
 
Az Isteni tudás -miként a Nap-  

Keleten kél és Nyugaton lehanyatlik. 
 

 

Jászmagyar 
 

 
 

Színpompázó tiszta rétben, árnyas liget hűs terében, vizek partján lápvidéken, szilaj népek ottan 

éltek. Ott élt jász és magyar együtt, vítták közös történelmük, össze sosem keveredtek, ügyeltenek 

véreikre. 

 

Jász fi lovon, íj a vállán, aki támad halál vár rá, érti minden dolgok csínját, kerülgeti víg csalitját. 

Víg a csalit madár daltól, fészkit rakó galambpártól. Turbékolnak, mondják egyre, hű társak ők 

egy életre.  

 

Jászfi vágyik a magányra, de talál egy magyar lányra. Arca fehér, lova hevül éjkék haja szélbe repül. 

Jászfi dermedt szíve rezdül, vajh mit remél hideg fejtül, tudja; - Magyar éget tűzzel, hódít erős 

szenvedéllyel!  

Sudár lány is íjat visel, de az puzdrájában figyel. Íj és nyíl nélkül is talál, jászfi szíve majdhogy 

megáll. Gondol ifjú Tátos szóra -mikor agg oktatta jóra- Vigyázz fiam magyar lányra! Életveszély 

a varázsa!  

 

Mozdult volna, de már késő, szeme csillan, szíve vérző. Meg van, meg a puszta hőse, oldhatatlan 

megkötözve. Mondta Tátos, jó öregje: - Jász a magyart ne keresse! Tartsa magát erőst távol, ne 

hogy megégjen a lángtól! 

 

Jász tanítás nem szól arról, amit láthat a magyartól. Jász a csöndes, nyugodt, békés, magyar éli 

szenvedélyét. Hogyha mégis egybekelnek jász és magyar keverednek, magyar lángol fenn lobogva, 

jászvér int a nyugalomra. Hisz a magyar beolvasztó, más népeket mind feloldó, ilyen éjkék hajú 

lányka, varázslatos vad világa. De a sors mit elrendezett, ember ellene nem tehet. Végzetes lett e 

találka, szívet rabolt magyar lányka. Jászfi csöndben, békén tűrte, sorssal szembe nem szegülhet, 

hiába az okoskodás, szív ha csordul, ész az megáll. Így lettek ők rendelt párban, együtt szálltak sík 

pusztában, együtt testben és lélekben, dús legelős szép rétekben. 

 

Kavarodott két jó lélek, értelem az érzelemmel, MINDEN legfőbb két gyermeki, létét külön nem 

élheti.  

 

Jász és magyar eggyé válva, magyar él csak erős lánggal, jász meg tűri sorsát békén, uralkodik 

szenvedélyén. 

 

Borzák Balarám Béla 


