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Jász ősiség 
 

JÁSZ ↔ ÁSZI ↔ JAS ↔ AS 
 
1 „nomen est omen” - „a név intő jel”. Szó szerinti fordításban: „a név végzet”. Más 
megközelítésben „nevedben a sorsod”. 
 
Nézzük -a hivatalos tudományon kívül eső- módszerek segítségével az alcímben szereplő neveket: 
Jász, Ászi, Jas illetve As. A két elöl álló és az utolsó egy-egy nép megnevezése, míg a Jas egy 
nemzetséget jelöl. Nevek. A sorrend nem önkényes, a kétirányú nyilak pedig arra utalnak, hogy 
balról jobbra haladunk a múltba, míg jobbról balra a múltból a jelen felé. (A balról jobbra forgató 
pozitív, míg a jobbról balra forgató negatív!) 
 

Az As nép a mai jászok őse. Letelepülten, 
magas civilizációs szinten, a Turáni alföld DK-i 
kiszögelésében, a Hindukus hegység ÉNY-i 
lábánál éltek. A mai türkmén-üzbég-tadzsik-
afgán határ-vidéken. Az Amu-darja folyó 
környékén (amit a hindu Vaju Purána és a 
Matszja Purána Csaksu néven említett – 
görögül Oxusz). Kiterjedt vallási, politikai és 
gazdasági kapcsolatokkal úgy az ősi 
Mezopotám, mint az Ind társadalmakkal, 
egészen az ie. 3.102 február 8.-án2 Új-Delhitől 
ÉNY-ra fekvő, tizennyolc napig tartó Kuru 
mezei csata kitöréséig, amelyben, valamennyi 
As (ős-jász) harcos- és vezető elesett. 

 

                                                
1 A tudományos vizsgálatok széleskörűek, mélyek, alaposak, de írott- és tárgyi emlékek nélkül, azok vizsgálatainak 
hiányában minden felvetést -mint tudománytalant- elutasítanak. Teszi a tudomány mindezt akkor is, amikor a 
semminél szinte bármi többet segítene, akár a „babonaság” is (ahogy azt a modern tudomány, mint rajta kívülit; e 
gyűjtőnév alá von). Holott sok „tudományos” gondolat, -tézis, -elmélet került az idők során megcáfolásra, különösen 
az őstörténet-kutatás terén.    
A „babonaság” sorába került -bár századok, gyakorta évezredek óta megtapasztalt és a tudományosnál sokszor 
nagyobb találati biztonságú- módszerek józan és higgadt alkalmazói sosem állítják, hogy „így és így van” és „csak így 
van”, vagy „csak így lehet”. Azt mondják: az eddigi megfigyelések és tapasztalatok szerint legtöbbször így szokott 
lenni. Hosszú idő és sok esemény ezt igazolja. Érvényesül a nagy számok törvénye és nemegyszer az a népi regula, 
hogy „a kivétel erősíti a szabályt”. 
Régi megfigyelések nemegyszer szólássá, közmondássá, szállóigévé válnak. Sokszor elveszítik eredeti jelentésüket, de 
ha fennmaradtak akkor az bizonnyal nem ok nélkül történt. Adjuk meg az esélyt, hogy „akár úgy is lehet”.  
 
