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”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”
Gyárfás István „A JÁSZ-KUNOK TÖRTÉNETE” (1870)
című művéből

„…Van itt jász hír szépszerivel, mégis álmom ott veri el,
éje felit ahol nyitja, kapuzatát a krónika…”
a „Borzák-hadrul és Jász-ságrul” című írásból

Szeretettel minden jásznak !

www.Jász-ság.hu

A történetiség,
a hivatalos dokumentumok és
a személyes emlékezet
Arról szeretnék itt írni, hogy jász eleim, miként kerültek a Jászságból a Dunántúlra, miért nem tértek oda vissza és miből
gondolom, hogy közöm van a jász ősökhöz.
Előbb néhány példával megpróbálom érzékeltetni, hogy míly
sikamlós terület; akár a történetiség, -a hivatalos dokumentumok,
vagy ép a személyes emlékezet. Sikamlós alatt azt értem, hogy
véletlenül is elcsúszhat, félre csúszhat az ember, tárgyilagosságra
törekvő tájékozódási próbálkozásai közben, főleg ha abba külső
szubjektív, vagy akár objektív körülmények még be is avatkoznak.
Történetiség
Gyermek, majd serdülő koromban úgy hittem, hogy a felnőttek
világa, a komoly nagy dolgok, azok úgy vannak és csakis úgy
lehetnek, ahogy azt a felnőttektől hallom. Azután megrázó
élmény volt számomra mikor megtudtam, hogy hivatalosan a
magyarok honfoglalása -mármint a Kárpát-medencébe való
bejövetele eleinknek- egészen addig 895-ben történt, amíg a
millenniumi ünnepségekre elhatározott beruházások nem
készültek el a megadott időre és ezért 1895-ben az országgyűlés
olyan határozatot hozott, hogy a honfoglalás 896-ban esett meg,
hogy a megcsúszott építkezésekhez igazodhasson a kerek számszerű megemlékezés. Miért olyan nagy ügy ez számomra? Azért,
mert én azt gondoltam, úgy hittem, hogy amit komoly felnőtt
emberek, komolyan mondanak, leírnak, törvénybe foglalnak, az
úgy van és pont. Ettől a pillanattól kezdve megingott bizalmam a
történetiségben, ami később -beleértve napjainkat is- csak tovább
fokozódik.

-1-

Hivatalos dokumentum
Mikor már igen csak felnőtt koromban, komolyan elkezdtem
kutakodásomat őseim és eleink felöl, nagy örömömre még
egyetlen élő apai ágú -tehát jász származású- Nagynénémtől
(Borzák Katalin Jászapáti 1920) örökbe kaptam pár hivatalos
(amúgy számomra történelmi) dokumentumot. Az örömből
felocsúdva, a dokumentumok figyelmes olvasgatása közben mit
látok?
Az egri főegyházmegye, alsó jász alesperesi kerülete, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Jászapátin 1923 november 2.-án, 246
sorszám alatt kiállított keresztlevele bizonyítja, hogy a Jászapáti
római katholikus anyaegyház, kereszteltek anyakönyve B. VII.
kötet 217 lapján 1882 év április tizennegyedik napjáról a
következők foglaltatnak:
Folyó szám: 153
Éve, hava, napja a születésnek: 1882 április 14.
Éve, hava, napja a szt. keresztség felvételének: 1882 április 15.
A kereszteltnek neve: József
Neme: fi
Törvényes
A szülők vezeték és keresztneve: Borzák József, Rusvai Katalin
Lakóhelye: Jászapáti 300.
majd,
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jászszentandrási anyakönyvvezetője által 1948 július 7.-én kelt Házasssági anyakönyvi
kivonat szerint;
Folyószám: 22
A házasságkötés helye és ideje: Jászszentandrás 1906 október 22.
A vőlegény családi és utóneve: ifj Borzák István (!)
Születési helye és ideje: Jászapáti 1882 április 24. (!)
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Lakhelye: Jászapáti
Szüleinek családi és utóneve: id Borzák József (!), Rusvai Katalin
A menyasszony családi és utóneve: Antal Julianna
Születési helye és ideje: Jászárokszállás 1887 július 3.
Lakhelye: Jászszentandrás
Szüleinek családi és utóneve: Antal János, André Angyél
Eddig az idézetek a hivatalos iratok tartalmából. Mivel apai
nagyanyámat, megboldogult özvegy Borzák Józsefné, született
Antal Juliannát volt szerencsém személyesen is ismerni,
felteszem, hogy nagyapámat Borzák Józsefnek hívták és nem
Borzák Istvánnak, ahogy az a fent idézett Házassági anyakönyvi
kivonatban áll. Önmagáért beszél a tévedésről az az ellentmondás is, hogy egy okiraton belül említik az ifj. Borzák István
nevet és szülőjeként id. Borzák József szerepel?! Talán azt is
alappal teszem fel, hogy nagyapám Borzák József 1882 április 14én született, hisz keresztlevelében egyszer betűkkel, majd számmal is ez a dátum szerepel, illetve a keresztség felvételének napja
április 15, így nem lehetséges, hogy április 24.-én született volna.
Tehát ha csak a házassági anyakönyvi kivonat kerül birtokomba,
ha nem ismerem apai Nagyanyámat, nem hallok szüleimtől és
testvéreimtől arról, -akik voltak olyan szerencsések, hogy még
személyesen is ismerhették Nagyapánkat- hogy apai Nagyapámat
Borzák Józsefnek hívták, akkor úgy tudnám, hogy Nagyapám
Borzák István volt, aki talán nem is volna a rokonom, bár a
hivatalos dokumentum ezt írja.
A tévedés jogát senkitől nem vonom meg (még önmagamtól
sem!). A szándékos csalás, hamisság az más, de jelen esetben ilyet
nem tételezek fel. Azért vetettem fel a fentieket, hogy a „hivatalos történelmi dokumentumok” megfellebbezhetetlenségével
kapcsolatos képzetek megalapozottságát kérdőjelezzem meg és
eloszlassam a jószándékú olvasóban azt a gyermeki ártatlanságot
és naiv felnőtti jóhiszeműséget, ami a hivatalos közlések, kijelentések, megállapítások irányában -általában- van.
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Személyes emlékezet
Mikor fölkerestem apai Nagynénémet, érdeklődve eleink felöl,
volt egy olyan kérdésem, hogy miért jött el Nagyapám a jászságból? A válasza az volt, hogy Dédnagyapám (Borzák József
1845 Jászapáti, apja: Borzák József) halála után -szokás szerint-,
annak három fia között osztották meg a jászapáti tanya-birtokot.
Így 7 hold esett Nagyapámra, ami túl kis terület volt egy család
fenntartásához -mondta Nagynéném- ezért Nagyapám eladta és a
Tatárszentgyörgyhöz tartozó Baracs pusztában vett 17 holdat.
Lehetett értékarányos a dolog, ezt nem tudom megítélni. Úgy
mondta Nagynéném, hogy a jó jászsági földdel szemben a baracsi
homok gyengébb volt.
Édesapámtól azt hallottam, hogy ahhoz, hogy egy jól működő
tanya, egy családot eltarthasson legalább 5 hold föld kell. Apám
sokáig mezőgazdálkodó ember volt, értett a földhöz, így jobban
hajlok arra, hogy nem a 7 hold volt a kevés.
Édesanyámtól hallottam -aki fiatal aszszonyként vagy hét évig élt közös háztartásban apai Nagyapámmal- hogy
Nagyapám orosz fogságban volt az első
világháborúban. Miután hazatért, mint
politikailag gyanús elemet, rendőri
(csendőri) ellenőrzés alatt tartották. Ezt
Nagyapám, mint büszke, jász tanyás
gazda igen röstellte régi környezetében.
Ez (is) közre játszott az elvándorlásban.
(?)
Mikor ezt Nagynénémnek fölemlítettem,
teljes nyíltsággal -arcán őszinte értetlenséggel- mondta, hogy Ő ilyen dologról
nem tud, ilyenre nem emlékszik.
(Borzák József 1914-ben)
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Beszélgetésünkkor jelen volt Nagynéném leánya és veje is, aki
tanult, művelt, történelmet jól ismerő, megfontolt és tapasztalt
ember. Bekapcsolódva a múltidézésbe elmondta, hogy 1917 után
a Szovjetunió területéről hazatért katonákat komolyan figyelték,
hisz sokan közülük ott kint csatlakoztak a vörös hadsereghez,
sokan hazatérve, megismerve a kommunista eszméket, mozgósítottak, szervezkedtek, lázítottak itthon. Nemsokára következett
1919, a magyar tanácsköztársaság. Tehát teljesen életszerű az a
felvetés, hogy a hadifogságból hazatért Nagyapámat megfigyelhették/figyelték, rendőri (csendőri) felügyelet alá vonták.
Ennyit a személyes emlékezet ürügyén, messzemenő következtetések levonása nélkül.
Párhuzamok
Félre téve a címben szereplő meghatározásokat és rátérve a
gyökerek körüli tanakodásra, ha párhuzamot keresek Nagyapám,
Édesapám és jó magam sorsában, vélek ilyeneket felfedezni.
Először talán olyan markáns élethelyzeteket állítok egymás mellé,
ami komoly döntés, komoly változás/változtatás elé képes állítani
az embert.
Személyes példából kiindulva; 36 éves koromban (házas, kétgyermekes családapaként, pogány, szellemi szabadfoglalkozású
építészként) ismerkedtem meg a védikus filozófiával. Megvilágosodás-szerű élmény volt. Keresztény kultúrkörbe tartozó
hasonlattal élve, lehetne egyfajta „megtérésnek” mondani.
Feleségemmel közösen elkötelezett követői lettünk a vaisnava
(Visnu-hívő) lelki folyamatnak. (innen ered Balarám utónevem).
Családunk vegetáriánus lett. Majd úgy négy-öt év elteltével
nézetkülönbségbe kerültem lelki vezetőnkkel és elfordultam az Ő
missziójától. Olyan erős változtatási kényszer alakult ki bennem,
hogy elindultunk. Eladtuk veszprémi lakásunkat és elköltöztünk
Fejér megyébe, (vissza) egykori szülőföldemre. (Sárbogárdon
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születtem 1955-ben). Kálozon telket vettünk, házat építettünk.
(eddig 15 helyen laktam + 5 hely katonaság, kollégiumok)
Visszafelé haladva az időben. Édesapám fiatalon bekerült az
aktív pártmunkások közé és komoly karriert futott be rövid idő
alatt, mint káder. Egyéni gazdálkodóból, hat elemivel, huszonévesen a járási pártapparátusban osztályvezető, majd járási
rendőrkapitány, TSz elnök helyettes, később TSz elnök és 39
évesen szembe került a járási pártvezetőkkel. Pártfegyelmi,
elbocsátás. Azt mondta vezetőinek: „Nem csak a falut, nem csak
a járást, de még a megyét is itt hagyom!” Fogta családját és
elköltöztünk Veszprém megyébe, Balatonfűzfőre, gyermekkora
színterének környezetébe. Telket vett, házat épített. Segédmunkás lett nyugdíjazásáig. Nem tért vissza Fejér megyébe,
ahonnan házas emberként elindult, nem kereste gyökereit.
Csalódottan (talán bizonyos meghasonultsággal) 1991-ben a
rendszerváltás után agyvérzésben meghalt. (tudtommal, vagy 1618 helyen lakott)
Még régebben. Nagyapám jász, tanyás
parasztgazda volt. Nyolc éve házas,
mikor kiviszik az orosz frontra az első
világ-háborúban. Hadifogság. A tanya
leromlott. Mikor hazatér meg-figyelés.
36 évesen fogja családját, eladja tanyáját
és földet vesz Pest megyében. Hatalmas
hitelt vesz fel (1920-as 30-as évek
fordulója, több éven rossz termés) a szél
