
- 1 - 

 

Jász” - Magyar Adorján: Az Ősműveltség - című művében 
 

 
 
Előre kell bocsátani a mű Szerkesztői által -tisztességgel- leírt Előszó néhány részletét, majd 
idézeteket Magyar Adorján (továbbiakban: M.A.) Bevezetőjéből :  
 
 
„Szerkesztői előszó 

 
Magyar Adorján közel egy évszázaddal ezelőtt kezdte el e munkáját megírni, majd a két 

világháború után, a korábban elveszett kéziratot emlékezetből felidézve fejezte be. 

Hatalmas néprajzi munkát és adathalmazt tartalmaz e könyv. ... 

 

...A munkában idézett óriási néprajzi adathalmazhoz zömmel a szerzőnek szóelemzések 

alapján kialakított elmélete csatlakozik. Az elmélet lényege, hogy valamikor, nagyon régen 

létezett egy őstörzs, amely aztán az évmilliók során néhány rokontörzsre bomlott (Magyar - 
Kun - Szemere - Besenyő - Jász - Székely - Kazár - Kabar - Török - Kőrös - Avar - Palóc - Pannon - Szolim - 
Marmar  – kiegészítés a Tartalmakból) és az ezek által használt fogalmak nevei jelennek meg a 
törzseket jellemző műveltségek szókészletében. 

Az alapnépességet tekinti magyarnak és ennek őshazájául a Kárpát-medencét, annak is 

északnyugati kis területét, a Szigetközt jelöli meg. Ugyan a Kárpát-medencei eredetet 

az ismert elméletek és történelmi, nyelvi adatok ellentmondásai, illetve valóságos 

összefüggései alapján Magyar Adorján jogosan tételezi fel, ám időpontokkal, időrenddel 

és az ehhez kapcsolódó fizikai, biológiai, embertani háttérrel nagy gondok vannak nála.... 

...Nincs semmiféle ismerete a régészeti eredményekről, az ember múltjáról, a Föld valódi 

történetéről, a jégkorszakokról. Elméletének alapja kizárólag szóelemzések vélt, vagy 

valós eredménye, a mesés elemek modern értelmezése. ... 

...A könyv azonban annyi más jó gondolatot és hihetetlen mennyiségű néprajzi adatot 

tartalmaz, amit egyelőre máshonnét alig érhetünk el, ... 

...Felhívjuk azonban olvasóink figyelmét arra, hogy ez az őstörzsekre épülő elmélet, a 

mesei események, szereplők és tulajdonságok sajátos, Magyar Adorján féle értelmezése, a 

szavak összehasonlításából levont következtetések – mind-mind az ismert valósággal 

(régészet, földtan, fizika) szöges ellentétben állnak. ... 

...a kötetek közreadását a töméntelen helyes és érdekes adat, a magyar néprajzot gazdagító 

bemutatása teszi indokolttá, mert az óriási nyereség mellett, amit jelent, eltörpülnek 

ezek a hibás részek, és remélhetően minden olvasó a maga részéről hamar kiküszöböli 

felfogásában őket. ...” 

 

Magyar Adorján Bevezetője: 

 

„...E művem először még egészen fiatalon, 25 éves koromban,1911-1912 években írtam volt 

meg „Az ősvallás”cím alatt, ... 

...A két világháború közötti időben azonban készítettem e művemről még egy, sokkal jobban 

s érettebb elmével kidolgozott, javított másolatot, szintén saját rajzaimmal 

illusztrálva,...  

...a kézirat pedig vagy még Alsó-Gödön (Budapest mellett), barátom ottani házával együtt, 

amelyet szintén légibomba találat ért, valószínűleg elpusztult, vagy pedig már a kiadónál 

Budapesten... 

...Ezért tehát most, 71 éves öreg koromban, hozzákezdek e mű újbóli megírásához... 

...Művem eredetileg „Az Ösvallás”-nak címeztem volt, de ... azt helyesebb lesz 

„Az Ősműveltség”-nek címezni, amit most is helyesebbnek tartva, jelen művem is így 

címezem.” 
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Az idézett fenntartások figyelembevételével, a továbbiakban azon „Jász” vonatkozások kerülnek 
kiemelésre, majd részben kifejtésre, kiegészítésre, továbbgondolásra, melyek tovább 
gazdagíthatják a jász ősiséggel kapcsolatos, eddig amúgy szűkszavú irodalmiságot.  
 
Magunk részéről is inkább üdvözöljük Magyar Adorján -vélhetően jószándékú- igyekezetét s 
okulásul, vagy gondolatébresztőül fogadjuk megértéssel szavait, sem hogy mint csupa érték-
telenséget vetnénk el azokat. Egyes megközelítéseit tekintsük munkahipotézisnek, amit lehet 
fejleszteni, erősítve eddigi jász vonatkozású ismereteinket, ugyanakkor sajátos nézeteit hagyjuk 
meg M.A.-nak s emlékének. 
 
Jelen feldolgozás nem kívánja M.A. téziseit sem tagadni, vagy vitatni, sem kizárólagosként 
elfogadni, de megpróbálja hasznosítani a jász szellemiség épülésére, azon alapvetéssel, hogy a jász 
ősiséget a Turáni síkságra helyezzük s onnan induló sok évszázados kóborló, nomád vándorlás 
révén történt Kárpát-medencei, Duna-Tisza közi betelepüléses alapon fogadjuk el.  

 
 
Ázsia szíve Turán (legsötétebb; a szűken vett Turán 
vidék – sötét; kb. földrajzi Turán Alföld – legvilágosabb 
a „turán” jellegű ősi népek élőhelye – csillag; az As 
városállam és ős jász vidék)  
 
 

 
Itt is le kell szögezni, hogy a ’jász’ kifejezés elsődlegesen jelleg, ami túlmutat hitbéli-, vagy 
hovatartozási megközelítésen. Attól hogy valaki a mai Jászságban él, ott született, vagy felmenői 
oda valók, onnan származtak el, egyáltalán nem jelenti azt, hogy személyében a ’jász’ bárminemű 
kötődő megközelítésben részesül, ugyanakkor nem kevés azok száma sem akik felfokozott 
patetizmussal viszonyulva e kérdéshez, túlburjánzó elfogultsággal élnek. 
   

Magyar Adorján: Jász 

 
 

„...Szent állataik1 egyike volt az óriástermetű őskori egyik szarvasfaj, amely a mai 

dámszarvashoz hasonlított és lapátos szarvai voltak,színe fekete de fehér foltokkal 

tarkázva, ... A jászok szent állatai voltak a halak általában is de különösen az óriási 

                                                             
1 Tegyük fel, hogy -egykor- a jászoknak/jász identitású eleinknek „szent” állataik voltak a szarvas, a halak, 
a sün, a fecskefarkú pillangó és a denevér. Hogy M.A. miért ezeket emelte ki -hozzátéve, hogy a 
viszonyulás nem volt elmisztifikált, vagy eltúlzott- az az Ő titka marad. Mindezek írásos nyomai nem 
lelhetők fel s határozottan a jász emlékezet sem taglalja, de ismerve a jászok élettereit mindegyikkel lehetett 
szorosabb, lazább kapcsolatuk, függetlenül attól, miként viszonyultak hozzájuk. A nagyállattartó jászok 
vándorló, vagy megtelepedett legeltetéseik során mindig gondosan ügyeltek arra, hogy dús legelőt s vízben 
gazdag vidéket „lakjanak”. Így mindegyik lény honos volt környezetükben. 
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tok-hal valamint a kecsege, továbbá a sün, de különösen a ma már csak Dél-Európában élő 

óriás-sün, és a fecskefarkú pillangó (Papilio Machaon) Szükséges azonban mindig kiemelnem, 

hogy őseinknél „szent állat”alatt sohasem kell olyasmit értenünk mint például az 

egyiptomiaknál vagy a hinduknál, ahol némely állatok tiszteletét a szertelenségig vitték. 

Például az, hogy, mondjuk a besenyők avagy a jászok vallásos kultuszában, és egyúttal 

szimbolikájában is, nagy szerepe volt a halaknak és a polipféléknek2, ez egyáltalán nem 

gátolta őket abban hogy a halak és polipfélék egyik legfőbb táplálékukat is képezhessék, 

sőt némely őstörzsünk vallásos kultuszában épen azon állatoknak volt a legnagyobb szerepe 

amelyek egyúttal egyik fő táplálékukat is képezték. Szerepe volt még a jászoknál a 

denevérnek is, úgy testalkata miatt mint fekete színe miatt is. A jászok fő kultusz-színe 

ugyanis a fekete volt, bár emellett szerepelt náluk még a kék, különösen a sötétkék 

és a fehér, valamint az ezüstszín is, amely érc, miként a kunoknak, nekik is nemzeti és 

szent ércük volt, amellyel ruházatukat, valamint használati tárgyaikat is szokták volt 

ékesíteni. Tény hogy jász szavunk közvetlen hangtani rokona a gyász szavunk, amely 

értelmével a fekete színnel van eszmetársulásban. Ezen gyász szavunknak azonban régi 

nyelvünkben és népünk nyelvében még ma is jász felel meg és tulajdonképen fekete 

értelme van. 

Mind ennek azonban pontos ellentéteként a szlávban jászno = világos. Úgyhogy azt kell 

következtetnünk, hogy miként voltak fehér- és fekete-kunok, ugyanúgy voltak fekete- és 

fehér-jászok 3is, valamint hogy amazok fekete, emezek pedig fehér színű ruhákat viseltek, 

aminek azután megfelelt az hogy a fekete jászok a feketét nevezték jász színnek, a fehér 

jászok meg a fehéret, és hogy ezen jász szavunk a szlávba éppen fehér, világos, fényes 

értelemmel ment át. Tény az is, hogy a legtöbb népnél a gyász színe a fekete, némelynél 

azonban ellenkezőleg éppen a fehér az. Bár a fehér- és fekete-kunoknál ennek nem akadtam 

nyomára, valószínű azonban, hogy a jászoknál a fehérek hímelviek voltak, a feketék 

ellenben, miként a besenyők, nőelviek kellett legyenek. 

 

Gyárfás Istvánnál („A jász-kunok története.” Kecskemét,1873), az 1 kötet 290. oldalán 

olvashatjuk ez idézetet: „a XVI.században Melius Péter azt írja „fekete szűtt zsák vagy 

iáz ruha.”; így neveztetett a jász nemzet azon része, mely „.fekete ruhát. viselt” 

Mondja ezt Gyárfás azért mert nehány sorral följebb idézte, hogy „egy hazai 1272-ki 

oklevélben. Feketew nép fordul elő” A 291. oldalon viszont az áll „Hajdan Sauramatáknak 

és Melanchaenusoknak hívatának. (Procopius nyomán.) A melanchlaenosz név görögül ugyanis 

feketeköpenyes, feketeszűrös avagy feketeruhás értelmű. Népünk némely vidéken fekete 

szűrt, fekete subát (más nevén gubát), valamint fekete posztóból való, fekete gomboló és 

díszítő zsinórozású és gazdagon ezüstgombokkal, csatokkal, láncokkal, boglárokkal 

ellátott ruhát napjainkig is viselt. 

                                                             
2 A polipfélék erős kétkedést vetnek fel, de mivel nem kell M.A.-val vitázni tekintsük fantázia-
szüleménynek. 
3 Miként M.A. is megengedi magának a feltevéseket, mi sem mellőzhetjük azt feltételezni, hogy lehetett a 
jászoknak két -elkülöníthető- csoportja. Lévén teremtett világunkban uralkodó kettősség (pl. hím – nő, 
fény – sötét, hang – csend, stb.) ez akár egy nemzetségen belül sem zárható ki. 
Az un. „hím-elvűség” a férfi jelleg kiáradó, kibocsátó, világos „színű” míg az un. „nő-elvűség” a női jelleg 
befogadó, sötét „színű”. (A -Nap- fény kiáradás, amiről -nagyjából- mind visszaverődik az kb. fehér, míg 
amin -nagyjából- mind elnyelődik, az kb. fekete, miközben tudjuk, hogy a Nap fehér fénye tartalmazza a 
szivárvány valamennyi színét! Sötét, kb. fekete az, amiből nincs kiáradás, lásd: pl. FeketeLyuk)  
Amíg visszalátunk az emberi történetben, kijelenthető hogy semmi nem tisztán egynemű, minden 
valamilyen mértékben kevert. (Nem beszélve az ’azisnemis’ törvényszerségről, mely szerint minden 
ugyanabban az időben -valamilyen szinten- az is és -valamilyen szinten- nem is az!)  
Ebben a „keveredett” világban a férfi jelleg sem csak a hímivarú emberek kiváltsága, miként a női jelleg 
sem csak a nőivarúaké. Ezen analógia mentén a fehér-, vagy fekete jászok nem nemiség szerint különültek 
el, hanem kiáradó-, vagy befogadó jellegük szerint.  
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A jászok szent növénye, amennyire meg tudám 

állapítani, az alábbiak voltak: a jávor-fa,... 

mivel ágazása hármas, virágai pedig öt, 

illetve fajta szerint, tíz szirmú, hímségi 

jelkép volt, Viszont nőiségi jelképes növényük 

volt a nemesgesztenye,amely egyszerű villás-

ágazású, igen tápláló termése ... E fa 

tobozai, helyesebb nevükön sünei, össze-

gombolyodott sünöcskékhez hasonlítanak. 

Viszont a vadgesztenye, a hidegre kevésbé érzékeny volta 

révén, nálunk is általános, bár csak dísznövényként, mivel 

termése élvezhetetlen. Mivel ágazása hármas: hímségi jelkép 

lehetett. 

  

Ellenben nőiségi jelképes növény 

volt a jászoknál az iszalag, 

amelyet népünk juszalagnak 

is nevez. Ez volt náluk Tündér 

Ilona – akit azonban ők Jólán, Júlián néven is neveztek – 

jelképes növénye, ugyanúgy mint a magyaroknál a gyöngyvirág. 

Habár ugyanezen szerepe volt a jázminnak is. Az iszalag 

(Clematis) nőiségi jelkép volt már azért is mert igen erősen 

futónövény hosszú indáió szárai (szálai!) tehát igen 

hajlékonyak. Ezen indái 10-15 méternyi hosszúságúra is 

megnőnek, amelyekkel a magas fák tetejéig is fölkapaszkodnak és 

amelyek alsóbb részeiknél néha a karvastagságot is majdnem elérik. 

Van azonban a jázminnak nehány fajtája, amelynek virága sem illatos, mint az ismertebb 

jázminé, sem nem fehér, hanem ibolyaszínű (lila), ... különös sajátságuk pedig még az is, 

hogy kelyhük,... , mindig lefelé hajolva csüng (csügged: csüggeteg.), mintha szomorkodna, 

mintha gyászolna; úgyhogy emiatt valamint sötét színe miatt valóban nevezhetjük 

gyászvirágnak, azaz tehát jászvirágnak is. Az pedig tény hogy némelyütt a sötét-lila szint 

is gyászszínnek tartják. 

 

 

 

E fölsorolás után ismertetnem kell jász őstörzsünk főbb vallásos jelképeit, amelyek, 

valamint nyelvünk és még más adatok segítségével megértendjük, hogy miért voltak épen a 

fölsorolt állatok és növények a jászoknál vallásos tisztelet tárgyai. A jelképek az 

föntiek voltak, amelyeknek azután még sok változata is keletkezett. A jászok, amint az eme 

jelképekkel is egyezésben van, a négy4nyolcas számrendszer szerint számoltak (egy, kettő, 

három, négy, négyenegy, négyenkettő stb.)  

                                                             
4 A négyes szám sok fontos területen kíséri végig a jászok világképét. Négy égtáj, négy évszak, de a 
közvetlen természeti környezettől elvont; négy világkorszak (arany /Szatja/ – ezüst /Treta/ – bronz 
/Dvápara/ – a vas /Kali/) négy emberi osztály (gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) vagy 
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A jászok csillagtisztelők voltak, csillagkultuszuk volt és tisztában voltak egyrészt 

azzal, hogy a Nap is a világvégtelenség egy Csillaga, valamint azzal is hogy a Nap, a 

Hold, Földünk, a többi bolygó s az üstökösök is: égitestek.5 

Mivel pedig a négynyolcas számrendszer szerint számoltak, ennélfogva természetesen a 

csillagalakot is négyágúra ábrázolták (fönti rajzon a), ellentétben a magyarokkal, akik 

öt-tizes számrendszerükből folyólag ezt ötágúra, a szemerék pedig hatos számrendszerük 

szerint hatágúra. (E rajzon 5 és 6.) Természetes dolog, hogy ezen itt bemutatott 

csillagalakok csak ezek alapalakjai, amelyeknek azonban az illető törzs művészetében 

azután akár száz változata is keletkezett. Ez elmondottakhoz pedig már itt is hozzáteszem, 

hogy ugyanezen négy és nyolcágú csillagok az avarok szimbolikájában – mivel ők is négyes 

számrendszert használtak – szintén szerepeltek, de nem ugyanazon helyzetbe állitva mint a 

jászoknál (a fönti rajzokon a és 1), hanem azon helyzetbe mint 3 és 4. Ugyanezen alapon 

                                                                                                                                                                                              
a négy életrend (tanuló – családos – visszavonult – lemondott) négytagú család (apa + anya + két gyermek 
/rendesen nem több!/ ) és így tovább.  
A ’4’ egyfajta jelentése ’Uralkodó’. Az ’Uralkodó’ a törvényesség és a hatalom jelképe. /a jász követi a 
törvényt – Istenit/természetit éppúgy mint a világiakat s függetlenségi igényében is tiszteletben tartja a 
hatalmat/  
Erőt, szilárdságot és méltóságot sugároz. /a jász kitartó, mások pedig amit büszkeségként vélnek az a 
belső erő és a szilárd lelki/szellemi alapok megléte/  
A négyes szám a társadalom, a törvényesség a szociális és hatalmi szabályok kifejezője.  
Az ’Uralkodónő’ a természeti világ törvényeinek, a létfenntartásnak és az észszerűségnek a képviselője, az 
’Uralkodó’ a hatalmi vágy és az uralkodás igénye /jász igényli az önállóságot, a függetlenséget/, másrészt a 
tekintélynek és a felsőbb hatalomnak való engedelmesség igénye is /bármíly büszkeséggel illetik is a jászt, a 
felsőbb hatalmakat-, a méltó tekintélyt mindig tiszteletben tartja/.  
Az ’Uralkodónő’ jelenti a személyes szabadság behatárolását a természeti szükség által /jász tudomásul 
veszi az elrendezéseket és aszerint él/, az ’Uralkodó’ szintén korlátozza a személyes érdeket, és a 
társadalomnak, a környezetnek rendeli alá /a jász nemzetsége javát-, épülését előbbre tartja egyéni 
boldogulásánál/. A hatalmi helyzetben lévő személy itt tudásával és hozzáértésével képes irányítani 
másokat és befolyása mindenre kihat /jássz ha hatalomba kerül is az igazságot és a tisztességet követi/. 
Meggyőződéssel és határozottan irányítja a körülötte lévő embereket, ugyanakkor segíti őket dolgaik 
intézésében. Az ’Uralkodó’ hatalma belső elkötelezettséggel jár együtt: felelősség a többiekért. Az igazság 
képviselője. Kiegyensúlyozottságot, biztonságot és rendet szimbolizál. /a jász nem szeles/  
Az ’Uralkodó’ férfi archetípusának (az Animusnak – a nőben élő férfi) egyik megfelelője. Az animus a 
nőben kialakult férfi képe, a férfiról alkotott ősi tapasztalat. A nő tudattalanjában ez a kép a Logót, vagyis 
az értelmet, az erőt és autoritást jelképezi. Az értelem itt ismeretet, ítéletet és döntőképességet jelent. Az 
’Uralkodó’ a jungi Animus másik szerepének, az "apa-archetipus"-nak a közvetítője is, ami magában 
foglalja az erő és hatalom mellett a védelmet és gondoskodást /a jász mindig családja és közössége 
megbízható támasza/. Vagyis az ’Uralkodó’ a társadalom irányító és védelmező funkcióját jelenti, az 
ellenőrzést, a rendet és a társadalmi autoritást.  
Freud elméletében az ’Uralkodó’ kb. a "felettes én" megfelelője. A felettes én ellenőrző és korlátozó 
szerepet tölt be a személyiség struktúrájában, az ösztönök elfojtásának szerepét /a jász mindig 
fegyelmezett/. Freud az apa-képet a társadalom-képpel is azonosítja, ami a személyt a tőle független külső 
világ törvényeinek elfogadására kötelezi /figyelem – fegyelem/. Ebben az élethelyzetben természetesen 
háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és az ösztönök kielégítése. A személyes szabadság 
behatárolt és az alkalmazkodást jelenti /jász követi az elrendezéseket/.   
5 A jász kozmogóniában a Föld sosem volt lapos és a menny-bolt sem volt kupola. 
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azután az életszikrákat vagy erőnyszikrákat (avar szóval pirkákat, pirókat, pirceket) az 

avarok olyan keresztecskékkel jelképezték mint 7, a jászok olyanokkal mint. 8.6 A mértani 

pont kiterjedéstelen, tehát anyagtalan és ennélfogva testnélküli, amiért is az erőnyszikra7 

jelképe is lehetett, aminthogy tulajdonképpeni magyar törzseink az erőnyszikrát vagy 

életmagot jelképezték is ponttal. Ugyanígy azonban a mértani vonal, amelynek csak 

hosszúsága van de szélessége, azaz tehát teste, szintén nincsen, sem anyaga, ennélfogva a 

vonal a kisugározó, ható de anyagtalan erőnyt (azaz a sugarat)jelképezheti. Világos tehát, 

hogy két mértani vonal kereszteződése is egy testnélküli, anyagtalan mértani pontot jelöl 

meg, de mivel: két vonal, ezt két vonal képezi, s tehát négy sugara is van, eszerint a 

négyes számrendszeres avaroknál és jászoknál a fönti apró keresztalakok egyrészt a Napból 

érkező életszikrákat is jelképezhették8, valamint a tűz-szikrákat is, mert hiszen szemünk a 

kipattanó szikrákat valóban fényt sugározóaknak látja, a fény is pedig, mint a sugár is: 

anyagtalan erőny. A jászok a szikrát iszkra-nak, izink-nek nevezték, jésítéssel pedig 

jizkra-, jizinknek. ...őseink igen jól tudták, hogy a Nap is: Csillag, ... 

Hogy pedig Moldovában jászok szintén éltek, azt eléggé bizonyítja az ottani mai Jassi 

(Jász) város neve, ami a régi magyar iratokban, valamint a székelyek és a csángók 

nyelvében Jászvásár, latin iratokban pedig Forum Jasigorum, Forum Filistinorum szláv nevén 

pedig Jaszki Targ (szláv targ, terg, trg = vásár, vásárhely). Hogy viszont a filiszteusok 

valóban Palesztináig elhajózott egy jász törzsünk voltak, alább mutatom ki. 

 

De szólnom kell mármost arról is, hogy miért voltak éppen a főntebb fölsorolt állatok és 

növények a jászok szent állatai illetve növényei. 

 

Íme: a lapátos szarvú ősi óriás-szarvasnak ... ma is élő de a 

dám-szarvasnál is valószínűleg közelebbi rokona a szintén igen 

nagytermetű jávorszarvas. Nem meglepő-e tehát, hogy e szarvas 

magyar neve azonos a jávor-fa nevével, holott, amit ezt 

rajzaimról azonnal észre kell vennünk,a jávorfa lapijai és a 

jávor-szarvas szarv-lapátjai széle csipkézete tökéletesen azonos 

vonalritmusú, amely vonalmenetet ott 

látjuk egyébként a dám-szarvas lapátjain 

is némileg, de teljes tökéletességében a 

fecskefarkú pillangó szárnyain valamint, ha csak körvonalaiban 

is, a denevér szárnyain ...  