2 3102. 02. 08. (3+1+0+2+0+2+0+8) = 16 - Torony: a szerencse visszáját szimbolizálja, a meg nem értést, a 
harcokat és a káoszt. A megszokástól való elszakadás, ez a szakítás azonban szükségszerű, új lehetőségek 
mutatkoznak. Általános jelentése; összeomlás, katasztrófa, sorsszerű változás. (elkezdődött jelen korunk: a Kali juga – 
a nézeteltérések-, a sötétség, az erkölcsi és szellemi hanyatlás kora, a vas-kor) 
16 = 1 + 6 = 7 - Diadalszekér: kedvező pozícióban sikert, hírnevet és dicsőséget jelent, kedvezőtlen pozícióban azt 
jelenti, a tervek nem valósulhatnak meg, a fáradozásokat nem koronázza siker, hanem bukásra, kudarcra vannak 
ítélve.  (a diadalszekér kabbalisztikus eredete a héberben a Zain betű. Zain fegyvert jelent. Jelenthet íjat, tőrt, kardot 
vagy lándzsát – mely fegyverekkel megvívták a Kuru mezei csatát) 
A csata 18 napig tartott. 18 - Hold: a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol. E mélységekbe 
vezető út sokszor félelmetes, hiszen az út során szembe kell nézni az éjszakával és a félelmekkel. 
18 = 1 + 8 = 9 - Remete: a bölcsesség és a beavatás. A Mindenséggel való állandó kontaktus. A magány, a 
rendszerezés és megújulás – az ősbölcs Jas megérti a méltó As férfiak elvesztének okát s az As nép történetének 
végét. Széthullatás, szétszéledés következik. A Jas nemzetség kóborló nomáddá válik.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaju_Pur%C3%A1na&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Matszja_Pur%C3%A1na&action=edit&redlink=1
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AS = 4; Az Univerzum. Főbb sajátosságai: e név hordozója sorsában a Mindent Rendező Elv ad 
hathatós segítséget és feladatait olyan módon tudja végrehajtani, hogy az sok ember életére is 
hatással lesz.  
 
Mikor nép vonatkozásában értékeljük az előbbi sajátosságokat, akkor a Mindent Rendező Elv 
alatt az isteni elrendezés-, a természeti törvények értendők, míg a „sok ember életére való hatás” 
vonatkozásában a nép környezetében élő más népekre gyakorolt hatásra kell gondolni. 
 

 
A letelepült As nép élettere ie. 3.000 körül 

 
AS = 4 (más megközelítésben) Az Uralkodó.  
 
Főbb sajátosságai: (felsorolás-szerűen) törvényesség – hatalom – erőt, szilárdságot és méltóságot 
sugárzó – a társadalom, a törvényesség a szociális és hatalmi szabályok kifejezője – hatalmi vágy 
és az uralkodás igénye – tekintélynek és a felsőbb hatalomnak való engedelmesség igénye – 
uralmi, hatalmi viszonyban áll a környezetével – korlátozza a személyes érdeket, azt a 
társadalomnak, a környezetnek rendeli alá – felelősség a többiekért – az igazság képviselője – 
kiegyensúlyozottságot, biztonságot és rendet szimbolizál – a férfi archetípusának egyik 
megfelelője – az értelmet, az erőt és autoritást jelképezi (Az értelem itt; ismeretet, ítéletet és 
döntőképességet jelent) – "apa-archetipus" ami magában foglalja az erő és hatalom mellett a 
védelmet és gondoskodást – a társadalom irányító és védelmező funkcióját jelenti, az ellenőrzést, 
a rendet és a társadalmi autoritást - a "felettes én" ellenőrző és korlátozó szerepet tölt be a 
személyiség struktúrájában, az ösztönök elfojtásának szerepét – a kordában tartott ösztön – 
háttérbe szorul az individuum, a személyes érdek és az ösztönök kielégítése – a személyes 
szabadság behatárolását és az alkalmazkodást jelenti.  
 
Mindezek összegzéseként következtetni lehet arra, hogy az As nép civilizált és jól szervezett, 
törvényes alapokon nyugvó, magas erkölcsi szinten álló társadalmat alkotott. Hierarchikus 
felépítésével, hatalmi alapon szerveződött, tekintélyelvű, de a tekintélyt igénylő és tiszteletben 
tartó nép volt. Környezetében megbecsült, belül szociálisan érzékeny közösség. Az As nép a 
személyes érdekeken felülemelkedett, a közösségi szempontokat helyezte előtérbe. A társadalom 

 



 3 

apa-központú, szilárd és biztonságot sugárzó berendezkedésű volt, minek következtében vezérlő 
elvük; az igazság és az értelem. A családokat védelmező, azokról gondoskodó, -felügyelő, -
ellenőrző és rendtisztelő, az ösztöntevékenységeket uralma alatt tartó viselkedést követtek. A 
személyes szabadság alkalmazkodott a közösség vezérlő elveihez. 
 