a vetőmagot a homokkal együtt elfújta,
anyagi csőd. Tanyát elárverezték. Szabad
parasztból cseléd lett, öt gyermekkel.
(Antal Julianna 1932-ben)
A Veszprém megyei Kövesgyűr-pusztán kezdték, majd; Felsőörs,
Lovas, Litér, Balatonfűzfő Máma-tető, majd Fejér megye,
Seregélyes Hyppolit -puszta, Barákapuszta. „Egy tél, egy nyár,
cselédnek több nem jár!” Hangzott a regula. Szabad jász vér
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Nagyapám, sosem tudott cseléddé válni. 1945 után földosztás.
Újra van saját földje. Mezőföldi jó föld. Apámmal egyéni
gazdálkodók. TSz szervezés. Édesapám a helyi fő szervező,
mindent bevisz a közösbe. Nagyapám
agyvérzésben meghal. (vagy 10-12 helyen
lakott) Sosem tért vissza a jászságba.
Kérdeztem Nagynénémet miért nem?
Azon a vidéken, ahol a földosztás érte
Nagyapádékat -mondta- cselédek éltek.
Azok generációk óta az uradalmi cseléd
életet élték, nem szokták a mozgást, a
szabadságot.
(Borzák Katalin 1939-ben)
Három Borzák, három férfi, mindegyik a családjában az utolsó
gyermek, 36-39 éves korukban életre szóló fordulat.
Dédnagyapám 37 éves volt, dédnagyanyám 33, mikor Nagyapám
született. Nagyapám 45, nagyanyám (Antal Julianna) 40, mikor
Édesapám született utolsó gyermekként (három nővére; Viktória,
Julianna, Katalin és egy bátyja volt
Imre). Édesapám és Édesanyám 28
évesek voltak, mikor én harmadik,
legkisebb gyermekként megszülettem.
Nővérem
Borzák
Mária
(1947
Szolgaegyháza – ténylegesen Hyppolt
pusztában), bátyám Borzák József (1949
Szabadegyháza – ténylegesen Hyppolit
pusztában).
(Borzák Imre 1942-ben)
Visszatekintve az ős férfiakra is; Borzákok és házasságkötési
életkoruk: Gergely 33 (török uralom vége), Mihály 20, István 26,
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József 18, József 21, József 21, József 24, József 19, Béla 20
évesen. (Mária nővérem 19, József bátyám 22 évesen)
Ezeket azért vetettem föl, mert hogy valamifajta „genetikus”
hasonlóságot, elrendezett családi „tradíciót” véljek felfedezni.
A vér
Azt mondja a magyar nyelv, hogy „vér-szerinti rokon”, „a vér
nem válik vízzé”, „vér-vonal”, „test-vér”, „fi-vér”, „nő-vér”, stb.
Én magam „0”-s vércsoporthoz tartozom. Azt mondja a vércsoport szerinti étkezési tanács és tapasztalat, hogy a „0”-s
vércsoportba tartozó ember húsevő. Mint a pásztornépek, akik
vándorló, nomád életük során jellemzően a gulya, a nyáj, a ménes
jószágainak húsát fogyasztották, meg vadat, halat. (sertést nem!)
Idézek egy vércsoport szerinti étkezéssel foglalkozó írásból: „A
„0”-s vércsoportúak a húsevők, de nekik sem ajánlott a húsevés,
mert pl. a disznóhús egyik vércsoportnak sem jó. A jótékony
húsok (marha-, bárány-, vadhúsok) is csak nyersen, vagy pácolva,
szárítottan lennének jók, sütve-főzve már nem! … Halak közül is
van néhány jótékony … de ezek is csak frissen, nyersen, szárítva,
vagy pácolva fogyaszthatóak. A hal húsa nagyon gyorsan bomlik
és a végterméke fehérjeméreg! A másik, ami miatt a halfogyasztás
nem ajánlott senkinek, hogy alig van a Földön tiszta víz. A vizek
sajnos szennyezettek, s ezek a szennyeződések a hal húsában
tárolódnak (nehézfémek, cián, stb.) amelyek fokozottan mérgezik
a halevőket.”
„A mozgás minden gyógyszert pótol, de még nem találtak fel
olyan gyógyszert, ami a mozgást pótolná!”
(Hogy én magam miért lettem vegetariánus és miért követem ezt
az életvitelt? Az egy másik történet.)
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Azért gondoltam fölemlíteni ezeket a dolgokat, mert keresve jász
eleink történetét, hamar és egyértelműen kitűnik, hogy pásztor,
nomád életet élő, vándorló népcsoport voltak. Mozgás-hiányban
bizonyosan nem szenvedtek. Táplálkozásuk pedig, igazodott
életvitelükhöz. Fontosnak tartom, hogy megnézzük milyen
állatokat tartottak a pusztában. Legelésző állatokat. Szarvasmarha, juh, ló, mind jámbor, békés, kimondottan növényevő
állat. Aki az ilyen jószág húsát fogyasztja, szervezetébe a békességet, a türelmet építi be.
Édesanyámtól hallottam, hogy Nagyapám -ha cselédsorsra jutott
is- mindig a könnyebb munkát kereste, ha lehetett a gulyát őrizte
az uradalomban. Én nem úgy gondolom, hogy a könnyebbet
kereste, hanem a pusztai, nomád, pásztor vére mozgatta. A
marhák társaságában hallgatni a csendet, nézni a végtelent, mint
jász őseink a keleti pusztákban, egyedül, nem keveredve a
zsibongó cseléd néppel. Nem a dévajkodás, nem a szereplés
hajtotta, csak a föld és a jószág szeretete. Kevés beszédű, nagy
gondolatú ember volt, aki sosem bírta a cselédséget, szolgaságot.
Édesapámmal kapcsolatban jutott eszembe egy történet. Még kis
gyermek volt, amikor az volt a szokás,
hogy az uradalomban -ahol laktak-,
mikor megfejték a teheneket, a
gyerekek mentek kis bögréjükkel és
kaptak a friss tejből. Egy alkalommal
kevés volt a tej és a kis Jóska nem
kapott. Igen ám, de jött az intéző úr
hason-ló korú fia, neki pedig adtak. Na
a Józsika úgy vágta kis bögréjét az
istálló falához, hogy minden zománc
lepattogott róla. (Borzák József 1947-ben)
Magamról annyit, hogy praktikus gondolkodású, tanult emberként viszonylag könnyen tudtam mindig elhelyezkedni, munkát
vállalni, de törzsgárda tag sehol nem lettem. Ez eddig kilenc
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„munkahelyem” volt, ahol voltam művezető, termelési előadó,
tervező, nyomozó, szaktanácsadó, építész, építéshatósági ügyintéző, főépítész, szakíró, építésügyi szakértő, szakelőadó, egyetemi óraadó tanár, alkalmazástechnológus. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy mindegyik
munkakörben megálltam a helyem, sosem
alkalmatlanság, vagy fegyelmi ok miatt
változ-tattam. Mikor már nem bírtam a
tudat-lanságot, nem viseltem az ostoba
vezetői irányítást, mikor felmértem igyekezetem hiábavalóságát, olyankor odébb
álltam. Sosem az önös érdek mozgatott!
(Borzák Balarám Béla 2005-ben)
Édesapám nem volt iskolázott, de ügyes gazdálkodó volt
(mintagazda kitüntetést is kapott) jól irányította, mozgatta a
körülötte lévő embereket, segédmunkásként különböző munkakörökben tisztességgel, mindenki elismerésével elvégezte dolgát,
de meg sosem alkudott.
Bennem már életrevaló meghunyászkodási képesség is van
(ideig-óráig), hisz Édesanyám tősgyökeres magyar cseléd
családból származik. Édesapámhoz hasonlóan higgadt, jámbor
embernek ismernek, de tudom magamról, hogy igen-igen
robbanékony, lobbanékony a természetem. Édesanyám szokta
mondani: „Tisztára olyan vagy kisfiam, mint szegény Apátok.”
(Többek között ezért is nem fogyasztok immár huszonegy éve
húst, hogy lehetőleg a növények alázata, béketűrése épüljön be
szervezetembe! Huszonegy év = 3 x 7. Úgy tartják, hogy az
ember valamennyi testalkotó sejtje kicserélődik hét évente.)
Megint csak önmagamból kiindulva -hisz önmagát csak-csak
ismeri az ember (?)- mindig elégedetlenkedek, legalább is belül,
örökké zsörtölődök a világgal. Bosszantanak az emberi gyarlóságok, gyengeségek. Fájlalom a szellemi restséget, a tunyaságot,
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a butaságot, az önzést, a másik kihasználását, -félrelökését, -letaposását. Pedig hát ez vesz bennünket körül; tetszik, nem
tetszik. Teszem a dolgom, de ahogy korosodok -talán mert egyre
kevesebb a veszteni valóm- egyre többet kritizálom, bírálom az
emberiséget. Tudatlan környezetrontásáért, a hagyományos életmodellek lerombolása miatt, erőszakosságáért, önzéséért, az
elesettekkel szembeni érzéketlenségéért, a „soha semmiből nem
elég”-ért, a másság el nem fogadásáért és sorolhatnám még
sokáig, de most a vér a téma, az ősök vére.
Harminc év után tértem vissza arra a településre, ahol Édesapám
pont annyi idős volt ottlaktunkkor mint én, visszakerülésem
idején. Sokan azt hitték -akik Apámat ismerték- hogy Ő jött
vissza. De hát az nem lehet, hisz harminc év közben eltelt. Igen,
a vér. Nem csak külsőleg, de szokásokban, gesztikulációban,
hanglejtésben, viselkedésben, mozdulatokban, betegségi hajlamokban, -tünetekben, szinte Apám másolata vagyok. Úgy
hallottam Édesapám volt így Nagyapámmal, csak Nagyapám
nyugodtabb volt. (Mégis agyvérzésben hunytak el mindketten.
Csendben, gyorsan engedtek el mindent.)
Jász jegyek
Milyen általános személyiség jegyeket tulajdonítanak a jászoknak?
Gyárfás István: A Jászok-Kunok története (1870) című művéből;
„egyenes jellem - szabad, meg nem kötött - vészben rettenthetetlen - céljaiban kitartó - minden akadályt legyőz - hozzá
hasonlóval szemben büszke - termetre izmos - nincs köztük
nagyobb vétek a lopásnál, aranyra, ezüstre nem vágytak, nem
szereznek semmit, mit elveszteni féljenek - az igazságot, a jogot
saját nemzeti szellemükből eredően tisztelik - mint győztesek
csak dicsőségre vágynak - éhség és szomjúság ellen képesek
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voltak harcolni - harcra termett bátor nép, nagy erejük, vitézségük, -bölcsességük, mely erényekkel, nemcsak a férfiak, de
asszonyaik is bírtak - műveltségük alapja és kezdete egy régibb
néptől származik - idegen szokásoktól irtózó - vallásuk fő
vonása: naptisztelet, az elemek tisztelete;
így tisztelték a léget1, a Napot, Holdat2 és csillagokat, a tüzet, a
vizet és földet, eget3 – „Nem tölthetünk egy egész napot egy
helyben! Mozognia kell4 az embernek, mert a Nap, a Hold, a
csillagok, a víz, az állatok, a madarak és a halak mind mozognak,
csupán csak a halott és a föld fekszik mozdulatlanul” - nem volt
az ingatlan vagyon általi leláncolás - szokásszerűleg századokon
át barangolhattak ugyanazon földrészen, de azért az állandó
letelepedésnek már csak a gondolatától is irtóztak – „Az istenek
előtt, mindennek nyitottnak és szabadnak kell lenni, s az egész
világ az istenek temploma s lakása” - külön önálló nemzet, saját
nyelvvel bír”.
Sorolhatnánk még jász jegyeket, tulajdonságokat, de ha csak e
néhány jellemvonás, sajátosság uralkodna napjaink jászai között,
csak gazdagabb volna a nemzetség.
***
Biztos, hogy nem bírom valamennyi jász jegyet, de eszményként
valamennyit elfogadom és szem előtt tartom további életemben
is, amint láttam és hallottam eleimről.
2012. január