 

E vonal menet azonossága, párosulva a név (jávor) azonosságával, tehát nem lehet 

véletlenség, annál kevésbé, hogy hiszen ennek a magyaroknál párhuzamát találjuk a tölgyfa 

ágai és a közönséges szarvas agancsa ágasbogossága azonos vonalritmusában, amit népünk ma 

is ezen ágasbogas szavunkkal nevez meg, amivel azután egyeznek a magyar-kún ág, makk, 

makk-fa (tölgy-fa) valamint e szarvasfaj egykori ágos, ákos neve; emlékezünk pedig, hogy 

regös-énekeink a Csodaszarvas „ezer ágaboga”-ról szólanak. Igaz ugyan, hogy nyelvünkben 

ma a jávor szó v hangos és ennélfogva a jász szócsoportba már nem illik, de hogy kellett 

nyelvünkben lennie jázor vagy jászer alakjának is, bizonyítja a latin-olasz acer-acero = 

jávorfa (ácer, ácsero) szó, amelynek viszont sz-h hangcserés (ismert nyelvi jelenség) 

alakja a német Ahom = jávorfa, amely szavak azonban jésítetlen kiejtésűek. Az acer szó 

viszont arra is utal, hogy a palesztinai, – azaz filiszteai! – illetve kanaáni, sémitakor 

előtti, szent asera fák is tehát jávorfák kellett legyenek, amely szent aserákról sok 

                                                             
6 Az álló + egyfajta állandóság, stagnáló eszményképű, míg a dölt × egyfajta mozgás, változás tudatú. 
7 Az „életszikra” vagy „erőnyszikra” a jász világkép lél fogalmának felel meg. Mindenek nem anyagi, 
anyagtalan lényegi lénye(i). 
8 (be)Látható, hogy a jász szemlélet jelen környezetünket mindig is Nap-központuként ismerte (sosem 
létezett körükben Föld-központuság!), sőt azzal is tisztában voltak, hogy a Nap mindenek forrása ezen 
NapRendszerben. 
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följegyezés, valamint ábrázolat is maradott fönn. Továbbá, adatai alapján Brugsch ír egy 

ősi kanaáni Aser-országról, amelynek nevét azonosítja a későbbi Assziria nevével és az 

asszírok főistene Aszur nevével is, amely nevek, szerintem, úgy lehet egy palesztinai ősi 

jász, azaz filiszteus, törzsünk után maradtak9... 

 

... a lapátos szarvak hegyeire is oda kell gondolnunk az égő gyertyákat, hogy képzeletünk 

előtt megjelenjen a Csodaszarvas képe, de ennek a jászok fölfogása szerinti alakjában. 

Csoda szavunk is = fény... 

 

... ősidőkben, az anyajogi (matriarchalis) népeknél10, akik a Napot is nőiségként fogták 

volt föl11 (német: die Sonne) egy nőnemű égi Csodaszarvas is a hímneműnél nagyobb szerepet 

játszott12, amely tulajdonképpen a regék „fehér szarvas”ával volt azonos, vagyis a 

fehéren fénylő Tejút költői megszemélyesítése: a nőiség13 és az anyag istennőjévé lett, aki 

azután idővel az ennek leányaként képzelt Földistennővel is azonosíttatott és, főkép nem 

magyari népeknél, össze is tévesztetett. 

Fölhozom itt még a finn ilmio = jelenség, tünemény jésítetlen és a szláv jelen = szarvas 

jésített szóval kapcsolatban a jel, jelenés, jelenség szavainkat, amelyeknek szinten van 

tünemény értelme is (a tünemény pedig a fényességgel azonosul14), amelyeket némelyek 

tévesen vélnek nyelvújításkoriaknak, mivel e komál régebbi irományokban is már 

előfordulnak 

Az pedig kétségtelen hogy a csillagokkal, égő gyertyákkal megjelenő, ragyogó Csodaszarvas, 

akár a hím, akár a nőstény, valóban: jelenség, tünemény; sőt mivel az Ég, illetve a Tejút 

jelképe is, tehát még égi tünemény is. Az pedig hogy tün szavunk a kún szócsoport szerint 

fény jelentésű volt a tündököl, tündörög és tündér szavaink által válik kétségtelenné. 

 

                                                             
9 Mindezen elméletet, tisztelettel meghagyva M.A.-nak, azonban nem zárhatjuk ki, hogy a mindenkori jász 
kirajzások mikor, mely korban milyen irányokba s mely távokra terjedtek ki. (Ahogy ma Tasmániától, 
Argentínáig megtalálhatunk elkötelezett jász elszármazottakat.) 
10 A jász őstörténetben is volt(ak) idő(k) mikor egyfajta női „felsőbbség” uralkodott (lásd pl. a Kuru mezei 
csatában -ie. 3.102- elesett valamennyi -hadrafogható- férfi hiányában a női vezető szerep -kényszerű/?/*- 
felvállalása. Vagy ha nem is tekinthető egyértelmű matriarchális berendezkedésnek, de amikor a hadba 
vonult -pl. az I. vagy II. világháború idején- majd odaveszett, vagy évekre fogságra jutott férfiak helyett az 
asszonyok kellett vigyék a család s gazdaság gondját.)  
(A megcsillagozott ’kényszerűség’ kétoldalú is lehetett; 1. az elrendezések megpróbálták a női vezetést –
több kevesebb sikerrel 2. a Kali juga beköszöntével, miként az érdemtelenek is juthattak és jutottak is 
domináns szerephez /akár mint ma!/, így a hagyományos családmodellek is átalakulhattak) 
Nem kevés azok száma, akik időnként huzamos idejű (generációkon átívelő) matriarchális, nőjogú 
közösségekről, társadalmakról gondolkodnak pozitív felhanggal. Jász vonatkozásban ez össz nemzetségi 
téren nem képzelhető el (már csak az évezredes hagyománytisztelet okán sem) ám nemzeti szinten (amikor 
is a vérségi nemzetség idegen vérségi keveredések révén -magát jászként meghatározva is- de immár kevert 
vérvonallal él tovább) többször s több jász közösségben előfordulhatott a történelem során. 
Nem szabad elfeledkezni arról a védikus (tudás alapú) hagyományról, hogy a világban, kifelé a család 
egyértelmű feje, képviselője, védelmezője a férfi családfő, azonban otthon, a családban, befelé, 
meghatározó mozgató s motiváló a ház asszonya, a nő.  
11 A Nap nőiségként való felfogása nyilvánvaló tévedés volt -a szellemi hanyatlás egyik megnyilvánulása- 
hisz a Nap kiáradó (miként a férfi/hím jelleg), míg a női jelleg befogadó meghatározottságú! 
12 Analógiaként lásd. 10. lábjegyzet. 
13 Mint ha M.A.-nál néha keveredne a ’fehér’ „hím-„ vagy „nő-elvűsége” de ami biztos, hogy a jász 
ősgondolat „hím-elvűnek” tekinti a Napot, mint NapRendszerünk köz(ép)pontját s „nő-elvűnek” a 
Földet. A Föld -miként FöldAnya, Gaia- „nő-elvű” Akit a jász őstudás az „anyagvilág” – „Anyavilág” 
párhuzamával (egyfajta szinonimaként) kezel. 
14 A Nap, a tűz, a fény, a fényesség s minden fény-alapú megnyilvánulás a jász ősök Nap-központú (Nap-
imádó) fény-központú (fény-imádó) voltának központi eleme. Általánosságban is igaz, hogy a jász, a 
világos, tiszta, egyértelmű dolgokat pártolja. A jász egyenes. 
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Visszatérve azon sajátságos jász vonalritmusra, amelyet különösen tisztán látunk a jávorfa 

levelein, a jávorszarvas lapátain, a fecskefarkú pillangó és a denevér szárnyain és 

amelyet a lapát rajzocskáján külön is föltüntettem, fölhozom a következőket: 

 

A jászok egyik legfőbb jelképes növénye volt tehát az iszalag 

(jésítetlen nevén) vagy juszalag (jésített nevén). Ha az iszalag 

négyszirmú virágalakját egymás mellé rajzoljuk úgy mint e rajzon 

1, akkor a közök maguktól is, a négyes számrendszer alapján, a 

jászok másik jelképét, a beszegett szélű négyszöget (2) képezik, 

vagyis a szóban volt jász vonalat: 3. A beszegett szélű lap 

mindenesetre nőiségi jelkép kellett legyen, mivel, amint már szó 

volt róla, a lap őseinknél midig nőiséget15 jelképezett. Ez 

                                                             
15 Emeljünk ide egy név/szám-misztikai vázlatot. JÁSZ = 3; a ’Császárnő’, vagy ’Uralkodónő’. Szerepe a 
befogadás, a női-, a segítő szerep az életben, mindez az anyag világában. Az ’Uralkodónő’; nyugodt 
asszonyi biztonsággal ül trónján, alakja szilárdságot és határozottságot sugároz. Az ’Uralkodónő’ 
szimbóluma az élet első iskolájának, találkozás a földi-, gyakorlati problémákkal, melyeknek megoldásához 
józanságra, realitásérzékre és mértéktartásra van szükség. Az ’Uralkodónő’ a védelmező és biztonságot adó 
ősi anyakép, ami egyben szigorú, korlátozó és fogva tartó erő is. (a jász „kettőssége” miként ’gondolkodó’ 
és ’uralkodó’ emberi osztálybéli meghatározottsága, uraló férfiúi és uraló női jegyekkel is egyaránt bír) 
Az ’Uralkodónő’ a gondoskodást és a nevelést is jelenti. A hármas szám fontos szimbólum. A földi élet, a 
földi teljesség száma, a három földi dimenzió: a szélesség, hosszúság és magasság jelképe. Ebben az 
állapotban jelentkezik a szükség fogalma, amikor az ember kénytelen önmagát bizonyos korlátok közé 
szorítani. És ez a korlát a földi lét törvényszerűségeinek figyelembevételét jelenti, az alapvető földi 
szükségletek kielégítését. Ez a fejlődési szint a gyakorlati élet sikeres feladatmegoldása, ami 
felelősségvállalást követel. (A jász ősök -akkor még ’as’ /ász/ néven- letelepült életet éltek As 
városállamában a Turáni* Alföld DK-i kiszögelésében, a Hindukus ÉNY-i lejtője peremén-, majd a Kali 
juga kezdetén, a Kuru mezei csata lezajlása után -ie. 3.100 k.- szétszéledtek. Egyik hiteles Isten-tudatú águk 
vándorló nomáddá vált mindaddig amíg a viszonyok, körülmények azt lehetővé tették. Jász eleink engedve 
a külső nyomásoknak jutottak a Kárpát medencébe, ahol a Duna-Tisza közén, a Zagyva-Tarna-Ágó 
vidéken még pár századig hű tudott maradni világlátásához, hitéhez, nomád életviteléhez, de tudomásul 
véve az elrendezéseket félig-meddig letelepült lett -városi/falusi lét melletti tanya fenntartása- földművelés, 
együtt a legeltetéssel.) ’Uralkodónő’ állapotában az ember mértéktartó és kötelességtudó, szigorú 
önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe szorul. 
(* idézet a Magyar Katolikus Lexikonból: Turán: Irántól északra, az Aral-tó, az Amu-darja, a Szir-darja és a 
Kaszpi-tenger mentén elterülő ázsiai sztyep. Ma sivatagos vidék, ősidők óta kulturális terület. 100–200 m tszf síkság, ezért 
„~i Alföldnek” nevezik; területe 3 millió km². ~ban régebben nagy kultúrnépek (szogdok, baktriaiak), stb. éltek; itt volt 
a nagy Horezmi birodalom, ezért ~t sokan az egyik legősibb kultúra bölcsőjének tartják. –A négy világtáj kereskedelmi 
útvonalai találkoztak e térségben; K-ről a legendás Selyem Út egyik elágazása, DNy-ról a Mezopotámia, ill. Bizánc felől 
induló, D-ről az iráni útvonalak futottak össze az É-i és K-i lovas népek csapásaival. Ugyanakkor a ~i-alföld nem csupán 
a különféle árucikkeknek, hanem népeknek is találkozóhelye, átvonulási területe, átmeneti szálláshelye és egyfajta etnikai 
olvasztótégelye is volt. Az európaiak számára az e területről szóló források ugyan igen hiányosak, őstörténetünk 
szempontjából mégsem mellőzhetjük azokat, hiszen őseink e területen nemcsak áthaladtak, hanem egy ideig itt is 
tartózkodtak. Ezen a manapság jobbára terméketlen, elvadult vidéken nemcsak, hogy virágzó élet volt, hanem kultúránk 
egyik bölcsőjével állunk szemben, ahonnan számos nép származik és még több népnek volt átmeneti szállásterülete. Ilyen nép 
volt a szkíta, a kimmer, a szarmata, az alán, a párthus, a kusán, a hun, az avar, a „türk” és a magyar. Mára eltűntek 
az egykor gazdag és virágzó városok, a házak, az erődítmények, a templomok, az öntözőcsatornák, a duzzasztók és velük 
együtt az ősi magas kultúrák is. – Az ókorban e térségben több jelentős államalakulat létezett, így a D-i peremvidéken 
Baktria és Szogdia(na). A központi terület két nagy állama Chorezm (Kvarezm vagy Chovarezm) és Kangju (Kangkü, 
K’ang kiu, K’ang Ch’u). A térség neve egy sokat ígérő diplomáciai terv kapcsán a Kínai Krónikákban már Kr. e. 126: 
felmerült. A Ny-i Han-dinasztia uralkodója, Wudi elküldte követségbe Zhang Qiant a ~i-alföld D-i részére települt da 
yuechi (nagy jüecsi) néphez, akiket későbben sokan a masszagétákkal azonosítottak. Később a déli hunok két alkalommal 
még szorosabb kapcsolatba kerültek Kangjuval; Kr. e. 43–36: rövid időre itt államot alapítottak. Ennek feje Csicsi 
(Zhizhi) volt, akinek a testvére a K-en maradt hunok uralkodója lett. Csicsi állama nem volt hosszú életű: a nyomukban 
járó üldöző kínai sereg győzelmet aratott felettük. Kr. u. 91: újra hivatkoznak rájuk a kínai krónikákban, amikor Kangju 
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szempontunkból azért érdekes mert láttuk, a kunok szimbolikájában miképpen van egymással 

kapcsolatban az ékek sorozata a zegzugvonallal, a szemerék szimbolikájában a szemek 

sorozata a hullámvonallal és a besenyőknél miképpen vannak egymással összefüggésben a 

csöpp-, szív-, vese- és szívalakok... Mindez tehát az örök Természet rendje, törvényei 

szerint van így... 

 

...Hogy pedig a kréta-mykénéi műveltséget 

megalapított ősnépeink között jászoknak is kellett 

lenniök16 tanúsítja igen sok a Schliemann 

ásatásaival előkerült és például „Mykenae” című 

könyvében általa bemutatott tárgy képe is. 

Föltűnően gyakori a négyszirmú iszalagvirág 

ábrázolata, habár a szélesebb szirmúak jázminok is 

lehetnek. ... A rajzon 1. számról Schliemann 

megjegyzi hogy aranyból való de úgy a szirmok mint 

a virágok közei oda pontosan beillőre metszett 

hegyikristály darabokkal berakottak. Véleménye 

szerint vaiamilyen díszes bot burkolata darabja 

lehetett de megjegyezi hogy négyszögletes 

nyilasaiból a hegyikristály lemezkék, egy 

kivételével, mint kihullottak A 3 szám 

szempontunkból azért különösen érdekes mert rajta 

nemcsak az iszalagvirágok vannak meg egymás 

mellett, és beszegett szélű négyszög őket képezve, hanem a tárgy széle még a jász vonal 

ritmus szerint beszegdelve is. Szóban lévő könyve 278. oldalán bemutat egy ilyen alakú 

lemezt, amelyről azt írja hogy ezt Newton „egyiptomi porcellán”-ból valónak tartja. 

Mindenesetre ez a legtisztább jász négyzetalak. Ez alakról megjegyezhető, hogy réz- vagy 

vaslemezből készítve, várak, sáncok előtere roham elleni védelmére is használták, valamint 

támadó gyalogosok vagy lovasság ellen is. Ha ugyanis az ilyen lemez két egymással szemben 

lévő hegyét fölfelé hajlítjuk a már két egymással szemben 

lévőt pedig lefelé, akkor, ha akár hogyan vetjük is a 

földre: egyik hegye mindig fölfelé mered. Elég tehát a 

földet ilyenekkel teleszórni, hogy úgy gyalogság mint 

                                                                                                                                                                                              
szövetséget kötött velük. Megerősödésükhöz egyesek szerint hozzájárult az az alig ismert tény is, hogy K-en maradt 
vértestvéreiknek egy É-ra – a mai Tuva területére – telepedett csoportja is Ny-i vándorlásra indult, magával sodorva más 
legyőzött (meghódolt) népeket is a D-szibériai alföldről az Urál K-i térségéből. Ezeknek az újraegyesült ázsiai hunoknak 
az utódai 350–370 k. a Fekete-tenger ÉNy-i részén mint „európai hunok” telepedtek le, majd 361: a római császár 
behívta őket a Kárpát-medencébe, hogy a Duna–Tisza közén levő szarmatákat és a Tiszántúlon levő gepidákat 
„kordában” tartsák. – Az 1960-as évek végén Tóth Tibor antropológus Kazakisztánban és a kusztanáji területen egy 
madiar törzsre bukkant. Özgebisztán D-i részében, az Amu-darja (Oxus) mentén is madzsarokat talált, Szamarkandtól 
D-re, a Kaska-folyó partján egy Madzsar Kislak nevű települést fedezett fel. Odébb a Huszár folyó mellett is „magyarok” 
laktak. Ezek a népek még emlékezetükben tartották, hogy valaha ők magyar nevűek voltak. Ky.I.” 
 
16 M.A. ismeretrendszeréből hiányzott a lélekvándorlás-, a reinkarnáció-tan tudata. Ha rendelkezett volna 
ezen ismerettel, akkor tisztába kerülhetett volna azzal, ahhoz hogy egyes népek-, egyének tudás-kincsei 
másutt is fel-fel tűntek (tűnnek) mint azok, adott élete-béli lakó- s működési helyein, területein ahhoz nem 
kellett vándorolni.  
Az ember egy életében megszerzett tárgyi/anyagi tudása halálakor -mint mulandó anyagi dolog- döntően 
elvész, feledésbe merül (kivéve, amit utódok tovább visznek). Azonban ez a fajta „törlődés” az egyén 
esetében nem teljes. Máshol, más népben, -közegben új életre jutó lél emberi létformája úgy alkot, hogy 
azon környezetében akár teljesen újdonságként hat amit létrehoz, kialakít, megvalósít, „feltalál” miközben 
attól akár ezer kilométerekre az már -rég- meg volt, ismert volt. Nem kell anyagi/testi helyváltoztatás 
szellemi értékek mozgásához! 
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lovasság gyors előretörését lehetetlenné tegyék. Ismeretes hogy a rómaiak ezt használták a 

karthágóiak hadielefántjai ellen is. Ha ilyen elég sok és sűrűn van a földön vagy fűben, 

úgy különösen ha még széleik is élesek, a legerősebb csizmát is hamarosan fölhasogatja, a 

lovak csüdjét is megsebezi, annál inkább harcképtelenné teszi a súlyos, de lágy talpú 

elefántokat... 

 

...a jászok juhtenyésztők is voltak. Természetes tehát hogy szimbolikájukban ez állatnak, 

es így a gyapjúnak is, szerepe volt… 

 

Annak szempontunkbóli érdekessége miatt 

teszem ide a rajzot, amely azt mutatja hogy 

ha a kört négyzetekkel es a kör négyes 

számrendszer szerinti osztásával körzővel 

rajzoljuk, akkor miként keletkeznek szabályos iszalag-

virágok,amelyeknek meg szálai is látszanak, a legközépső kicsi 

virágalaknál úgy mint e rajzocskán 2, a többinél pedig csak úgy 

mint 1. Természetesen a virágalakok között ott van a jászok másik 

jelképe a beszegett szélű négyzet is, éspedig négyszer... 

 

...a ma már csak Dél-Olaszországban és Görögországban élő de régen bizonyára nálunk is 

élt, 20 kilós súlyt is elérő óriás-sünt. Ami azonban nem kell azt jelentse,hogy a ma is 

közönséges kis sündisznónak is ne lett volna a jászok vallásos jelképezésében szerepe17. 

Említettem hogy például a gesztenye sün (gesztenyetoboz) a magát gömbölyűre összegubancolt 

                                                             
17 Az ős jászok (is) nyilazó mesterek hírében álltak. Vándorló nomád időszakukban -eltérően más turáni 
lovas népektől- sem ellent nem üldöztek lovas vágtában, sem nem nyilaztak hátrafelé -ál- menekülés -
színlelése- közben. A jász egyenes.  
Szűkebb-tágabb családi/nemzetségi csoportokban vándoroltak, örök mozgásban – ám sehova sem tartva! 
Ahol jártak, ahol megálltak, ott honuk volt. Más „magas”-kultúrájú népekkel ellentétben nem építkeztek, 
halottkultuszt nem folytattak, sírhelyet-, síremléket nem állítottak, hisz halottaikat mindig elhamvasztották, 
vagy pusztába vándorolt tátosaik-, önkéntes öregjeik, mindenkitől távol hagyták el testüket, minek 
maradékai az ott élő(sködő) állatok táplálékaként végezte. Nem véletlen, hogy hiteles jász „hagyatékokat” 
sehol nem lel fel még a modern „tudomány” sem, pedig azok egykori léte nem mese! Tárgyiasult, anyagi 
ragaszkodású nézetek mit sem tudnak kezdeni tisztán szellemi/lelki értékekkel, még akkor sem ha azok 
létét ugyan elismerik. A jászok ragaszkodása oly kevés volt, hogy nem hagytak hátra semmit, amit az 
utókor vizsgálgathatnak, magasztalhatna. A szellemi ember után sosem tárgyi hagyaték marad, de szellemi. 
Elhagyták egykor volt írásosságukat s még nyelvüket sem őrizték meg, hisz új(abb) létük közegében az 
alkalmazkodás volt a továbbéltető. Beolvadás, de szívében örökre jász. 
Vándorló életükben két mozgatójuk volt; 1. megfelelő legelő 2. békés lét biztossága. (Az /ön/megváltó 
redempciót sem harccal, fondorlatos politikával, szervezkedéssel, lázongással, zavarkeltéssel, 
forradalommal, vagy polgárháborúval, de -az emberi történetben egyedülállóan- pénzbeni megváltással 
érték el. Pénz-Istenű világban a pénz akár bölcs, békés fegyver is lehet.) 
Mivel hódítani sosem akartak, így hadakozásra csak olyan módon kényszerültek a végtelen Turán vidéken, 
hogy támadóikat, békés létüket veszélyeztetőiket, igen pontos nyilazó képességükkel tették ártalmatlanná. 
Szándékuk szerint sem sebesüléssel kívánták elleneik visszatartását, hátráltatását, de végzet-szerű halálos 
találataikkal. Akik jásszal szembe fordultak, annak békéjét háborgatták, azok sorsszerű halállal lakoltak. Íly 
módon nem kellett sem támadni, sem menekülni jásznak. (Ne feledjük -mai tudásunk szerint- ie. 3.000 
körül úgy 5 millióra volt tehető az egész Föld emberi lakossága! Néhány száz jász nyomtalanul képes 
lehetett századokon át élni a több mint 3 millió km2-en. A mai Magyarország ~93 ezer km2)  
Mikor bekerített, vagy szorult helyzetbe kerültek, az asszonyokat, öregeket, gyermekeket szállító 
szekereikből kör alakú szekérvárat formáztak s miként sündisznó, körkörösen védték „tüskéik” nyilaik a 
családot. Hasonlóan védték az őket felfogadó baráti népek védelemre szoruló csoportjait is, mikor ellen 
bekerítette azokat. Négy jász íjász fél vállát egymásnak vetve, minden irányba küldte jól irányzott, halál 
biztos „tüskéit”.   
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sündisznóra hasonlít, amiért is a jászok csillagkultuszában a sugározó Csillaggal is 

összehasonlíttatott. Megjegyezhetjük, hogy ez állatot népünk még sül-nek is nevezi, amely 

szó azonban nem a sülni, megsütni igénkből származik, hanem egyezik a szláv silo és súlyok 

= tű és hegyes valami, szavakkal. Hogy azonban az eszerint létezett magyar sil, sül = 

tüske, tű szó nem lehetett a szlávbóli átvétel, hanem hogy a dolog megfordítva történt, 

bizonyítja az, hogy e két szó a szlávban egyedül áll, holott a magyarban rokonai is vannak 

(idegen szavak a nyelvekben rokontalanul állanak), illetve e szó a magyarban nem csak a 

sün állat nevében van meg. Például szilánk szavunk is tövisszerű, szúró valamit jelent, 

valamint a súlyom szó egy vízinövény igen szúrós, hegyes tövisekkel bíró magvát jelenti 

(amiért is a föntebb említett négytövisű terepvédő, várak, sáncok elé szórt tárgyakat is 

nálunk súlymoknak nevezték). De még inkább bizonyító az hogy a finnben szili = sündisznó, 

amely finn szó tehát a magyar süldisznóval teljesen egyező De ugyanilyen bizonyító erejű 

azon tény is, hogy hiszen mindezen szavak sz-1 vagy s-1 alakú töve a szúr igénknek csak 

lágyult l hangos kiejtései. (Csakhogy viszont minden szúró valami, amilyen például a tű, a 

tövis, a nyíl és a képzelt sugár is: szál, r-es kiejtéssel szár, azaz szálszerű valami, 

amilyen a szálka is. Ámde az ilyen összefüggéseket ily tökéletesen hangokban, csakis a 

magyar nyelv fejezi ki, ami képtelenség volna, ha a magyar nyelv „keverék” nyelv volna, 

amint azt az „ázsiai” és „nomád” elmélet hívei állítani kénytelenek). 