A mai BMAC térségben (azaz Baktria-Margiana 
Régészeti Komplexum - Anau, Altyn Tepe, Namazga 
Tepe, Togolok, stb.) végzett régészeti kutatások során 
számos tudományos munka íródott a dél-türk-
menisztáni bronzkori civilizációk történetéről, melyek 
a Kr. e. 3-2. évezredben virágoztak. 
 
Az As nép is ezen a területen élt, a környező 
kultúrákhoz hasonló civilizációs viszonyok között, de 
védikus gyökerű világképpel és hitrendszerrel. 
 
Az erődített városok főkapuja jellemzően É-ra nézett, 
minként a védikus alapú (építési) vasztu elvek azt 
tanácsolják (e vidéken az uralkodó széljárás D-i). 
 
Az As nép temetkezési szokásainak megfelelő 
hamvasztás a falakon belül az ÉK-i kiszögelésben 
zajlott.  
 

Togolok erődtemploma, alaprajz és rekonstrukció  
 
A holtak hamvait általában a Csaksu -görögül Oxusz- folyó (mai Amu-darja) vizébe szórták, 
néha a pusztába, azaz a mai Kara-kum területére, miként a D-i szél is oda sodorta a füstöt, nem 
a városra. A Kara-kum abban a korban még dús rét-növényzetű terület volt, ami bőséges legelőt 
biztosított a nagyállattartó, de letelepedett As népnek is. 
 
A hamvasztás hagyománya is 
védikus gyökerű, aminek forrás-
oka azon tudat -életvitel során 
történő- megvalósítása, hogy: 
„nem ez a test az énünk!”  
 
Az Ind(us) folyótól É-ra és NY-ra 
általános volt a „halott-kultusz”, 
nevesen az elhalt test mitizálása 
(értsd: annak különös fontosságot 
tulajdonítani). Ezt mutatják akár a 
kor régészeti leletei is, és 
napjainkig uralkodó azon 
gondolat, hogy egy civilizáció 
szellemi szintjének fontos 
mutatója a holttesthez-, 
pontosabban az elhalt testi 
mivoltához való viszony. (lásd: sírleletek, sírhalmok, természetes és mesterséges halotti 
„emlékhelyek”, stb.) Be kell látni, hogy az a szellemiség, amely a halált követő „életet” a jelen -
testi vonatkozású- folytatásaként értelmezi és annak elősegítéseként, -megkönnyítéseként 
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számtalan melléklettel látta el a holttestet, más világlátással rendelkezik mint az As. Az ilyen 
szellemiség alapvetően test-tudatú. Ha bele is tartozik a test-tudatú civilizációk gondolati körébe 
a „szellem”, a „lélek”, mint nem evilági fogalom, akkor is a testnek tulajdonítanak „szellem”-i, 
vagy „lelki” adottságokat és nem fordítva.  
 

As = egy → EGY→ As = az ősjász Jas népe, az As nép 
 
As szószerinti jelentése: egy. Az ősjász nép neve As volt, amiből alakult, formálódott;  
Jas (a Barata-varsa-i -Ó-Indiai- Jadu dinasztia rokona), Ász, Jász, Iász, Ászi, Ászio3, Asi, Jasi… 
 

 
Honnan hova tova 

 
jász királyság puszta szélén - északlejtős hegyvidékén - sandán tekint reá a nap - talpuk alatt föld 
nem szalad 
míves szikla faragásbúl - rótták házuk palotájuk - útjaikat lekövezték - soraikat 
egyengették 
szaladt szekér kopott kövön - virágzó kert nyílott rögön - megtalálták minden csínyját - termést 
hozó víg csalitját 
volt itt erdő sziklaháton - lankás lejtőn ligetsávok - messze futó puszta szélen - végtelennel így 
beszéltek 
sok századon pompázott hon - bölcs királyok uralkodtok - rend volt béke világ éke - bőség ült e 
nemzetségen 
nem csak királyik volt dicső - vitézeik messze hírlő - ép így szorgos kétkeziek - mindent látó tudós 
fejek 
asszonyaik bő erényben - gazdag ölük szeretetben - szépegészség gyermekikben - ősről fira 
tisztességben 
sosem ismertek bilincset - rabláncot sem kerítettek - barátságban szomszédikkal - Barata föld 
uraival 
mindenük volt ami kellett - írást papírra4 vetettek - teljes hitük látó szemük - mindenségre nyitott 
szívük 