tér; az ötödik ős-elem (hiányos tudományos meghatározása: űr, vagy csillagközi tér,
ezoterikus megnevezése: éter)
2 Nap (férfi jelleg), mint forrás – Hold (női jelleg), mint a Nap tükre.
3 a négy ős-elem: föld – szilárd-, víz – folyékony-, levegő – légnemű-, tűz – hő-, fény-,
hullámjelenség „halmazállapot”.
4 mozgás = az örök változás, váltakozás, ami az anyagi megnyilvánulás alapsajátossága.
1
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Jász hit
Jas vér
öreg tátost meg meg kérdik
mi volt ki volt egykoron
meg is idéz bölcs tanító
elődöt és sok rokont
lassan szólal csendben mondja
közelülő halja jól
tanulhat ki föl is fogja
mi volt erény s mi a jó
így termett a mesefolyam
képei közt régi nép
jászok őse Jas ivadék
Jadu utód nemzedék
jó Baraták régi földjén
jas nemzetség ott lakott
békében sok törzs fiával
míg rokonvér mind kifojt
nagy csata volt Kuru mezőn
elpusztultak nagyjaik
ős tanítók vitéz hősök
máglyahalmon csontjaik
Kuru mező árváinak
özvegyinek sarjai
szétszaladtak hét határba
tovább víve magjaik
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így húzódtak zord vidékre
Jas fiak és vénjeik
sok sok özvegy meg hajadon
mind csak egyre vétkezik
hajtja vérük példa nélkül
erős házúr elveszett
nincs ki fogná párzó kedvük
nem fékeznek szent kezek
nap szülötte férfi népnek
tanítói nincsenek
hold leányka csalfa szívvel
vérbő fival incseleg
hiába volt nehéz sorsuk
szaporaság egyre dúlt
igaz atyák galád fia
oktalanul elvadult
más eszmények küldetések
más természet más szokás
más ételek más adottság
és a többi minden más
ahány ember annyi eszmény
annyi féle furcsaság
elveszett a vezérlő elv
törekvés csak áltatás
egyik eszmény a másikhoz
igazodni úgyse tud
hiába a párbeszéd ha
mindenki csak maga úr
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maga úr mert senkit nem lát
kit úgy hinne nincsen más
minden fölé magát teszi
nem lesz jó ez majd meglásd
sok galiba sok sok hiba
sorjázta az életük
míg belátták hogy ez nem jó
s kerestek nem féleszüt
keresték a méltó mestert
ki szavátúl remélhet
kieszesült jó jas ember
szent tudást is megérthet
keresték pedig köztük volt
megszületett köztük élt
neki volt csak füle esze
hogy meghallja a sok vént
hisz a tudás öreg fejben
bölcsesség is bennlakott
csak a heves ifjonti vér
nem látta mi helyben volt
Öreg tátos elbeszéli az ős-jász-bölcs; Jas találkozását a
Legfelsőbb alászállásával, Balarámmal (ie. 3.102 k.), aki átadta
neki az igaz tudást.
☼
A szájról-szájra átörökített tanítás sokáig nem talált halló fülekre.
A tudás megvolt, öröklődött is, de az emberiség szellemi és
erkölcsi romlása megindult, vissza nem fordítható. A tiszta, szent
tudás mindig csak, a keveseké volt és lesz.
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Alszik a tudás
alszik a tudás szunnyad
milljomrét burkú börtönében
gazdáját ezer örv fogja
vágyak zablája százfele húzza
elvan a tudás
el csendesen így
ám sötét burok
hálórengetegén át
lehetőség ha feldereng
mindjárt mozdul
súgva pisszen ha csepp
napfény éri is
amint érzi remény fokát
tudás szólal hangosan
vágy és szándék
belül mozgat
tett a jóra kívül bont
amint fogy a burok réte
felüvölt a szent tudás
feszít zajong
s nincs már vége
ha vágy megmarad
tett nem lohad
felszínre jut bízva lásd
Az ős jászok vezérlő elvei;
- a hit, egy mindenható-, megértő- és jótevő Legfelsőbb-ben,
kinek istenei felvigyázói minden élőnek, élettelennek és a
környező világnak,
- elvárás nélküli viszony (szeretet) az emberiség felé, és
méltányosság a növények és az állatok iránt.
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átsétálni az életen
csak úgy
át a világon
mosolynyi derűvel
érintetlenül
tenni
mit tenni kell
vágy nélkül
érdektelenül
a mindennel nemfordulni szembe
csak tenni
(a minden csalfa kísértései ellen)
csak kitérni könnyű libbenéssel
(a mindenkori széllel mi segít)
lenni
A jászok pusztai, vándorló nomád életének tere, ezer évekig
határos volt Zaratusztra és Mani próféta tanításait követő
kultúrák vidékével, ahol a nagy gondolkodók belátták, hogy az
emberiség; talán ha a Nap – Nap-isten imádatára képes.
Egyetlen alapvető jelképük a tűz, a fény, volt. A jászok nem
építettek templomot, hisz házat sem raktak, mert tudták és
vallották, hogy „az egész világ az istenek temploma”.
Mutasd meg istened, megmondom ki vagy! A védikus
tanításban a tökéletes tudást először Szurja, a Napisten kapta, ő
adta tovább az emberiség ős atyjainak s ők tovább. Apáról
fiúra, mesterről tanítványra szállt alá a tudás.
látni szóbúl képet ezret
belső szemmel láthatod
gazdagabb ez mű világnál
tiszta szívből mondhatom
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egy-egy szóbúl többet ért meg
ember fia mintha lát
túltesz a szó csinált képek
sokaságán garmadán
láss csak szóbúl hangbúl bévűl
ne a szemmel árnyakat
hazug képek sokasága
nyugtatásra hasztalan
nem véletlen mondják bölcsek
képet ne fess istenest
láss csak szívbűl az nem csal meg
míg a szíved tiszta lesz
Zaratusztra, (i.e. 628 - 551) a párszi - óperzsa vallás alapítója.
Tanításának fő elve; az idő. („idő vagyok, világok pusztítója” –
mondja a védikus tanításban a Legfelsőbb) Legfőbb tétele:
„Isten a legbölcsebb út, Ő minden jóságos teremtője”.
Fényhitű tanítása szerint, a világ rendszerében a jó és rossz
harcából adódó kettősség érvényesül. Minden létezőnek két
oldala van: egy lelki, vagy mentális, és egy fizikai vagy anyagi.
Azonban nem csak megszemélyesítette a természeti tüneményeket, hanem erkölcsi tartalommal is ellátta. A Napisten –
Mitra; a tisztaság, a fény a jóság az igazság képviselője, aki a
hazugság és gonoszság, a sötétség ellenfele. A csillagok, a jó
gondolatok, a Hold; a jó szavak, a Nap; a jó tettek megfelelője.
A csillagok -mint távoli napok- teremtő kisugárzásukkal a jó
gondolatok sokasága. A Hold -a teremtő sugarakat, hullámokat
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visszatükröző- a jó szavak, jó vibrációk forrása. A Nap, az
eredet, a teremtés, a teremtő jó cselekedetek, jó tettek jelképe.
"Életem legmélységesebb titka, óh én Istenem, hogy minden
létezőnek benső értelme Te vagy, hogy kezdet és végezet, e
világ létele és benső valója mind Te belőled való! Hogy e világ
értelmének leggyönyörűbb gondolata Te vagy, legjobb
érzetünknek a legbensőbb magja, és örök forrása a hullámzó
élet végtelen árjának." - írja a Zaratusztra-hit szent könyve, a
Zend-Aveszta, (aveszta = Tudás könyve) melynek tanításával a
vándorló ős jászok is találkoztak, Jézus megszületése előtt
századokkal.
A magyar "világ" szó a világít, világol rokon kifejezése. Ami
világunkban világol, az a Nap, a forrás, az éltető és pusztító. A
Napisten a mítoszok szerint a kősziklából született, a szilárdságot, a folytonosságot példázza. Útja a tett. A Nap hatalma és
szellemi ösvénye mentes a szentimentalizmustól, a moralizálástól, nem ígér megváltást az emberiségnek, csak az aktív
szellemi és fizikai tevékenységre bíztat. Követői a mindenség
felett uralkodó istent, a Legfelsőbbet látták benne, aki az
istenek -védikus hagyományok szerint dévák- közreműködésével megvédelmezi az örök világrendet a hazugság és sötétség
szelleme ellen.
Mani isz. 216-ban született és 274-ben távozott el. Azt tanítja,
hogy a hiedelmektől, hitbéli és hagyománybéli tekintélyektől az
érvelés erejével kell megszabadulni. A tudás megvilágító ereje
teszi lehetővé, hogy az ember megértse saját természetét, az
univerzumét, az ember és a világegyetem sorsát. A tudás
biztosíthatja, hogy megtudjuk, kik vagyunk, honnan jöttünk, és
hová megyünk. Mani tanai szerint csak a tudás vezethet az
üdvözüléshez, emberi mivoltunk kiteljesüléséhez.
A Legfőbb Lény: a Fény, amely a bölcsességet jelenti. (a Nap;
személy, Fénye; a Nap személytelen kisugárzása) Ez a
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kisugárzás, ez a Fény sem nem szellemi, sem nem anyagi. Az
egész fénybirodalom az istenség testét képviseli.
Isten fogalmi testét Mani mint öt hajlékot nevezi meg:
Értelem - Megismerés - Gondolkodás - Mérlegelés - Felfogás
A jász tudáskincsnek éppúgy része volt az istenek imádata, a
nekik való áldozatok (tűzáldozatok) bemutatása, a világ
szemlélődő tanulmányozása, mint a tudás gyakorlása.
Az évszázadok teltek, jász generációk jöttek és elmúltak.
A Jézus-követők hatása alá került jászok, a védikus alapokon
nyugvó, fényhitű (Nap-imádó) tanításokat őrizve kerültek a
Kárpát-medence térségébe.
E közben a keletről nyugatra áramló rokon népek -a magyarok
főhatalmával- elfoglalták a Kárpát medencét.
Az ősi tudás követőit, a terjeszkedő kereszténység vallási
türelmetlensége szinte kipusztította.
Tátos könnye
öreg tátos nádas szélén
fogad víztúlról jövőt
lassan mozdul lába hangja
keze reszket ernyedőn
csöndben roskad fűtrónusra
apró gallyat lángba vet
halkan dúdol égre nézve
egyszer egyszer tűzre tesz
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hallgatag de szeme élénk
mindent lát mi érkezik
jönnek jönnek egyre többen
csöndesen meg kérdezik
hogy volt régen öreg bátya
mesélj őseinkrül itt
hogy volt éltük hogyan haltak
miben hittek lelkeink
halkan szólal öreg bátya
hátra vetve varkocsát
fehér hajból míves gonddal
fonta tar fő ostorát
viselt gúnyát rendez vén kéz
simít arca ráncain
könnyét nyeli vissza vissza
meg ne lássák hívei
halljátok hát mint volt egykor
midőn lápból künnen élt
nemes javas mágus tátos
sok sok tudós víg legény
szabad volt a puszta végig
erős lovas védte meg
asszony gyermek sátrát várát
vén szülői életet
rendben ment itt mindig minden
nem volt semmiben hiba
áldoztak ahogy csak kellett
éltek s jártak halmokat
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volt ki vadnak kegyetlennek
szívtelennek hitte őt
pedig népünk jó vitézi
megóvták a szenvedőt
azt is mondták kecskét hágtak
ostoba ki elhiszi
nemes vitéz hogyan menne
istenhez ha vétkezik
nem volt akkor más tanítás
úri furfang áltatás
nem kellett ott senkit félni
egyenes volt fi és lány
egyenesek szóban tettben
tudták mi a jó szokás
figyelmezték öreg szülék
nemes vezér jó szavát
nem kellett ott riogatni
isten nyila csak pihent
egyszerű volt minden szabály
senki sem csalt féltiben
másnak java kinek kéne
kinek mi kell mind megvolt
tiszta lélek tiszta erkölcs
minden emberben honolt
ez még messze azelőtt volt
mikor napnyugatra tért
népünk sok sok emberével
nemzetünk és hét vezér
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ahogy itt megtelepedtünk
sokasodtunk egyre csak
egyre szűkebb lett a puszta
látni vágytak ormokat
napnyugatnak tája csábít
messzi jószág mámorít
könnyű harcban könnyű vágta
butította fiaink
sokaság volt legfőbb bajunk
kevés volt a legelő
sok az éhes száj s a nő vágy
ékes kincsért epedő
teltek évek múltak telek
sok sikerrel jött sereg
hiába szólt tátos szava
ember már elég legyen
nemcsak kincset más tanítást
azt is hozott mindenik
világias okosságok
lepték őshit fényeit
más vér más hit zavart kavart
össze vissza ment a nép
új vezérünk más eszével
kormányozta nemzetét
azt hitték kik jót akartak
újabb honban úr is új
pedig minden jó volt régin
nem kellett a háború
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volt vezérünk ősi hittel
másik újban lát csodát
hiába szólt minden tátos
másra néztek ostobán
nemcsak nézték csalogatták
más honoknak gyermekit
azt mesélték véren frissít
az majd népet emberít
ember helyett vadak lettek
békés legény ölre ment
nemcsak külhon ostobáit
önvérét is verte meg
hiába volt új tanítás
új tilalmak garmada
nem használt itt most már semmi
zűrzavar lett nem csoda
ilyen földön erő kellett
nemcsak belső külhoni
idegennel verették le
rokonvérnek hadjait
megfeszítték összetörték
régi szentség híveit
új vezér az új kereszttel
irtotta ki véreink
tűzzel vassal pusztította
ős tudások nagyjait
ki el nem bújt annak vége
elhamvadtak álmaink
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így került a néhány tátos
tüskés bozót mélyire
fába lápba tág mocsárba
rengeteg rejtekibe
drága vérim nem feledtek
legyen bármi évekig
őrízétek ősi képünk
nemes vérünk cseppjeit
aztán egyszer ha oly híg lesz
hogy már azt se tudja nép
magyar vér e vagy miféle
mindenfajta jövevény
öreg bátya lassan fölkelt
tüze is el hamvadott
könnye hullott már nem bánta
hogyha ráncain csorog
csorog csorog tátos könnye
láp vizébe olvad el
népei meg halkan csendben
elosonnak septiben
A hitvilágában csökevényesedett, szellemileg sorvadó néptömegek mellett meg-meg maradt, máig él a MINDEN-tudás.
MINDEN
Első tudnivaló
A MINDEN mindenben benne van,
mindent áthat, mégis
minden a MINDEN-ben nyugszik.
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A MINDEN-től semmi nem független,
miközben a semmi is a MINDEN része.
A MINDEN őnmagában teljes,
nincs ideje, tere és vágya,
nincs kezdete, vége,
nincs terve és nincs neki iránya.
A MINDEN nélkül, minden értelmetlen.
Második tudnivaló
A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni,
hisz mindennek része, minden benne van, s mindennek
figyelője, mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője.
Szétterjeszti önnön magát, önmagán belül; időben, térben és
létben, szét a végtelenben, mi csak őbenne véges.
MINDEN mindennek és önmagának oka, áthat mozgót,
mozdulatlant, érzetet, vágyakat.
Harmadik tudnivaló
Megosztja önmagát, teremtve magában
-részben az egész- önös tereket.
Alkot szabályokat, súg a térbe
rezgést, levegőt, földet és vizeket.
Teremt önképére szabad lélt végtelent,
majd hagyja szabadságban
vétkezni a teljes részeket.
Negyedik tudnivaló
A MINDEN korláttalan,
semmiben felül nem múlható,
mi őt meghaladná, a MINDEN-t zárná ki, mint valót.
Meghalad mindenben mindent és mindenkit,
ezért jóban rosszban, nemesben galádban;
jobb egyedül csak őt tisztelni.
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Képzelettel bíró lényei teremthetnek maguknak neveket,
képeket kedvükre,
de a képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el.
A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel,
azt szolgálja, isteníti, hívja segítségül amikor baj érte.
Ötödik tudnivaló
A MINDEN-en belül minden meglelhető,
terek, személyek, rezgések és képek,
képzetek, energiák, szelek, zűrzavar, béke, csend és félelem,
mind megfér egy helyen.
Vannak sosem múlók, vannak kelők-nyugvók,
megnyilvánultak és sohasem láthatók.
Ami változatlan, azt változó fel nem fogja.
Ami változik az születik, majd elhal,
míg él növekszik, gyengélkedik, tanul s kezdi újra.
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.
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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 magukhoz ragadva,
hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak,
szabad szellemnek kiutat nem hagynak.
A Jászok őrzője kísérje utunkat!