 

Annyi bizonyos, hogy az óriássün hosszú tüskéi ez állat veszedelmes védelmi sőt néha 

támadó fegyverei is, amennyiben azokat előrefelé is képes mereszteni. Tisztán babona 

azonban némely régi író állítása és a dél-olasz nép azon hite, hogy ez állat hosszú 

tüskéit ellenségére nyilakként ki is bírná lövellni. E hit szerintem onnan ered, hogy 

őseink a sugarakat, költőileg, ki röppenő tűkhöz és nyilakhoz hasonlították, valamint, 

ugyancsak költőileg úgy az óriássünt, mint a gömbölyűreösszegombolyodott kis sünt, 

valamint a gesztenye sünjét is, sugározó Csillaghoz hasonlították. És ime, a görögben 

aszter = Csillag, az óriássün neve pedig az olaszban istrice (isztricse), a latinban 

hehezetesen hystrix (hisztriksz, azaz hüsztriksz), amely olasz-latin szó alapján 

föltételezhető hogy tehát a Csillagnak is volt valamikor iszter, hüszter, avagy jésítéssel 

jiszter, jüszter alakú neve is. És íme, a szlávban tényleg ma is jézs = sün, jászno pedig 

= fényes, világos; úgyhogy e szláv szavak is valószínűvé teszik hogy Csillag, sugár, tű, 

nyíl értelemmel is kellett létezzen a jász szócsoportban egy jiz, jéz, jisz alakú szó... 

 

... mai nyelvünkben idevonatkozó jász szó alig maradott fönn... 

 

... az ősjászok is tisztában voltak azzal hogy a Nap is csak a végtelenség egy Csillaga... 

 

... határozottan jász fölfogásra vall. Ezek szerint tehát okszerűen következtethető, hogy 

a jászoknál kellett legyenek iz, izz, ézz, jizz, jézz (esetleg ü-vel is ejtve) alakú 

szavak is, amelyek fény, sugárzás, tű, sün és Csillag értelműek voltak, ha nem is állottak 

csak egy szótagból. És íme, a szlávban fönn is maradott jézs = sün, a baszk 

nyelvben pedig izara = Csillag. ... 

 

... szó volt már a gesztenyéről, a jászok egyik, tápnövényéről. ...  

 

... A nemes gesztenye levelei jász vonalritmust mutatnak, a gesztenye magháza, azaz 

toboza, helyesebben sünje, amint már mondottam, tökéletesen összegubancolódott 

sünállatra hasonlít, bár kisebb annál. De ismeretesek a tengeri sünök, amelyek 

legközönségesebb fajtája a gesztenyesünnel azonos nagyságú, vannak azonban olyan fajták 

is amelyek a mi sününknél nem sokkal kisebbek. A jászok, mint régen hajózó és tengerjáró 

nép18, a tengeri sünöket is kétségtelenül igen jól ismerték Láttuk, hogy a jászok a 

                                                             
18 Ezen megjegyzést azért idéztem ide, hogy láthassuk míly sokféle nézet is kevereg egy ősi nép 
történetéről. 
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gesztenye sünjét az igen sok ágúan ábrázolt csillagalakhoz hasonlították. A gesztenye 

sünje, amikor kinyílik és a gesztenye belőle kihullik, tökéletesen a négyágú jász 

Csillaghoz hasonlít, vagyis jázmin vagy iszalagvirág-alakot képez ... Szélein 

meglátszanak a külsejét borító tövisek, belsejét pedig igen finom, fényes, selymes de 

rövidszálú szőr, bársonyként borítja. Hogy viszont a gesztenye szó nyelvünknek valóban ősi 

szava, bizonyítja már az is hogy geszt szavunkkal azonos. Ezen geszt szavunk ugyanis 

valaminek keményebb közepét nevezi, aminthogy a gesztenye is a gesztenyesün kemény közepe, 

vagyis magja, magva (amiből az is következik, hogy jász szócsoport szerint geszt illetve 

jeszt avagy jezd magot jelentett). Mondjuk is hogy gesztes az olyasmire aminek belsejében, 

közepében valamely keményebb egy avagy több rész van. A gesztenyesün közepében is egy, 

kettő vagy három gesztenye van. ... 

 

...Szó volt már arról, hogy a jászak juhtenyésztők is voltak. Juh, azaz jú szavunk a jó 

(bonus) szavunknak azonossa. Mivel ez egy egyszerű magánhangzónak, vagyis ú vagy ó 

kiejtésének csak jésítése, ennélfogva bármely szócsoportunkba is tartozhat; mivel azonban 

a j hang miatt főkép a jászokéba, ahol a j hanggal kezdés jellegzetesség, ezért az 

alábbiakat itt kell elmondanom. 

Hogy jó szavunknak létezett jú kiejtése is, azt már az is kétségtelenné teszi, hogy népünk 

például ló helyett ma is mondja hogy lú, ami azonos a vogul lú = ló szóval. Viszont 

Erdélyben ma is mondják juh, juhok helyett: jó, johok, ami a juk, azaz jú szavunk eredeti 

jó értelmét igazolja, de igazolja ezt még jószág = jóság szavunk is, mivel a régi népek 

háziállataikat: javaiknak, javuknak = becses vagyonuknak szokták volt nevezni. és tehát 

jólétük egyik föltételének is Viszont némely magyar vidéken a juhokat ihoknak, a juhászt 

ihásznak is nevezik, aminek megfelel, hogy ugyanott a jávorfát is iharfának nevezik 

(lássad Ballaginál is). De tény az is hogy miként az iszalagot is nevezik juszalag-nak is, 

ugyanúgy a jávorfát is nevezik juharfá-nak (Ballaginál is). Mivel pedig a jávorfa 

faanyagát a nép nálunk és másutt is, különösen jó fának, mindenféle faragásos dolog 

készítésére a legjobbnak ismeri, eszerint igazolódik, hogy jó szavunknak régen volt já, jú 

és jí kiejtése is... 

 

... Hogy azonban ezen jó szavunk régen nem csakis a juhokra hanem a tehenekre is 

vonatkozott, kétségtelenné teszi egyrészt a görög hitregék Io vagy Jo félistennője neve, 

akit Hera, más rege szerint maga Zeüsz „tehénné változtat”, amikből észrevesszük, hogy 

hiszen e név tulajdonképpen tehenet, de eredetileg, azaz még régebben juhot is kellett 

jelentsen, mert hiszen láttuk hogy ajuhnak ih, ijó avagy csak egyszerűen i neve is volt. E 

két állat, a juh és a-tehén, neve pedig nem csak azért cserélődhetett össze mivel 

mindkettő tejelő, hanem azért is mert régen éltek tehénnagyságú juhfélék is, amilyenek 

egyébként Belső-Ázsiában ma is élnek még (Lássad: Brehm: „Tierleben.”Argali és kucsgar 

nevű óriásjuhok.). Ezen Jó nevű tehén vagy juhistennőnek a jász őstörzsünktől volt 

származását egyébként a görög hitrege maga még azáltal is bizonyítja, hogy Jó apját 

Jázosznak, más változat szerint Inahosz-nak nevezi, amely utóbbi neve miatt őt a 

mythologusok az Inahosz folyó megszemélyesítésének tartják, amivel tehát Jó vagy ló, ha 

csak zavarosan és közvetve is, de a folyóvízzel is összeköttetésbe kerül, ami arra is 

utal, hogy ősnyelvünkben ajó vagy ijó szó folyást, haladást19 is jelentett, ami azután 

eszmetársult a tejelés fogalmával. És íme: Munkácsi Bernát tudósunk jó szavunk folyó, 

folyam értelmét már 1901-ben kimutatta, illetve a Sajó, Berettyó (beret-jó), Tápió, Somlyó 

stb. folyónevek utolsó szótagját jó-nak mutatja ki és folyó értelműnek; ugyanígy a „két jó 

közét” is „két folyó közé”-nek, amihez Fáy Elek is hozzáteszi, hogy a vogulban valóban 

jó = folyó, de hogy ugyanezt jelenti a finn joke, joki, .az észt jogi és a liv jog. 

                                                             
19 A jász -míg lehetett- mindig mozgásban volt. Sok évszázadon át nem telepedett le, esetleg csak ha rövid 
időre.  Vándorló nomád időszakukban nem valahonnan valahova mozdultak, hanem körbe-körbe azonos 
földrajzi tájegységen belül és hasonló természeti adottságok közepette. Miként a vízi életmód, aképpen a 
teljes hegyháti élet is nehezen képzelhető el a nagyállattartó teljes jász nemzetségről. 
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De amihez hozzáteszi Fáy még azt is, hogy ide sorolandó a kínai hó = folyó is, – amihez 

viszont én még azt teszem hozzá, miszerint a mandzsúriai Jalú neve is valószínűleg folyó 

értelmű. Kiemeli továbbá Fáy, hogy hiszen például az egyiptomiaknak a Nilus, a 

mezopotámiaknak pedig az Eufrát és a Tigrisz folyók jelentették a minden jót, mert e 

folyóktól függött minden ételük, egész megélhetésük; életük is tehát Egyébként is 

pedig még a kevésbé száraz éghajlatú vidékeken is a folyók mentén van mindenütt nagyobb 

termékenység és vannak jobb megélhetési viszonyok20. 

 

... Másrészt bizonyítja még a legközvetlenebbül a jó szavunk tehénre is vonatkozó voltát a 

Tejút, azaz az Égi Tejfolyó elnevezése is, amely a görög hitrege szerint is Hera tehénnel 

is jelképeztetett, valamint tudjuk azt is hogy ó azonos volt a rómaiak Juno-jával, aki 

neve viszont jónó avagy jú-ünő-nek értelmezendő; mi viszont már tudjuk, hogy ez nem más 

mint a mi Világtápláló, ős Anyag-istennőnk, a Tejút – vagyis a Napisten anyja – költői 

megszemélyesítése: a Nagy-Boldogasszony,... Az pedig, hogy az Égi Tejfolyót, vagy az Égi 

Dinát Tej-útnak is nevezték el, szintén igen érthető, mivel hiszen régen, amikor a 

szárazföldön való közlekedés még igen nehéz volt, a folyóvizek, hajózás, tutajozás által 

valóságos utakat képeztek, mit több még a szárazoni utak is nagyreszt folyóvizek mentén 

vezettek.  

Miután viszont az ember legrégibb tejelő állatai szarvasfélék voltak, aminthogy északi 

tájakon még ma is az iramszarvas az, ez tehát valószínűvé teszi, hogy a jászoké a 

legrégibb ősidőkben a jávor-szarvas volt, avagy ennek ősrokona, az óriásszarvas, amely még 

sokkal nagyobb testű volt és amelyek a mai jávorszarvasénál még aránylag is sokkal 

nagyobb, de szintén lapátos szarvai voltak, amelyek széle azonban amint ezt a talált 

maradványok on látjuk, ugyanúgy volt kicsipkézve mint a jávorszarvasé. Sőt igen 

valószínűnek kell tartanunk hogy régen a jászok tulajdonképpen ez óriásszarvast nevezték 

volt jávornak, amely név az óriásszarvas kihaltával vitetett csak át a mai, kisebb, jávor-

szarvasra. 

De bizonyos az is, hogy a szanszkrit gó = tehén, sem egyéb mint a mi jó szavunk 

származéka, amely szóban aj hang már g hang változott azután k hanggá, ami még gyakoribb 

hangtani jelenség, és így jött létre a mai német Kuh (kú) = tehén, holott a német gut = jó 

szóban a g hang megmaradott. 

Ezzel szemben, lehetséges-e valakinek azt ellenvetnie, hogy a dolog megfordítva is 

történhetett? Hogy tehát az átvevők mi lettünk volna.  

 

Az ázsiázó és lovas nomádság elmélete21 alapján azt kellene az illetőnek állítania, hogy az 

általánosan jót jelentő jó szavunkat, valamint jú (juh) szavunkat is, a szanszkritből 

vettük, ha nem is közvetlenül hanem valamilyen közvetítés útján. De lehetséges-e ez 

esetben azt föltételeznünk hogy a szanszkrit go = tehén szóból lett nem csak a mi 

általános jó szavunk, hanem a nálunk három változatban is meglévő, juh-állatot jelentő jú, 

jó és i szavunk? De ha még ezt is elfogadjuk, akkor is fönnmarad azon képtelenség, hogy 

egy lovas-nomád nép22, amely teheneket, lovain kívül, valóban tarthat, ez átvett szót nem a 

tehénre hanem a juhokra alkalmazza, holott lovas-nomád nép juhot nem tarthat, mert őt ez 

állat lovas utazásaiban nem követhetné. Juhot hiszen csak gyalogos és főként hegyi nomád 

nép tart23, amilyen az oláh, a szerb és a tót. Ámde hiszen a szanszkrit gó tehenet jelent, 

                                                             
20 A jász nemzetség bármerre is vándorolt, az mindig a vizek mentén történt. Végleges megállásuk helye is 
a Kárpát-medencei Duna-Tisza köze, azon belül a Zagyva-Tarna-Ágó környéke lett. 
21 M.A. más véleménye legyen az Ő véleménye, de okfejtéseinek figyelmes olvasása ártalmas nem lehet 
gondolkodó ember számára. 
22 A vándorló lovas-nomád jász nép férfi tagjai szinte csak lovon jártak. A jász nemzetség nőtagjai is 
hasonló lovagló készségekkel bírtak, csakhogy számukra -akkor is- a család gyermekei, öregjei gyámolítása 
volt legfőbb életfeladata, ami többnyire szekereken folyt. 
23 Az ős jász as nép letelepült életet élt, ötezer évnél régebben a Hindukus hegység ÉNY-i lábánál. A Turán 
alföldön kiváló nagyállattartó lehetőség volt, míg a lankás hegyoldalakon a juhokkal is foglalkozhattak. 
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holott ez állat neve a magyarban egészen más: tehén! Az pedig a följegyezések alapján 

egészen kétségtelen hogy Árpád seregei24 harcias, lovas nomádok voltak, amelyek juhot nem 

tartottak. A szanszkrit gó-ra hasonlító jú, jó pedig nem tehenet hanem juhot jelent. 

Miután az is valószínű, hogy az ember régebben tart juhot mint tehenet, eszerint is inkább 

hihető, hogy a juhot jelentő jó szó vitetett át a tehénre is Csak egy lehetőség marad 

tehát fönn: az hogy a jó illetve gó szó őseredetileg még a szarvastehén neve volt és hogy 

e név vitetett utóbb át úgy a juhra mint a tehénre. De ekkor is a hangtan szerint azt kell 

vélnünk, hogy a j-hangos kiejtés régibb a g-hangosnál, úgyhogy eszerint is a mi jú és jó 

szavunk a régibb, a gó pedig a származék... 

 

... Egy korábbi fejezetben szólottam már arról, hogy a juhok egyik kún neve mendel-,  

möndö!-, kicsinyítve mendelecs, möndö!ecs, möndölecske volt, és hogy e nevük a mendegélni, 

mendegélni, möndögélni igénkből származott.  

Itt is föl kell már hoznom hogy ezen igénk pannon megfelelője, illetve párhuzama: vándolni 

volt; ebből vándor és vándorolni, német wandein = vándorolni, latin venire = jönni de 

amely szónak menni értelme is van, úgyhogy a latin-olasz ven tus, vento = szél szót is a 

haladás-, futás-, menéssel kell összevetnünk, ugyanúgy mint a magyar szél szót a 

szaladással. 

Tény hogy a juhtenyésztéssel foglalkozó emberek, miként a juhok maguk is, örökös 

mendegélésre, vándorlásra, bolyongásra kényszerülnek, nyáron föl a hegyekre, télen a 

völgyekbe, sőt sem télen sem nyáron sem maradhatnak egyhelyben, mivel ahol az állatok a 

füvet lelegelték, onnan tovább kell menniök; vagyis örökösen vándorló, bolyongó, vagyis 

nomád életet kell élniök. Csakhogy nem mint a lovas népek, a széles síkságokon gyorsan és 

száguldozva25, hanem lassan hegységeken hol fölfele, hol lefelé mendegélve26. 

Ezek szerint azonban a jász szócsoportnak is kellett legyen valamilyen a járást, 

vándorlást, bolyongást, mendegélést jelentő szavának, amely tehát jázás, juzás, ijázás 

,jizés alakú kellett legyen. És íme a szláv nyelvekben fönn is maradott jezditi utazást 

jelentő szó. De ezen föltételezett jázás szóra utal maga a magyar jár, járás szó is, mert 

hiszen az r-z mássalhangzó váltakozás, különösen a szó végén, ismeretes jelenség. 

De ugyan e szó jésítetlen alakját is megtaláljuk az olasz ire (hosszú í-vel, íre-nek 

ejtendő) = menni igében, valamint az olasz és német errare és irren = bolyongani, 

tévelyegni igében is. Igaz hogy eme szavak az r hang révén kőrös szócsoportunkba 

tartoznak, de amint mondám, az r-z változás révén a jász szócsoporthoz is közel állóak  

 

Említettem már föntebb a görög rege Io vagy Ilo nevű tehenét, amelyről a rege azt is 

mondja hogy Hera gonoszul egy bögölyt küldött, amely csípéseivel szüntelen űzte, üldözte a 

világba s hogy csak mire Egyiptomba jutott, nyugodhatott meg. Márpedig az Io név ijónak, 

a régi -on képzővel pedig ijon-nak is vehető, amely szó járót, vándorlót de egyúttal juhot 

is jelenthet, ugyanúgy mint a kún mend-, mendel- szó. Csakhogy az elmondottak szerint a 

görögöknél az Ijo név már nem juhra hanem tehén re vonatkozott. 

                                                             
24 A jász nem tartozott Árpád seregeihez, leginkább pedig nem magyarból, vagy kunból származott 
bárhogy is sodorta őket össze a történelem folyása. A jász önálló ősi nemzetség, mely mára keveredett -
többek között- ugyancsak magyarral s kunnal is, de eredetében jász az teljesen, vérségileg s genetikusan is 
levezethetően. 
25 A jász hiába volt lovas-nomád, attól a száguldozás ugyancsak távol állt tőle. Minek a’?!  A lóra nem 
gyorsasága, de magassága, teherbíró képessége miatt volt szükség a magasfüves, dús és vizenyős turáni 
síkságokon. Az a nép mely nem hóditó, meg nem futamodó, hisz eredménnyel vette fel a küzdelmet 
távolnyilazó képessége révén akár százszoros túlerővel szemben is, minek sietne? Mire kard, vagy dárda 
távolságba ért volna ellen, már mind lefordult lováról a jász nyilaktól.  
26 A szétszéledt ős jászok egyes nemzetségtöredékei a Kaukázus vidékén is éltek generációkon át, hegyi-
nomád életet. Az alánokkal keveredett ászik is az ős jászok családjából voltak valók. 
A 23 alatt említett as nép ’Uralkodó’ -lásd 4 lábjegyzet- meghatározottságú volt, míg továbbélésük az ászi, 
majd jász névben ’Uralkodónő’ -lásd 15 lábjegyzet- jelleget vett fel, az elrendezések folytán. 
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Ezért a görögök, hogy a bolyongási indítékot megokolják, a bögölyt szőtték a regébe, ami a 

hosszú gyapjújuhnál nem volt szükséges, mivel hiszen ezt a bögöly ellen hosszú gyapja 

védi. Megsejtettük pedig azt is, hogy 10 alatt tulajdonképpen az Ég örökös vándorát, 

örökös utazóját a Holdat kell értenünk, de itt nőként (Artemisz-Szelene Diana) 

megszemélyesítve, kell vennünk. És íme, a törökben aj = Hold, amely szó az ij-től csak 

magánhangzójában különbözik; tudjuk pedig a magánhangzók oly könnyű változását. Meg 

kellett már említenem az „Angyal-bárányok”, más nevén „A möndölecskék” meséjét (Kriza 

János: „Vadrózsák.”), amelyben tehát bárányokról, azaz juhokról, van szó, amelyben ez 

állatoknak nem csak mendegéléséről van szó, hanem még az is mondatik, hogy a legeltető 

fiúnak ezeket nem szabad téringetnie hanem csak követnie kell azokat; aminthogy ősidőkben 

a juhokból élő embereknek is ezek természetszerinti szükséges vándorlását kellett 

követniük. 

Említettük a folyóvíz régi magyar jó szavát, amely szó hiszen ijó = folyó alakú is 

lehetett, haladó, folyó értelemmel is; aminthogy úszni szavunk ejtődhetett júszni-nak is, 

ami aztán ismét a juh azaz jú, jó, ijó szavakkal egyezik, úgy hangalakilag mint értelmileg 

is. Emlékezünk pedig, hogy még jelen fejezetünk elején szó volt arról, hogy a jászok csak 

utóbb lettek ilyenekké s valószínűleg nem is mind27.  

Ámde miképpen volna a hajózás az eddigiekkel, illetve a juhtenyésztéssel kapcsolatba 

hozható? Pedig a kapcsolat valóban megvan. Tudjuk számtalan följegyezésből, hogy a régiek 

folyóvizeken tömlők, azaz levegővel fölfújt állatbőrök segítségével szoktak volt átúszni, 

átkelni. Bizonyosnak tarthatjuk pedig, hogy a jászok ősidőkben az óriásszarvas bőréből, 

majd ennek kihaltával, a jávorszarvaséból, végül pedig a juhtenyésztő törzseik, juhbőrből 

való tömlőket használtak. A tömlő az állat teljes bőréből úgy készül hogy a fejet és a 

csülköket levágják a maradó lyukakat pedig erősen lekötik. Használják pedig a tömlőket, 

főképp állattenyésztő népek, víz, tej, italok, túró, gabona valamint különböző apróbb 

tárgyak tartására és a nomádok pedig természetesen az ilyesmi magukkal szállítására is. Ha 

pedig a juhok tudnak is úszni, valamint 

egyes emberek is tudtak ámde egész 

néptörzs, nőivel, gyermekeivel, minden 

holmijával semmi esetre sem kelhetett át 

vízen hajó vagy tutajok nélkül. Viszont 

ha volt elegendőtömlőjük, amelyekkel 

tutajszerű úszó alkalmatosságot lehetett 

képezni, akkor az átkelés nagyobb 

nehézségbe nem ütközött. Tömlőjük pedig 

bizonyára mindig volt elég, mert hiszen 

ezekből a levegőt kieresztve és azokat 

összehajtogatva, könnyen voltak 

szállíthatók, holott csolnakot, hajót, 

fából való tutajt nomádok nem vihettek 

magukkal.  

Asszír ábrázolatokon látunk is tömlővel 

úszó katonákat, valamint tömlőkkel 

úszóbbá illetve teherbíróbbá tett 

tutajokat is. Habár itt tehát olyan 

tutajokat látunk, amelyek deszkákkal avagy gerendákkal is megerősítvék, mert hiszen nem 

nomádokéi, hanem hadi célokra valók voltak, elképzelhetünk azonban olyanokat is, amelyek 

csakis egymáshoz kötözött tömlőkből állottak és legföljebb tetejüket borították be 

bőrökkel avagy könynyű gyékénnyel. Ha mármost egy nép olyan helyeken élt ahol sok folyó 

volt, akkor a szóban lévő átkeléseket nem csak megtanulta hanem mindinkább meg is szokta. 

Ettől azután a hajózásig, halászásig már csak egy lépés. Kiemelendő hogy a „Möndölecskék” 

                                                             
27 Gondolhatott M.A. bármekkorát is, a jász vándorló szellem mindig is megvolt s meg is lesz (lásd. 
mindenkori elszármazások, vissza-vissza térő kirajzások) 
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mesénkben is a juhocskák, és utánuk az őket őriző fiú, két folyóvízen kelnek át, éspedig 

kétszer, vagyis oda- és visszamenet. (A Csallóköz: a Földi Paradicsom,).  