                                                
3 A da-yuechi, vagy a nagy yuechi nép öt törzsét egyesítő kusán törzset a görögök “indo-szkíták”-nak nevezték, s az 
indiai történészek is átvették ezt a megnevezést. A kusánon kívül a másik négy törzs neve a következő: szakaraul, 
paszian, tokhár /ez a türk név változata/ és ászio. Az első törzs nevének szanszkrítul van értelme: szaka=szkíta, 
raul=király /a rao szó változata/, tehát “szkíta király”, vagy “királyi szkíták”. Mégsem ez a törzs került ki győztesen, 
hanem a már említett kusánok. A yuechik Kína észak-nyugati határvidékéről származtak, majd Kr.e. a 2-ik században 
az Oxuszig vonultak, s elfoglalták a folyótól délre eső területeket, utána az addig görög fennhatóság alatt álló Baktriát, 
s a Kabul folyó völgyét.  
 
4 A papírtörténészek kivétel nélkül megemlékeznek Caj-lunról, akinek munkássága nyomán a Han-dinasztia akkori 
uralkodó tagja, Ho-ti császár elrendelte a papírkészítés általános elterjesztését. Caj-lun -Kelet-Turkesztánból 
származó rabszolgája segítségével- sokat foglalkozott a papírkészítés tökéletesítésével, amelyet vélhetően rabszolgája 
révén ismert meg. Az ókori Kínában azt tartották, hogy a papír elkészítéséhez 72 művelet szükséges. E bonyolult 
szakmát hosszú éveken át tanították az ifjaknak, akik azután a mesterség titkát életük végéig megőrizték, s csupán 
tanítványaiknak adták tovább. 
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olvasztották hegyek ércét - kovácsolták kardok élét - szilaj lovuk erősségük - karívezett nyilas 
kezük 
minden réteg biztont tudott - vérük sosem kavarodott - kerek egészt éltek haltak - hamvaikat 
vízbe szórtak 
volt itt mese ősi rege - szépség épség tőgyökere - ezen szilárd alapokra - épült jász út 
kalandokkal 
nagy Barata birodalom - első szülött fia vakon - nemlátta a napvilágot - öccse viselt 
királyságot5 
trónörökös lett ő előbb - mint azt adta volna idő - de hát mi jött gyorsan múlt el - szükségből a 
vak király lett 
ősi jászok vak királlyal - voltak nemes barátságban - s hiába volt galád fia - becsületbűl 
kitartottak 
olyannyira hűek voltak - mikor kitört vita sora - általkeltek magos hegyen - Kuru6 végzet 
mezeire 
ebben a nagy vérontásban - rokon rokont mind levágta - vitéz jászok odavesztek - egyenes harc 
küzdelemben 
messze szállt a halál jaja - bánta asszonyaik haja - tar fejükkel sírtak ríttak - családfőt hiába 
híttak 
voltak fiak lóra termett - nyilazásra megérettek - de csatába nem mehettek - ők maradtak apjok 
hellyett 
néhány öreg tudós elme - tanakodott jó mi lenne - így hozta a bölcsek szava - Jas induljon jó 
tanácsra 
nem járt könnyen viselt tagja - kitartón ment erős bottal - vándorolt míg meg nem lelte - 
Balarámot fölkereste 
így fordult a jó tanácsért - legfelsőbbik tudományért - tudakolta mi volt oka - sorscsapásuk fő 
indoka 
kapott bizalmas tanítást - megértette nem ámítás - azzal tért meg véreihez - ahol minden romban 
hevert 
széjjel szakadt ős hagyomány - nem járt senki apja nyomán - viaskodtak szomszédikkal - egymást 
marták nagy haraggal 
nem jó ez így szólt öreg Jas - városunkban ragály s vihar - nem maradhat itt a nemzet - örök 
harcban mind elveszne 
vándorútra keltek páran - elvadultat meg nem vártak - bevetették csöndben maguk - végtelen rét 
lett a honuk 

