagyományőrző tevékenység 
                    alkalmasság protokolláris szereplése 
                    (jó megjelenés, beszédkészség) 
 
II. Beiktatási ünnepség 
 
Ideje: A nagykunkapitány választására 2009. évtől kezdődően – a Kunok  
         Világtalálkozója évében – háromévenként kerül sor. 
 
Helye:  

– A Kunok Világtalálkozója nyitó, illetve záró rendezvényének helyszínén, attól 
függően, hogy melyik rendezvény kerül megtartásra a Nagykunságban, vagy 

– háromévenként májusban, a redemptió ünnepéhez kapcsolódva a nagykunkapitányt 
adó településen. 

– A nagykunkapitány választás költségeihez a Nagykun Hagyományőrző Társulás 
200.000.- Ft-tal járul hozzá, mely összeget az adott évi költségvetésbe betervez. 

 
Nagykunkapitány öltözete: zsinóros atilla, pantalló, ing, nyakbavaló, csizma 
Kapitányi jelképek: kapitányi medál 
                                nyakbavaló 
                                kapitányi kard 
                                kulacs 
                                kapitányi pecsét (az egykori kunkapitányi pecsét másolata) 
                                tanúsítvány a kinevezésről 
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• A kapitányi ruhát a jelölt maga varratja, és a sajátja marad. 
• A jelképeket a NHT tagjai adják át, a kardot a legkorábban választott kunkapitány. 
   Minden jelképet az arra kijelölt személy, leginkább a megye vagy a tájegység elöljárója,  
   a város polgármestere vagy jelesebb személye adja át. 
 
A beiktatás menete 
•Az adott település polgármestere közli az önkormányzat javaslatát, illetve a Nagykun  
   Hagyományőrző Társulás döntését. 
• A Nagykun Hagyományőrző Társulás Tanácsa és elnöke előtt leteszi az esküt, majd  
    átveszi  az erről szóló tanúsítványt a kapitányi pecséttel. 
• A kapitányi medált a polgármester akasztja a kapitány nyakába. 
• A nyakbavaló és a kulacs átadása a leköszönő kapitány és a Nagykun Hagyományőrző  
   Társulás elnöke tiszte. 
• A kardot a legkorábban választott nagykunkapitány  (nagykun főkapitány) adja át. 
• Ezután a kinevezett kapitány a kulacsból bort önt az átadó személyeknek és  
    köszöntve a jelenlévőket, a kun hagyományok továbbéltetésére iszik a kulacsból. 
 
III. Nagykunkapitányi tisztség 
 
Időtartama:  

 A regnálási idő három esztendeig szól. 

 Három esztendő múltával beszámol végzett munkájáról a soron következő 
választáson. 

 Vállalt feladatát a Nagykun Kapitányi Tanács irányításával a regnálási időszak 
után is tovább folytatja emeritus (tiszteletbeli) kapitányként. 

 A nagykunkapitány megnevezés élete végéig megilleti. 
 
Feladata 

 A nagykun hagyományok ápolása, a nagykun identitás erősítése. 

 A nagykunok képviselete ünnepségeken és egyéb rendezvényeken. 

 Személyének mindenkor a nagykunok összetartozását kell szimbolizálni. 

 Tagja a Nagykunkapitányok Tanácsának és a Jászkun Kapitányok Tanácsának, 
aktívan részt vesz azok munkájában. 

 
 
 
Költségek 

A tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére a Nagykun 
Hagyományőrző Tárulás évi bruttó 100.000.-Ft költségtérítést különít el az egyéb dologi 
kiadások terhére.  Az ezeken túl felmerülő kiadások a kapitányt terhelik. 
 
 
 



 

 

10 

10 

 

I/3. Kiskunkapitány választása 
 
 I. Javaslat a kiskunkapitány személyére 
  
    Javasol és dönt: Az adott települések önkormányzata, s a döntésről képviselő testületi 
                              határozatot hoznak, melyet a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége  
                             (továbbiakban KÖSZ) elé terjeszti elfogadásra. 
 
   A tiszteletbeli címet viselő személlyel szembeni elvárások: 
                              –  példaértékű magatartás 
                              – kun identitástudat 
                              – közéleti és hagyományőrző tevékenység 
                              – alkalmasság protokolláris szereplésre 
                                 (jó megjelenés, beszédkészség) 
 
A kiskun települések képviselőiből álló KÖSZ (a kapitányt jelölő település képviselőtestületi 
határozatának értelmében) határozatot hoz a jelölt személyéről. 
 