om
2005. július
Ugyám
magamban még csak csak megvagyok
de hogy másnak mit miképpen mondhatok
hogy értse is és félre ne
javára váljék s kárára nem
ember ember közti gondolatokban
ez is egy nagy titok
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mi titok inkább csoda
vagy tán lehetetlen
nézz vissza a történelemben
nézz vissza és nézz ma körül
értés sehol csak zavar kívül belül
bárhogy csavarom eszem szerint
huncut elme mindig mellém szegül
olyan furfangokat tálal elém
hogy az igazság mindig az enyém
enyém persze nekem
más tán sosem érti meg
hangoztassam csak ostobán bután
fejem törik be s kit érint azután
már csak engem
nyaldosva véres kobakom
lám megmondta
tenmagad magadnak
hallgass
míg nem kérdeznek
ugyám
***
az „om” = a teremtő ige. Az „o” az egyetlen, lenyugodott arccal és
nyugvó nyelvvel, kerek szájnyílással képzett hang; a kerek egész, a
mindenség. Az „m” az egyetlen, artikuláció nélkül, zárt ajkakkal
képzett, orron kijutó levegő rezgése; az anyagi világ alap sajátossága,
az örök változás/ váltakozás/ rezgés/ hullám.
☼ „…Ne zavard meg az eredményre vágyók elméjét…” - mondta
Balarám Jas-nak, majd később- „…A Legfelsőbb-ről szóló tudással
rendelkező, nem próbálja nyugtalanítani azokat a még tökéletlen
tudásúakat, akiket -hamis én-tudatban, az anyagi kötőerőktől hajtvaanyagi tettek foglalnak le…”
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Jász ősiség
JÁSZ ↔ ÁSZI ↔ JAS ↔ AS
„nomen est omen” - „a név intő jel”. Szó szerinti fordításban:
„a név végzet”. Más megközelítésben „nevedben a sorsod”.
5

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

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”.
5
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úgy az ősi Mezopotám, mint az Ind társadalmakkal, egészen az
ie. 3.102 február 8.-án6 Új-Delhitől ÉNY-ra fekvő, tizennyolc
napig tartó Kuru mezei csata kitöréséig, amelyben, valamennyi
As (ős-jász) harcos- és vezető elesett.
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.
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
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.
6
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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) – "apaarchetipus" 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.