                                                
5 Mikor a Kuru dinasztia királyai kormányozták Baratavarsát (melynek töredéke a mai India) Pándu, az igazságos, 
sokak által szeretett király korán meghalt. Öt fia (Judistir, Ardzsuna, Bíma, Nakula és Szahadév) bátyjának, a vak 
Drítarasztrának fennhatósága alá került. Bár Drítarasztra volt az idősebb, ő vaksága miatt nem foglalhatta el a trónt. 
Egy ideig, míg a Pándu-fiak fel nem nőttek, mégis vállalnia kellett a kormányzást. Eközben foglalkoztatta a gondolat -
fiai és tanácsadói nyomására- hogy miért ne legidősebb fiát, Durjodanát ültesse a trónra. Drítarasztra fiai kezdettől 
fogva azon fáradoztak, hogy a jogos örökösöket, a Pándava testvéreket eltegyék az útból. Számtalan cselszövés, 
üldöztetés és megalázás után a Pándava testvérek nem kerülhették el a nyílt összecsapást. Így a kor uralkodói, 
seregeikkel és szövetségeseikkel két pártra szakadva, a Pándavák, vagy a Kauravák oldalán sorakoztak fel. Az ős-
jászok a Kauravák oldalán harcoltak s estek el.  
 
6kuru = 21 - Eón; a Nagy Újrakezdés, állandó megújulást jelent. Az Eón-nak soha nincs nyugvópont, amint elérte 
célját, új irányok felé veszi útját. Ha ezt nem önszántából teszi meg, a körülmények kényszerítik az új élet elindítására. 
Másként a 21 - a Világ (Makrokozmosz – Mikrokozmosz) Az utolsó állomás. Hasonlít a szimbólum és jelentés a 
Nap-hoz. A Nap, a személyes boldogságra vonatkozó állapotot jelenti, míg a Világ egy életszemlélet teljességére 
vonatkozik. Olyan élethelyzetre is amikor az ember tökéletesen megoldott egy feladatot, vagy egy hosszú távú és 
bonyolult munkának a végére ért. Ez az állapot mindenképpen a beteljesülés érzése.  
2 + 1 = 3 = Uralkodónő; elsődlegessé válik az anyagi berendezkedés, meghatározóvá válik a szellemiektől az anyagi 
felé fordulás.  
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csudálatos tisztaságban - természeti színpompában - lassan lassan lecsitultak - természethez 
idomultak 
tudóssá lett mindamennyi - megtanultak hidat verni - szőttek fontak és faragtak - szilaj harcosnak 
maradtak 
együtt éltek szűk családban - asszonyik is hadba szálltak - mikor szükség úgy kívánta - mindent 
tudott fi és lánya 
honnan hova hova tova - ez lett jászok rendelt sora - egész volt és nem ostoba - dicső éltük nem 
mostoha 
 
Az As nép élt, míg élhetett, ment amíg mehetett. Megállt mikor menni nem lehetett. Sodorta 
mások nyomása, oldotta idők folyása. Oldódott s megmaradt, szívében As maradt. Hitében As 
tudat, As eszme fennmarad; 
 

MINDEN (Isten) = EGY (mint az AS) 
 

 
 

 
JAS = 5; A Remete. Főbb sajátosságai: visszavonul a társadalomtól, igyekszik önmagában 
megtalálni lelki békéjét. Leszámol az illúziókkal, önuralomra és tiszta ítélőképességre tesz szert. 
Életében megpróbálja megtalálni a bölcsességet, a megvilágosodást, előfordulhat azonban, hogy 
a világtól idegenedik el, megmerevedik, és rabja lesz elvonultságának. 
 