És íme, ki volt a görög rege szerint az argonauták vezére sőt az egész hajós utazás 

indítványozója is? Jázon! Mi más pedig e név mint a legtisztább jász szócsoportbeli szó, 

vagyis jász kiejtéssel = járó, de a régi -on képzővel, tehát: jázon, amely szó, amint 

láttuk, azonban vándorló, utazó, hajózó értelmű is volt és igy még juhot, avagy kost is 

jelenthetett, mivel itt férfiről van szó. Továbbá: ki volt Jázon apja? Ézon! Szintén jász 

név, de jésítés nélkül Viszont rájöttem és tudósok is megállapították már, hogy az ilyen 

regebeli személyek, hősök eredetileg hitregei (mythoszi) istenségek voltak. Eszerint pedig 

Jázon a Hold: az Ég örök vándora, költői megszemélyesítése is lehetett. Valamint láttuk 

már azt is, hogy az ősi Holdisten utóbb sokszor Napistenné lett átalakitva; a Nap pedig 

szintén az Eg vándora. De azt is említettem már, hogy őseinknél a Fiú-Isten neve rendesen 

háromhangos szó volt, -a jászoknál tehát Jáz, azaz jár -az ős Apa-Istené pedig csak két 

hangból álló szó -a jászoknál tehát Ez – amely szó ős értelmű lehetett. Tudjuk pedig, hogy 

a „Halotti Beszéd”-ben még ise, rokonnépeinknél pedig esi, asz28 = ős, ősapa. Itt tehát 

valószínű, hogy az Ézon név -on végzését csak a görögök toldották hozzá a Jázon-nali 

analógia kedvéért.  

Es hát Jázon hajója? A rege szerint neve: Argo volt. De hiszen említettük már a belső-

ázsiai nagy juhféléket, amelyek közül az egyik fajta neve kacsgar, kusgar, a másiké pedig 

argalil. Igaz ugyan, hogy e szavakban a z hang helyett r van, amiért is ezek kőrös 

szócsoportbeli szavak, de tudjuk már az r és z hangok könnyűfölcserélődhetését. Eszerint 

pedig hiszen ha e szavakat jésítjük akkor járkál szavunkat kapjuk, vagyis egy a mendegél 

igénkkel azonos értelműt. De ha valaki mindebben részemrőli önkényes következtetést akarna 

látni vagy esetleg véletlen egyezést, annak fölhozhatom, hogy íme, a szlávban meg jarac = 

kecskebak, amely szóban jár igénk ismét csak ott van. Hogy viszont ez kecskére vonatkozik, 

ez azért van mert hiszen a sok ezredév alatt e két hasonló állat, a kecske és a juh, 

illetve a kos, neve egymással föl is cserélődhetett, amire nézve elég föl hoznom: török: 

kos, kocs német Gauster ~ kos, de viszont német Geiss (gájsz), tájszólásos Goas, magyar 

kecske, török kecsi = kecske. Egyébként a latin aries = kos szóban az Argo, argali és a 

magyar jár szó ismét felkísért. De mi köze volna hát a hajónak a koshoz? kérdezheti 

jogosan akárki. Pedig hiszen csak az imént volt szó arról, hogy a régiek, és tehát a 

jászok is, tömlők illetve juh- vagy kosbőrök segítségével tutajoztak, hajóztak valamikor 

régen. Azt pedig jól tudjuk, hogy vén kosok bőre sokkal erősebb, szivósabb. vastagabb mint 

juhoké. Ennélfogva nehezebben lyukad ki, úgyhogy tutajozáshoz, hajózáshoz alkalmasabb is 

volt. Brehm megírja azt is, hogy a szóban lévő belső-ázsiai, ma is élő óriástermetű 

juhfajok színe szürkés. Viszont Marco Polo is, útleírásában szól az általa Belső-Ázsiában 

látott óriási juhokról, de amelyekről azt írja hogy fehérek voltak. Említettem, hogy a 

jászok szent juhféléje a nagy testű, egyenes, de gúzsoltszarvú racka juhféle volt, amely 

hiszen fehér színű. Fejét a föntebbi rajzok egyikén be is mutattam Marco Polo leirásából 

megtudjuk tehát hogy valamikor, illetve még Marco Polo korában is, élt Belső-Ázsiában a 

fehér színű, óriástermetű de egyenesszarvú racka juhféle, amely ősidőkben Magyarországon, 

Albániában, Görögország területén, Kréta szigetén és bizonyára Elő-Ázsiában is élt tehát. 
… 

… De említettem már azt is, hogy a jászok szent érce az ezüst volt. Az ezüst pedig 

fehérszínű, de a levegőn szürke lesz, sőt idővel fölülete egészen meg is 

                                                             
28 „asz” – kiejtve ász, miként „as” – kiejtve szintén ász, minek jelentése EGY, ami bizonyos hogy ős(i) 
ugyanakkor az egy ŐsApára -Manu-ra- is utaló megjelölés. 
Bizalmas Tanítás: 125. „…mit most mondtam tőlem kapta Vivaszván a Napisten - tőle Manu ősök Atyja 

ki Iksvakut tanít meg 126. szájról szájra szállt a tudás bölcs uralkodók során - mégis egyszer megszakadt 

lánc s máig nem jutott tovább…” – szólt Avatár Balarám a jász ősbölcs Jas-hoz. 
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 feketedik. Mily csodálatos egyezés tehát, hogy íme, görög, latin argürosz,  argentum = 

ezüst, hogy görög argosz = fényes, argüfeosz = fehéren fénylő; mikor hiszen a Hold is 

ezüstösen fénylő, mikor hiszen szó volt már arról is, hogy némely Napisten igen régi 

ősidőkben még Holdisten volt, ami tehát Jázonra is áll. A Hold is a Végtelenség Tengerében 

örök vándorlásban úszik, miként a messzi utazó, bolyongó Argo hajó és rajta a vele 

bolyongó Jázon. Nem kell-e tehát észrevennünk, hogy az Argo hajó tulajdonképpen az argali, 

az argo, az aries, vagyis az ezüstösen fehér óriáskos, a jászok egyik szent állata, 

amelynek hátán úszik Jázon, a jászok nemzeti istensége29, a Végtelenség Tengerén? Nem kell-

e észrevennünk, megsejtenünk azt is, hogy ezen óriás-kos helyett valamikor, ősrégi 

időkben, az akkor még élő óriás jávorszarvas kellett szerepeljen, amelynek hátán az ősök 

folyamokon 

keltek át, folyamokon lefelé is utaztak ezek szigeteire, majd a tengerig is, ahol azután, 

de most a kost már csak jelképező s ennek még nevét viselő, de valóban kosbőrökből készült 

tutajokon, hajókon a tenger szigeteire, Kréta szigetére is, 

és innen tovább, Filisztéába, ...Egyiptomba30... 

 

... Már korábban szólottam volt a régiek holdkaraj alakú csolnakjairól, amelyeknek tehát 

orra és fara erősen fölhajló volt, amely alak előnyét már ott is megmagyaráztam. Itt 

azonban még azt is meg kell említenem, hogy ha csolnakot, hajót egymáshoz kötözött 

tömlőkből képeztek, akár csak tutajalakúra31, akár elöl, hátul kihegyesedő valóságos hajó 

alakúra, ennek megterhelését természetesen közepére kellett helyezniök, ami következtében 

a jármű közepe nyomódott mélyebbre, míg két vége magától fölmagasodott. Úgyhogy a jármű 

alakja költőileg és jelképesen itt is a Holddal hozathatott kapcsolatba. ... 

 

... ma is létezik Jolán nőnév, amely Júlány, Júlián alakú is lehetett és Ilona neve jász 

megfelelője volt, tulajdonképpen juh-lány avagy juh-nö értelemmel. ... 

 

...Íj vagy ijj szavunk is vehető jász szónak. Megfelel ennek a török jej, jaj = ijj. Az 

ijj legegyszerűbb karajszerű ősalakja szintén a holdkarajra hasonlít és ezzel mindig össze 

is hasonlíttatott. Ezért lett a görög-római mythologiában Artemisz Diana ijjal, nyíllal 

vadászó istennővé. Azt pedig tudjuk hogy a jászok nevét íjásznak, ijjásznak azaz tehát 

főkép ijjal és nyilakkal bánó, harcoló ember értelműnek általánosan értelmezik és 

értelmezték.  

                                                             
29 Érdemes ide idézni tárgyi alapmű Szerkesztői előszavából: „…az időpontokkal, időrenddel és az ehhez 
kapcsolódó fizikai, biológiai, embertani háttérrel nagy gondok vannak nála…” – mármint M.A.-nál. 
Nemegyszer évmilliókról beszél, míg a mi szemlélődésünk beéri úgy mától vissza ötezer évvel. A jász 
eredendően Nap-imádó nemzetség, ami a férfi jelleghez kapcsolódik. A Hold női jelleg.  Azon 
időszak(ok)ban amikor egyfajta matriarchális jász idők uralkodtak, természetszerű lehetett a Nap helyére a 
Hold helyezése „Isten-imádat” körében, de ha a név- és számmisztikai jelentéstartalmakat felidézzük (lásd 
4 és 15 lábjegyzetben)  akkor azt is mérlegelni érdemes, hogy milyen meghatározottságú volt az ős-jász as 
nemzetség, majd az azt követő ászi s napjainkig tovább élő jász közösség. Ahogy haladunk a szellemi és 
erkölcsi degradációban a Kali juga világában, úgy kerül nagyobb hangsúly az anyagi berendezkedésű 
eszményekre, földi javakra, (föld, birtok, vagyon, stb.) azaz a lelki-, szellemi törekvésű férfi jelleg felől az 
anyagi-, testi női jelleg kerül előtérbe. Természetesen itt sincsenek tiszta viszonyok, a keveredettség e 
területen is fellelhető. 
30 Vessük össze 16 lábjegyzetben foglaltakkal (lélekvándorlás, vissz(a)hatás törvényszerüsége) 
31 M.A. szerinti tengeri vándorlásokat ki-ki helyezze fantáziája szerinti helyre, de az bizonyos, hogy úgy 
Duna-Tisza közi végleges megtelepedésükig, mint az idáig vezető utakon számtalan vizes, vizenyős, 
kisebb-nagyobb folyóval szabdalt, nemegyszer árterekkel terhelt vidékeken jutottak jász eleink. E vizeken 
való átkelésre -ha az valami okán kikényszerült- hát ugyan alkalmasak lehetettek M.A. által említett vízi 
készségek, melyeknek nyomtalan eltűnése anyaguknak természetes lebomlása okán természetes, így sehol 
fel nem lelhető, mondjuk a régészet számára. 
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De láttuk már azt is, hogy ősnyelvünkben igen 

gyakran ugyanazon szónak, csupán némi igen csekély 

kiejtésbeli különbséggel, több különböző értelme 

valóban volt is. Az Argo hajóról a görög rege – azt 

mondja, hogy fából épült, éspedig olyanból, amely a tengervízben nem romlik, amilyen 

például a ciprusfa is. De mondja a rege még azt is, hogy e hajó olyan nagy volt amilyen 

azelőtt még sohasem épült volt. Nagynak is kellett ezt mondania, mert hiszen sok utasa 

volt; csak evezőse 50 ember. Viszont másutt ugyan e rege meg arról beszél, hogy a hősök e 

hajójukat egyik vízről a másikra hátukon vitték át a közbeeső szárazföldön. Igaz ugyan 

hogy rege: rege, hogy mese: mese; nem történelem. Csakhogy azért, ha mesében „mese-szerű” 

dolgok is mondathatnak, de azért szép mesében bántóan képtelen dolgoknak mégsem szabad 

előfordulniok. Viszont ha arra gondolunk, hogy jász őseink, akik valamikor, ezredévekkel a 

görög műveltség kora előtt e Jázon-regét is megalkották, tömlők egymáshoz kötözésével is 

képeztek hajókat, amelyek tehát szétoldozhatók, 

könnyen szétszedhetők is voltak, akkor ezek, miután a tömlőkből a levegő kieresztetett, 

háton valóban igen könnyen szállíthatók voltak. Csakhogy a tömlőkből való hajókról a Jázon 

rege átköltőjének ezek szerint már nem volt tudomása. 

Brehm azonban az argaliról még azt is mondja, hogy a kirgizek arkar-nak nevezik. És íme, 

az olaszban az arca (arka) szó, bár jelent ládát és koporsót is, de hajót is, különösen 

pedig „Noé bárkáját” nevezik olaszul „arca di Noe”-nak. Az albán 

nyelvben az ark szó szintén ládát jelent. Hogy pedig ezen kirgiz arkar és olasz arka szó 

azonossága, továbbá egyúttali juh, kos, láda, koporsó és hajó értelme, nem holmi 

véletlenség, erre nézve: 

 

1.) Szótárakban akárki utána nézhet, hogy a régi magyar koporsó szó jelentett egyaránt 

ládát, főkép gabona- és liszttartó szuszékot, halotti koporsót és, főkép a Balatonon, 

csolnakot is. Aminek oka az, hogy régen egyaránt kivájt fatörzsből készült láda, halotti 

koporsó és csolnak. Az olasz arca (arka) szó az Abruzzo hegység lakosságánál a magyar 

szuszékokkal teljesen azonos alakú szuszékokat 

jelenti. 

 

2.) A magyar láda szónak megfelel a magyar ladik = csolnak és a szláv ladja, lod (ládzsa, 

logy) = hajó. 

 

3.) A magyar bárány szónak, régebbi értelme kos volt és az oroszban ma is baran = kos. 

Viszont úgy a magyarban mint az olaszban a barka szó hajót, csolnakot jelent, az angolban, 

németben bark = három árbocos nagy vitorlás hajó, az olaszban paranza (paranca) = 

halászhajó (ezek régen csak vitorlásak voltak), míg ugyancsak az olaszban bara = halotti 

koporsó. 

 

De ha a pliccionén (adriai olasz vitorlás halászhajó orrtőkéjének szörme burkolata s annak diszítése – BBB-től) lévő 

csillagok azon gondolatot is kelthetik bennünk, hogy hiszen ezek, ha az Eget jelképező 

görög égisszel, a magyar Ég szóval és a teste két oldalán csillagokat viselő 

Csodaszarvassal valamint az igazi szarvasok teste két oldalán lévő igazi fehér 

foltocskákkal is összefüggenek, de arra gondolni is kényszerí-tenek, hogy hiszen ezen, a 

pliccionén lévő, csillagok eredetét azon szögek széles feje képezte, amelyekkel a 

pliccione szőrméjét a hajó orrtőkéje hegyéhez szögezték volt föl és amely szögeknek 

szükségesen széles feje kellett legyen, hogy a szőrmét a fához jól odafogják, hogy a bőrön 

át ne szakadjanak. És íme, hiszen a kárpitos szögek ma is ilyenek (a „tapeciros” szögek) 

amelyek feje szintén azért kell széles legyen, hogy a bútorok fájához szögezett szövetet, 

bársonyt jól odafogják, ezen át ne szakadjanak. Vagyis, a kárpitos-szögek öntudatlan 

hagyományból napjainkig fönn-tartották a négyágú jász csillagalakot, illetve a jázminvirág 
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alakját Nem kell tehát abban sem kételkednünk hogy a pliccionét díszítő csillagalakok is 

valamikor négyágúak kellett legyenek... 

 

... Vissza kell azonban még egyszer térnünk a jászoj = csolnak szavunkhoz: Világos, hogy a 

jászol szavunk úgy szóalakilag mint jelentésileg is annak közvetlen rokona; említettük 

pedig már, hogy régen kivájt fatörzsből csolnak, avagy tehát hajó, is készült. Régebben a 

Balatonon a hajó szó csolnakot is jelentett, sőt így volt ez régen másutt is, éspedig 

azért mert eredetileg a kún szócsoportbeli hajó szó jelentése csupán csúszó, úszó volt, 

aminek megfelel jász kiejtés szerint jésítetlenül úszó, ászó jésítetten pedig júszó, 

jászó, azaz tehát jászoj avagy jászol = jászoló = úszkáló. Fölemlíthető itt még az 

Alföldünkön használatos „félhajó” is. Ez nem egyéb mint fatörzsből kivájt – újabban csak 

deszkákból összetákolt – csolnakalak, amelynek 

azonban hátsó vége nyitott. Ezt a tavaszi vagy őszi 

nagy sarak idején, amikor szekérrel járni szinte 

lehetetlen, a szállitandó holmival megrakván, elébe 

lovat fognak, amelynek hátán a hajtő ember is ül, 

így az út során húzatják, amikor is e félhajó 

valóban csúszva, félig-meddig úszva, halad.  

 

*** 

 

 
 

Kárpát medence a folyamszabályozások előtt 
 

*** 
 
 

Fiatal koromban pedig olvastam valahol, hogy Alföldünk egykori nagy ingoványain, 

amelyekbe minden idegen ember, ha közéjük tévedett, valamint minden nagyobb állat is, 

odatévedve, menthetetlenül az ingovány iszapjába, hínárjába süllyedett és odaveszett, 

holott az ottaniak a mai siekhez hasonló hosszú fatalpakkal teljes biztonsággal jártak. Mi 

azonban hozzátehetjük hogy ez nem is volt „járás” hanem csúszás, azaz az ismert r-z 
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hangváltozás szerint és tehát jász kiejtés szerint: jázás. De ugyancsak szerszámmal 

kivájt, tűzzel ki égetett fatörzsből készült régen kád, tekenő, koporsó valamint állatokat 

etető és itató jászol és vályú is. Az pedig, hogy a jászó vagy jászoj szó hajót is 

jelentett, – aminthogy ezt Horger Antal csángó népmeséjéből is látjuk – eszünkbe kell 

juttassa a hajózó Jáson nevét, aki tehát, neve szerint, a hajó és hajózás meg-

személyesítése is volt, mert hiszen a név a régi -on képzővel: járó vagyis járon, de az r-

z hangváltozással járó és úszó, hajózó értelmű is lehetett. (Láttuk már, hogy őstörzseink 

szócsoportjaiban ugyanazon szó a kiejtésnek csak árnyalati különbségével más-más értelmet 

kaphatott.). Annak hogy Jázon a hajó és a hajózás költői megszemélyesítése volt, pontos 

párhuzamát képezi, de egész más szóalakkal,... 

 

… régen a „koporsó” szó csolnakot is jelentett. A halottas koporsót ma is feketére 

festik, gyász szavunknak pedig régen fekete értelme is volt. Ballaginál is jász, miként 

népünk nyelvében is, = gyász. Az ormánsági magyarok nyelvében jászolni = gyászolni ... A 

csagatáj nyelvben jász = gyász, gyászruha. Lássad ezt Gyárfás István: „A jász-kunok 

története” című műve 1. kötete 291. oldalán. Ugyancsak Gyárfásnál találjuk a 290. oldalon 

hogy ,,1272-évi oklevél a jászokat ‘feketew nép’,-nek nevezi és hogy a XVI. században 

pedig Melius Péter írja: ‘fekete szűtt zsák vagy jász ruha’; így neveztetett a jász nép 

azon része, amely fekete ruhát viselt”. Bár mindezt e fejezet elején is idéztem már, de 

jónak látom az olvasót ezekre újból emlékeztetnem. Megjegyeztem már azt is; hogy a fekete 

jászok valószínűleg nőelviek, a fehér jászok ellenben hímelviek voltak. Itt viszont 

megjegyezhető, hogy a fehér ezüst -a jászok nemzeti érce – ha oxidálódik fekete lesz. 

(Ezüst — ezüstszín — fehér — szürke — fekete összefüggése). 

 

... „Besenyő” fejezetünkben szólottam a Sólymossy Sándor által leirt (Ethnographia.” 

Budapest, 1930., 72-79. oldal.) halászcsolnakalakú síremlékeinkről, amihez itt 

hozzáteszem, hogy ilyeneket halottaik sirja fölé úgy a besenyők mint a jászok is tehettek, 

mivel hiszen úgy amazok mint emezek is halászó és hajózó nemzet voltak. Említettem már ott 

is a szempontunkból azon rendkívül fontos, Sólymossy által közölt adatot, hogy ezen, 

vastag fatörzsből készült síremlékek mindig feketék, éspedig szurokkal, vagy pedig csak 

fekete festékkel, feketére mázoltak (míg föliratuk betűi fehérre festvék). Tudjuk pedig, 

hogy az egy fatörzsből kivájt avagy kiégetett régi magyar bodonhajók, valamint az ugyanúgy 

készült itatóvályúk is, mindig feketék – „gyászok” – voltak. Aminek oka ez volt: Nem csak 

belsejüket vájták ki szerszámok és tűz segítségével, hanem fölületüket kívülről is tűzzel 

kissé megszenesítették, amitől az máris fekete lett. E megszenesített fölület a faanyag 

rothadás és szuvasodás ellen biztos védelme volt, de hogy ezen igen vékony megszenesítés 

le ne kopjon, az egészet forró szurokkal kenték be... 

 

... Tény azonban mindenesetre annyi, hogy aki valamikor, bizonyára ezredévekkel ezelőtt e 

hímzésmintát összeállította, annak nem csupán a keresztöltéses hímzés  

technikáját és ábrázolási lehetőségeit kellett tökéletesen ismernie, de rendkívül 

fejlett művészi ízlése és tehetsége is kellett hogy legyen, ami nélkül valamit 

esztetikailag helyesen stilizálni nem lehet, sem az anyagnak és technikának megfelelőleg 

alkalmazni. 

 

Hogy pedig a hímzésminta jász eredetű32 lehet, erre következtethetünk nem csupán az egy-

szarvú rajta meglévő voltából és a nyakravalón és a műfán lévő csillagalak okból, hanem 

ugyanezen hímzésen (egykori dísz es párnahajon), az üresen maradó nagy fölületen, mintegy 

                                                             
32 Hogy a szvasztika milyen eredetű, igazából nem tudni, de hogy a jász jelképrendszer ősi eleme az 
bizonyos.   
Felületes szemlélők nem tesznek különbséget az álló- és dőlt-, valamint a jobbra-, ill. a balra forgató  -
pedig perdöntő!!!- szvasztika, vagy -M.A.-után- horgaskereszt között (ami a magyar népi motívumkincsben 
forgórózsa néven régóta ismert). 
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 elszórtan lévő ezen két alakból is (1 és 2). Az egyik 

(1) az ősrégi, a tudósok által szvasztikának nevezett 

alak, melyről másutt kellend bővebben szólanom, a másik 

(2) az Erdélyben általános négy azaz nyolcágú csillag-

alak (jász számrendszer), amelyet. a 4. számú rajz 

mutat, habár itten a csillag ágai a szokottnál 

rövidebbek (2). Hogy azonban a szvasztikának (vagy 

ahogyan még nevezni szokták a horgaskeresztnek) e 

hímzésminta egykori megtervezője gondolatában tulajdon-

képpen olyan, jász vonalritmus szerint stilizált, 

alakja volt amilyet itt a rajzon 4. mutat, ezt az 1. 

számú rajzon is egy, a nyilacskával meg-jelölt, kiálló 

kereszt-öltés bizonyítja, amelynek jelenléte, ha nem 

ilyen jász vonalritmusú szvasztika kellett volna 

szerepeltessen, teljesen megokolatlan volna. Egyébként maga a keresztöltéses hímelésmód is 

egyezik a jász szimbolikával mivel minden keresztecske ilyen helyzetben X már magában is 

jász jelkép lehet, bár ilyen helyzetben viszont + avar jelképként fogható föl... 

 

... Mi33 tudjuk hogy a jászok földe, a Jászság, Magyarországon, azaz egész fajunk ős-

hazájában, volt, valamint tudjuk hogy a Jászság régen valóságos vízország34 volt; két nagy 

folyam, a Duna és Tisza, között, amely földön kisebb folyócskákon kívül régen, a nagy 

lecsapolások és folyószabályozások előtt, nagy kiterjedésű tavak, mocsarak és nádasok 

világa terült el. Ez volt a jász nemzet35 tulajdonképpeni kialakulása helye és őshazája, 

ahonnan őstörzseik a világba is elterjedtek, ahol azután egyes ágaik állattenyésztéssel és 

földműveléssel is mint többet kezdtek foglalkozni. De emez említett őshazájukban 

természetesen főképen a hajózással kapcsolatos halászatból éltek36. 