II. Beiktatási ünnepség 
 
Ideje: A KÖSZ döntése alapján egy- vagy háromévenként, az adott település ünnepén 
 
Helye: azon a településen, amely az ünnepséget rendezi 
 
Kiskunkapitány öltözete: sötétkék vagy fekete csizmanadrág, ing, nyakbavaló,  
                                          zsinóros atilla, zsinóros mente, bársony süveg, csizma, 
                                          kapitányi medál, kapitányi kard 
 
Kapitányi jelképek: zsinóros mente 
                                 süveg 
                                 nyakbavaló 
                                 kapitányi medál 
                                 kapitányi pecsét 
                                 kapitányi kard 
                                 tanúsítvány a kinevezésről                                 
 
• A csizmanadrág, ing, zsinóros atilla, nyakbavaló, és a csizma a kapitány saját tulajdona. 
• A zsinóros mente, a bársony süveg, a kard és a pecsét a KÖSZ ajándéka, és ezek  
    a kapitányi  jelképek  évenként vándorolnak. 
• A pajzs-alakú bronz kapitányi medál, elején a szabad nagykunok címerképével,  
   hátoldalán vésett felirat: „ a nagykunok kapitánya.” –  készítette Györfi Sándor  
   szobrászművész –,  a KÖSZ ajándéka és a megválasztott kapitány tulajdona marad. 
• A mívesen kivitelezett tanúsítványt az adott önkormányzat készítteti el. 
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A beiktatás menete: 

 Tevékenységéről beszámol a leköszönő kapitány 

 A KÖSZ elnöke beszámol a jelölésről 

 A jelölt életrajzát ismerteti a Kiskun Múzeum igazgatója 

 Fogadalomtétel a KÖSZ elnöke előtt 

 A kapitányi jelképek átadása 
   -  A nyakbavalót, a mentét és a süveget a Kiskun Múzeum igazgatója adja át.   
   -  A kapitányi medált a jászkun főkapitány adja át. 

                    -   A kardot az előző kapitány adja át az új kapitánynak. 
                    -   A Kiskun Múzeum igazgatója felolvassa a tanúsítványt és a pecséttel együtt 
                        átadja a kapitánynak. 

        -   Ezután az asztalra készített címeres poharakba bort tölt a KÖSZ elnöke,  
                  majd  az új kapitány a közönségre köszönti ,és egészségükre üríti poharát. 

 
 III. Kiskunkapitányi tisztség 
 
Időtartama:  

 A regnálási idő egy vagy három esztendeig szól. 

 Egy vagy három esztendő multával beszámol végzett munkájáról a soron következő 
kapitányválasztáson. 

 Vállalt hagyományőrző feladatát a Kiskun Kapitányi Tanács irányításával  
      a regnálási  időszak után is tovább folytatja emeritus  (tiszteletbeli) kapitányként. 

 A kiskunkapitány megnevezés élete végéig megilleti. 
 
Feladata: 

 A kiskun hagyományok ápolása, a kiskun identitás erősítése 

 A kiskunok képviselete ünnepségeken és egyéb rendezvényeken 

 Személyének mindenkor a kiskunok összetartozását kell szimbolizálni 

 Tagja a Kiskunkapitányok Tanácsának és a Jászkun Kapitányok Tanácsának 
aktívan részt vesz azok munkájában. 

 
Költségek: 

 A tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő útiköltségek fedezésére az őt 
megválasztó település önkormányzata bizonyos összeget különít el, s bocsát 
rendelkezésére. Az ezeken túl felmerülő kiadások a kapitányt terhelik. 
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I/4. Jászkun Főkapitány választása 
 
I. Javaslat a főkapitány személyére 
 
Javaslattevő: Az adott kerület kapitányi tanácsa.                        
A jelölés  ideje: A Jászkun Kapitányi Tanács őszi ülésén. 
A döntés ideje: A Jászkun Kapitányi Tanács tavaszi ülésén 
Módja: mindhárom kerület regnáló és emeritus kapitányai többségi   
             szavazásukkal  megerősítik a jelöltet 
 
II. Jászkun főkapitány beiktatása 
 
Ideje: A Jászkun Kapitányi Tanácsi tavaszi ülésén, 
           vagy a Jász, illetve Kun Világtalálkozón. 
 
Beiktatás menete: 

 A Jászkun Kapitányok Tanácsa korelnöke előterjeszti a beiktatásra kerülő új 
főkapitány személyét. 

 A leköszönő főkapitány átadja a Jászkun Kerület címerével díszített medált az új 
főkapitánynak. 

 Az új főkapitány köszöntőt mond, majd egy díszes tanúsítványt nyújt át 
a leköszönő kapitánynak, valamennyi kapitány aláírásával. 

 
Főkapitányi tisztség: 

 A regnálási idő három esztendeig szól. 

 Irányítja és koordinálja a Jászkun Kapitányok Tanácsa munkáját. 

 Kapitányválasztásokon a kerületi szokások szerint átadja a kardot vagy a medált a 
partikuláris kapitánynak. 

 Társadalmi és hagyományőrző rendezvényeken képviseli a kerületi kapitányokat. 