Jas vér (részlet) 
 
„… jó Baraták régi földjén - Jas nemzetség ott lakott - békében sok törzs fiával - míg rokonvér 
mind kifolyt 
nagy csata volt Kuru mezőn - elpusztultak nagyjaik - ős tanítók vitéz hősök - máglyahalmon 
csontjaik …” 
 
A Kuru-mezei ütközetet követően az ős-jászok, más szóval az As nép -néhány aggot leszámítva- 
felnőtt férfiak nélkül marad. Eluralkodott a szellemi zavarodottság és az erkölcsi bizonytalanság.  
 

Bizalmas tanítás (részlet) 
„1 
jászok őse Jas ivadék - Balarámot kérdezi - mire kellett Kuru mezőn - rokonvért kiontani 
2 
mióta a sok családfő - harci tűzön hamvadott - össze-vissza kódorog csak - gyermek öreg 
asszonyok 
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3 
figyelj hívem szólt Balarám - hallgasd meg mit mondhatok - annyit szólok mit megérthetsz - ha 
figyelsz s gondolkozol 
4 
ami Kuru mezőn történt - elrendezett dolog volt - letűnt dicső korok léte - elég volt sok 
rokonból 
5 
olyan idők jöttek soron - ami már nem dicsőít - ezt is meg kell lélnek élni - hátha eszmél s 
föléri 
6 
csak föléri egyszer végre - nem ez az ő otthona - ezért kellett nemes időt - követni a 
botornak 
7 
azért bánkódsz mért mentek el - Jas nemzetség nagyjai - pedig bölcsek nem búsulnak - test létén 
sem hamvain 
. 
. 

. 

11 
lényeglátó bölcs szemeket - nem zavarja változás - te se búsulj vérid vesztén - átlépték a 
léthatárt 
12 
átlépték mert mind megtette - méltón ami sorsa volt - vérét adta nemzetének - harcosnak íly díj 
való 
13 
ki boldog ki boldogtalan - van ki örül van ki sír - hideg meleg fény és árnyék - mind egyre csak 
változik 
14 
ne higgy az íly változásnak - ez csak látszat áltatás - anyagvilág káprázata - beföd tiszta 
láthatást…” 
 
 

Jászok titka 
 
egykor jászok dicső őse - jó Jas mester fölkereste - kereste föl Balarámot - tudakolja 
igazságot 
kérdezte a bölcs tanítást - okosságot nem ámítást - alázatért tiszta szívért - meg is kapta az 
őszintét 
hosszan szólott magos tudás - itta a Magasztos szavát - minden tökéletes szépet - kapott teljes 
világképet  
hogy fölfogta egészséget - nem csak részit bölcsességnek - egyre fúrta egyre nyomta - késztetés 
hogy mással ossza 
tanításod el nem veszhet - had láthassa aki reszket - világoljon a szent tudás - had javítson ki ki 
hibán 
miként szóljunk a világhoz - fordult jó Jas Balarámhoz - Legfelsőbb meg annyit szóla - ne hogy 
tudjon bárki róla 
tartsa néped tudás titkát - békén élje rendelt sorsát - kerüljétek mások átkát - földjeit meg házát 
várát 
a Kurui vérontások - újra írták a világot - vége régi béke létnek - vitatkozás jövend 
végleg 
nem okulnak semmibűl sem - világ népi így hevülnek - de ten néped elkerülje - nézeteltérések 
zűrje 
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éltek békinn századokig - nem ártottak ők sem nekik - róluk szinte nem is tudtak - úgyan hittek 
úgy vonultak 
senki nem szólt Jas tudásról - sem arról sem Balarámról - nem szólt rovás se nem képek - szájról 
száj lett tudás léte 
úgy változott zajos világ - úgy acsargott rab és király - víttak harcot kincsért hitért - állatin nem 
emberiként 
így maradt a titkok titka - puszta rétnek áldozatja - ősi jászok megőrizék - nem hajlottak senki 
elé 
amíg vérük tiszta maradt - addig tudás velük szaladt - de mint fogytak kavarodtak - bölcsességik 
akként koptak 
ahogy koptak amint fogytak - tudásban nem gyarapodtak - elfeledték régi hitük - vagyonka lett 
szemük szivük 
íly nemzetben elhal tudás - nincs bölcsesség nincs maradás - rajtok minden cifra maska - nem 
hasonlít réti sasra 
csenevész lett színe sincsen - boldogságot venne kincsen - azon amit így nem lehet - elveszíté 
hitét s teret 
de a titok megvan mélyen - szívmelegség megőrize - dédelgesd csak jász fi s leány - s megérted e 
világ sorát 
 
JAS = 5; (másként értelmezve) a Főpap.   
 