                                                                                                                                                                                              
Az álló kereszt a stagnálás, mozdulatlanság, fejlődésre képtelenség, miközben ennél természetesen 
összetettebb is.  
Álló szára függőleges -lentről fel-, vagy fentről le „mutat”- míg vízszintes kereszt szára mindezt az 
irányultságot mintegy keresztbe húzza, gátolja, kizárja, (meg)akadályozza az elmozdulást.  
A dőlt kereszt a mozgás, a változás jegyével jellemezhető, miként e tulajdonságok a jász jellegre is igazak. 
A jobbra forgás (óra mutató járásával megegyező – nem véletlenül alakult így ki; előre haladó) 
általánosságban is a pozitív meghatározottság. 
A balra forgás (óra mutató járásával ellentétes, köznyelvileg ; visszafelé!) negatív meghatározottság. 
A fenti hímzés részleten látható, hogy a stilizált szvasztika szimbólum jobbra-, pozitív irányba forgat.  
Amikor a „kereszt” motívum „szárakat” „tollakat” „horgokat” kap, attól úgy az álló-, mint a dőlt kereszt 
eleve mozgóvá válik. Úgy halad, mint a menetben lobogó zászló; előre. 
Mikor a horgaskereszt álló és jobbra forgató, akkor pozitív-, jó-, előre vivő jellegű. 
Mikor a horgaskereszt dölt és jobbra forgató, akkor megerősítetten pozitív. 
Mikor a horgaskereszt álló és balra forgató, akkor negatív-, nemjó-, vissza fordító jellegű. 
Mikor a horgaskereszt dölt és balra forgató, akkor hatványozottan negatív (lásd: náci párt-jelvény) 
33 értsd: M.A. és fenntartás nélküli követői. 
34 lásd: 19. oldali térkép. 
35 M.A.-val ellentétben, jelen jász őstörténeti ismereteink szerint a jász és a magyar vérvonal között 
semminemű kapcsolat, vagy egymástól-, egymásból való származás nem mutatható ki! 
A „nemzetség” jellemzően vérségi összetartozás, míg a „nemzet” már különböző nemzetségek keveredése, 
ami ilyen is meg olyan is, egyfajta sem ilyen, sem olyan.  
Ma a Kárpát medencében élő jászság, leginkább jász nemzet (azaz keveredett – akik között azonban ott 
vannak a vérségi jász leszármazottak is – ha jász-ságukat sajátos ’magyaros’ módon élik is). 
36 M.A. ebbéli nézeteit jelen ismereteink nem támasztják alá.  
Fontos elem még az „objektív bizonyítottságokon” túlmenően, amit jász érez, amit jász szívével jóvá tud 
hagyatni! M.A. mivel nem volt jász, így ilyes érzékei nem voltak, nem tudta teóriáit Önmagában/Ön-
magával megerősíttetni, még akkor sem ha tanaiban bármíly elszántan is hitt. 
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Mint hajózó és halászó népnél, természetes hogy mythologiájukban és jelképezéseikben a 

halnak is nagy szerepe volt37. Annyi bizonyos, hogy a legtöbb hal uszonyai azon oldaloni 

kis rajzon föltűntetett beszegdelt szélű csipkézetet mutatja, amelyet egyébként az ez után 

ábrázolt halnak különösen hátuszonyán is, de már uszonyain, ezek szélén, szintén észlel 

hetünk, amely csipkézettség tehát jász vonalritmusú... 

  

… (Az ős-) halak közé tartozik a már említett tok (amelynek e neve is ... páncélzatáról, 
tokjáról származik), valamint ennek rokonai, a viza, sőreg és kecsege is. Ezeknek a jászok 

vallási kultuszában38 más halakénál nagyobb szerepe is volt, éspedig e halfajták csillag-

alakú, kemény és fogakszerűen ki is álló, domborodó és közepükön néha ki is hegyesedő 

pikkelyei (besenyő szóval: pitykéi) miatt, és a jászok csillagkultuszával kapcsolatban. 

Eszerint nálunk e halak, amelyek teste tehát mintegy csillagokkal borított, ugyanúgy mint 

a Csodaszarvas is, az Ég és Égistenjelképéve is lett.  

 

*** 

 

 
A. gím-, B. dám-, C. jávor-, D. rénszarvas 

 

*** 

 

Nem hagyhatjuk pedig itt sem megemlítés nélkül, hogy a 

szarvasok mindenkor a vizekben bővelkedő helyeket kedvelték, 

különösen pedig a dám- és a jávorszarvas, amiből okszerűen 

következtethető, hogy az ős-szarvasnak a jávorszarvasra annyira 

hasonlító de ennél sokkal nagyobb fajtája – amelynek restaurált 

képét alább Charles R Knight festménye szerint rajzoltam meg – 

ezével egyező életmódú is volt. Föl is tűnik, hogy dunántúli 

regös énekeinkben is a Csodaszarvas az égi folyóvíz (Tejút) 

kiöntésében, vagyis tóállásban, víz-állásban, a sarjadozó 

gyönge sásocskát legelteti ... Nép-meséinkben, regékben is, a 

                                                             
37 A jász ősök mindig vízben gazdag vidékeken éltek a Kárpát medencén kívül is, így halakkal kapcsolatos 
viszonyrendszerük nem rendkívüli, bár az mitikus szintre sosem emelkedett. 
38 A jász ős-vallásosság mindig Egy-Isten hitű, Nap-imádó volt, tisztelve, védve, óvva élőkörnyezetet, 
annak minden élőlényével,  mentes volt bárminemű más -lény- kultusztól. 
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szarvas mindig vízben gázol, valamely vízen úszik át, valamint régi ábrázolatokon is vagy 

vízben gázol vagy pedig forrásnál avagy folyóvíznél iszik. ... 

 

... a jászok szarvasai: a dám- és a jávorszarvas különösen a vizekben gazdag helyeket 

kedvelik, természetes tehát, hogy a szintén ilyen helyeken élt ősjászok ezen állataik 

számára téli takarmányul is főkép fák lombját tették el, ... 

 

... Hogy a kacskaringóvonalnak a kréta-mykénéi ősműveltségben játszott nagy szerepét 

lássuk, elég Schliemann „Mykenae” című könyvében a képeket végig néznünk. Különösen 

föltűnő itten a sok, és különböző változatban meglévő olyan dísz mint amilyen a fönt 

látható rajzán 3. (Schliemann: „Mykenae”. 91 old. és Woermann: „Geschichte der Kunst.” 

201. old.) Ennek alapja, lényege mindenesetre azon legegyszerűbb alak, amelyet Schliemann 

a 299 oldalán hoz és itt a rajzon 2. szám alatt látunk. Némelyek ezt a polip ábrázolatából 

származtatják, ami azonban igen kétséges, valószínű csak annyi, hogy ezzel utóbb 

összefüggésbe hozatott. Ezen, itt 2-vel jegyezett alakból származott azon jellegzetesen 

jász alapalak, amelynek közepén a jász beszegdelt szélű négyzetalak is megvan (Woermann: 

1. kötet, 29. tábla), amelyet itt a rajzon az 1. szám jelöl és amelynek csak négy 

iránybani folytatólagos ismétlése a 3. szám, de amelyhez teljesen hasonló a már jól ismert 

orchomenoszi dísz is (Woermann: 1. köt. 201.). Az ilyen örvénydíszek szögletessé 

átalakítása képezte azután az úgy a görögöknél 

mint a kínaiaknál is általánossá lett, de aligha 

általuk kitalált, egyszerű horgaskeresztet is (a 

rajzon 4.), amelyet újabban politikai céllal csak 

önkényesen használtak föl. Ugyanennek egyik 

változata a rajzon 6. számmal jelölt, amely 

archaikus görög vázáról véve (Woermann: 1. 36. 

tábla.). 

 

Jellegzetesen jásznak vehető a rajzomon 5-el 

jelezett dísz is, azért mert közeiben még a 

négyszirmú iszalagvirág ábrázolata is ott van.39 A 

görög díszítmények között oly sok változatban 

meglévő és oly sokat használt, itt 7. számmal 

jelölt, indíték vehető úgy jásznak mint kazárnak, 

sőt amint látandjuk, palócnak (pelazgnak) is. A 8. 

és 9. számmal jelezett díszek kínaiak, amelyeket például a tudós Fr. Hirth is őskínai 

indítéknak mond (lássad: Woermann, II. köt. 243. és 244. old.), ami szerint tehát ez bár 

hajszálnyira azonos a görögökével, de azért nem holmi a görögöktől átvett dolog. Miután 

azonban teljesen valószínűtlen hogy ilyesmi egymástól függetlenül többször de azonossá 

alakult volna ki, így az egyetlen okszerű megoldás az hogy ezek eredete közös és hogy 

tehát ami több tízezeréves ősműveltségünkből, illetve szétvándorolt őstörzseinktől 

származott. Tény hogy e horgaskereszt-indíték a kínaiaknál és a görögökével a 

legmeglepőbben azonos alakokban egészen a legújabb időkig is fönnmaradott... 

 

... Ide teszek egy sor rajzot, amelyek jász jellegű díszítményeket mutatnak. Az itt 

következő 1 és 2 számmal jelezettek azt tanúsítják, hogy a jász négy- illetve nyolcágú 

csillagokból miképpen alakíthatók Igen szép díszítő minták. De ugyanígy képezhetők ezekhez 

hasonló mintázatok úgy is ha csillagok helyett négyszirmú iszalag- avagy jázminvirág 

                                                             
39 Látható, hogy M.A. előtt is ismeretlen volt a forgási irányok fontossága, jelentősége, jelentéstartalma, 
súlya, ereje.  Ide idézett ábráinak egyik-másika, ha jellegükben hasonlóaknak is volnának tekinthetőek, 
eredendő ellentéteik is egymásnak. Pl. a ’9’-es (Kínai) motívum ugyancsak zavarodott, mikor egy 
“kompozícióban” jelenik meg pozitív – negatív, jó – nemjó (vagy inkább komplex? Bár a két ellentétes erő  
együtt, egymást kioltó hatású!) Az ’1’-es és a ’6’-os motívum egyértelműen visszafelé forgat. 
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alakokat veszünk alapul. Természetesen azonban ugyanezen 

mintázatokat számtalan más és más módon változtathatjuk, itt 

azonban elég e két egyszerűbbet hoznom. Kiemelem hogy csak 

alább a 2-vel jelezett minta már így is a 7. számú rajzon (alább) 

föltüntetett határozottan jásznak is vehető elemeket tartalmazza. 

Természetes dolog, hogy ha viszont egyenes és tördelt vonalak 

helyett hullámvonalakat veszünk, illetve használunk és ezekkel is 

ugyanezen mintázatot alakítjuk össze, akkor csillagalakok helyett 

a négyszirmú jázmin- illetve iszalag 

virágalakokat kapjuk. 

A 3-6 számú szépen stilizált növényi díszítmények, amelyeket az 

egészen napjainkig is Debrecen környékén készülő szűrökön látunk, a 

jegenyenyár barkái és a barkák egyes virág alakú termései stilizált 

ábrázolásából keletkeztek. Hogy különösen a jegenyeféle nyárfáknak a 

jászoknál szerepe volt, már föntebb, ezek egyik fajtája levelei 

alakja alapján is megsejtettük. De vannak más nyárfélék is, amelyek 

levelei még sokkal határozottabban jász szegélyvonalúak, amilyen levelet alább a 9. számú 

rajzon látunk. 

 

 
3.4.5. 

 

Ezen díszítmények, mivel eredetük és jelképes értelmük a kereszténység fölvételével, 

illetve tehát hosszú századok óta feledésbe merült, ma már alig fölismerhetővé 

elstilizáltak de nagy szépségük miatt ezekből nehányat itt be kell mutatnom. Az ide 

mellékelt fölvételt (8. szám) egyúttal azt is megmutatja hogy e díszeket a magyar 

szűrszabók a szűrökre miképp alkalmazták Itt is látjuk tehát a már szóban volt azon 

fölsőbbrendű magyar díszítő elvet, amely szerint a mindenkor teljesen üresen hagyott 

fölületeken bizonyos teljesen sűrű, tömött díszek vannak. 

 

         
 

E díszeket fekete posztóból ollóval vágják ki és az alapra fölvarrják, úgy azonban hogy a 

nyílások alá más színű posztóból tesznek betétet. A díszek vonalritmusa jászos, eltekintve 

attól, hogy a „virág”-alakok (azaz tulajdonképpen termések) közepén még a beszegett szélű 

jász négyzetalak is ott van. E díszítésmód népi magyar neve: metéléses. A szóban volt jász 

négyzetecskék sohasem vágvák ki a fekete posztóból hanem mindenkor a más színű betét-

posztóból valók Ritkábban fordul csak elő olyan dísz Is, amelyen e négyzetecskék  

hiányzanak (6. számú rajz). 
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Szűrszabóink ma e díszeket különféleképpen színezik (lássad 

ezt a 3, 4, 5, és 10. számú rajzomon), de azt hiszem nem 

tévedek ha az eredeti színezésnek a 3. számú rajzon 

láthatót tartom, csakhogy oda a szürke szín helyébe 

ezüstöset kell képzelnünk, mivel fekete, fehér avagy ezüst, 

és kék, a víz színe, voltak a jászok színei Ezen 

díszítményeken valamikor bizonyára valamely nyárfaféle 

levelei is ábrázolva voltak, de amelyek ma, az értelem 

feledésbe menvén, elmaradtak és helyükbe, díszesebb voltuk 

miatt a barkák és ezek kinyílott, érett termései 

ábrázolatai léptek, azaz hogy ezek az értelem feledésbe 

menése után is megmaradtak, azért mert hát a leveleknél 

díszítő elemekül sokkal szebbek, alkalmasabbak, és így 

idővel az elmaradó levelek helyébe is kerültek. 

 

A 9 számú rajzon bemutatok ilyen kinyílott 

terméseket ezek természetes alakjában (a és b), 

két barkát (e és f), úgyszintén egy nyárfaféle 

határozottan jász jellegű levelét ( c), továbbá 

két barkát, úgy ahogy an azt magyar szűrökről a 

„Magyar népművészet” című mű (Budapest, 1898 

Egyetemi nyomda kiadása.) 72. és 73, 74 oldalain 

látjuk, vagyis úgy ahogyan e barkákat magyar 

szűrszabóink szokták stilizálni. 

Ezek körül az egyik (g) virágozó hím barka 

stilizált alakja, amelynek a természetben e 

felel meg, d viszont nőnemű, azaz termő barka 

stilizálása, de még éretlen termésekkel, 

ellenben f betűvel megjelölve egy termő (nőnemű) 

barka természetes ábrázolata, de amelyen a termések mér 

éretten fölpattantak kivéve egynehányat a barka hegyen. 

Minden kétséget kizáróan látszik, hogy a szóban lévő 

díszítmények legáltalánosabb „virág”-alakja az ilyen 

kinyílott termések (a, b és f) ábrázolata 

stilizálásából keletkezett. Lássad a 3, 4, 5, 6 és 10. 

számú rajzokon.  

 

Mindenesetre bizonyos, hogy ezen díszek valamikor, ősvallásunkban, jelképes értelműek is 

voltak, mert hiszen hogyan jutott volna különben valakinek eszébe díszítő indítékul épen 

nyárfabarkákat és ezek termését használni? 

Fölemlítem még, hogy a szóban lévő barka ábrázolatoknak volt még kissé másképpen; 

stilizálása is, olyan például, amilyet a 3 számú rajzon látunk. 

 

Szó volt már arról, hogy az ezüst a jászok szent féme volt, fő színeik pedig a fehér és a 

fekete40. De tény, hogy az ezüst a levegőn megszürkül sőt idővel meg is feketedik, tudjuk 

pedig, hogy az ezüst e tulajdonságát ma a fényképezésben is fölhasználjuk. 

                                                             
40 A három jelzett szín-, majd lentebb a ’kék’ is, összhangban van több jász jelleggel.  
Az ’ezüst’ az ’uralkodónő’ színe (az arany az ’uralkodó’-é) -lásd még 4. és 15. lábjegyezet- mondhatni ’Hold’ 
szín (nem ’Nap’ szín, ami a jász ősiség as-korában még aranyként nyilvánult meg. Ez a Nap-tól a Hold-
felé-, a férfi meghatározottságtól a női felé haladást is mutatja, valamint a Kali juga jellegzetes szellemi- és 
erkölcsi hanyatlásának terjedését. Az ’arany’-kor felöl az ’ezüst’-koron át való /vissza/fejlődésre is utal. 
Napjainkra az un. ’csillag’ jegyek egyénekre gyakorolt hatása, az azok hordozta meghatározottság is az un. 
’hold’ jegyek -aszcendens- mögé szorul(t).  
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Érdekesebb azonban ennél, hogy az ezüst áttetszően vékony lemezekben kék szint mutat, 

holott a kék szín a víz kék színével kapcsolatban a jászok másik színe volt. Megjegyezhető 

még az is, hogy ezüst szavunk jésítetlenül is vehető jász szónak de annál inkább ha 

jésítve jezüst-nek képzeljük. A jésítő kiejtést illetőleg: Említettem hogy ez a moldovai41 

csángó-magyarok egy része nyelvében is megvan, annak pedig történelmi nyomai vannak hogy 

ott nem csak kunok és besenyők hanem jászok is éltek, de történelmi nyomai vannak annak 

is hogy jászok hajdan Szlavóniában is laktak. Az „Ethnographia” folyóirat 1931. évfolyama 

29. oldalán, az Ormánság42 magyar népe nyelvéről lévén szó, ez áll: jászoló = gyászoló. Az 

Ormánságot a szlavóniai régi magyarságtól csak a Dráva folyó választotta el. 

 

...Poroszország és Lengyelország között pedig a történelmi nyomok egy jazving, más nevén 

jasko nevű népről is szólanak, annak ellenére, hogy a maí tudomány ott már csak szláv 

őslakókról akar tudni Viszont Tacitus is említi a germániai ősi nevű népet, amelyről 

azonban azt is megjegyezi hogy pannóniai nyelven beszél. Mi más pedig e név mint a 

történelemből ismert és fajunkbeli uz vagy uzon nép neve vagy a jász név egy jésítetlen 

változata? És mi más lehet ezen „pannóniai nyelv” mint ősmagyar nyelvünk? Ha pedig 

Tacitus az ószok nyelvét a más germánokétól ily határozottan megkülönbözteti – holott a 

rómaiak a „barbarokat43” illetőleg ilyesmivel nem szoktak volt törődni – akkor e nyelv a 

más germánokétól nem különbözhetett csak tájszólásilag, mert hiszen idegenek a csak 

tájszólási különbségeket észre sem veszik. De kitűnik ebből az is, hogy tehát a „german” 

elnevezés eredetileg nem is volt nemzet elnevezése, hanem csak földrajzi vonatkozású, 

összefoglalónév, vagyis hogy „german”-nak nevezték a rómaiak mindazon népeket, amelyek 

amaz északi „Germania”, azaz „Erdőföld” vagy „Erdőország” területén laktak, eltekintve 

minden nyelvi vagy faji különbségtől. Hogy e „german” név eredetileg csak „erdei” vagy 

„erdőlakó” értelmű volt, ezt már a tudósok is megállapították, sőt ez a Meyer-féle német 

lexikonban (1897 évi kiadás) is áll, de anélkül hogy fölemlíttetne miszerint a törökben ma 

is orman = erdő. Mindenesetre tény pedig annyi, hogy a régi Germánia nagy erdőségek földe 

volt, és ilyennek írták azt le a rómaiak is44, valamint tény az is hogy ott van Turingia 

vagy Türingia tartomány és hogy a régiek írtak is egy turciling nevű germán, azaz 

helyesebben tehát germániai, népről. De beszél ezenkívül Tacitus még nemetes-, azaz tehát 

németek-ről is, mint színén germániaiakról. Mi más tehát e név mint nemnémetek elnevezése 

                                                                                                                                                                                              
A ’fehér’ és ’fekete’ színek együttes megjelenése nem ellentétet, nem ellentmondásosságot, hanem együtt a 
teljességet jelzi! Ha voltak is ’fehér’- és ’fekete’ jászok, az nem különválásra utal, de az egész-ségre. Mikor 
az ’azisnemis’ törvényre gondolunk, az az egyidejű azonosságot és különbözőséget jelenti. 
A ’kék’ neve a heraldikában: azure - kegyességet, bizonyosságot jelent. Általában is komolyságot, 
nemességet tükröz, a bizalom, hűség, becsület, igazság színe. Nyugalom, bölcsesség, intelligencia, 
biztonság, remény, barátság. Általában férfi tulajdonságokkal rokonítják; komolyság, tudás, stabilitás, 
tudatosság, pontosság, de tudni kell, hogy a vakító kék a -maszkulin- férfi jelleget, míg az éj-sötétkék -
feminin- női jelleget hordoz. Az elégedettség, harmónia, a lelki szabadság színe. 
41 Az ős jászok K-NY-i vándorlási/vonulási útvonala, ahol akár hosszabb ideig is megtelepedtek - Lásd; 
Jászvásár (amit a krónikák szerint a XI. szd.-ban a jászok alapítottak), ma is Iasi megye székhelye. 
42 Az Ormánság, a Dráva lápos, ártéri területe, ami mindenben megfelel(hetet)t a nagyállattartó, vándorló 
nomád, le ne telepedett jász ősök életvitelének. 
43 A ’barbár’ kifejezés a görög- és római birodalmak virágkora idején a görög-, ill. római területen kívülieket 
jelölte „összefoglalóan” miként a ’pogány’ kifejezés is a kereszténység elterjedését követően minden nem-
keresztényre vonatkozott. 
44 Részlet; BBB. Jász – című szutrájából: „…erdő bezár - víz nem bírja láb nyomát - hegyoromnál képzet 
megáll - csak a pusztán nincsen határ - pusztai vér mindig szabad…” 
 
Visszautalva 43.-as lábjegyzetre, nem egy általánossá vált kifejezés, bizonyos tulajdonságra, jellegzetességre 
visszavethető csoportosítás alapján von(t) össze, akár össze nem illő csoportokat. Lásd akár a ’germán’ 
„nemnémet” jelentési változatát is. 
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azon germániai népekre amelyeket a magyar ma is német-nek nevez, amely elnevezést eszerint 

a rómaiak valamely azon időbeli néptől hallottak és amelyet utóbb a szlávok is 

elfogadtak... 

 

...A moldvai csángókat illetőleg: Az ottani Jassi (Jasszi) nevű várost azon magyarok ma is 

Jászvásárnak nevezik, ugyanúgy, mint az ottan Roman nevű várost Románvásár-nak. Ugyanezen 

Jászvásár neve azonban a régi latin nyelvű iratokban mindig Jasskytarg, Forum Jazygum vagy 

pedig Philistinorum forum; azt pedig tudjuk hogy az oláhban, szlávban targ, terg, trg = 

vásár, vásárhely, vásártér (amely szavak őse a magyar tér szó volt) valamint tudjuk hogy a 

latin forum szó is vásártér, vásárhely értelmű. E dologról alább lesz szó bővebben. 

 

Csakhogy mindenütt és mindig ahol valamely történelmi nyomok a mi ősnépeinkről szólanak, 

ott ma a következetes elhallgatás áll az igazság útjában, így például az északi 

jazvingokat és más kiirtott északi rokonnépeinket illetőleg is. 

 

Említettem már Schwenck Konrád tudós szlávista „Die Mythologie der Slawen” („A szlávok 

mythologiája”) című művét, amelybe foglalja az észtek, finnek és vogulok mythologiáját is 

de nem csak elhallgatja hogy e népek nem szlávok sőt árjak sem, hanem hogy a magyarok 

rokonai és tehát turániak, de műve 236. oldalán az észteket határozottan szlávoknak is 

mondja, holott lehetetlen tudós mythologus kutatóról föltennünk hogy nem tudta volna 

miszerint az észtek nem szlávok, sőt nem is árják. De mindenáron való sovinista 

elhallgatásnak szinte hihetetlen példáit adja Karl Woermann „Geschichte der Kunst.” („A 

művészet történelme”) című műve (Leipzig, 1925) 1. kötetében: Ha tudjuk hogy a szumerek 

nyelve ragozó turáni nyelv volt, felőle teljes szótáraink vannak és tudjuk azt is hogy 

közelebb állott a törökhöz mint a magyarhoz. E nemzet turáni voltával már sokkal régebben 

a szintén német Spamer is teljesen tisztában volt, amidőn „Illustrirte Weltgeschichte” 

(„Képes világtörténelem”, 1893 évi kiadás) című nagy művében az 1. kötet 212. oldalán 

kimondja, hogy a szumerek nyelve a török, mongol és magyar nyelvvel egyazon nyelvcsaládba 

tartozik: „demselben dem das Türkische, Mongolische und Ungarische entstammen.”. Amit 

szerinte is számos szóegyezés bizonyít: „Das beweist mit Sicherheit die Übereinstimmung 

zahlreicher Worte.”. Föl is hozza e szavakat: szumer adda, török ala = atya, szumer anna, 

török ana = anya és szumer ugul, török oglu = fi, fiú. Mégis Woermann, holott művében 

behatóan ismerteti a szumerek nagyszerű műveltségét, említi hogy a sémiták műveltségüket a 

szumerektől örökölték, de ezek faji hová tartozását elhallgatja és így ír I. kötete 111. 

és 189. oldalán: „Die Sumerer, die, ohne Arier zu sein, in ausgesprochenen Gegensatze zu 

den Semiten stehen, gelten als Schöpfer der ganzen altmesopotamischen Gesittung.”. 