A letelepült As nép élettere ie. 3.000 körül
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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 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.
Togolok erődtemploma, alaprajz és rekonstrukció
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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-türkmenisztáni 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.
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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 rétnövényzetű terület volt, ami bőséges legelőt biztosított a
nagyállattartó, de letelepedett As népnek is.
A hamvasztás hagyománya is védikus gyökerű, aminek forrásoka 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 „halottkultusz”, 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
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;
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Jas (a Barata-varsa-i -Ó-Indiai- Jadu dinasztia rokona), Ász, Jász,
Iász, Ászi, Ászio7, 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
A da-yuechi, vagy a nagy yuechi nép öt törzsét egyesítő kusán törzset a görögök “indoszkíták”-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 északnyugati 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.
7
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mindenük volt ami kellett - írást papírra8 vetettek
teljes hitük látó szemük - mindenségre nyitott szívük
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 királyságot9
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 - Kuru10 végzet mezeire
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 segítségévelsokat 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.
9 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
8
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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
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
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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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.
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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
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
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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
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
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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
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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 KNY-i kereskedelmi útvonalak.
Az ős jászok szétszéledtek. A Jas-féle „Bizalmas Tanítás” elveit
kevesen követték. A szellemi és erkölcsi hanyatlás korának
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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
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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.

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. 11
Részlet a szerző MINDEN – című összegzéséből: „…Hat odi k t udni v al ó :
Változó létformákban változnak eszmények, emberi elmében, milliárd elmélet. Ezen részegészben 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. He t e di k t udni v al ó : Gondolat, elmélet, megannyi képzelet, mit ember embertől elvonni
képtelen. Szárnyaló szellem is határon csak meg áll, korlátolt önmagát sohasem hágja át.
11
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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, indoárja - 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.
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Jász zászló
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
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( kék = R:36 G:63 B:96 arany = R:255 G:153 B:0 zöld = R:78 G:97 B:40 )

Kék - A heraldikában neve: Azure, kegyességet, bizonyosságot jelent.
Általában is komolyságot, nemességet tükröz, a biza-lom, hűség,
becsület, igazság színe is a kék. Nyugalom, bölcsesség, intelligencia, biztonság, remény, barátság. Férfi tulajdonságokkal rokonítják;
komolyság, tudás, stabilitás, tudatosság, pontosság. 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
elégedettség, harmónia, a lelki szabadság színe.

Arany - A heraldika rendfokozatában a legmagasabb szín, neve: Or.
Becsületet, királyhűséget jelent, vagy a földrajzi egységek 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 – Címertani neve: Vert, az ifjúságot és a reménységet fejezi ki.
Egyszerre jelenti a termékenységet, a növekedést, a fejlődést. A természet
színe és „természetes” szín. Az ősi civilizációkban a zöld a víz színe volt. A zöld
szín jelentése hagyományosan összefonódott a biztonsággal és a békével.
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Pusztai nomád élet
A cím három lényeges gondolatiságot tartalmaz. Azért
gondolatiságot említettem szavak helyett, mert mindhárom szó
önmagában jelentős meghatározottságot fed, a három kifejezés
együtt pedig, szinte már teljesen leszűkít egy fogalomkört. E
fogalomkörbe tartoznak a jászok ősei is.
Azért az ős-jászokat említem, mert napjainkra külső megnyilvánulásában teljesen megváltozott a jászok élete, életvitele.
Nincs puszta, nincs vándorlás, nincs rideg élet, még ha nehéz élet
van is, de ez már egy másik élet, ki tudja hova visz?
Az ős-jász életet tudtuk hova visz. Béke, nyugalom, folytonosság,
türelem, alázat, teljesség. S hogy mily hatalmas erőket tudnak
mindezek adni, azt jól mutatja, hogy bár évszázadok óta
megváltoztak az életfeltételek, életkörülmények és az életvitel, a
volt szellemiség ma is eszményi!
Ma nincs béke és nyugalom sem kívül, sem belül. Nincs folytonosság generációról generációra. Már rég elfogyott a türelem.
Az alázat itt nem meghunyászkodást jelent, hanem beleilleszkedést az egészbe, a földi, az égi, a természeti környezetbe, a
teljességbe, ami teljesség megvan, csak valahogy nem ilyen teljességet szeretnénk. Azért mondtam, hogy meg van a teljesség,
hisz a világ mindig teljes, csak számunkra és az utánunk jövők
számára nem mindegy, hogy miből áll ez a teljesség; jóból s néha
egy kevés rosszból, vagy csak a nem kívánatosakból.
A „puszta” egy meghatározott természeti környezet. Jellemzően
sík, vizes, ligetes, dús rét-növényzettel.
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A „nomád” eredendően vándorló-, meg nem telepedett
életformát takar, ugyanakkor igen szorosan vett természetközeliséget, rideg életmódot.
Az „élet” pedig, elválaszthatatlan fogalma az anyagi létnek. (Az
anyagi létet itt a szellemi lét ellenpontjaként említem.)
A „puszta” kifejezés szűkebb és ugyanakkor bővebb, mint a
bevezetőben említett tájegységi-típusú meghatározása. Szűkebb,
mert a puszta kifejezést szoktuk/szokták használni kietlen,
lepusztult vidékekre is, de jelen esetben ép hogy a viruló, élő, az
örökké megújuló pusztára gondolok. Arra a pusztára, ami
jellemzően mérsékelt égövi, vízben gazdag, néha túlságosan is,
hisz lehet az ártéri terület, ami időnként akár teljesen víz alá
kerül, a lényeg, hogy ideális élettere a legelő-rét típusú növénytársulásoknak. A puszta a szabad tér. A látóhatár a horizont,
mindent a magas ég vesz körül. Nappal a Nap uralkodik, a
tisztaság, a fény, a ragyogás, éjszaka a Hold, a Nap visszfénye és a
sok milliárd távoli Nap, mint megannyi csillag. Nincs akadály mi
leszűkíti, behatárolja a képzeletet. Nincsenek erdőrengetegek,
körülzáró hegyormok, és nincsenek fojtogató városhalmok.
„…erdő bezár - víz nem bírja láb nyomát - hegyoromnál képzet
megáll - csak a pusztán nincsen határ…” „…képzelet ha van
szabadon száll…” „…pusztában idő az úr…” – hangzik a
versben.
Nézzük csak meg egy pusztai legeltető ember életkörülményeit.
Élete ritmusát az állandóság és ugyanakkor a folytonosság
határozza meg. A jószág nappal legel, iszik, kérődzik, ürít, éjszaka
pihen. A legelés lassú andalgás, békés válogatás dúsabb, éltetőbb
és gyógyító füvek között. A víz tiszta, a delelő pihentető. Éjszaka
csend, nyugalom, pihenés. Hajnalban leszáll a harmat, fűre,
jószágra, pásztor subájára. Mikor pirkad, az éltető Nap vörös
korongjának jótékony sugarait elbírja a szem. A pásztor szemez
egy kicsit a Nappal, hisz később már nem teheti, nem bírja.
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Lassan felszáll a harmat, kipattannak a rét virágai. Dalol száz
madár, zenél a sok levél-ugró és simogat a lágy szellő.
Lehet az idő zord is. Csaphat zúgó zivatar, söpörhet szélroham, a
jószág szembe fordul az esővel, a pásztor subája hátát támasztja
neki, vagy behúzódik a cserénybe, ha állított.
Lehet tél is, a jószág bírja, csak a pásztornak nehéz. Ház kell,
fedél, tűz melege, de ez már a szükség.
Folyik az edzés („az acélt megedzik”) és a jó acél bírja a küzdést.
A pásztor türelmes és belátó. Nincs kivel hadakozzon, tudja ki az
Úr. Lassan él, mindent lát. Lát életet, halált, virulást, elmúlást és
szerez millió tapasztalást. A puszta örökké nyitott könyv, csak
tudni kell olvasni és olvasni kell. A pusztában minden
„szemléltető eszköz”, isteni iskola.
A jószág legel, hogy friss fűszál sarjadjon. Jó nem ennyire költői,
hisz csak az éltető anyagcsere folyik, de ez így túl prózai lenne. A
fűből beépül a szervezetbe minden szükséges vitamin, ásvány és
az éltető Nap energiája. (fotoszintézis) Aztán a jószág ürít is, hisz
ez is az anyagcsere, a körforgás része. A gazdag trágya bő táptalaj
más életeknek, de ha kell és a pásztor gondosan megszárítja, nem
kell egy fát sem kivágni, ha egy kis tűz mellett meg akarja
melengetni tenyerét, és a bogrács alatt a legkiválóbb hőforrás.
Tisztább, Naphoz közelibb energiahordozó alig van. És
állandóan megújuló, míg van rét, jószág, föld, víz és napfény.
Mintha csak a pásztor volna fölösleges, de hát ez az egész most
rólunk, emberekről szól, akik valamikor nagyon-nagyon régen,
nagyon-nagyon kevesen, a trópusi vidékeken gyümölcsevők
voltunk és nem kellett ház, nem kellett kályha, sem jószág, sem
vágóhíd. De tudom, ma sokan vagyunk, „urak” vagyunk, a „világ
urai”, s addig sanyargatjuk a környező világot -aki jól bírja- míg
egyszer megrázza magát, egy kicsit kilyukad az ózonpajzs, egy
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kicsit elfogy a tiszta víz, egy kicsit minden étel mű lesz és … Ne
is beszéljünk róla, térjünk vissza a pusztába.
Aztán a jószág, ha megfejik tejet ad. A teljesség igénye nélkül; a
tej iható, kiváló tápanyagforrás, készül belőle kefir, joghurt,
tejszín, vaj, sajt, túró, tejföl, s belőlük végtelen sok finomabbnálfinomabb más étek, -a tudomány vívmányaként- a legkiválóbb
műanyagok is készülhetnek tejből és mindez csak egy kis fű, víz,
napsugár és a jószág. Nem is értem, miért kell levágni, miért kell
még a húsát is megenni, a bőréből táskát, cipőt csinálni, a
csontjából állati fehérjét, stb. stb. nem adott eleget a
„semmiből”? De hát az egy másik kultúra.
A pásztor, ha együtt él a természettel és a jószággal, nem csatangol a világban, nem jár nyaralni, hisz el sosem fárad, nem kell
neki szálloda, élménypark, autópálya. Nem kell neki infrastruktúra, kőolaj és villamos energia. Nem érdekli a tőzsde, az
olajárrobbanás. Nem duhajkodik, nem zavar, nem bánt másokat.
Csak hát az élettér. Tudom, sokan vagyunk.
Aztán a pusztán ott a sok virág, miből az „ostoba” méh mézet
csinál. Ni csak; itt a tejjel mézzel folyó Kánaán! Csak hát ez
nekünk kevés…
Nomád. Ez volt a második szó. Vándorló, meg nem telepedő.
Ne soroljuk most, hogy mivel jár a megtelepedés, gondoljunk
csak a világ nagy városaira, egy kicsit borzadjunk el és maradjunk
a témánknál. Egy pillanatra azért álljunk csak meg, mi van a
pusztában, ami a városban nincs? Tiszta tér, tiszta víz, tiszta
levegő. Viruló vegetáció, csend, nyugalom és béke. Ennyit a
városról. Tudom, sokan vagyunk…
A nomád ember csak addig van egy helyen, míg a jószágnak
bőséges a legelő, azután tovább áll. A legelő él tovább. Ahol
nincs legeltetés, vagy szénagyűjtés, ja és emberi település, ott a
füveket követik az összetettebb növények, növénytársulások,
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bokrok, cserjék, fák, erdők. Így volt ez egykoron, csak jött az
ipari forradalom, jött a nagyüzemi mezőgazdálkodás, hisz az
emberiség megtelepedett és elszaporodott. (Murphy azt mondja csak vicc az egész (?)- hogy az emberiség intelligenciája állandó,
miközben napról-napra szaporodunk!)
A nomád ember nem árt a környezetnek. Ami keveset beavatkozik, továbbállta után a természet gond nélkül kiheveri. A
vándorló ember nem sok mindent vihet magával, így rájön, hogy
mi a fontos, mi kell az élethez és csak annyit vesz el, annyit visz
tovább. Mivel szinte nincs semmilye, hisz nem is kell, így nincs
benne ragaszkodás semmi iránt. Nem kell neki arany, ezüst, kincs
vagy ékszer, nem kell neki semmi olyan, amit más irigyelne, ami
másnak kellene, de nem is vesz el mástól semmit, hisz mindene
meg van, mi kell.
Nagyon-nagyon fontos két dolog: nem kell neki semmi, és nem
vesz el semmit mástól. A nomádoknál nincs szükség tilalmakra,
„ne lopj” „…jószágát, birtokát… ne kívánd”. Nem ragaszkodik
tárgyiasult dolgokhoz, így tud foglalkozni -hisz ideje is van- a
megismeréssel, önmaga és környezete megismerésével, a szellem
művelésével és így tovább. Mivel nincs háza, nincs szüksége
kőre, fára, téglára. Nem kell neki út, telek, víz, villany, csatorna,
gáz, telefon, kábeltévé, stb. Jó tudom, de hát a mai élet…
Rendben, de akkor ne panaszkodjunk!
Élet. Túl nagy falat. Túlságosan is bonyolult kérdés ahhoz, hogy
most itt egy ilyen egyszerű három szóból álló cím ürügyén
belebonyolódjunk. Maradjunk a „pusztai nomád élet”-nél, ahogy
a jászok ősei is éltek sok évezreden át és fennmaradtak. Nem
pusztultak ki. Nem sorvadtak el, hisz bennük volt az értelem, a
sok generációs bölcsesség magja, csak meg kéne találni a módot,
hogy ez a mag ki tudjon csírázni, tudjon szárat, törzset nevelni,
levelet hajtani, hogy hozhasson virágot s magot, mi tovább adja a
szent tudást és akkor megmarad a jász még ha falun, vagy
városon is, de szívében szabad pusztai nomád.
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Jas útja
Sok-sok idő telt el egyszer, mikor ős jász megérezte, itt van a vég
itt van végleg, jó vitézik meg nem térnek. Kuru mezei csatából hová hegyen túlra hágott- segíteni ó barátnak, nemes vérű
Kauraváknak. Otthon csak az asszonyhad volt, gyermekek és
dicső aggok, tanácstalan tévelyegtek találgatták jó mi lenne?
Vének közül egy tán ha volt aki útra ráfogható, öreg Jas ki
kerekedhet hegyre völgyre rengetegre. Neki kellett szerét venni,
maradéknak mit kell tenni, hogyan legyen férfi nélkül, eztán hogy
kell nekik élnük.
Erős kaftánt húz magára, széles övet derekára, fedős kancsót
tűzkészséget, kést is felköt elégséget. Csizma szárát jól felvonja,
öreg botját megmarkolja, tudja hosszú lesz az útja, míg sorsukat
kutakodja.
Jó hajnalon Nap keltivel indul kimért lépteivel, indul neki a
hegyeknek, tudáskincses napkeletnek. Hajnaltól megy napnyugtáig, harmat lepi szélben fázik, bírta teste kiességet nem
harcol ő már az éggel.
Hegyszorost vezet az útja, kérdi: - Merre tudás kútja? - kérdezi a
hegyoromtól, égbe nyúló jó rokontól. - Öreg bátya segíts nékem,
merre vigyen lassú léptem? Hol találom ki igazít, jövőnket elbírni
tanít? Jas vagyok én jászok vére, elmondom hogy mint járt
népem, el hogy tudja fű fa virág miként tréfált meg a világ.
Hadba mentek jó vitézink barátokat hogy megvédik, de a csata
végső harc volt, nem tért haza egy se abból. Mért e sújtás, mi lesz
eztán, ki mondja meg mi vár reánk? - így kérdi a hegyek urát, de
csak a csend amit talál.
Újabb napok, újabb éjek, kopár hegyről völgybe térve, dús
növényzet zúgó partján, keres mígnem gázlót talál. Fecsegnek a
habok egyre, görgeteggel incselegve, túlnan nádas erdős tájak,