 Akadályoztatása esetén a Jászkun Kapitányok Tanácsa valamelyik tagját kéri fel a 
helyettesítésre. 

 
A Jászkun Kapitányok Tanácsa szakmai segítői: 
A Jász, a Nagykun és a Kiskun Kerületet képviselő muzeológusok: 
   Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a Kiskun Múzeum ny. igazgatója 
   Dr. Bartha Júlia, a JNSZ Megyei Múzeum néprajzi osztályvezetője 
   Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója 
   Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója 
  •A nevezett muzeológusok tagjai a tanácsnak és jogosultak a leköszönő  
    főkapitány tanúsítványának aláírására. 
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II. A kapitányok helye a közméltóságok rendjében 
 
• A kapitány a közméltóságok hierarchikus rendjében közvetlenül az országos,  
   megyei világi és egyházi méltóságok után következik .  
   (pl. köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszter, államtitkár,  
   megyei közgyűlés elnöke, a jászkun történelem képviselői: jászkun  főkapitány,  
    jász-, nagy- és kiskunkapitány,  országgyűlési képviselő, települési  
   polgármester stb.). 
   A jász-, nagykun- és kiskunkapitányok regnálásuk idején, de emeritus  
   kapitányi tisztségükben is a világban  élő valamennyi jászt és kunt  
   képviselik a hagyományőrzés terén. 
 
•A kapitányt illő meghívni különböző állami, települési, vallási  
  és hagyományőrző rendezvényekre. 
 
• A rendezvényeken a kapitányt és feleségét minden alkalommal kötelező illendő  
   módon köszönteni.  
   (például: Molnár Ferenc kiskunkapitány úr, és felesége, Gizella asszony) 
   
• A kapitány megszólítása mindenkor főkapitány úr, jászkapitány úr, nagykunkapitány úr, 
   kiskunkapitány úr 
   A feleség megszólítása: főkapitányné asszony, jászkapitányné asszony,  
   nagykunkapitányné asszony, kiskunkapitányné asszony 
 
•A kapitányok, esetleg kapitánynék előzetes felkérésre köszöntőt, megnyitót 
   mondanak, esetenként előadásokat tartanak, ünnepségeken koszorút 
   helyeznek el. 
 
• A rendezvényeken illendő kapitányt és a kapitánynét az ünnepi asztalhoz 
   ültetni.  
 
• A kapitányok a médiákban is mindenkor méltó módon képviselik a  
   Jászkunságot. 
 
•A kapitányok tisztségükben mindenkor politikamentesen, a történelmi és népi 
  hagyományokhoz hűen működnek. 
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III. Tiszteletadás kapitány esküvőjén 
 
• A kapitányok és kapitánynék ünnepi öltözetben jelennek meg 
   az esküvői szertartáson. 
 
•A kapitányok és a kapitánynék díszsorfalat állnak az esküvőre való 
   bevonuláskor. 
 
•Az esküvő végeztével a kapitányok és a kapitánynék kikísérik az ifjú párt 
  a templomból illetve a házasságkötő teremből. 
 
•Meghívás esetén, a lakodalmi vacsorán a kapitány köszöntőt mond az  
  új párra. 
 
(Az esküvői tiszteletadás az ifjú pár belegyezésével történik.) 

 

IV. Tiszteletadás kapitány temetésén 

 

 A kapitányok fejet hajtva tisztelegnek az elhunyt koporsója vagy urnája előtt, majd 
díszsorfalat állnak a ravatal két oldalán vagy félkörben. 

     (Állhat egyszerre minden kapitány is, de lehet négyes-hatos váltásban is.) 

 A jászkun főkapitány vagy a regnáló jász-, nagykun- illetve kiskunkapitány 
elbúcsúztatja az elhunytat. 

 A búcsúztató után egy huszár a koporsó vagy urna előtt meghajtja az 
adott kerület zászlaját. 

 A jászkapitány ravatalánál a koporsó tetején vagy az urna előtt az  
asztalon  elhelyezik a Jászkürtöt, és mindaddig ott van, amíg el nem indulnak a 
sírhoz. 

           A kikérés végén, tiszteletadásként megszólal a Jászkürt hangja.  

 A kapitányok és a kapitánynék a sírhoz kísérik a koporsót vagy az urnát. 

 Amikor a koporsót vagy az urnát a sírhoz viszik, egy népi zenekar muzsikál a 
szertartáshoz illő, búsuló muzsikát. Ha van az elhunytnak kedvenc nótája, akkor 
azt. 

           Ugyancsak játszik a zenekar, amikor a koporsót vagy az urnát a sírba  
            eresztik. 

 A vallási szokásoknak megfelelően a kapitánynék rögöt vagy virágot dobnak az 
elhunyt sírjába.                     

 
                          
 (A kapitányok a tiszteletadást az elhunyt családtagjainak belegyezésével végzik.) 