Magyarul: „A szumerek, anélkül hogy árják volnának, a sémitákkal is határozott ellentétben 

állanak, és az egész ómezopotámiai műveltség alkotói”. Alább: „neben der schlíesslich 

semitisch gewordenen Bildung der alten Mesopotamier.” Továbbá említett az oroszországi 

kunhalmok tetején állott, két kezükben csészét tartó kőszobrokat szláv szobroknak mondja 

Holott ismét lehetetlen hogy ne tudta volna, miszerint régi írók is e szobrokról megírták, 

hogy a kunoktól származtak, akikről legföljebb annyi vitás hogy nyelvük a magyarhoz avagy 

a törökhöz állott-e közelebb. Hogy ilyen kőszobrokat török nyelvű törzsek is állítottak 

sírjaikra, kétségtelenné teszi az abakáni, amelynek hátán őstörök fölirat is van; még nem 

arab betűs, hanem őstörök rovásbetűs. Miért kellett tehát az olvasó elől eltitkolni hogy 

ezek turáni nép alkotásai?... 

 

... régen a pálcákkal szándékosan alakították a sapka tetejét beszegett szélű négyzet 

alakúra, akkor ez mi másért történhetett mint azért hogy a jászok – akik neve tehát lát-, 

jád-, júdnak ejthető is volt – azt akarták hogy fövegük ugyanúgy vallásos jelkép is legyen 

mint ahogy an ez a más törzseknél is így volt: a magyaroknál gömbölyded, a fehér kunoké 

hegyes ékalakú, a fekete kunoknál lecsapott hegyű, a szemeréknél fönt hosszúkás 

behajlítású, a besenyőké pedig ... kupalakú ... 
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...De viseltek az ősjászok ezenkívül kalapot is, de olyat amely eredetileg szintén csak 

lap volt, őseredetében talán fakéregből, bőrből, utóbb posztóból való, amelynek széles, 

ágú napsütés mint eső ellen is jól védő, karimája volt. Ilyet a magyar nép régebben 

szintén viselt, éspedig kivétel nélkül fekete színűt. Tény hogy széles karimájút a görögök 

is használtak és ezt petázosz néven nevezték. Ennek sajátsága azonban az volt, hogy a 

fejre illő mélyedése még avagy egyáltalán nem volt, vagy pedig csak igen sekély. Ezt, hogy 

a fejről le ne essen, az áll alatt zsinórral kötötték le; ha pedig épen sem napfény sem 

eső elleni védelmére nem volt szükség, akkor zsinórjánál fogva hátukra eresztették. 

Szempontunkból pedig az igen érdekes, hogy ezen petazosz gyakran nem volt kerek mint a mai 

kalapok, hanem négyszögletes és hogy négy szélébe egy-egy félköralakú bevágást csináltak, 

ami által e kalap tökéletes jász jelképpé lett. (Lássad például a Meyer féle német lexikon 

„Hut” cikkében) Régi képeken pedig láthatjuk hogy néhány századdal ezelőtt még magyarok 

is viseltek olyan föveget amelynek karimája bár fölhajlított volt de jász módra 

négyszögletes.  

 

(Lássad: „A magyar nemzet története” Budapest, 1898 

V. kötet, 594. oldal utáni tábla, VI. köt. 98. oldal 

utáni tábla) Annak oka pedig hogy a régi görögök 

ilyen kalapot viseltek, nem más szerintem, mint 

öröklött, régi hagyomány, mert hiszen e kalap szélei 

ilyen bemetszésének gyakorlati célja nincsen Ezt 

illetőleg az említett lexikon igy ir: „Bisweilen hatte die Krempe dies es Hutes vier 

bogenförmige Ausschnitte.” Magyarul: „E kalap karimájának néha négy ívelt kivágása 

volt.” Amiről képet is közöl. De föltűnik ezen jud illetve judex és judicare szavak 

azonossága a zsidók jud, juda, judeus, olasz giudio (dzsudio) nevével, ami hogy mennyire 

nem véletlen, alább látandjuk. Említettem már, hogy a filiszteusok45 jászok voltak, akik 
csak a mind számosabban közéjük áradó de műveletlen, pusztai sémíták által nyelvileg 

elsémisítettek. Ki nem ismeri a Bibliában a „Bírák könyvé”-t? Amelyből kitűnik hogy a 

zsidóknál a bírók úgy a vallást mint egész társadalmukat illetőleg is, hogy olyankor is 

amikor nem volt avagy amikor volt is királyuk, mindig valósággal szellemi vezetők voltak. 

Egészen bizonyos tehát, hogy a zsidóknál valamikor ezen bírák, akik, a többi népnél 

bölcsebbek lévén, bizonyára jász, azaz júd, eredetűek voltak46: valamikor fekete jász 
palástot és négyszögletes jász sapkát is viseltek, hasonlóképpen mint a mai bírók, azaz 

judexek. Azt pedig jól tudjuk, hogy például a lengyel zsidók is, főképen pedig papjaik, 

napjainkig is fekete, hosszú talárban jártak amelyet nálunk „zsidó kaftán”-nak szoktak 

nevezni –és széles, bár kerek karimájú fekete kalapot viseltek. 

                                                             
45 A ’filiszteus’ szó legáltalánosabb jelentése; idegen, más kultúrájú. E kifejezést bárhol, bármikor okkal 
használhatták jász eleinkkel kapcsolatban, már csak „közigazgatási” leegyszerűsítés ürügyén (is).  
A jász sosem volt sorolható sem magyarhoz, sem kunhoz, palóchoz, vagy más nemzetségekhez, még ha 
azokkal akár harmóniában -rendszerint vérségileg is keveredve- élt együtt. 
A ’filiszteus’ megjelölést úgy tekintsük, akár mint a ’barbárt’ minden görög- s rómain kívülit, a 
’germánt’ mint nemnémetet, vagy a ’pogányt’ mint nemkeresztényt, stb.  
Jász pedig nyugodtan vállalhatja, hogy ősei nem európaiak, nem magyarok, nem keresztények. Ide sodorta 
őket a sors, beolvadt a magyarságba („Jászok a legjobb magyarok” – jász öntudattal) s majd két százados 
már idomult eredeti vallásukban s kultúrájukban élve, a XV. szd.-ban vette fel a keresztséget. Bölcsen, 
viselve a szellemi hanyatlást, békességre törekedve, nem tűzzel, vassal ráerőltetve. 
Csak közben sajnos védikus (tudás) alapú, MINDEN-tudat szerű valódi hitük, ős-vallásuk a feledés 
homályába merült, miközben annak elveit -nem is tudva róla- szívükben hordozzák.  
46 Ekkora magabiztosságot -ugyan kételkedő mosollyal, de- meghagyunk M.A.-nak. Mindannak ellenére, 
hogy tudjuk, hogy az ős-jászok az un. ’gondolkodó’-’uralkodó’ azaz szellemi- és vezető meghatározottságú 
jellegűek, jelleműek voltak. A zsidó őstörténet- s jelen kori eredményorientált, viszonosságközpontú, kijáró 
alapállása nem hasonlítható össze a valódi Isten-tudatú, elvárásnélküli jásszal.  
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De hiszen ismerjük a régebbi görög-keleti papság szintén fekete, hosszú talárját és ilyen, 

habár kerek, de fekete és fönt kihajló szélű fövegét. Honnan származhatott mindez mint a 

kereszténység első terjedése korában Palesztinából Görögországba jött zsidó, azaz tehát 

már rég elzsidósodott de jász eredetű és most már keresztény hittérítő papoktól?47 

Hiszen tudjuk azt is, hogy az első keresztények a zsidóktól még alig különböztek és hogy 

náluk eleintén még a körülmetélés (circumcisio) szokása is megvolt, amely kellemetlen és 

nem szép műtétet csak utóbb, a sikeresebb térítés kedvéért voltak kénytelenek elhagyni, 

mivel ugyanis a felnőtt pogány férfiak magukat ily megalázó és fájdalmas dolognak sehogyan 

sem akarták alávetni. Tudjuk ugyan azt is, hogy a zsidók ezt tisztasági és tehát egészségi 

alapon szokták megokolni, csakhogy az oly nagyszerű fürdőkkel bíró görögök és rómaiak, 

akik tehát sokat fürödtek és tiszták is voltak, erre azt felelték hogy hiszen tisztaságot 

mosakodással is elérhetni48... 

 

... régen olvastam valahol, hogy jászainkat egykor „kopasznyakú filiszteusok”-nak 

gúnyolták, amiből annyi következtethető, hogy akkoriban hajuk hátsó részét szintén 

borotválták, habár nem következik az, hogy ez minden jász törzsnél is így lett 

volna ... 

 

... Ivor Lissner német tudósnak a Hamburgban megjelenő „Film und Frau”című folyóirat 

1960. Xll/12-i számában megjelent „Ratselhafte Kulturen” című cikkében ... A cikk az 

ősrégi Ugarit nevű város romjai ásatások általi föltárásáról szól. ...Idézem itten magyar 

fordításban alábbi sorait: „Egész mai vallásunk mögött áll titokzatosan, szinte 

láthatatlanul beleszövődve és a történelem nagy távolában egy a zsidóknál sokkal régebben 

ama bibliai tájakon élt nép. Ez, amelynek műveltségét 30 évvel ezelőtt tárták föl: a 

kanaáni volt és körülbelül 3000 évvel Kr. e.49 telepedett meg Szyriában és Palesztinában.” 

Ezek közé tartoztak tehát a jászok és kétségtelenül még más őstörzseink kivándorló részei 

is. Írja alább, hogy már 2-3 méternyi földréteg alatt is sémita kor előtti város-

maradványok találtattak, de hogy a krétaiminoszi korból származóak még sokkal mélyebbről, 

5-6 méternyi mélyből, kerültek elő, amelyek tehát körülbelül 4000 évesek, míg maguk a 

kanaániak Kr. e. még sokkal régebben kerülhettek oda, csak nehány századdal későbben tehát 

mint a jászok krétai megtelepedése. A szóban lévő Ugarit nevű város a mai Latakia 

közelében, a ma Rasz Samra nevű halom területén állott, vagyis tehát Kis-Ázsia és a 

kanaáni tengerpart összeszögellésénél, Ciprus szigetével szemben Eszerint pedig a fönti 

dombormű tanúsága szerint vagy azt kell következtetnünk hogy filiszteusok, azaz Krétából 

avagy Achaiából a görögök elől elmenekült jászok, nem csak Palesztinában telepedtek meg, 

hanem ettől sokkal északabbra is, vagypedig azt, hogy e dombormű a délebbre fekvő 

Filiszteából utóbb került valamiképpen Ugaritba, ami kereskedelem révén is 

megtörténhetett... 

 

... Ami pedig a filiszteusok jász voltát illeti, részben kitűnt márabból is, hogy a 

filiszteusok a júd nevet is viselték de krétai eredetükre is utal a bibliai krétim és 

kréti-pléti elnevezésük. Szerintem tehát a filiszteusok illetve jászok őshazája 

Magyarország és a Duna-Tisza köze északibb része volt, de tudjuk, jászok még a rómaiak  

idejében is Szlavóniában is voltak. Innen került még ősidőkben egy kivándorló részük  

                                                             
47 M.A. kérdőjelét, mi is megerősítőleg meghagyjuk… 
48 Higiéniai vonatkozásokhoz hozzá kell tenni, hogy az ember -mint természeti lény- eredendően inkább a 
természetes öntisztulás „technikájával” élt, különösen a nomád pásztor népek (lásd akár napjaink mongol 
nomádjait) s a görög-, vagy római fürdők sem a széles néptömegeket érintették, hanem elsődlegesen a 
rabszolgatartás által „felszabadított” városi polgárságot és uralkodói köröket, melyek azután magas 
kultúrájukban oly mély szellemi és erkölcsi mélységbe sodródtak, hogy birodalmastul megsemmisültek. 
49 ie. 3.102-ben zajlott le a korszakváló (bronz kort, vaskorra váltó, Kali jugát megnyitó) Kuru mezei csata, 
ahol a jász ősök hadrafogható férfiai oda vesztek. A Turán Alföld DK-i kiszögelésében volt As város-
államból a hátramaradottak szétszéledtek. Ki tudja mely ősjász csoport merre vette útját? 
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Isztriába, amely félsziget is nevét róluk vette, mivel följegyeztetett, hogy isztrok 

(jísztrok?) lakták, akik fekete (jász: gyász) ruhában jártak (Lássad például: Gíovanni 

Lucio Traguriense: „Storia del regno di Dalmazia e di Croazia.” Prima versione italiana 

dal latino. Megvan e könyv Hercegnovi könyvtárában.) E nevezett könyv 35. oldalán áll még 

az is, hogy az isztrok azért járnak feketében mert Heliosz Napisten fiát Phaeton-t (Feton) 

gyászolják, aki apja, a Nap, szekerét ügyetlenül hajtván, az aranyszőrű lovak elragadták 

és halálát lelé. Hogy a késői görög- római mondák az isztrok fekete ruhaviselését miképp 

okolták meg, mellékesnek tekinthetjük, de fontos az adat hogy egy jász hangzású nevet 

viselő népről fölegyeztetett hogy fekete ruhát viseltek és hogy ez gyász (jász!)- ruha 

volt. 

A görögök régebben az egész Adriát Jón tengernek nevezték, nyilván az ezt régen teljesen 

uraló jászok jón vagy üon neve után, de később e név már csak Adriától délre levő mai 

Joni-Tengerre használtatott, amelyben Korfu szigete és a közelébeni kisebb szigetek ma is 

Jon-Szigetek-nek neveztetnek. Ismeretes, hogy Zára, ma szláv nevén Zadar, városa még a 

rómaiak idejében is Jadera, Jasera néven neveztetett, úgyhogy jász alapításúnak tarthatjuk 

... 

 

... Említettem már az egykori lengyelországi jászokat, akiket azonban ottan jazving, 

jacviez stb. neveken is neveztek. Anyai nagyapám családját Lengyelországból származottnak 

mondotta, családi nevét pedig Jaczkó-nak írta. Mivel igen valószínű, hogy az ottani 

jászokat a lengyelek jaszko és jacko néven is nevezték, így okszerűen következtethető hogy 

tehát e nagyapám családja, bár lengyelországi, de tulajdonképpen jász származású50 lévén, a 

szláv nyelvű lengyelek között épen ezért kapta a Jaczkó, azaz jacko, jaszko vagy jacsko 

nevet. Ami azután meglepő egyezés, az hogy e nagyapám arca is meglehetősen jász jellegű 

volt, leányáé, azaz édesanyámé (Magyar Antalné, született Jaczkó Ida)... 

 

... Föltűnhetik nekünk még az is, hogy az archaikus, azaz régebbi, görög szobrászatban még 

a szem, annak dacára hogy a jász arcél megvan, gyakran még nem ül mélyen, mint a 

későbbiben, vagyis hogy a mélyen ülő szem az elárjásodás dacára sem képezte mindjárt a 

görögök szépségmintaképét. Tudjuk ugyanis hogy a nem mélyen ülő szem a „keletbalti”-nak 

nevezett magyar faj egyik sajátsága, ugyanúgy mint ahogyan ez sajátsága a mongol fajnak és 

némely mongoloid fajnak is, ami az arcnak nyílt és barátságos kifejezést ad, holott 

mélyen ülő szem a tekintetet szúróssá és sötétté teszi Korábban láttuk egy archaikus görög 

szobor arcélét a nem mélyen ülő szemmel, míg az ugyanott b-vel jelezett rajz már a mélyen 

ülő szemű későbbi görög szobrok arcélét mutatja. Azt hiszem tehát, hogy a magyar faj 

szóban lévő arcjellege tehát eszerint az e fajból származott, kiágazott jász51 fajnál is 

megmaradott volt, ha utóbb, a mind több idegen vérrel való keveredés folytán nála e 

sajátság mindinkább el is veszett. 

Van azonban a filiszteusokat ábrázoló szóban volt különböző egyiptomi festményeken és 

domborműveken, valamint a krétai jász falfestményeken még valami ami nekünk föltűnhet. 

Az ugyanis, hogy a férfiak sima arccal, szakál és bajusz nélkül vannak ábrázolva... 

                                                             
50 A 36. lábjegyzetben fölvetett azon kijelentés miatt, miszerint M.A. nem jász(származék) ezúton követem 
meg, azon fenntartással, hogy míg az Ő vonzalmai sok szempontból Mükénéi-, Krétai-, Egyiptomi-, 
Palesztín-, stb. beütésű, hajózó jász ősök, addig jómagamat (akinek apai ágon jegyzettek 1668-ig 
visszavezethető jászsági Borzákok) inkább Turán alföldi, nagyállattartó, pusztai nomád, lovas-íjász, a mai 
Jászságot idéző(bb) dúslegelős, vizenyős vidék fogja meg. Talányos körülmény lehet az is, hogy míg M.A. 
anyai ágon ha jász (?) származék, addig BBB apai ágon (?)  
Tisztelt olvasóra bízom mely „vonulatot” érzi inkább maga részéről elfogadhatónak s aszerint kövesse 
M.A. vagy BBB eszmefuttatásait, ám sosem feledve, hogy a teljes igazság senkinek nincs birtokában… 
kivéve Isten/a MINDEN/ a Legfelsőbb Urat. 
51 Meghagyva M.A. elméletsorozatához fűződő szabadságát, ám azt pl. jásznak magyarból való 
származtatására el nem fogadva, követjük jász önállóságunkat a visszalátható ősidőkig. 
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Jellemző dolog azonban, hogy mykénéi műtárgyakon is a valamely munkát végező alakok, 

amelyek tehát alantasabb embereket, szolgákat ábrázolnak: mindig szakáltalanak. 

Holott ezzel szemben a filiszteus harcosokat ábrázoló egyiptomi domborműveken ezek – a még 

szabad harcosok is tehát – mindig sima arcúaknak52, szakáltalanoknak tüntetvék föl. 

Viszont az attikai jónaknál, akiknél a régi jász elem a későbbi görög hódítás és 

elgörögösödés dacára is, jobban érvényesült, szintén azt látjuk, hogy kevés kivétellel, a 

fiatalabb férfik úgy a szobrászatban mint a vázafestményeken, szakál és bajusz nélkül 

ábrázolvák, míg szakálasak csak a már meglett férfiak, a körülbelül 40 évesnek mondhatók 

avagy az ennél is idősebbek, de még ezek szakála sem hosszú soha, vagyis nem olyan mint 

például az északi fajé. Úgyhogy azt kell következtetnünk, miszerint a jászoknál, vagyis a 

krétaiaknál, a régebbi argolisziaknál, valamint az attikai igazi sőt a már elgörögösített 

jónaknál is, szokás volt, régi hagyományból, a fiatalabb férfiak arca teljes borotválása. 

Amely szokás eredete szerintem az volt, hogy, amint már tudjuk, az ősi magyar faj teste, a 

hajzaton kívül szőrtelen volt, bajusza, szakála is igen kevés és csak igen későn 20 éves-

korban avagy még késöbben, serkedő volt. Úgyhogy magától értetődőleg ez volt szépség-

eszményük is, míertis a valakinek szakála, bajusza korábban serkedett: ezt borotválta. E 

korábban.serkedés előfordulhatott a tudomány előtt ismert változékonyság miatt, de 

előfordult nem egészen tiszta magyari vérű egyéneknél is. Említettem, hogy fajunk e testi 

szőrtelenségére és e sajátság szépségeszmény voltára vezetendő vissza a nőknél a fan 

borotválása is, ami a görögöknél, bizonyára jón, azaz jász, szokásból, amint ez 

szobrászatukból is kitűnik, általános volt... 

 

... A „keletbalti” fajú, szőke, magyarságnál némelyütt még ma is az a fölfögás hogy „nem 

szép a bajuszos vőlegény”, mivel azt tartották hogy férfinak legkésőbb húsz éves koráig 

meg kell házasodnia53, viszont e fajnak húsz éves kora előtt bajusza ritkán is volt, és ha 

volt, hát menyegzője napjára ezt bizony leborotválta, nehogy az asszonyok „csúnya 

vőlegény”-nek mondják. 

Lehetségesnek tartom tehát, hogy a test és arc szőrtelensége a jász fajnál is megvolt még, 

ha pedig később, például Attikában a görög hódítás utáni időkben, idegen vér 

közbevegyülése miatt, már nem is volt többé általános, de mivel Itten az idegen hódítás 

dacára is az őslakosság szelleme továbbra is uralkodott, így az ősi hagyomány miatt a 

fiatalságnak borotváikoznia kellett, hogy „csúnyának” ne mondasson. 

Hogy azután a fiatalság szakál- és bajusztalansága idővel az egész görög műveltségben, sőt 

későbben, a görögöktől átvéve, a rómaiaknál is elterjedett, ennek a műveltség mérvadói, 

vezetői mindinkább a jász eredetű attikai és athéni jónok lettek illetve, hogy a 

görögöknél a műveltség, művészet, költészet és – tudomány hazája és otthona Attika és 

Athén lett. Igaz ugyan hogy a műveltségben a kis-ázsiai jónok is kiválóak voltak, de 

                                                             
52  Ha a bajusz jászok körében el is terjedt, a szakáll alig. Jász vagy bajuszt sem visel, vagy hetykén, 
kackiásan fölfele pödörtet, vagy mintegy „szakáll”-ként is lefelé meghagyottat. Ki melyiket növeszti meg 
azt tartja jász hagyományozottnak, pedig a fölfele és a lefele kanyarodó (harcsa)bajusz ugyancsak több-, 
más jelentést is hordozó arcdísz. Legegyszerűbben; a lefele kanyarodó inkább a szomorkás, mélázó 
„iráni”-beütés, míg a fölfele ágaskodó derűs, vidám „ind”-beütés. A száját sem vállaló, azt is bajusszal 
elfedő ábrázat megint külön kategória (amúgy a bajsza alól morgolódó, undorkodó). 
Maga a bajusz „szörzete” a szájközéptől az orrig növő, a szájközép alatt is meghagyott „szőr” már 
rendesen inkább szakáll.  
Visszatekintve azonban az ős-jász ’gondolkodó’ meghatározottsára, a szellem magas művelése együtt jár(t) 
azzal is, hogy az azt gyakorló férfiember (de így a lemondott rendet felvevő hölgyek is) kizárólag csupasz 
arcot és kopasz fejet viseltek, kisebb-nagyobb hátul meghagyott -jelzés értékű- varkoccsal. Az ezen 
túlmenő haj-, bajusz-, barkó- és szakállformázás/viselet igazából cicomaság, test-tudatot erősítő, majd 
hogy nem „piperkőc” magatartás. 
53 Az ős jászok körében mindennapos gyakorlat volt a védikus -tudás- alapú hagyományok követése. 
Ennek egyike a négy emberi életrend, vagy ’korcsoport’ tiszteletben- és betartása; 0-20 tanuló, 20-40 
családos (házas), 40-60 visszavonult, 60- lemondott. 
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hiszen, mint jónok, ezek is jász eredetűek voltak54... 

 

... azzal pedig hogy a jászok számrendszere a négy-nyolcas volt és hogy ennélfogva a jász 

jellegű mintáknak a kettős avagy a négyes felelne meg, a kereszténységben már a 

faragóművészek sem törődtek55... 

 

... zsinórdíszítmények ...majdnem kivétel nélkül, fekete vagy sötétkék szövetből, 

posztóból való ruhákon, fekete zsinórból készültek. Úgyhogy ilyen lehetett régen jász 

őstörzseink ama történelmi följegyezésekben is megemlített fekete ruhája és fekete 

palástja is, vagyis feketesége mellett is kiválóan művészi, a gazdag zsinórozáson kívül 

pedig még gazdagon ezüstgombokkal, csattokkal, boglárokkal, pitykékkel és kösöntyűvel ékes 

is. Bár ritkábban de előfordultak hasonló zsinórdíszítmények piros szövet és posztó alapon 

is, de szerintem valamikor a piros alapon fekete zsinórozás helyett aranyzsinórozás 

kellett legyen és ez kazár őstörzseink viseletéhez tartozott. Természetes dolog azonban, 

hogy utóbb, a kereszténységben, a dolgok jelképes mivolta, értelme már feledésbe menvén, 

minden össze is keveredett56. Mind ennek dacára is azonban, ősműveltségünket megismerve, 

amint alábbi fejezeteinkben látandjuk, el fogunk tudni igazodni, illetve az indítékok 

értelmét megismerve, az összekeveredett dolgokat ismét szétválasztani is bírni fogjuk... 

 

... hogy a lengyel nyelvben a jaz szónak úr, előkelő értelme van ez onnan származhat, hogy 

ottan a régi jázvingok előkelő, úri osztályt képeztek és hogy utódaik a nyelvi 

elszlávosodás után is az úri osztály részét képezték... 

 

... Tudjuk azonban hogy Kis-Ázsiában is volt egy Jónia. És íme itt is létezett „Sinus 

Jassicus” másként „Sinus Issicus”, azaz tehát Jász Öböl, valamint Jassus (Jásszusz) nevű 

város is. (Livius, hist. rom.). Viszont Strabo meg világosan írja, hogy Attika régen 

szintén neveztetett. Jónia és Jász néven is. Viszont a Meyer-féle Lexikonban is 

olvashatjuk, hogy a görög nyelv jón nyelvjárását ras-nak nevezték. Említettem hogy az rz 

hangváltozás szerint jázó annyi mint járó, ami a már sokszor említett -on képzővel régen 

tehát lázon-nak is hangzott; ami szerint tehát a Jázon név is tulajdonképpen járó, 

bolyongó, bolygó, azaz tehát planeta jelentésű... 