Főbb sajátosságai: (felsorolás-szerűen) - az isteni, szellemi és fizikai világ teremtőerejét jelképezi - 
alapjai a törvény és a jog - feladata a morális tanítás - ismérve a spirituális-, elvont keresés, 
válaszadás az élet nagy kérdéseire - igény arra, hogy kívülről szemlélje önmagát, keresse a lét 
értelmét és egy felsőbb irányítót találjon - útja a kollektív spirituális keresés - tanítása már 
interpretálható (megfogható, szavakba önthető), megtanulható - sajátossága a nehéz belső krízis - 
Istenhez, vagy egy számára tekintélyt képviselő emberhez fordul tanításért tanácsért - olyan 
tanulási fázis, vagy életszakasz, amikor a tanításnak, tekintélynek, irányítónak teljes hatalma és 
befolyása van az ember fölött - a befolyás szellemi, intellektuális, morális hatás és elsősorban a 
gondolkodásra, nem pedig a cselekvésre irányul - az elvekhez, morális szabályokhoz és 
előítéletekhez való görcsös ragaszkodást is jelenthet - jelenthet egy szigorú vallásos 
elkötelezettséget - a személyes meggyőződés és individuális tudás szerepe csekély, a külső 
befolyás- és tanítás érvényesül elsősorban - a "misztériumok elöljárója", vagyis a szent dolgok 
közvetítője és magyarázója - a "nagy hittanító" aki Isten és ember közt közvetít - alapvető 
morális ismeretek elsajátítása történik - az ortodox, tradicionális vallást szimbolizálja - az 
„Uralkodó” a világi, a társadalmi rend őrzője és képviselője, míg a „Főpap” az egyházi, a 
kollektív lelki elöljáró - az apa archetípusához tartozik - a morális normák, a tradíció, a vallás 
képviselője és az apa archetípusának súlyosabb, szigorúbb aspektusa - vágyakozást, belső 
kényszert fejez ki az engedelmességre.  
 

  

 
Bronz pecsétnyomó, Gonur Tepe, Kr. e. 3-2. 

évezred 

A mai Jászok Egyesülete logója.  
A sas mögötti kürt a hang,  
a teremtő ige hordozója. 

 
A ragadozó madarak világszerte elterjedt szimbólumok, így a rétisas a pusztai nomádok között 
gyakori jelkép.  
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Míg a letelepült As nép kapcsolatban volt a K-NY-i kereskedelmi útvonallal, a K-NY-i anyagi- és 
eszme-áramlatokkal, addig a pusztába vonuló ős-jász csoportok távolabbra, északabbra húzódtak, 

elkerülve azt. 
 

 
 

A Jas hagyományokat követő ős-jászok kerülték a szellemi- és anyagi mozgásokat, kóborló 
életterüket nem érintették a nagy K-NY-i kereskedelmi útvonalak. 
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Az ős jászok szétszéledtek. A Jas-féle „Bizalmas tanítás” elveit kevesen követték. A szellemi és 
erkölcsi hanyatlás korának jellegzetességei kezdtek eluralkodni a világban, amitől az As 
utódnemzedékek sem tudták magukat megvédeni. 
 
 

 
 
 
ÁSZI, JÁSZ = 3; a Császárnő, vagy Uralkodónő. Szerepe a befogadás, a női-, a segítő szerep az 
életben, mindez az anyag világában. A Császárnő szereti a test örömeit, érzéki, meghitt 
hangulatban és a megfelelő biztonságban érzi jól magát. A Császárnő életének legfontosabb 
szerepe az anyaság, azonban ezt különbözőképpen tudja megélni. 