- 57 -

által kelőt jól elfáraszt. Vízgalléros sima kőre -mit Jas használ
átkelőnek- lépdel egyre óvakodva, támaszkodva öreg botra. Mármár majdnem túlpartot ér, fuvallat hozza a neszét, erdők csíkos
királyának, aki útját erre járja. Lombfüggönyét széjjel tárja, ágat
roppant karmos lába, busa fej tör levél közül, vándor teste ím
megkövül. - Legyen uram miként vágyod, én zavartam te
határod, mentség mi van énmellettem, nem bitorlás vezet erre.
Ha a sorsom ímhol vége, elfogadom jó testvérem, eddig tartott el
csak eddig, küldetésem vége lesz itt.
Erdő ura lassan ballag, tekintete nyugodt sanda, szomját oltani
tért erre, nem támad ő most emberre. Hűs kortyokat hogy benyelte, lassúdan csak lefetyelve, tekintete Jason pihen, füle
minden zajra figyel. Talapzaton szobor ember, áll csak
mozdulatlan csendben, szív se dobban szem se rezdül, nem válik
ki természetbül. Lomha király jót hempereg, csillámfényű
fűtengeren, jóllakottan kinyújtózik, egyet kettőt hengergőzik.
Midőn felüdült a teste, lassan tovább áll a beste, elhalt lombok
újra zengnek, víg madarak énekelnek. Vándorunk nagy üggyel
bajjal, jut által a túlsó partra, szusszan egyet öreg bátya, ki tudja
még mi van hátra.
Amint erdő mellett ballag, akad bogyó sok vadalma, rét széliben
húsos levél, természet hí: - Gyere egyél! - Amikor meg megszomjazik, hűs patakból egyet iszik. Hogyha messze tóka partja,
vízét fedős kancsó adja. Kerüli a rengeteget, réti ember nem
remete, de hogy haladt így keletre, erdős vidék el nem enged.
Beveti hát magát bátran, sötét árnyak otthonába. Lehet bármíly
félelmetes, útja nem ép kényelmetes. Újabb napok érik egymást,
moha lesz a megvetett ágy, száraz gally a tűzhöz éjre, fáradt
testnek melegsége. Sűrűben az est sem csendes, éj vadászi
settenkednek, hol egy fiók, hol egy madár válik csöndes
áldozattá.
Amint egyszer estre hajlik, vándor előtt fény világlik. Kicsiny,
mert még elég messze, gondol egyet hogy meglesse. Ahogy
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közelednek lángok, úgy ér el egy kis tisztáshoz. Kerek térnek
közepében, találkája remetéknek. Öltözetük faháncsruha, hajuk
hosszú lábuk csupasz, tűz körül ők dudolásznak, dalaik az égbe
szállnak. Jas csak csendben közeledik, alázattal hódol nekik,
remeték meg szúrós szemmel, hangtalanul kérdezgetnek. - Ki az,
aki megzavarja szent találkát avatatlan? Ki az ki jut rengetegbe,
úttól távol keveredve? - Legöregebb szólal elébb: - Gyere közelb,
melegedjél. Hűvös az éj árnyvilágban, mond el ki vagy ki itt
járhatsz?
- Jas vagyok én jászok vére, elmondom hogy mint járt népem, el
hogy tudja fű fa virág, miként tréfált meg a világ. Hadba mentek
jó vitézink, barátokat hogy megvédik, de a csata végső harc volt,
nem tért haza egy se abból. Mért e sújtás? Mi lesz eztán, ki
mondja meg mi vár reánk? - így kérdi a remetéket, tán
szebbjövőt elmesélnek. - Tudunk Kuru mezejéről, sokaságról kik
elvérzők. Nem maradt ott senki élve, Pándu fiakat kivéve.
Testvérharc volt korszakváltó, nyitotta meg rút világot, hátra
maradt rokon vérek, mind csak új életet élhet. De hogy mely nép
hogyan tovább, nem tudja más csak Balarám. Őt keresd meg, Ő
megmondja, megfejti mi szíved nyomja. Ő ki elkerülte harcot,
küzdés helyett mást mutasson, reménysugár véreidnek, bizton
tudom hogy csak Ő lesz. - Megkeresem, de mondjátok Balarámot hol találom? Merre menjek tovább merre, nem ismerek
semmit erre. - Nem kell ismerni itt semmit, csak szívedet kell
felfedni. Ne hagyjad hogy elméd húzzon, keserűség folyton
nyúzzon. Hajnalban ha megpihentél, nézz a Napba az lesz vezér.
Elvezérel biztonsággal, találkozhass Balarámmal.
Bizony hosszú idő óta, fáradt vándor útját rótta. Végre imé
nyugton alhat, remeték közt biztonságban. Mikor rikkant
hajnalmadár, Jas megébred és láss csodát; sehol senki, nyoma
sincsen: - Tán álmodtam az egészet? - Hogy volt, mindegy most
már tudja kihez vigyen el az útja. Új erővel lépdel bátran,
rengeteget által hágja. Végre kiér rétvidékre, mintha honi földre
lépne. Dús legelő, kedves csalit, vigasztaló ami van itt. Réti
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ember talán csodál, rengeteget, hegyek ormát, szíve mégis ott
hon hol rét, verőfény és a messzeség. Ősi jászok hegy lábánál,
lejtőn laktak rét határán, pompás épített városban, de csak rétre
kifutottak. Legeltettek tenger marhát, köröttük csak vidám dal
szállt. Jámborságban, békességben élték éltük tisztességben.
Családoknak dicsőssége, erős hadúr a vezérek, lóra termett ifjak
felett kemény atyák ügyeltenek. Ezen vitéz ős jász sereg, indult
Kuru mezeire, hívó szóra hegyen túlra, csatatéren mind kimúltak.
Szorul Jasnak szíve egyre, véreiért mit tehetne, ez mi hajtja
mindeneken, hegyen, erdőn és réteken. Teltek napok, múltak
hetek, csak lassúdan lépkedhetett. Viselt teste lehet szikár, erő
mégis végire jár. Amint halad egyre fárad, asókafa az útjában,
minden óhajt teljesítő, szívet újra lelkesítő.
- Fáknak dicső nagy királya! Hol lelek én Balarámra? Segíts amíg
kitart erőm, kérlek legyél a vezetőm. Jas vagyok én, jászok vére,
elmondom hogy mint járt népem; el hogy tudja fű fa virág,
miként tréfált meg a világ. Hadba mentek jó vitézink, barátokat
hogy megvédik, de a csata végső harc volt, nem tért haza egy se
abból. Mért e sújtás? Mi lesz eztán? Ki mondja meg mi vár
reánk? Te ki vágyat teljesítesz, tedd csak azt mit megérdemlek.
Szikla orom nem szólt semmit. Tigris koma hagyott menni.
Rengetegben eltévedve, akadtam sok remetére. Álom volt az
vagy valóság? Nemtudom, de ők azt mondták; aki rajtunk csak
segíthet, Balarám, de mond hol érem?
Langyos szellő megszaladva, asókafát simogatva, lombkoronát
fújja-fújja, levélhullás mutat útra. Tarka levél förgetegben,
kanyarogva rét felett leng, lassan szállva hogy Jas lássa, merre
vezet az iránya.
Új erőre ismét kapva, támaszkodva erős botra, megy keletnek
megy ő egyre, tudja már hogy útja merre. Így találta rét határon,
visszavonult Balarámot. Ő volt aki került harcot, életével példát
adjon. Lehet sorsunk a küzdelem, s lehet béke küzdés helyett.
Földi létben két ajánlat, de mindenki maga választ…
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Balarám
Balarám, Krisna bátyja. Mindketten olyan személyek, akik Isten
személyes alászállásai. Isten olyan személyes, megtestesült emberi
formái Ők, akik egy időben, egymástól elkülönült személyiséggel
és egyéniséggel jelentek meg, azonos környezetben Baratavarsa (a
mai India) területén. Egy időben, egy helyen, de más jellemvonásokkal és kedvtelésekkel. Mindkettőjük a MINDEN, Isten
volt maga, miközben -miként az egész végtelen anyag-megnyilvánulás- Ők is Őbenne nyugodtak. Benne helyezkedtek el
barátaikkal, társaikkal, egész környezetükkel.
A két egyéniség, ugyanazon személy -Isten- két formai megnyilvánulása. Ember-formájúak, hogy az emberek számára
értelmezhetőek legyenek.
Születtek, gyerekeskedtek, felnőttek, voltak csínytevéseik és
voltak betegek, mint minden más ember, és meghaltak. Olyanok
voltak, mint az emberek, de mások is és többek is.
Balarám volt a nyugodtabb, békésebb. Bemutatva egy sorsot, a
sorsát elfogadó embernek egy példáját. Félrehúzódott életet élt.
Az öccsével, Krisnával elkövetett gyermeki csínyek után gazdálkodó, földműves lett. Őrizte teheneit, szántott, bevetette földjét,
majd learatta a termést. Megházasodott és házasságából két
gyermeke született. Gyermekeinek életét, életük történetét elnyelte a feledés.
Balarám elvonult a világi nézeteltérések forgatagától. Távol
tartotta magát a Barata nemzetség korszakváltó ütközetétől is.
Korszakváltó volt a Kuruksetrai (Kuru mezején vívott) végső
csata. Az elmúlt világkorszakot lezáró és a jelen kort megnyitó.
A csata egy pontja volt; az egymást harmonikus rendben váltó
korszakoknak, egy pont, melytől elkezdődött jelen korunk a Kali
korszak. A nézeteltérések kora, a vaskor. Az a kor, amely a négy
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világkorszak legnehezebb, legreménytelenebb időszaka az anyagi
világba került lél-ek tisztulási folyamatában.
Ebben a korban elindul, majd beteljesedik/kiteljesedik az emberiség teljes ellehetetlenülése. Mindent elfoglal a látszat. Látszat
fejlődés van, látszat értékek vannak, látszat az öröm, a siker, a
boldogság érzete.
Ardzsuna, Krisna barátja, látja a bajt. Látja, és mint művelt
harcos/vezető, tudja, hogy a rokonvér ontása, az idős mesterek/tanítók legyilkolása helytelen; mi ha bekövetkezik, a világ
elveszett. De a csatának meg kell történnie. Isten képzetében, ez
a Földi világ soron következő időszakra meghatározott sorsa.
Krisna nem válaszol Ardzsuna kérdésére, hogy: - Mi végre a
testvérharc?
Elhallgatja! Helyette kioktatja örök barátját a kötelesség teljesítésének kötelezettségére. Egy harcos vezető feladata a harc
maga. Most a Kuru mezei csatában, be kell teljesülni az Isteni
akaratnak. Minden nemes harcos elhagyja a testét. A csatában
minden nemes és nemtelen személy meghal, a Pándava fivérek
kivételével. Ők maradnak az a reménysugár, ami mindig megvan.
A remény örök.
Istenhez mérhető, semmiben senki nem lehet. Ő a legtökéletesebb, Ő a legbecsületesebb, miközben Ő a legnagyobb hazug
és a legnagyobb csaló is.
Nincs hiba az okfejtésben, még ha felfoghatatlan is. Az emberi
elme számára Isten bármely titka kifürkészhetetlen. Tetteinek
oka felfoghatatlan, teljességgel érthetetlen.
A csata előtt Ardzsuna kételye jogos, helyes és megalapozott
volt. Krisna szóra sem méltatta a rokonvérontás miatti aggályát.
Rászedte? Nem hazudott Ardzsunának, nem mondta, hogy a
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rokonvérontás helyes, csak/de megérttette vele, hogy neki, most
nincs más választása, ez a kötelessége. Hosszasan érvelt sok
mindennel, majd azt mondta: - Dönts belátásod szerint!
De Ardzsuna Krisna barátja volt, nem Balarámé. Balarám kitért a
harc elől. Tehát ugyanakkor, ugyanott, ugyanabban a helyzetben
Isten háborút szított és kitért a harc elől.
Krisna azt ígérte, hogy nem avatkozik a harcba, csak Ardzsuna
kocsi-hajtójának szerepét tölti be, majd; a tisztességes harc
szabályait is megszegi. Bímát arra készteti, hogy a buzogánypárbajban sújtson Durjodana combjára – pedig az övön aluli
ütés, a legádázabb harcban is tilos; egy nemes harcosnak.
A tömeg más. A közember ostoba. Tetteit csak megcsalt érzékeivel eltompított, sötét elméje vezérli. Egy nemes harcos
elméje, a csatában is tiszta. Tudatosan küzd, tudatosan öl, mert
tudja, a lél, a lényeg, nem gyilkolható meg soha!
Az ellenfél a harcban; a sors, a vesztes számára a végzetes
találkozás, a sors beteljesedése.
Krisna részt vesz a harcban, győzelemre segíti Ardzsuna harci
szekerét, bár Ő maga ott egy életet sem olt ki. Az isteni
elrendezés beteljesítői a küzdők.
Balarám elvonul. Bejárja a szent helyeket, bemutat egy másik
utat. Van a harc, a küzdés útja és van a béke útja. A harc útja
tragikus, a béke útja csak nehezen járható. A harc útja; az emberi
történelem. Élettérteremtés/védekezés/támadás/ellentámadás,
mind e közben szaporodás és a család létének biztosítása.
Csoportosulás; család/törzs/nemzetség/nép/nemzet szerint.
Kijelölése az élettereknek és azok megtartására/kiterjesztésére
való törekvés.
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A béke útja; elfogadása az isteni akaratnak, az isteni elrendezéseknek, a sorsnak, ha még oly elfogadhatatlannak tűnik is.
Tudással szétoszlatható, a nemtudás sötétsége. A tudás gyakorlásával/megvalósításával elkerülhető a csata, az egyén számára. A
tömeg nem az egyén. Az egyén lehet bölcs, a tömeg csak ostoba.
Az ostoba tömeg, a kimagasló irányítók/vezetők vágyainak
beteljesítői, csakhogy; az ostoba döntések véres következménye,
visszaszáll a tömegalkotó egyénekre is.
Krisna a szenvedélyes, játékban/szerelemben/harcban. Balarám
a békés. Játék helyett földművelés, szerelem helyett az egyszerű,
szerény család harc helyett a szent helyek bejárása, és elvonulás a
világi zajoktól. (Balarámnak egy felesége és két gyermeke volt.
Nincs szaporulat, csak egy-egy utód. Krisnának 16.108 felesége
volt. Kedvtelése a játék, a fejőlányok elcsábítása)
A két Isten-ember egy-egy eszmény.
Krisna a sors. Az emberiség sorsa. A szenvedély, a közös fürdőzések, a közös lakomák, a lányokkal való tánc. Mind ez is,
isteni kedvtelés, de míg Isten tökéletes és semmi nem szennyezi
be, addig az egyéni lél-eket maga alá gyűri az anyagi vágy. Vágy a
kéjre, vágy a vagyonra, vágy a hatalomra, vágy a hírnévre.
Balarám a remény. Ki lehet kerülni a vaskor szorításából, de el
kell kerülni a világi kedvteléseket (hús, alkohol, szerencsejáték,
paráználkodás. Tartózkodni kell minden élet kioltásától, tartózkodás a mámorító szerektől, tartózkodás a tisztességtelen/szükségtelen nyereségtől, tartózkodás a nemi vágy gerjesztésétől és
annak öncélú kielégítésétől.)
El lehet kerülni a nézeteltérések korában is a nézeteltéréseket, ha
a tekintetet a nemes eszményekre szegezzük. Hogy mi a nemes
és mi a nemtelen? Azt tudással lehet megkülönböztetni.
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A tudás minden lél(-ek) isteni adottsága. Hagyni kell felszínre
jutni. Le kell vetni az anyagi kötelékek burkát, és akkor átsüt az
ősi tudás. A tudást kívülről is meg lehet szerezni, de kell hozzá
tiszta ismeret és tiszta tanító, és kell hozzá őszinte vágy a tudásra.
Az érdek nélküli tudásvágy, csak életről-életre érhető el.
Tudatosan keresni kell a kedvező-, és kerülni kell a kedvezőtlen;
tanítást / tanítót / társaságot / szokásokat / környezetet /
táplálékokat.
A jónak jó, a rossznak rossz a következménye. Semmi nem múlik
el nyom nélkül. A láthatatlan lenyomatok ott gyűlnek a lél(-ek)
burkában. A kedvezőek tisztítják, a kedvezőtlenek tovább
szennyezik a lél(-eke)t.
Krisna bármit megtehet, hisz Ő Isten. Balarám nem tesz meg
bármit, hisz Ő is Isten, és Isten a lemondásban is a legnagyobb,
mint mindenben!
Az egyén követheti Krisna példáját, bár reménytelenül, de
követheti Balarám példáját is békés reménnyel.
De követhető a nagy tanítók tanítása, mint Buddháé, mint
Jézusé, mint Mohamedé, mint Mózesé, mint Zaratusztráé, mint
Manié és másoké, az idő, a hely és a körülmények figyelembevételével!
Mindig be kell látni a; (hely-idő-körülmény) mikor – hol – mi
módon bölcsességét, tudva, hogy minden tanításban csak egy
parányi rész található a legfelsőbb tudásból.
A tudás nem tárgyi tudás. A tudást nem lehet megtanulni. A
tudást belátni lehet, a tudást; elfogadni lehet, a tudást; élni lehet,
és megvalósítani lehet. A tudásban; hinni lehet.
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A legfelsőbb tudás túl van a hely-idő-körülmény keretei közé
szabott tudáson.
Balarámról semmit sem tudunk. Balarám nem lett eszmény.
Balarám lett eszmény, de aki tanítványaként követte, arról nem