 

... Ami szerint pedig Jázon is: az Ég tengerén hajózó, utazó, ezüstös Holddal azonos, de 

amely hold istenség utóbb napistenséggé alakult át. Azt is tudjuk hogy úgy a Nap mint a 

Hold is ősidők óta az emberek legfőbb időmérője is volt. És íme, a régi magyar nyelvben az 

idő szó még év, esztendő értelmű is volt, vagyis „egy idő” vagy „két idő” eszerint „egy 

esztendő”illetve „két esztendő” értelmű is volt. Ma is mondjuk: „az idén”: ez évben. És 

íme: a szlávban ide: megy, halad. De egyezik halad szavunk a hold nevével is, valamint 

megy (menni) igénk népies mén alakja azonosul a Hold ősi Mén, Min, Mán nevével is. 

Említettem már a germánok ldun nevű időistennőjét. Viszont jár szavunk teljesen azonos a 

német Jahr (jár): esztendő, év szóval, míg a csehben értelem eltolódással jaro: tavasz, 

                                                             
54 Mely nemzetségek (vérségi kapcsolat) különösen pedig nemzeti/nemzetbéli (vérkeveredett kapcsolat) 
eredeztetésének próbálkozásai ugyan nem viszik- és sosem vitték előbbre az emberi tudást, műveltséget, 
magasabb szellemiséget. Az azonban nyomon követhető az emberi történetben, hogy a keveredések-, 
különösen az emberi osztálybéliek (gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – élvezkedő) ha 
anyagi/tárgyi/technikai/gazdasági fejlődést (?) eredményeztek is, de szellemi/lelki nemesedést sosem. A 
mára meghatározó többségben lévő ’élvezkedő’ meghatározottságú ember-milliárdok egykor, pl. az ’árja’ 
kutatási „ős kasztrendszerben” (amikor világviszonylatban persze még csak százezrekről, néhány millióról 
lehetett beszélni!) még osztályt sem képezett, hanem ha mind kaszton kívüli „sudra” egyfajta alantas 
’szolga’ volt. (Ez a ’szolga’ nem az a szolga, aki Isten lekötelezett, alázatos szolgája!!!) 
55 Jól látja M.A. hogy a kereszténység világméretű elterjedését követően -benne a középkori jászságot is 
értve- eredendően változtak meg a valódi- és a csinált/ál/hamis tudás ismérvei. 
56 Lásd; előző lábjegyzetet. 
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Viszont év szavunk teljesen azonos az olasz evo: kor szóval, míg idő szavunk meg azonos az 

olasz etá szóval, amely szinten kor jelentésű. Továbbá az idő jelentésű kor szavunk azonos 

a latin hora = idő szóval. Az idő is örökkön örökké halad mint az időmérő Hold is... 

 

... De térjünk vissza a jászokhoz. Mivel az eddig elmondottak talán az olvasót a jónok 

jász eredetéről még nem győzték eléggé meg, fölhozom az alábbiakat: Gyárfás István „A 

jászkunok története” című műve 1. kötete 298. oldalán olvashatjuk: „Ptolemaius a régi 

Pannóniában lakó népeket előszámlálván Sabaria (Szombathely) környékére Jassius 

(jássziusz) népet helyez. A magyar Nemzeti Múzeum Savariában azaz Szombathelyen kiásott 

római tégláján pedig ez olvasható: „Lucius Saveriensis Jon”. Ugyane tégláról már 1825-

ben, tehát több mint száz évvel ezelőtt, hazánk egyik nagy tudósa, a gyűlölködők által 

minden alap nélkül gúnyolt Horvát István is megjegyezte hogy, ha szombathelyi születésű 

(savariensis) volt e jón, akkor bizonyára nem volt görög, hanem jász. De Gyárfás írja még, 

többek között, ezt is: „Bizanti István (1694-ben) írja: »jas, Illuria része, lakói Játák; 

neveztetik Jonikának is.«” Továbbá ugyanezen újgörög grammatikust, Byzanti Istvánt, 

idézve írja még: „Mursa, városa Jóniának, építménye Adrianusnak” Tudvalévóleg Mursa 

(Murza) a mai Eszék római korbeli neve volt. Továbbá: ,,Egy római kövön, amely a régi 

Mursa, ma Eszék, várostól nem messze ásatott ki Kr. u. 192 év előtti időből való, ez áll: 

»Divo Comodo Respublíca Jasoru«.”. Fölhoz Gyárfás még több adatot is, de elég ennyi arra, 

hogy kétségtelenül kitűnjön miszerint jászok a Dunántúl és Szlavóniában is éltek, valamint 

hogy ők és földjük neveztettek úgy jász mint jón illetve Jónika- vagy Jónia-nak is57. De 

tudjuk még, hogy régen Erdélyben és Moldavában is éltek jászok. És íme; Gyárfás föl is 

hozza: „Várhely körül kiásott és Antoninus Pius korábul Kr. u. 40 év körűl való római 

kövön többek között ez áll: »pro saluta et felici Pont., Max. et Anniae Faustinae Aug. 

Coniugi C. Ood. VI., Praef. M. Dacorum Jassiorum hane statuam is Auroria numinibus« stb; 

másik görög, harmadik latin föliratú kövön: »Axius Aelianus Joníus« áll, melyekből 

kiderül, hogy Erdélyben avagy Moldovában Kr. u. 153-al laktak dák-jászok, és hogy a jonius 

a jassius-szal ugyanazon egy jász nemzet”. Hozzáteszem: Igaz ugyan hogy valaki azt is 

következtethetné, hogy itt csupán valamely nyilazókról van szó és hogy ezeket a rómaiak, 

az elnevezést a görögből szedve, adták volna a jonius nevet. De honnan szedték akkor az 

ennek csakis a magyar nyelvből magyarázható jász megfelelőjét? Görögül ugyanis io, iosz = 

nyil de nem íj. Ugyancsak görögül pedig ijon = nyilas vagy nyilazó. Azt is tudjuk jól, 

hogy a magyar jász népnév íjászt, íjast, de nem nyilazót, nem nyilast, hanem íjjal 

fölfegyverzettet jelent58; aminthogy azonban gyermekek avagy hozzá nemértő fölnőttek is 

gyakran az íjat nevezik tévesen „nyíl”-nak, ugyanúgy a görögök az ijo, ijosz szót az 

ősjászoktól átvették ugyan de tévesen alkalmazták a nyílra, mert viszont a görögben toxon  

                                                             
57 Egy vándorló, nagyállattartó, nomád nép felbukkanását legjobban adott kor klimatikus viszonyainak 
ismeretében lehetne tárgyilagosan értékelni. Alappal zárható ki olyan vidékeken való huzamos életük, ahol 
adott időszakban állattartó életformájuknak nem feleltek meg a környezeti viszonyok. (Pl. lovas nomád 
mongol ha kalandozott és hódított is ideig-óráig, örökkön csak a ma is ismert mongol vidéket lakja) 
Egy bölcs nemzetség, míg túl nem szaporodott (amivel bölcsessége is erős hanyatlásnak indult s 
megfordítva, bölcsessége hanyatlásával indult meg túlszaporodása!) Naphoz viszonyított földi életterét 
szűk határok között változtatta. Pl. az ős jász nagyjából mindig az É-i félteke 45. szélességi köre körül élt 
(sem túl É-ra, sem túl D-re), kb. +/- 5o-os mezőben, ami ezen 10o körüli sávban úgy 1.000-1.100 km 
szélességet tételezhet fel (szélességi fokok között 111 km van) 0 és 150 m tengerszint feletti magasságban 
(mai Jászság átlagban 87-95 m tengerszint feletti), azonos éghajlati-, földrajzi- és vízrajzi adottságok között, 
füves, ligetes -vizenyős- legelő területeken, tartósan meg nem telepedve. M.A. által sokszor hivatkozott 
jász vonatkozású területek, többségükben ezen kívül esnek. Moldova, Erdély -bár inkább a Román Alföld- 
Duna völgye, Dunántúl, Szlavónia ezen sávban terül el, míg úgy a Lengyel/Porosz, mint különösen pedig 
a Földközi-tengeri medence minden szempontból idegenek. 
Nem csak jász volt idegen (’filiszteus’) másutt, de jásztól is idegen (’filiszteus’) volt a más vidék. 
58 A jász és íj kapcsolat oly általánosan ismert és egybehangzóan elfogadott, hogy ahhoz hozzáfűzni való 
nem igen akad. 
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= íj és toxotesz = íjász, jász. Amely dolog meg azon gyanút kelti, hogy itt is téves görög 

szóalkalmazással van dolgunk, és hogy ezen tokszon szó tulajdonképpen tok értelmű kellett 

volna legyen, vagyis hogy azon tokot jelenthette amelyben az íjat avagy a nyilakat 

tartották. Tény hogy a nyilakat tartó tok neve a magyarban tegez, amely szónak régen 

tokoz, tokosz, mélyhangzós változata is létezhetett Többször láttuk már azt, hogy 

ősnyelvünkben ugyanazon szó igen csekély kiejtésbeli különbséggel más-más jelentésűvé 

válhatott. ... A régi írók a Duna-Tisza közében élt jászokat említve, írják, hogy főképp 

íjjal, nyíllal harcoltak, valamint a Trajánoszlopon ábrázolt jásziuszok vagy jazigok 

kezükben íjjal, nyíllal, fejükön sisakkal, a maguk és lovuk testén pedig pikkelypáncéllal 

tüntetvék föl. Ám hogy a szóban lévő íj és íjász szavunk nem származott a görögből hanem 

hogy a görög nyelv örökölte ezt az ősjónoktól azaz jászoktól, íjászoktól, bizonyítja 

az is, hogy a holdsarló amikor igen vékony: íjra hasonlít, – amiről föntebb már volt szó, 

márpedig a törökben aj = Hold, viszont a törökben, tatárban és ujgurban jej, jaj = íj 

amiből világosan kitűnik hogy nem a magyar, a török, a tatár és az ujgur nyelv (utóbbi egy 

régi török nyelvjárás) vette Hold és íj értelmű e szavait a görögből, hanem hogy 

megfordítva: a görög nyelv örökölte, de ezt már tévesen alkalmazva, io, iosz szavát Kréta 

szigete és a félsziget jász őslakóitól. Említettem már a jászok Jón vagy Jázon Holdistenét 

és hogy a holdkaraj íjhoz hasonlít, ami tehát a török aj = Hold és jaj = íj szóban is 

kifejeződik; de ez a görög nyelvben nem fejeződik ki Amihez tehető még az is, hogy a török 

regékben a megszemélyesített Hold neve Aj-kán = Hold-király = Hold-isten. 

 

A jászok pikkelypáncélzatát illetőleg, azt hiszem, 

hogy ennek római ábrázolása némelyütt kissé túlozott 

is, kissé regényessé (romantikussá) téve59, például 

ott ahol nem csak a harcos minden része ...hanem még 

a ló lába is, egészen patáig, sőt még farka töve is, 

pikkelyesnek tüntetve föl ... De nem is kívánható, 

hogy a Traján-oszlop domborműveit ... faragó művészek 

minden részietet a néprajztudós pontosságával 

dolgozták volna ki. Mégis az általunk már tudott 

dolgokat szem előtt tartva, meglepetve kell észre 

vegyük, hogy például ...nem csak ott látjuk ismét a 

„görög” azaz jász, arc élt (profilt) hanem még a 

teljesen borotvált arcú és jász szokás szerint 

hosszú, a hátra lefolyó hajat viselő harcosokat is. 

... Holott a germánok a római ábrázolatokon 

szakálasak. Igaz ugyan, hogy a rajzon a jász harcosok 

is szakálasak, de azt hiszem hogy a jászoknál olyan 

szokás volt, hogy nőtlen férfiaknak nem volt szabad 

szakálat, bajuszt növeszteniök, csak nőseknek, avagy 

csak miután apává lettek. Hogy azonban a jászoknál a 

lovak fejét is pikkelypáncél valóban borította, igen 

világosan látszik abból, hogy az állat szemei 

számára, hogy az láthasson, de szemei mégis védve 

legyenek, lukacskákkal ellátott dobozka volt a páncélzatba alkalmazva. ...  

 

... a páncélzat nincsen túlozva, regényesítve, hanem úgy van ábrázolva amilyen az 

valószínűleg a valóságban is volt. Figyelmet érdemel, hogy a kar fölső részén a páncélzat 

alól az Ing is ki látszik. E három alak gondosabb, pontosabb kidolgozott voltát az is 

mutatja, hogy az egyiknek balkarján karmantyú is van föltűntetve. Ennek célja az volt, 

hogy az alsókart az íj idegcsapásaitól védje. Az mindenesetre bizonyos, hogy a nagy 

                                                             
59 Némiképp derűre ad okot M.A. ezen megjegyzése, miközben egész munkásságán a túlzó képzet-
társítások, a regényesség, a romantikus felhang vonul végig. 
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Trajánoszlop több száz alakja 

kidolgozását ha tervét egy művész alkotta 

is – több szobrász kellett végezze, ezek 

meg természetesen nem dolgoztak mindenben 

egészen egyöntetűen.  

 

Valószínűnek tartom azt is hogy a jászok 

sem használtak kizárólag csak olyan 

halpikkelyszerű páncélt amilyet e Traján-

oszlopbeli domborműveken látunk, hanem 

olyat is amely – ahogy an azt már a 

kunokkal összefüggőlég leírtam – amely 

csupa rombuszalakból képeztetett, amint-

hogy ezen alak nem csupán a kunok 

szimbolikájában, hanem a jászokéban is 

szerepeit. Az ábrázolatokon nem látjuk 

itt ama fönt kiszélesedő jász sapkát, amelyet az egyiptomi domborművek mutatnak de nem is 

valószínű hogy minden jász törzs60, és még hozzá annyi ezredéven át, mindig egyforma 

viseletet használt Mindenesetre elég érdekesek a római domborműveken látható jász sisakok 

is. ...valamilyen hajlított szaru avagy fémpántokból készülhettek, ... vagy igen kemény 

bőrből vagy pedig réz- vagy vaslemezből, olyanféle képen ahogyan azt a besenyő sisakokról 

szólva már leírtam. Mindenesetre tény azonban, hogy ezen jász sisakok meglepően 

hasonlítanak az általam föntebb szintén már leirt és képekben is bemutatott azon magyar 

sisakokhoz, amilyeneket nálunk a harcosok még nehány századdal ezelőtt is viseltek és 

amilyeneket múzeumainkban ma is sokat láthatunk. Ilyen érdekes az A rajz sisakjai tetején 

lévő hegyes ék is. Láttuk, hogy hasonló hegyes ék volt a mongolok sisakja tetején is, mi 

pedig tudjuk, hogy az ék a rombolás jelképe lévén, ennélfogva jelképezhette a harcot, a 

harcost magát vagyis kún szóval; a katonát azaz a hatót, a ható erőt vagyis a hatalmat is. 

Tudjuk hogy régen a királyi hatalom jelképe is a hegyes ékekből álló korona volt. Viszont 

a tetején hegyes éket viselő sisak a német katonaságnál még nemrégen is általános volt, 

amit a németek bizonyára vagy a mongol sisakok ékjét vagy pedig a Trajánoszlop jász 

harcosok ábrázolatait látva, utánoztak volt. Föltételezhető mindenesetre az is, hogy tehát 

a hegyes ék61 a rombolás és a harc jelképeként nem csak a kunoknál hanem más őstörzseinknél 

is szerepelt. Azon tényből pedig, hogy a régebbi német katonaság sisakéke oldala nem 

egyenes hanem kissé homorú, vagyis tehát jász vonal ritmusú volt, ebből az is 

                                                             
60 Fontos kapcsolódási pontok: a család – nagycsalád – nemzetség – törzs, melyekben meghatározó 
részben a vérségi rokonság, részben a közös Ős(ök)re visszavezetett származás. Törzsek „szövetsége” már 
túl van vérségi rokonságon, jellemzően anyagi/testi érdekviszonyok által -gyakorta tudatosan- kialakított 
együttműködés, ami azután megteremti maga magát, mitológiájával, vallásával, történelmével s onnantól a 
„teremtett” kategória (meg)vallása lehet nemzethez való tartozás kritériuma. Aki nem fogadja el ezen 
„megállapodásokat” hatalmi erővel kikényszerített viszonyokat az a közbeszédben (is) nemzet-idegen, 
idegen-szívű, stb.  
Nem ritkaság, hogy fölvett-, vélt képzetekhez igazítanak hitt-, vallott ősiséget. Így a sosemvolt keresztény 
ős jász, vagy akár ős magyar odáig csavarint(hat)ja múltbamerengését, hogy zsidó a jászból fejlődött, vagy 

hogy Jézus Szegeden gyerekeskedett, meg mindenek forrása a magyar…   
Gyárfás István: Jász-Kunok története írásából:  ”Egy boldogabb kor borongós emlékéből származik talán 
az emberben azon hajlam, azon vágy, melynél fogva múlékony napi életét, őseinek életével az idők 
kezdetéig összekötni törekszik” 
61 Katonai/harci sisakokon feltűnt hegyes ék, ugyan nem csak a föveg palástelemeinek praktikus összefogó 
felső zárása, dísze, de közelharcban úgy leszegett-, előre-, mint hátra csapott fejjel életveszélyes fegyver is, 
minden mitikus, vagy jelképes fogalmon kívül. Ahogy egy jól irányzott lefejeléssel, ellen orrának 
koponyába roppantásával azonnali halál idézhető el, képzelhető, hogy egy hegyes ék fejnek erejével másba 
erőltetésével míly hatékony hadi készség érhető el.  



- 36 - 

 

következtethető, hogy a Traján-oszlop jász harcosai sisakján ábrázol vagy, vagy pedig régi 

mongol sisakokon ilyen ék is látható volt és tehát épen ez utánoztatott. Tény egyébként, 

hogy ugyanilyen sisakék régebben az angol katonaság sisakjain is megvolt, kérdés marad 

tehát hogy ezt az angolok a németektől vették-e át, avagy a németek az angoloktól? 

 

Végül kiemelem itt még egyszer azon föntebb is már szóvá tett oly föltűnő különbséget, 

amely a Traján-oszlop ábrázolatai szerint a pikkelypáncélos, sisakos, karmantyús jász 

harcosok öltözete fejlettsége és az ugyanotti ábrázolatok germán harcosai öltözete 

gyarlósága között látható ... ami kétségtelenné teszi azt is, hogy tehát a jászok 

műveltsége is a germánokénál azon időkben sokkal fejlettebb volt. Amit egyébként az is 

kétségtelenné tesz, hogy a rómaiak a jászokat soha teljesen legyőzni, sem földüket, a 

Duna-Tisza közét, elfoglalni nem bírták és hogy ennélfogva e földterület, bár három 

oldalról az óriási és oly hatalmas római birodalom által körülvéve, de mindvégig, a római 

hatalom hanyatlásáig leigázatlan és szabad maradott62. Igaz ugyan hogy a rómaiaknak e 

terület legdélibb részére behatolniok sikerült volt, de itteni uralmuk igen rövid ideig 

tartott. Ez időben készültek az úgynevezett „római sáncok”, de amelyek alkata tanúsága 

szerint, ezeket nem a rómaiak ásták hanem a jászok a rómaiak ellen. 

 

... Bár jászaink nevét fordították néha latinul sagittariusra, azaz nyilazóra, mivel a 

magyarban a jász névnek valóban volt íjász, vagyis tehát nyilazó értelme is és a jászok 

tényleg kiváló nyilazó harcosok is voltak, és, amint azt a Traján-oszlop domborművein is 

ábrázolva látjuk (a fönti B rajz) vágtató lóról hátrafelé is tudtak nyilazni, de már a 

palesztinai filiszteusok neve ily értelmére kevés utalást találunk. Pedig a régi zsidók a 

filiszteusok nevét pelistim-nek is szokták volt írni. És íme, a görög belone, belosz = 

nyíl, tű, hajító dárda, a francia fléche (flésé) , a német Pfeil (eredetileg; péjl) = 

nyíl, hangtanilag a pilistim névvel azonos, sőt az olasz freccia (freccsa) = nyíl is ide 

sorolható, annak dacára is, hogy ez már kemény r-hangos kiejtésű szó. Mi több, a régi 

zsidók – például Mózes; Genesis, XV. 16-21. – a filiszteusokat hamorim = nyilazó, 

dárdavető néven is szokták volt nevezni, az pedig hogy a filiszteusok kiváló nyilazók 

voltak, némelyütt a Bibliában is megemlítve Ezen hamorim nevet latin szövegekben amoreus-

ra változtatva találjuk és a filiszteussal nem azonos népnek tartják, attól eltekintve, 

hogy némelyek úgy ezeket mint az amoritákat is, szőke voltuk miatt, árja63 népeknek vélik, 

míg mások mindkét népet, szőke voltuk ellenére is, sémitáknak tartják. A zsidó szövegekből 

azonban e két nép azonos volta eléggé kitűnik, vagyis annyi mindenesetre, hogy ezen 

hamarimek avagy amoreusok legföljebb ha a több törzsből álló filiszteusok valamely 

különösen kiváló nyilazó törzse voltak. 

Hogy viszont sem árják, sem sémiták nem voltak, hanem fajunkbeli jászok, ezt, azt hiszem, 

kétségtelenné tehetem Hogy a filiszteusok szőkék64 és kékszeműek voltak, ezt adatai alapján 

a tudós angol Sayce mutatta ki. (Lássad; A. H. Sayce; „The Races of the Old Testament”II. 

Edit. London, 1893. és „The Hittites, the story of a forgotten Empire.” III. Edit. 

London, 1903.). 

                                                             
62 Meg kell jegyezni, hogy a római gondolkodás -minden gyarlósága mellett- ugyancsak praktikus-, 
eredményorientált- és haszonelvű volt. Mit kezdjen egy örökkön ingoványban-, ártérben süppedő, 
járhatatlan, római észjárásnak haszontalan területnek akár elfoglalásával, akár birtoklásával, jó Pannónia 
természeti gazdagságával, kereskedelmi felvonulási területével, vagy Dácia aranya, sója, fája s más 
kincseivel szemben? 
63 Az ’árja’ (~ társadalmi elit, de az ’idegen’ értelmet is hordozza) vagy ’árja nép(ek)’ (legújabb nézetek 
szerint etnikum-, nép szinten nem értelmezhető!) kifejezés sem visz bennünket kisebb erdőbe, mint akár a 
’filiszteus’. Megfejtésén régóta sok „tudós” elme fáradozik, azonban tézisek vitáján kívül, hatalmi szóval ki 
nem kiáltott „igazság” ha nem győzedelmeskedik. 
64 Jászok szőkesége s kékszeműsége annyira egyértelmű, mint bajuszosságuk, kopaszságuk, vagy 
hajasságuk, karcsúságuk, vagy zömökségük, délcegségük, vagy köpcösségük és így tovább. 
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Mégis a tudósok a filiszteus név nyilazó értelmét vagy nem veszik észre vagypedig teljesen 

figyelmen kívül hagyják és ezek nevét következetesen – habár igen helyesen és joggal! 

– csak vándor, elköltözött, bolyongó értelműnek magyarázzák. Azért teszik pedig ezt 

helyesen és joggal mert e névnek ilyen értelme is valóban volt. Mi azonban már többször 

említettük, hogy ősnyelvünk szavainak és így az abban előforduló neveknek is, csekély 

kiejtésbeli különbséggel, más-más értelme is lehetett65, ami szükségszerűen következett 

abból, hogy őstörzseink más-más dolgokat is szerettek a saját kultuszukbeli 

szócsoportjukba tartozó szavakkal megnevezni, aminek természetes következménye lettek a 

különböző jelentésű de hasonlóhangzású szavak. 

 

Láttuk már hogy az ló, ion, Jón, Jázon szavaknak és neveknek szintén volt, a nyilazás 

értelmén kívül még bolygó, bolyongó66, utazó vándorló azaz jázó, ijázó = járó értelme is. 