 

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.  
 
Jelenlegi élethelyzetében az ember elsősorban materiális szükségleteire kénytelen koncentrálni, ez 
jelenthet anyagi érdeket, vagy elsődleges ösztön-kielégítést, ami az anyaságot is magába foglalja. A 
fejlődést itt a gyarapodás és termékenység jelenti. A helyzet anyagi-, tárgyiasult fellendülést - 
mindenképpen valamilyen kézzelfogható szaporodást mutat. Ez nem társadalmi sikert és elismerést 
hoz, hanem a hétköznapi élet területén történő eredményes feladatmegoldást. A saját létbiztonság és 
az elsődleges anyagi vágyak kielégítése a legfőbb cél.  
 
(Az Uralkodónő mitológiai megfelelője a görög Démétér, a földanya, aki a természet és a föld 
termékenységének istennője, a legjobban tisztelt olümposzi istenségek egyike. Ő volt a földművelés 
ésszerű rendjének megszervezője, aki rendet követelt, és szigorúan gondoskodott a 
termékenységről.)  
 
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. Ebben az állapotában mértéktartó és kötelességtudó az ember, 
szigorú önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe szorul, hiányzik a kreativitás, a 
spontaneitás és a szabadság érzése.  
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Így érkeztek az As ősiségből a történetileg ismert jászok Európába s olvadtak be a Kárpát-
medencében a magyarságba. Míg a felszín a beilleszkedésről és az anyagi boldogulásról szól, 
egykori hitük, a MINDEN-tudat a mélyben változatlan. 7 
 

 
 

Borzák Balarám Béla 
 

 

                                                
7 Részlet a szerző MINDEN – című összegzéséből: „…Hatodik  tudnivaló : Változó létformákban változnak 
eszmények, emberi elmében, milliárd elmélet. Ezen rész-egészben földünk életterén, Nap-nál Istenibbet lény hiába 
remél. Nálánál nem kell menedék jobb legyen, szebb, erősebb e körben ki lehet. Nem kell emberképre formálni, csak 
hagyni, ésszel félni, szeretni, befogadni s hatni. Itt is a MINDEN a közép, mint bárhol, akár semmiben, mennyben, 
vagy más világon egyre megy, múló érzetekben megnyugvás nem lehet. - Hetedik  tudnivaló : Gondolat, elmélet, 
megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, korlátolt 
önmagát sohasem hágja át. Korlátja önmaga, önmaga képzete, lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel. Megtenni önmaga; 
mit kéne képtelen, s mi segítség bentről jön elfojtja szüntelen. Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel, mert a MINDEN 
erői hálózzák testileg. A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit magához ragadva, hatnak, 
hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad szellemnek kiutat nem hagynak.  

* 
Nyelvtörténeti adalék: az ősi kaukázusi nyelvek -amit jáfeti-nek is neveznek- rokonságban álltak az egykori ÉNY-
iráni, és a NY-iránban élő; urartuiak, manaiak, hurrik nyelvével. Tőlük D-re éltek az elámiak, tőlük K-re a dravida 
népek makraan-ban, szeisztá-ban, szind-ben (India). Az urartui nyelv, egy testvér nyelve a huri nyelvnek.  
Az ős elámi nép as-nak tartotta magát és az alánok is as-nak, ász-nak hívták magukat. A jászok őseit szokás jász-
alánoknak is nevezni.  
Az isten szó az ókori Kelet nyelveiben: sumer - dingir, akkád - ilu(m), hurri - ene/i, indo-árja - djéusz, hatti - (v)ashab 
(shaf), hettita - sius, luvijai - massanas, elámi - NAP, kassú - mashu, ugariti - ilu, héber - él, arámi - eláh, urartui - (-)ri(se), 
óperzsa - baga, szanszkrit - deva, avesztai - daéva, kopt - noute… 
Az elámi és huri nyelvekről nagyon kevés adat van, miként az ősi jász nyelv is (1442-es néhány szavas nyelvemlékét 
leszámítva) a feledés homályába merült. 


