
J á s z    z á s z l ó 
 

 
 

országnak nemzetnek mindnek van zászlaja 
mért pont a jászoknak csupasz csak házfala 

 
mutatni kik vagyunk jól tudom szívből kell  
mégis ha fenn lobog hírét visz dicsőknek 

 
dicső jó jászoknak örökkön élőknek 

vigaszt nyújt lengedőn véreink féltőknek 
 

láthassa mindenik kit fűt a szívmeleg 
háromszín selymeink fennen hogy lengenek 

 
kékellő ég alatt zöldellő messzeség 

középütt Napkorong aranyló szentfenség 
 

derűvel lehessen zászlónkra felnézni 
   nem fognak magjaink sohasem elvészni 

 
jöhet itt százhalál jász azért megmarad 

szikkadó pusztába bánata elszalad 
 

elfut az ég alá végtelen rétibe 
s vidáman felragyog napsugár képiben 

 
így gondol ősire értve a jajveszélyt 

ezerbölcs szavakkal fékez meg szenvedélyt 
 

jámboran éli ő megcsitult életét 
őstudás űzi el nemzete végletét 

 
lobogj csak jász zászló lobogj csak egyre fenn 

hirdessed örökkön vérid az nem vesz el 
 
 



 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borzák Balarám Béla 

kék 
ég / lég 

RGB szín 
36/63/96 

zöld Föld 
rét / tér 

RGB szín 
78/97/40 

Kék - A heraldikában neve: 

Azure, kegyességet, 
bizonyosságot jelent. 

Általában is komolyságot, 
nemességet tükröz, a 

bizalom, hűség, becsület, 
igazság színe is a kék. 

Nyugalom, bölcsesség, 
intelligencia, biztonság, 
remény, barátság. Férfi 

tulajdonságokkal rokonítják; 
komolyság, tudás, 

stabilitás, tudatosság, pon-
tosság. A víz és a levegő ős-

elemeivel is társítják. Segít 
ellazulni, a mozgás helyett 

inkább a gondolatok, a lélek 
felé irányítja a figyelmet, 

ezáltal segít megtalálni a 
belső békét. Az elégedett-

ség, harmónia, a lelki   
szabadság színe. 

 

Arany - A heraldika 

rendfokozatában a leg-
magasabb szín, neve: Or. 

Becsületet, királyhűséget 
jelent, vagy a földrajzi egy-

ségek homokos talajára utal. 
(mára elsivatagosodott Turán 

síkság) Kiválasztottságot, 
különlegességet jelent. Az 
arany fény és szín egyszerre, 
magát az életet jelenti. Az 

„arany” szó, elnevezés és szín 
csak egyet illet meg, mint 
égitestek közül a Napot. A 

Földön túli és evilági hatalom 
szimbóluma is: az  
isteni teremtés.  

Sárga – Heraldikailag azonos 
az arannyal, neve: Or  

díszességet, hűséget jelent.  
Az ősi kultúrákban sokszor a    

földet jeleníti meg. 
 

Zöld – Címer-

tani neve: Vert, 
az ifjúságot és a 

reménységet  
fejezi ki. 

 
Egyszerre jelenti 
a termékeny-

séget, a növeke-
dést, a fejlődést. 

A természet  
színe és 

„természetes” 
szín. Az ősi 

civilizációkban a 
zöld a víz színe 

volt. 
A zöld szín 

jelentése hagyo-
mányosan ösz-
szefonódott a 

biztonsággal és 
a  békével. 

 

arany Nap 
fény / él(-et) 

RGB szín 
255/153/0 