Az 

olaszban ma is ire (íre) = menni, járni; a régibb olaszban ivano, ito (ivano, ito) = 

mentek, ment, viszont a németben irren = tévelyegni, bolyongani. A szlávban is icsi vagy 

ityi = menni, ide = megy. Világos tehát hogy mind e szavak a magyar idő szóval vannak 

közvetlen összefüggésben, illetve hogy a magyarban is kellett léteznie egy i tövű és 

haladást jelentő szónak, de amelynek mai nyelvünkben már csak nyomaira találunk, például 

az olyan szavakban mint iram, iramodik, ironga, irongál, illan, iszkol, amelyek gyors 

haladást, futást, csúszást jelentenek, aminthogy ironga népünknél a korcsolyát jelenti de 

amely régen még csontból készült. Tudjuk azt is, hogy a görög regében a tehénné 

változtatott Ió vagy Ijó, egy Hera istennő által küldött bögöly által űzve szüntelenül 

bolyong, fut. Hogy e tehén nem más mint a nőként megszemélyesített örökké haladó Hold, ez 

a mythologusok előtt eléggé ismeretes, amihez azonban hová teszem, hogy ezen ló avagy Jó 

szó ősnyelvünkben egyaránt jelentett tehenet mint juhot is és hogy megvolt jó, jú és i 

vagy ji alakban is, amely jó kiejtésből származott a szanszkrit gó = tehén szó is. An 

pedig szintén tudjuk hogy a jú, mivel örökké vándorol, a vándorlás és a Holdjelképévé is 

lett. A görög rege szerint Jó egy szintén regebeli Jázosz leánya volt, aki bizonyára 

azonosítható Jázonnal, viszont a Jázosz név utal arra, hogy ezen egész ló-reg.; is 

tulajdonképpen jász eredetű. 

A filiszteusok nevét tehát általában úgy régebben mint újabban – és tehát helyesen 

vándorlónak, bolyongónak értelmezték és értelmezik. A Biblia görög és latin fordításaiban 

is nevüket allophylus, allenigena szóval írják, amely elnevezések értelme: vándor, 

elköltözött, idegen. Úgyhogy például 1706-ban Hiller Máté: („Onomastícum sacrum.” 

Tübingen, 1706. 4 279-80, 905-6. oldal) a filiszteusok nevét, akikről egyébként 

Palesztina neve is származik, a héber pelistim szóból magyarázva, amely szó = exules, 

peregrinus, azaz tehát: száműzött, vándorló. Amely magyarázat igen helyes is és még azzal 

is megtoldható, hogy a filiszteusok, amint erről már írtam, valóban Kréta szigetéről, a 

görögök oda történt betörése miatt menekültek volt Palesztinába. Össze is vetik a tudósok 

a filiszteus vagy filisztinus valamint a Palesztina nevet is a héber peiistim és etiop 

paias, faias szavakkal, amelyek szintén vándorló, vándor jelentésűek, de amihez hozzá kell 

tennem még a görög pianao és a szerbhorvát bluditi szavakat, amelyek szintén bolyongás 

értelműek és a fönti szavaktól csak abban különböznek hogy az árja nyelvszokás belőlük az 

első magánhangzót kihagyta. A planao görög szóból származó planeta szót mi is bolygó-nak 

fordítjuk, amely szavunkban azonban az első magánhangzó is megvan. ... 

 

                                                             
65 Így hát csupán nyelvelemzési, de akár küllembéli hasonlatosságokra visszavezethető messzemenő 
következtetések levonása sem mentes az óvatos tárgyilagosságtól. 
Ezúton is elnézést kérve M.A.-tól abbéli bevezető ígéret mellőzéséért, miszerint különösebb kritikai él 
nélkül kerülnek megfogalmazásra jelen lábjegyzetek, de a gondolat szabadsága alapján csak megengedtetik 
a másként való látás(mód) is.  
66 A bolyongás nem csupán szükség-, vagy kedvtelés szerű helyváltoztatást enged feltételezni, de erősen 
utal az állandó letelepedés mellőzésére is. 
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... Csakhogy mindezen héber, etióp, görög, szláv, magyar: bolyongást jelentő szavak, 

amelyekhez még az olasz pellegrino = vándor szó is hozzátehető, sokkal régibb eredetűek a 

jászok Kréta szigetéről Palesztinába költözésénél is, mivel ezek már fajunk ősnyelvében is 

meglévén, innen kerültek a más, későbben keletkezett nyelvekbe. Láttuk hogy a regebeli Jón 

vagy Jázon neve értelme is már járó, menő, utazó, bolyongó volt, amely regebeli személy 

tulajdonképpen a megszemélyesített Hold: a planeta, a bolygó, bolyongó, utazó égitest, 

amely az Ég végtelen tengerében utazik, aminthogy a regebeli Jázon is a tengeren messze 

hajózó hős, azaz a jászok mondai ősapja, a Hold istensége67, aki hajója is képzeltetett 

holdkaraj alakúnak; azt pedig már szintén mondottuk, hogy a jászok ősrégi időkben, az 

Alföldünket egykor borított tengeren is már hajózó és halászó nép voltak, a kivándorlott 

jászoknak Kréta szigetéről Palesztinába költözésénél ezredévekkel régibb időkben tehát. 

Azonban, ha mégis a régiek, sőt az újabb tudósok is a filiszteusok nevét állandóan 

vándornak, bolyongónak tartották, magyarázzák, holott a jászok neve nálunk úgy régebben 

mint ma csakis íjásznak avagy nyilazónak magyaráztatott és magyaráztatik, honnan vették 

tehát összes régebbi magyar de latin nyelvű irományaink, okirataink azt, hogy jászainkat 

következetesen mégis filiszteusoknak és nem sagittariusoknak nevezték, holott a jászok 

valóban kiváló íjászok voltak és még nevük is magyarul ezt jelentőnek volt elfogadva? 

Szerintem ezt onnan vették, hogy a magyarság között, és mindenesetre főkép a jászság 

között avagy legalábbis ennek műveltebb elemei között, régebben igen is élt még annak 

hagyománya, hogy ama, messze szigetekre és Palesztina partjaira elköltözött és a Bibliában 

is szerepelő nemzet, igen régi időkben kivándorolt jászokból állott, amely hagyomány tehát 

a jászok között kétségtelenül még kereszténység előtti időkből maradott volt meg, sőt emez 

az őshazában maradott jászok és a kivándorlottak között némi összeköttetés is, talán 

ezredévekig is, még megmaradott volt. Amit azért is és annyival is inkább 

föltételezhetünk, hogy, amint már megsejtettük őseinknek, avagy legalábbis ezek 

táltosainak, olyan szellemi képességeik is voltak, amelyek segítségévei egymástói ezer meg 

ezer mértföldnyi távolban élő egyének is egymással érintkezni voltak szellemileg képesek, 

minden anyagi összeköttetés nélkül is68. 

Azon hagyomány tehát hogy ama palesztinai filiszteusok is jászok voltak, nálunk csak a 

kereszténységben kezdett mindinkább elhomályosulni, majd nehány század előtt feledésbe is 

ment. E feledésnek szerintem két oka is volt, éspedig elsősorban is a keresztény 

vallásosság, azért mert a Biblia szerint a filiszteusok „Isten kiválasztott népének”69 

ellenségei voltak, vagyis tehát egy „gonosz pogány nemzet”. E fölfogás természetes 

következménye lőn azután, hogy a kereszténnyé lett jászok mind kevésbé szerették a 

filisztéusokkali rokon voltukat hangoztatni sőt ezt mindinkább szerették elhallgatni70, 

valamint ha ezt valaki említette is, ez említést sértőnek, gúnynak kezdték fölfogni, 

úgyhogy ilyképpen őket nem jász magyarok megbántani nem akarván, a dolog végkép el is 

                                                             
67 A védikus -tudás- alapú gondolat, miként az ős jász is, a Holdat női jellegűnek tartja, míg a Napot férfi 
jellegűnek. (Lásd még 29. lábjegyzetben) Az adó, kiáramló, saját fényű, örökkön teljes Nap, nem 
tévesztendő össze a visszfénytől ragyogó, időről-időre fogyó-, majd telő Hold önfény-nélküliségével. 
Mindebből eredően a Hold Isten(ség) ős-apaisága nem értelmezhető. 
68 Magas műveltségű-, miként a jász ősök is -nem összehalmozott tárgyi tudású- személyek s azoknak akár 
nemzetsége is régóta- és sok évezreden át birtokosa volt az eszközök nélküli táv kommunikációnak, 
pusztán szellemi síkon. (Egy húron pendültek, azonos rezgéssel/ben/ éltek, önmagukkal-, egymással- és 
környezettel harmóniában) 
69 Miként mindenki más, minden nemzetség- s azok halmazai is különbözőek s mivel ok nélkül semmi nem 
létezhet, valamifajta kiválasztottság, külön-, egyedi sajátosság, „küldetés” mindenkiben és minden 
nemzetségben s azok halmazában fellelhető.  
Ahogy a jász a valódi tudás őrzője (lásd: Bizalmas Tanítás), továbbvivője, úgy a zsidó az Isten által 
elrendelt/elrendezett soron lévő (Kali jugai) szellemi- és erkölcsi hanyatlás zászlóvivője.  
70 Ahogy valódi tudással rendelkező, józan szellemi ember békével vállalja azt, hogy nem normális 
(normális ~ aktuálisan uralkodó, közösségi szinten elfogadott és/vagy kierőszakolt normák követése) úgy 
jász is vállalhatja ’idegen’-ségét. Legyen a jász mindig tisztes magyar állampolgár és független, szabad jász. 
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felejtődött. A feledésbe menés másik oka a magyarságnak osztrák igába jutása volt. 

Leigázott nép önérzete már amúgy is csökken, az uralkodóé- és másokat leigázóké pedig 

növekedik. De ezen kívül a leigázó hatalomnak érdekében állott a magyarságnak ártani, 

azt irtani, nehogy az megerősödvén, az igát lerázza és a minden természeti kincsben oly 

gazdag hazája földét idegenek által kihasználni többé ne engedje. Ezért az uralkodó idegen 

hatalom minden lehetőt elkövetett a magyarság önérzete és lelki ereje aláásására is71. 

Vagyis olyasmi, hogy egy oly régi, hatalmas és művelt nép amilyen a filiszteus volt, amely 

egy ideig még Isten kiválasztott népe fölött, a zsidók fölött is uralkodni volt képes, ez 

a magyarság egyik ágának kivándorlott része volt, ilyesmi a magyarságot leigázó hatalomnak 

kellemetlen dolog volt. Ilyesmi tudatát tehát a magyarságból ki kellett irtani, amihez 

egyik igen alkalmas eszköz volt, amint láttuk, a vallásosság is, de rendeletileg is meg 

lehetett tiltani a jászokat okiratokban filiszteusoknak nevezni. Eltekintve pedig 

mindettől, az öntelt tudákosság, különösen nemmagyaroknál, a hatalommal egyetértve, sőt 

ezáltal pártfogolva és előmozdítva, az ilyesmit következetesen gúny tárgyává is tette, 

aminthogy fiatal koromban nemegyszer, ha például Gyárfás „A jász-kunok története” című 

megbecsülhetlen értékű, hatalmas terjedelmű, nagy művére hivatkozva – amelyben a jászok és 

filisztéusok azonos volta szintén bizonyítva – ez azonosságot említettem, ilyenféle 

válaszokat kaptam: „Ugyan! Mi köze lehetett volna egy a belső-ázsiai pusztákról bejött 

műveletlen, nomád keverék népnek a filiszteusokhoz!?”Úgyhogy ma már nemsokára 200 éve 

lesz annak hogy Horvát István írta: „A jászokat a régiségek philistaiusoknak nevezik.” 

Alább pedig: ,,1741. évtől fogva, mintha a philisztaeusok akár kivesztek, akár hazánkból 

kiköltöztek volna, egyszerre megszakad a philistaeus név sora, anélkül, hogy legkisebb 

okát adhatnók”. Én azonban, azt hiszem, az okokat is megállapítottam, amelyek között 

pedig a leghathatósabb épen egy titkos császári rendelet lehetett. 

Gyárfás István valamint Horvát István is, régi okiratokból több adatot hoznak föl, 

amelyekben jászaink filiszteusoknak neveztetnek. ... érdemes azonban a fönti írók nyomán 

fölhoznom még nehány adatot affelől, hogy nálunk régen viszont a filiszteusok nevét, annak 

dacára is hogy ez „vándor”- nak értelmeztetett, mégis következetesen „jász”-nak 

fordították volt: „a Révai Codexben többek között mondatik: »mikoron azért kibocsátta 

volna pharao az népet, nem hozá által őket az Úr az Yazoknak földén« stb., »elvesznek a 

jászoknak maradéki. « Alább: »Úrnak igéje ti reátok kanaoni Jászoknak földő.«” Gyárfás 

(említett műve, 288 old.) megjegyezi: „a »jász« fordításnak az eredeti héber szövegben 

mindenütt pelistim, a vulgatában philistin szó felel meg. A XVI. sz. debreceni legendában 

Dávíd király életében olvashatni: »mikoron a jászok a zsidókra hadakoznának, és a Goliád 

óriás« stb., alább: »kit hallvan a Saol király, hogy ezután a jászokat elverték volna. « 

Alabb: »fiával Jonatással egyetömbe a Geiboénak hegyén a jászok hadába megölették« Alább: 

»Szent Dávidnak mindönkoron hada vala a jászokkal.«,” Volna ilyen is még több is, de 

teljesen elég ennyi is. Végül a már elmondottakhoz tehető még hogy a Magyarország 

területén élt ősjászok is neveztettek metanoszta jaszoknak, amely görög szóértelme 

szintén, költözködő és vándor értelmű. Szerintem ez elnevezés azonban nem azt jelenti 

hogy, amint azt némelyek vélik, hogy ezek valahonnan messziről jöttek volna Duna-Tisza 

közi hazájokba, hanem ez csak valamely saját elnevezésük fordítása, amely elnevezés pedig 

náluk mythologiai vonatkozású lehetett és tulajdonképpen mythikus ősapjuk és Holdistenük, 

az utazó, hajózó Jázon (= járó, hajózó) nevére vezetendő vissza. Így sejtem azt is hogy a 

rómaiak által gyakran használt jazig vagy jazyg név alakban is az -ig .vagy -üg végzés is 

vagy a magyar ük = ősapa szónak felel meg, vagy pedig a magyar -ak, -ek, -ik többes számot 

jelező rag. Említettem, hogy például a besenyők szláv pecseneg nevében is az -eg végzés a 

magyar -ők többesszámot jelentő ragra vezetendő vissza: besenyők. 

Ismerjük a Bibliából a zsidók papjai és profétái örökös panaszait és fenyegetődzéseit a 

nép ellen, sőt még a királyok, mint például Salamon ellen is, hogy ezek a „pogányokkal”, 

                                                             
71 Történhetett az elmúlt ezredévekben bármi hányattatása jásznak, (be)olvaszthatták, összemoshatták 

bármely nációval, nyelvét- s ősi kultúráját is elhagyva, benső erejéből eredő jász öntudatát soha el nem 
veszíti. Aktuális hatalmak tehettek bármikor bármit, jász az mindig jász maradt. 
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azaz tehát Palesztina vagy Kanaán őslakóival nem csak összeházasodnak, hanem ezek 

szokásait is követik, istenségeiket imádják, ezeknek szobrokat, oltárokat állítanak és 

nekik áldoznak is. Hogy pedig ezen „pogányok” az egész zsidóság kialakulására mily nagy 

befolyással lehettek, kitűnik a következőkből: Az „Izrael” név maga sem más mint valamely 

filiszteus törzs neve, vagyis a baszk nyelvben máig fönnmaradott lzara = Csillag szó alig 

elváltozott alakja s amely szintén Csillag értelemmel bizonyára a jászok nyelvében is 

megvolt, amely szó etimonja a magyar izzik = fénylik, ragyog, valamint izink = szikra és 

kicsi. Mindez tehát azt jelenti, hogy miként például a bolgárok is, habár elszlávosodtak, 

de a bolgár nevet nemzeti nevükként mégis megtartottak. Ugyanígy tehát a zsidók is 

valamely jász törzs izra vagy zara nevét tartották meg. Tudjuk, hogy az él avagy éli szó a 

sémiben isten értelmű volt de tudjuk azt is hogy Isten a régi magyarban, például a majd 

ezer éves Halotti Beszédben is, Éleve = eleven, élő = Isten és aminthogy népünk ma is 

használja még az „Élő Isten”avagy „az Eleven Isten” szólást. Láttuk föntebb azt is hogy 

a jászok neve létezett régen ját, jád és júd alakban is. Úgyhogy eszerint nem is lehet 

kétséges hogy a zsidók Juda nevű törzse sem más mint a jászok, azaz filiszteusok valamely 

elzsidósodott és a Mózes-vallásra tért törzse volt. Láttuk azt is, hogy a jésítés, 

különösen a szavak elején, a jászok beszéde egyik jellegzetessége volt, ami a moldovai 

csángók jász eredetű része beszédében ma is megvan, de ami megvan a jász név kezdő j 

hangjában is, habár észre vehettük hogy ugyane név ejthető volt jésítés nélkül is ász, 

isz, úz alakban is, aminthogy Erdélyben ma is van Úzon nevű folyóvíz és helység. ... 

 

...a bolygás, bolyongás a jászokkal menyire összefüggésben van, mi már tudjuk. Azt is 

tudjuk már, hogy jász jésítés révén e nevet akar Jahasverosnak is számíthatjuk, amihez 

pedig hozzáteendő, hogy a szlávban jehat, jahat főkép utazást jelent, bár van lovaglás 

értelme is… 

  

...Ha mármost az Ahas-névrészt Jahas-nak értelmezzük vagyis annak neve részeül aki a 

jászok Jaas nevű istenségét ... 

 

... Tudjuk azt is, hogy igen kezdetleges, avagy szellemileg igen alacsony és romlott 

színvonalra hanyatlott népek, bálványaikat, bár imádják de ha, bár szerintük ezek azt 

megtehetnék, mégis a kívánságokat sehogy sem teljesítik, akkor meg is verik. Természetes, 

hogy ilyesmi magas szellemi színvonalon álló népeknél, amilyenek mar ősidők óta a jászok 

voltak, nem lehetséges, de fönnmaradhatott regében olyasmi, hogy „volt egyszer egy gonosz 

ember aki az Istent, amikor ez a Földön járt, megütötte, de amiért meg is bűnhődött”. Sőt 

kerülhetett ilyesmi valamely félvad néptől is, átvétel útján, fejlettebb nép 

regevilágába.” 

 

 
 

 

A Magyar Adorján által fölhasznált irodalom kivonatos jegyzéke Jászok (252-391. oldal) 
 
Forum Jazigorum, Forum Philistinorum = Jászvásár a régi okiratokon. 
Ethnographia 1931. 29. o. Jász területek: Ormánság és a Porosz és Lengyelország közötti jazving, 
vagy jasko nép. A poroszországi német nyelv is „j”-ző -elgermánosodott jászokat kell ott is sejteni 
Tacitus: germániai „osi” nép, meiy pannoniai nyelven beszél. Uz, uzon = jász. 
Gyárfás István: „A jász-kunok története”. Kecskemét, 1873. 1. (283. o.) Kréta jász terület. 
Libia jász terület: Kaftor név alatt Kréta -innen menekültek Libiába. Jeremiás 47:4. 
Hitzig: „Urgeschichte und Mythologie der Philister”. Leipzig 1845. 14. old. 
Renan Ernest: „Geschichte des Volkes Israel”. Berlin, 1844. 
Tacitus: Hist. V Filisteusokat Jud-nek is hívják. 
Giovanni Lucio Fraguriense – Istriát istrok lakták, fekete ruhát viseltek gyász miatt. Az Adria régi 
neve Ion-tenger volt. A mai Zára neve régen Jadera, ill. Jasera, ettől délre Issa, ill. L’lssa, 
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görögök űzik őket Palestinába, innen Argolis, Attica, s kisÁzsia nyugati partját telepítik be. A 
helyben maradt besenyő és jász kézművesek munkája a híressé vált görög művészet 
(Propyläen: „Kunstgeschichte -Kunst des Alten Orients”147.0.). Harcias népek, mint a görögök, 
művészetet, munkát nem szeretik, arra képtelenek. 
Kővári László: Történelmi regék – Kolozsvár, 1857. „Az ördögök végromlása” c. rege a (berlini 
múzeum) neandertaloid ember-koponyához hasonló nép romlását írja le. 
Kis Ázsia-i Jónia neve: Sinus Jassicus, vagy Sinus Issikus (Livius: Hist.). 
Strabon: Attica hívatott Jónia és Jász néven is. 
Gyárfás István: „Jász kunok története”. 1298. o. Ptolemaeus Sabariába „Jassius” népet helyez. 
Magyar Nemzeti Múzeum római téglája: „Lucius Savariensis Jon.” 
Byzanti István 1694 „Jas, Illuria része, lakói Játák; neveztetik Jonikának is.” Mursa, városa 
Jonikának, építménye Adriánusnak. 
Gyárfás: „Egy római kövön, mely a régi Mursa, ma Eszék várostól nem messze ásatott ki, s Kr. u. 192 
év előtti időből való, ez áll: „Divo Comodo Respubiica Jasoru”. 
Gyárfás: Kr u 140-ben Dák Jászok (Dacorum Jassiorum), ill. Kr. u. 153 -ban ezeket ion-nak is 
nevezték. 
Biblia: említi a jászokat pelistim-nek + Genesis XV,16-21 Hamorim = nyilazó = amoreus néven is. 
Sayce: Races of the Old Testament II. Edit. London 1893 és „Hittites, the Story of a forgotten 
empire” III. Edit. London, 1903. a jászokat szőke, kékszemű népnek mondja. 
Jász nép név „j”-sítés nélkül: Ász, Uz, Isz. Erdélyben: Uzon folyó és helység. Filisztiában: 
Aszdod, Aszkalon, Jeriko, Gaza, Jordan. 
Horger Antal: Csángó Népmesék, Bp. 1908 Barlang = Jászó, Csolnak = Jászoj. 
Meyer Lexicon: a Ion nyelvjárást jasz-nak nevezték. 
Karl Ritter „Die Vorhalle Europäischer Völkergeschichten”. Berlin 1820. 86 és 870 Kronos régébbi 
neve Kor és Koros volt („Der alte Kor”...) és azonosítja a latin hara szóval, de elhallgatja a 
magyar kor szócsoportot. Hogy ezen összefüggésekre az idegenek figyelme nem lett felhíva, a magyarok 
az okai, akik nem merték vagy nem akarták ezen összefüggéseket észrevenni az ázsiázós tévtan miatt. 
Hiller Máté: „Onomasticum Sacrum”. Tübingen 1706. 4 279-80, 905-6 o. „Ipsi autem Caphtoraei et sua 
et deorum nomina ab exilio ducentes vocati sunt Peiischtim = exules Amos 9:7 et Kerethim, e patria 
sua, Caphtore scilicet, exisi Ezechielis 25:16 Sophoniae 2:5. Samuel 30:14 Prius enim vocabulum 
Pelescheth regionis occupatae vocabulo derivatum radicem habet palasch, quae respondet aethiopico 
verba phalasa, idest migrare, peregrinari, unde flexum tephlasa, incertis sedibus vagatus est.” 
Régi latin nyelvű magyarokiratok ajászokat rendszerint a filiszteus szóval fordítja. Gyártás István 
és Horvát István ezeket mind bizonyítja. PI.: 1357-ből, Nagy Lajos korából származó irat: Quod cum 
inter Ladislaum leustachii, filii Marceiii de genere Wrs (Örs) Vaivodae Philistinorum ab una et 
inter Dominum... stb. 1395 Zsigmond korából: „Fidelibus suis nobilibus viris Emerico filio Alba, 
officiali per magnificum virum Franconeum supremum thesaurarium nostrum inter Philisticos seu 
Jassones constituto, item magistro.Thomae, filii Georgiu de Domoszlo, ac Stephano filio Ugrini 
salutem et graciam. In person is Philistaeorum seu Jassonum universorum in descensu vocato 
commorantium nostrae graviter conquestum est Maiestati, quomodo Philistaei seu Jassones nostri in 
descensu Négyszállás noncupato residentes.” Zsigmond 1427 -i oki. „Pohárnik de Berzevicze 
Philistaeorum regalium comes...” 
Rodenwaldt Kréta bukása görög munka.A Magyar Nemzet Története Bp. 1898. V. 594. o. és VI. 98. o. 
-a négyszögletes jász kalap = görög petazos = jezsuiták kalapja és talárja. 
Ivor Lissner: „Film und Frau”. 1960. XII. 12. „Ratzelhafte 
Kulturern” – a krétai és ugariti művészet azonossága. 
Minden kultúra alapja az ős Kanaan-i. Traján oszlopa: a jászok pikkelyes páncélban. 
Károly Gáspár Sámuel 1. XVII. Goliát, aki filisteus, halhéj páncélba volt öltözve. Plankarpin 
szerzetes (IV. Ince küldte a kunokhoz) szerint a XIII. sz.-ban is khamnak hívták az Istent Kánaán 
őslakóinak Kána nevű ősével azonos. Van Kamor alakja is. Kám = Hunor + Magor, szómegfordítás... 

 
Összeállította: Tomory Zoltánné 
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