szól a történelem. Balarám követőinek nincs tennivalója az
anyagi világban. Bennük nincs törekvés semmi anyagi vágy
beteljesítésére. Balarám követői, az eke szarvánál járják; a
legfelsőbb tudáshoz vezető utat, és hallgatnak, szomorú derűvel.
Balarám tanítványai nem ismerik, nem keresik egymást. Erejük
Balarám ereje. Útjuk, a sorsuk. Sorsuk az elrendezések elfogadása/belátása. Elfogadják az elfogadhatatlant is, és belátják a
beláthatatlant is, mert megértik a tudást. Tanulva tudnak.
Tanulnak életről-életre, és belátják, hogy a világ sorsa túl van az
egyénen. Az egyén sorsa önnön kezében van, de tudva, hogy
törlesztetlen adóságok is vannak az előző életekből, hatnak az
anyagi világ késztetései, hatnak a kedvező, de a kedvezőtlen
hatások is.
A Földi világ lassan, de biztosan a romlásban halad, még több
százezer évig. Az univerzális világ sorsával foglalatoskodni oktalanság, mikor belső -univerzumihoz fogható, bár befelé éppúgy
végtelen, parányi- világunkról sincs fogalmunk.
Balarám Isten-ember, aki bármit megtehetett volna, de nem tett.
Ám miként Isten, sosem volt tétlen!
A lél sok mindent megtehet, -bár nem büntetlenül- de nem kell
mindent megtennie!
Az embernek, mint minden lélnek, szabad akarata van, de miként
a lél is szabad akaratából került a lelki világból az anyagi világba,
akképpen, az ember is szabad akaratából választhat tudása
szerint/sorsa szerint; egyéni életutat.
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A lél rosszul döntött, bár sorsa elkerülhetetlen. El kell szenvedje,
döntése következményeit.
Az ember, tudás nélkül báb, az anyagi késztetések, a természeti
törvények útvesztőiben.
A tudás egy ideig; hit.
A hamis tudás; tévhit.
A tapasztalás; a hit megszilárdítása.
A hit; remény. Bizakodás abban, hogy akár úgy is lehet.
A tudás próbája; a tapasztalás.
Igaz tudásról, csak tiszta tapasztalással lehet bizonyosságot
szerezni.
Tiszta tapasztalás, csak tiszta érzékekkel, szennyezettség nélküli
értelemmel lehetséges.
A tudás legfontosabb tárgya; az én.
Ki vagyok én? → Egy lél(-ek)
Mi végre vagyok e világban? → Tanulni/tapasztalni
Mi ez a világ és mi végre való? → A végtelen mindenségben
egy iskola.
Hogyan működik a világ? → Elrendezett természeti törvények
szerint.
Ki/mi a lényeg? → A lél.
Ki/mi a MINDEN? → ISTEN
Az első szó: „Balarám” volt, az utolsó „ISTEN”. A második szó:
„Krisna” volt, az utolsó előtti „MINDEN”. Mindez véletlen?
Bár a „MINDEN” után és „ISTEN” előtt még van egy „?”; talán
az örök kérdés?
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Bizalmas Tanítás
avagy
Jasopanisad (Jász upanisad)
1
jászok őse Jas ivadék Balarámot kérdezi
mire kellett Kuru mezőn rokonvért kiontani
2
mióta a sok családfő harci tűzön hamvadott
összevissza kódorog csak gyermek öreg asszonyok
3
figyelj hívem szólt Balarám hallgasd meg mit mondhatok
annyit szólok mit megértesz ha ügyelsz 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
8
nem volt idő hogy Legfelsőbb ki én vagyok ne lett volt
elhalt törzsfők jó királyok vagy te mindig mind megvolt
9
létünk éltünk ép úgy meglesz jövőben mint múltban volt
nincs kezdete nincsen vége végtelen mi mozgató
10
ami mozgat az a szent lél gyermekben és aggban is
ahogy eljő éppúgy elszáll s rója egyre útjait
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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
15
testet öltött lélt is éri csak hogy ő nem változik
mi szenvedés mi torzulás mind az összes testi kín
16
kit nem zavar boldogság sem kinek bú is egyre megy
megérett egy jobb világra nem kell újra kezdje el
17
az ilyen lét egyensúlyát szilárdságban éli meg
nem gyötri a fájdalom már örömben sem édeleg
18
mi látható átmeneti mi valódi el nem múl
lényeg látó bölcsek előtt tudást fedő köd lehull
19
meglátják ők minden dolgok ágát bogát lényegét
tudják mi az ami mozgat elpusztíthatatlan lél
20
mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más
örök lélnek mind egyre megy nem fogja a változás
21
aki a test mozgatóját véli gyilkos harcosnak
tudatlan az mert nem érti mi a vitéznek sorsa
22
szintúgy nem tud semmit az sem aki gonosz lélben hisz
hisz ő nem öl s ölhetetlen örök idők végiig
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23
nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy
ha már megvolt nincsen vége számára nincs véges út
24
megölhetik mozgó testét de ki mozgat sértve nincs
ősi az ő léte miként örök valósága is
25
aki tudja hogy a lél az bíz el nem pusztítható
nem lehet az ilyen ember gyilkolásra lázító
26
gyilkosa sem lehet lélnek aki tudja kezdetét
születetlen örök létű nincs eleje mindig élt
27
miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat
tesz a lél is egyre másra testi vándorlásokat
28
lélt a kard nem kaszabolja tűz nem hamvaszt víz nem old
nem szárítja szélförgeteg marad bizton bármikor
29
lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható
ne bánd jó Jas testek vesztét ne légy mást se áltató
30
sose bánkódj még akkor sem ha azt véled lél haló
születő majd ismét múló ne bánd azt mi forgandó
31
mert mi meghal bizton új lesz miként új is mulandó
lásd ezt tisztán föl a fejjel jó barátom rétlakó
32
előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt
mikor minden egybe olvad újra láthatatlan ő
33
van ki csodálja a létét van ki megtagadja őt
van ki látja hallott róla más csak csendben merengő
34
ki a testeket mozgatja nem árt annak semmi sem
ne szánd ne bánd szenvedésit test jut csak a vesztibe
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35
harcosoknak csata úgy jó ahogy vívják sors szerint
megváltás az mindahánynak nekik jobb nem létezik
36
tudod te is ha becsülnek nincsen akkor nagyobb gyász
mintha veszted tekintélyed népmegvetés meggyaláz
37
szent volt a harc Kuru mezőn isteni elrendezés
elkerülhetetlen végzet elhullt sok agg s hős legény
38
nemes törzsfő ha bújt volna testét bizton menti meg
de a törzsnek többé fője gyalázatban nem lehet
39
tudták ők ezt hát megvívták végső csatájukat ott
így az árvák szeme előtt minden jó lél fenn lobog
40
ott lobog a dicső példa hiába az árvaság
bármíly nehéz is a sorsuk előd példa fáklyaláng
41
nekik akik csatát vívtak mindent kellett adni fel
egynek kellett lenni fényben testük vészben hagyva el
42
önös vágyuk félre tették tűrték sorsuk folyását
aki így él bűn nem éri túllépi a léthatárt
43
ember hogyha dolgait csak kötelességből teszi
megszabadul félelemtől íly lét bűntől mentesít
44
ilyen módon legcsekélyebb törekvés is megsegít
bizonytalan tévelygésből szilárd úton elindít
45
tudd hogy aki Legfelsőbbel összekapcsolódni kész
nem tekint e földi létre nemesebb viszonyba néz
46
ki eltökélt és figyelmes nem csapong ezer fele
egyhegyűen néz jövőbe el nem téved higgy nekem
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47
nem szédíti mézes szóval misztikus édelgetés
nem gondolja semmiképp sem hogy más nincs csak szép remény
48
kevéslátó abban bízik ha szót követ üdvözül
dicső család sarjaként majd csodás életbe kerül
49
de ki ilyen vágyat ringat annak szeme fényt nem lát
lefoglalja minden percét jólét dicsfény léhaság
50
kedves Jas én jó barátom figyelmed csak rám szegezd
ne ragaszkodj földi képhez tudd csak látszat mind e hely
51
réges régi jó tanácsok három jármot beszélnek
tiszta jóság bőszült szeszély s nemjó amit rejt e hely
52
a mágikus tanítások bölcset nem szédítenek
hogyha tudod kár a mély kút réti láp bő vizében
53
ne légy tétlen ne is higgyed eredményvágy megsegít
ne káprázzon szemed fénye tedd mit kell és bízva bíz
54
tett gyümölcsét sose vágyjad egyformán élj rosszat jót
ha így teszel nem ér hiba hozzám jutsz el utadon
55
csak sajnálat illeti azt kinek földi jó a cél
lépj az útra minek vége mindent világító fény
56
összes földi tettnek éke kettős látást hagyni el
elvárásnélküli legyél ez a lét művészete
57
el nem múló örök helyre vezet útja azoknak
kiket kéjvágy vagyon hírnév hatalomvágy nem mozgat
58
nem zavar már meg mit hallasz vagy az amit hallottál
hogyha így állsz mindenekhez mi körülvesz amit látsz
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59
ha misztika ha bűvölet vágyaidtól távol áll
bennem nyugszik már tudásod sötétségből kitalálsz
60
Jas kérdezi Balarámot miről ismerszik a bölcs
hogyan jár kel miként nyugszik teljes tudást megértő
61
ki elhagyja Jas barátom földi vágyak garmadát
s önmagában biztont talált veszti elme játékát
62
bölcs az akit nem tántorít testi kín vagy főfájás
bántó élők bosszantása földi vész és égcsapás
63
ő az akit elkerülnek kéjes vágyak félelem
vakgyűlölet ragaszkodás őbenne nem édeleg
64
teljes tudás birtokosa az ki lecsillapodott
nem érinti öröm bánat mindegy neki jó vagy rossz
65
ki érzékszervei ura lenyugtatja elméjét
miként teknős páncélzatban hiszi magát megvédvén
66
de tudd marad abban is vágy aki önfegyelmezett
egész addig míg Legfelsőbb tisztult szívét nem érte
67
még az oly bölcs férfinak is az elméjét megcsalja
érzékeket megmozgató erőimnek rohamja
68
aki szívét reám tárja külön lát ált és valót
sziklaszilárdságban marad érzékeit uraló
69
ha az ember érzékeit szabadjára engedi
tárgyiasult ragaszkodás elméjét átöleli
70
ragaszkodás vággyá duzzad vágyból nő ki indulat
indulatból elmezavar tiszta látás elmarad
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71
de a fegyelmezett elme vágykeltések között is
mély békéjét mind megőrzi ha örökkön bennem hisz
72
szilárd elme derűt áraszt Legfelsőbben nyugszik ő
megtalálja egyensúlyát soha nem lesz esendő
73
szabályozatlan elmével kegyem nélkül béke nincs
béke nélkül nincs boldogság elveszik a tiszta hit
74
hogyha érzékek közül csak egy is lész zabolátlan
elsodródik az értelem mint a szélfútta bárka
75
lásd be tehát Jas barátom csak az egyensúlyozott
ki elméjét féken tartja érzékire nem lobog
76
tudatlanság éjjelében tudós bölcs világot lát
de az élők ébren léte hoz tudónak éjszakát
77
élvezetek hajszolói békét sosem érnek el
míg a bölcs csak szenvtelen áll vágyzuhatag medrében
78
bár a folyók szakadatlan ömlenek a tengerbe
mégis nyugodt a víztömeg mint bölcseknek elméje
79
békét talál az a férfi aki hamis éntől ment
elhagy vágyat mindenektől nincsen benne ellenszenv
80
megtéveszthetetlen az Jas aki ide eljutott
nem kell többet megszülessen megtisztult ő mondhatom
81
Balarám mond mért kellett harc érdeklődőn kérdi Jas
mikor mondtad hogy értelem cselekvésnél többet ad
82
mit elmondtál összezavart tenni kell vagy érteni
világítsd meg miért kellett vitézinknek elesni
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83
mondtam jó Jas kettős út van tett vagy tudás művelés
gondolkodó tudás útján más önzetlen jön felém
84
cselekvéstől tartózkodás visszhatástól meg nem óv
nem tisztul meg lemondó sem önmagában az se jó
85
földi lény a tétlenségben pillanatig sem élhet
jó és nemjó éppúgy mozgat mint késztetés szeszélyben
86
aki eláll cselekvéstől pedig tüzeli vére
képmutató hisz elméje tenné mi kedvtelése
87
az méltó a tiszteletre ki érzékinn úrrá lesz
s közben teszi ami dolga eredménytől független
88
ezért kellett véreidnek küzdelemben veszni el
mert megtették amit kellett kötelességszerűen
89
megtették hisz mind jól tudta küldetés nekik a harc
tétlenségben még tested sem tarthatod fönn kedves Jas
90
tudod mikor a Teremtő embereket teremté
áldozást is küldött vélük mit végezve vágyuk kész
91
adatott a lehetőség s kívánságuk szerint lész
ha örökkön áldozának lélnek burka méltón él
92
midőn Felsőbb Irányítók kegyeit elnyerének
elégedettség lesz úrrá földön és az egekben
93
elégedett Felsőbbségek mindent mi kell megadnak
de ki hála nélkül éli szemérmetlen tolvaj csak
94
áldozatok maradékát akik eszik jók azok
kiknek élvezet csak étkük nem emberek állatok
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95
élelemből élőlények esőből az élelem
áldozás termi az esőt az áldásért tenni kell
96
Teremtő a tettek oka Legfelsőbb OM mitől jő
ezért minden áldozásban tudjad jó Jas ott van Ő
97
hiába annak az élte ki csak élvezetnek él
látni kell ez örök forgást s ember névre méltó lész
98
aki látja igaz létét önmagában boldog ő
nincsen annak már mit tenni bizonyosan hozzám jő
99
történés hogy legyen vagy se bármi lesz is egyre megy
teljes éltet így tud élni szándékai nincsenek
100
véglegesen tisztul az meg kit ragaszkodás nem ér
Legfelsőbbhöz jut az íly lél ez utolsó lét mit él
101
kötelességét tegye meg mindenki ha jót akar
szentéletű királyok is így végezték dolgukat
102
közemberek önkárukra akármit megtehetnek
de a kiválóak tette örök példa nemzetnek
103
nekem mint a Legfelsőbbnek célom sincs mégis teszek
lásd be jó Jas ez a sorsunk tétlen senki nem lehet
104
rest ha lennék elhiheted rosszpéldámat követnék
ezért kellett véridnek is kötelességük tegyék
105
hogyha én nem cselekednék omlanának világok
véridegen keveredés rombolná a családot
106
tudás nélkül cselekvőket eredmények vágya hajt
bölcs csak nép javára ha tesz jutalmat ő nem akar
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107
aki tudás birtokosa ne zavarjon célvágyót
önzetlenül mutassa ő szorgalmát s ne mélázzon
108
megtévedett éntudatban cselekszenek nemtudók
természeti erők azok mik lényeket sarkalók
109
jót szeszélyt és nemjót tudó érti ők a mozgatók
tudja hogy nem lény cselekszik természet mi lázító
110
teljes való ismerője nemtudókat nem zavar
eredményre vágyók körét tétlenséggel nem lohaszt
111
vesd el minden kételyedet reám gondolj kedves Jas
cselekedj csak töretlenül ne keresd mi miként van
112
vedd e Bizalmas Tanítást élj mint szól a jótanács
ha követed nem fog hatni tettet érő visszhatás
113
értsd meg mind vesztébe rohan ki e tudásra legyint
oktalanul teng csak élte kárhozott ő és irigy
114
mit ér az ki természetét köti gúzsba csüggeteg
bölcs is teszi azt mit diktál ha még oly gyarló szíve
115
aki tett gyümölcsét várja viszolyog vagy vágyódik
ne engedj a késztetésnek bízzál legyen bárhogy is
116
önnön kötelességedet hibákkal is ha teszed
jobb az mint hogy másét akár végzed tökéletesen
117
Jas kérdezi Balarámot mond tanítóm mért van az
hogy ki jó is egyre másra vétkezik bár nem akar
118
önös vágy az ami mozgat abból gerjed indulat
mindezt szeszély mi sarkallja észnek ellen lábasa
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119
miként tüzet annak füstje anyaméh a magzatát
tükröt meg a porlepel fed élőt akként burkol vágy
120
olyan ez a vágy mint a tűz lobog hogyha táplálod
még a bölcsek elméjét is kéjkésztetés átláncol
121
lélt borító anyagtestben vágy mi mindent megcsaló
érzékeket észt értelmet s tévutakra sarkaló
122
bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak úgy tudod
hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod
123
csapongó érzékek felett ész s azon az értelem
értelemnél magasztosabb lél mi mozgat életet
124
ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett
lenyugodott elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg
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
127
ezért ezt a legszentebbik teljes tudást most neked
átadom mert barátom vagy s tiszta szívvel kérdezed
128
miként lehet jó Balarám hogy Napistent oktatád
hisz Te csak később születtél mégis adtál tudományt
129
végtelen sok születésem volt úgy nekem mint neked
én az összesre emlékszem míg te jó Jas egyre sem
130
bár én örök s születetlen vagyok mégis megteszem
jelenek ez álvilágban kápráztató testbe meg
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131
ember testben megjelenek mikor elvész igazság
kötelesség hol hanyatlik adom ember támaszát
132
nemeseknek oltalmára galádoknak vesztire
igazságként alászállok lásd időnként testileg
133
aki érti jelenésem s tetteimnek indokát
annak nincs több születése neki nincs már árnyvilág
134
sokan jutottak már hozzám kik elhagytak félelmet
ragaszkodást és haragot megtisztulva értek el
135
minden ember énfelém jő ez bíz vitathatatlan
de én akként megyek elé amennyire lemond az
136
földi sikert isten kegyet az ér aki igyekszik
ki ezt teszi sosem tisztul vágya egyre növekszik
137
gondolkodót uralkodót nyerészkedőt teremték
élvezkedő szintúgy tőlem jármaimmal lekötvén
138
gondolkodó tiszta jóság uralkodó szeszély s jó
nyerészkedő tele szeszély élvezkedő mind nemjó
139
teremtek mint nemcselekvő magamból mi végtelen
kit aszerint mi a sorsa s mely jármoktól fékezett
140
tett az engem nem érint meg nincsen vágyam énnekem
ki így ismer nem téved meg látja teljes lényegem
141
egyedül csak én birtokom hat felfoghatatlanság
erő hírnév szépség tudás lemondás és gazdagság
142
kövesd ősök jó példáját kik önzetlen megélték
mi sorsuk volt mi útjuk volt s szent honomat elérték
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143
nagy bölcsek is megkérdezik mi a tett s mi tétlenség
elmondom most neked jó Jas hogy teljesen megértsél
144
igen nehéz felfogni azt mi tett bűntett s tétlenség
addig kell ezt megtanulni míg félre nem ismernéd
145
nincs visszhatás azok tettén akik látják s megérték
cselekvésben tétlenséget tétlenségben cselekvést
146
bölcsnek mondják azt a tudók kit eredményvágy nem hajt
bármit tesz is visszhatásuk ilyen embert bíz elhagy
147
menedéket nem keres ő elégedett mindennel
bár örökkön serénykedik mégsem tesz már semmit sem
148
ő ki nem vágy semmire sem s birtoktudat menten él
semmitől sem szennyeződik bűntelen de nem henyél
149
ilyen személy nem lesz irigy beéri azzal mi jő
jóban rosszban egyensúlyban kettősségtől mentes ő
150
bármit tegyen áldozat az szín önzetlen cselekvés
szerves rész ő a MINDEN-ben ez a tiszta bölcsesség
151
véglegesen felszabadul ki tudatos MINDEN-ről
hisz a MINDEN-ben semmi sem független a MINDEN-től
152
van ki mutat áldozatot Felsőbb Irányítóknak
más pedig a MINDEN-hez szór tűzi áldozatokat
153
van ki áldozati tűzben föláldozza hallását
más pedig a némaságot fogadja mint ajánlás
154
van ki összes érzékeit fegyelmezve áldozik
más pedig léggyakorlattól szabadulást álmodik
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155
van ki vagyont más önszigort van ki testgyakorlatot
más pedig a szentírások szavain át áldozott
156
van ki légzésén át ügyel életerő áramon
jobb orrt befog balon beszív majd balt zár s fúj a jobbon
157
végül mindkét orrlyuk zárva lég be ki se áramol
más áldoz az étkezésén mit szigorún áthangol
158
mind ki őszintén áldozik bizton tisztuláshoz jut
tudják ők ki nem áldozik itt sem boldog nem hogy túl
159
a védikus szentírások dicsérik az áldozást
de azért tudd Jas barátom cselekvés az mindahány
160
minden tárgyi áldozatnál többet ér a bölcs tudás
mert hogy az a kútforrása mindennek mi áldozás
161
íly tudásra alázattal az tehet szert ki kérdez
s tiszta bölcsnek szolgálata mivel célba elérhet
162
teljességet megismerve már soha nem tévedsz meg
belátod mind az Én részem s mindez ott a MINDEN-ben
163
legyél bár a legbűnösebb íly megértés átsegít
szenvedések óceánján belátásod általvisz
164
úgy perzseli ez ismeret összes tett visszhatását
tudjad jó Jas miként tűzben égnek a fák hamvakká
165
nincs tisztítóbb erő annál mint a teljes igazság
aki önzetlen kutatja önmagában rátalál
166
önfegyelmes tiszta hitű előtt tárul bölcsesség
azt elérve tudd rátalál tökéletes békesség
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167
azonban ki kételkedik tudás és hit nélküli
ebben s jövend életében boldogság azt kerüli
168
ki visszhatás nélkül munkál bölcsességgel űz kételyt
bensőjével tisztában van az nem rabja tettének
169
vesd el minden csüggedésed oszlasd kétségeid el
szent tudásnak pallosával sötétséget kettészelj
170
jó Balarám összezavarsz előbb mondád árt a tett
aztán oktatsz cselekvésre mond az ember mit tegyen
171
Jas barátom egyaránt jó tartózkodás éppen úgy
mint önzetlen cselekedet mégis tett a jobbik út
172
tudd hogy kötöttségtől ment lesz ki nem utál s nem kíván
lemondóan tesz ő mindig eredményre már nem vágy
173
van ki mást lát elemzésben s mást tettben mi önzetlen
pedig egyik hű vándora két eredményt érhet el
174
ki a tudás útját járja ki cselekszik vágy nélkül
ki e kettőt egynek látja bölcs az meg már nem szédül
175
önfegyelem hiányában tisztulás nem kecsegtet
vágy nélküli hű követő Legfelsőbbhöz ér bíz el
176
önfegyelem érzéken győz érzék ura lemondott
megkülönböztetés nélkül él tegyen ő akárhogy
177
tisztán lát az ilyen személy érzékek mik mozgatnak
lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall
178
hiába az érintés is szag íz látvány egyre megy
alvás mozgás légzés beszéd test csak az mi megtéved
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179
aki vágy nélkül cselekszik s lát mindent a MINDEN-ben
úgy nem tapad visszhatás rá mint víz lótusz levélre
180
bölcs a teljes tisztulásért ragaszkodás nélkül tesz
érzékekkel értelemmel elmével és testével
181
belső béke megtalálja azt kit nem köt semmi meg
ragaszkodót tette béklyóz nem szabadul sohasem
182
meg nem kötött derűsen él kilenc kapus testében
nem gondol ő már a tettre s arra senkit nem késztet
183
lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló
nem lél az ki bíztat hanem nemtudás mi mozgató
184
bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb
testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt
185
ám ha tudás felszínre jut Napként ragyog mindenre
eloszlanak tévképzetek test lényege feléled
186
mikor minden a MINDEN-ben elme hit és értelem
szilárd örök menedéket lel az ember Énbennem
187
aki így vált igaz bölccsé különlátás nélküli
egy neki tehén elefánt pap kutya s ki azt eszi
188
kiegyensúlyozott ember aki mindent egyben lát
önmagában teljes MINDEN örök szerves része már
189
jóban rosszban érintetlen derű bánat egyre megy
hiszen tudja minden MINDEN nincs rajt kívül semmi sem
190
MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt
az kit semmi nem érint meg éli boldog álmait
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191
mindig változó világban minden mindig változik
bölcset véges élvezetek képzete sem mámorít
192
igaz boldogságot csak az érhet el e Földön itt
aki értelmével veszti dühét és a vágyait
193
érintetlen belül boldog belül tud a MINDEN-ről
hiszen tudja lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből
194
eredeti otthonába bizton jut el mondhatom
aki egy már mindenkivel s kettősséget felhagyott
195
nincs itt mit tanulni annak ki lényegről tudatos
aki nem fél aki túl van vágyon és a haragon
196
gondolaton uralkodni kizárással is lehet
légszabályzás koncentrálás törekvőnek segíthet
197
uralója érzékeknek értelemnek elmének
vágy s félelmet félretevő szabadulást elérhet
198
értsd meg jó Jas hogy én vagyok áldozatok gyűjtője
világ Ura s fő barátja ki érti ezt békét lel
199
kötelességeit végző eredményvágyelhagyó
ő az igaz hívem Nekem nem a tettről lemondó
200
tudd hogy csak az jó törekvő ki eredményvágytól ment
elhagyása minden vágynak csak az ami kimenthet
201
összekapcsolódást kezdő gyümölcsözőn cselekszik
ám ki fejlett lelki útján az tenni sem igyekszik
202
aki útja csúcsára ért az kívánságnélküli
tesz de annak eredménye nem vonzza s nem érdekli
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203
tudás révén elme segít tudatlanság visszahúz
tudd hogy mi áll elme előtt jó vagy nemjó kettős út
204
ki elméjén uralkodik annak barát elméje
ki a szeszélyt megengedi annak az ellensége
205
hogyha elmédet uralod lényeg lényed megsegít
hideg meleg bánat derű gyalázat dics nem hevít
206
tudást bíró sziklaszilárd érzékeit legyőző
neki egy hogy sár vagy arany mindegy annak akár kő
207
részrehajlásnélküliként mindenkire egyként néz
ellen s barát rokon s gyűlölt szent vagy bűnös egyet ér
208
önfeladó hittel élő érintetlen magányban
birtoktudatát elhagyja s fegyelmezi a vágyat
209
csendes elme úgy érhető ha törekvő elvonul
őzbőr trónra posztó kerül s réti sás van legalul
210
összerendezett elmével elhagy gondot érzetet
emelt fővel bizton ülve gyakorol révületet
211
figyelmezzen úgy szemével mint ki nem lát semmit sem
orrhegyére összevontan ne csapongjon tekintet
212
fegyelmezett elméjével gondolata MINDEN-ben
félelemnélküli szívvel tisztán nyugszik Énbennem
213
felszabadul aki így tesz ha már mindent enged el
megtisztultan lélt nem fedi öngondolat leple sem
214
se koplalás vagy virrasztás kevés se sok semmiből
túl sok evés túl sok alvás éppúgy elvon mindentől
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215
aki ismer középutat nem fárad meg sohasem
eszik alszik munkál pihen megtartja a mértéket
216
szabályozott életvitel szabályozza elmét is
nemcsapongó gondolattal bölcs a MINDEN-t feléri
217
mint a széltől védett lángnak íly elmének nyugta van
ha törekvő rendületlen semmi nincs mi útban van
218
mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél
ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él
219
ízt kap ekkor hidd el jó Jas túlnan boldogságból itt
átöleli teljes tudás s sziklaszilárd lesz a hit
220
rendíthetetlen hívemnek nincs már semmi akadály
jöhet bármi sorscsapás is nem feledi önmagát
221
akár testi kínok sújtják akár bármi érheti
elméjében megtisztulva semmi el nem téríti
222
ezért mondom jó barátom törekvőnek erő kell
őrizze meg elszántságát hogy végcélját elérje
223
MINDEN-tudat megsegíti léte bárhogy hányja is
Rám gondolva megnyugodva hagyja önös vágyait
224
nyughatatlan elme táltos parázson él úgy lobog
ezért hűtsed örökké le irányt csak úgy tarthatod
225
aki mindig Reám gondol sugaraim ölti fel
bűntelen lesz s érintetlen nem téveszti semmi meg
226
ilyen hívem már itt boldog tudja MINDEN legfőbb cél
hiba nélkül örök rendben éli jámbor életét
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227
mindenben látja a MINDEN-t s tudja mind a MINDEN-ben
mozgó az vagy mozdulatlan Tőle lobog mind egyre
228
aki mindent Énbennem lát s Engem lát meg mindenben
azt Én soha el nem hagyom s ő sem hagy már el Engem
229
tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok
Én de egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon
230
kedves Jas én jó barátom tökéletes az lehet
aki látja a lényeget búsderűsen egyre megy
231
Legfelsőbb Úr hallgatlak én szól a jámbor rétlakó
mégis kétség gyötör abban biztos pont hogy fogható
232
mert az elme fékevesztett szélrohamhoz hasonló
nyughatatlan dacos álnok mindig másra sarkaló
233
Balarám megértőn mondja tudom zsarnok gondolat
szorgos hívem mégis elér ha érintetlen marad
234
ki elméjét nem uralja annak kín a törekvés
fegyelmezett jó úton jár ez a legfőbb vélemény
235
Jas kérdezi mondjad Uram mit ér ki jó útra lép
majd világi akarások mégis győznek elméjén
236
sem a tudást nem követi sem nem önzetlenen él
szertefoszlik semmivé lesz törekvése felhőként
237
világosíts meg Balarám kétségemet oszlasd el
Rajtad kívül igaz tudást adni senki nem képes
238
ne csüggedj oh Jas barátom kinek hite sziklakő
hogyha vét is törekvése soha nem lesz veszendő
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239
ki már egyszer jó úton járt de eltévedt csüggeteg
felsőbb létben tölt egy időt majd itt nemesb létbe kezd
240
az is lehet hogy itt marad dicső család sarjaként
tudd bár léte evilági mégis ritka íly esély
241
e szerencsés hű törekvő újra tudásra ébred
s megint próbál megtisztulni lelki erény nem vész el
242
ellenállhatatlan halad nem függ ő már semmitől
hiszen amit egykor megélt az az újabb segítő
243
íly törekvő újra szorgos fegyelmezett és hívem
érintetlen éli éltét s Legfelsőbbhöz ér biz el
244
a törekvők legdicsőbbje aszkétán is túltesz ő
több mint tudók legtudóbbja s eredményért esendők
245
halljad az én véleményem ilyen ember ritka kincs
közülük is a legméltóbb ki örökkön Bennem hisz
246
figyelj Jas most elbeszélem miként ismersz Engem meg
törekvéssel lemondással Rám szegezett elméddel
247
teljességgel eléd tárom legfőbb tudás legjavát
mit ha felfogsz és követed nem marad már semmi más
248
ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik
ezer ilyen közül talán egy ki lényem megérti
249
megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék
föld víz lég hő térrész egyszer ész értelem s hamis én
250
ezen alsóbb jellegeken uralkodik felsőbbség
minden létnek leglényege parány részem örök lél
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251
tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor nincs
vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd
252
minden ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon
nincsen Nálam hatalmasabb ezen egész világon
253
víznek íze Nap s Hold fénye vagyok tudjad öreg Jas
éppen így a teremtő OM férfierő s térben hang
254
föld illata tűznek heve minden lényeg lényege
lemondás a lemondottban s lemondásnak értelme
255
vagyok létnek ősi magja létezőket mozgató
tudókban azok értelme hősben erőt hordozó
256
szenvedély és vágy nélkül is vagyok küzdők ereje
tiszta nemző jó atyákban és isteni szeretet
257
tőlem van jó szeszély s nemjó mindhárom belőlem jő
engem mégsem érint egy sem így vagyok a Legfelsőbb
258
ezen változó világban három jelleg vezérlő
mégsem látják mögöttesét érintetlen Legfelsőt
259
szinte legyőzhetetlenek jó szeszély nemjó kötők
hű követők mégis tudják káprázat kerülhető
260
sokan nem keresnek Engem sokan le is tagadnak
tudatlanok ateisták balgák vagy alantasak
261
embereknek négy csoportja kik Hozzám törekszenek
akik bölcsek kik kutatnak önkeresők s szenvednek
262
köztük legjobbak a bölcsek akik tudnak MINDEN-ről
szeret engem éppúgy a bölcs ahogy én szeretem őt
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263
mind a négyen oly kedvesek mégis a bölcs legkivált
hisz ő az én utam járja nem mozgatja egyéb vágy
264
sok sok születést követőn tudja én vagyok MINDEN
de öreg Jas nagyon ritka ki e szintet elérte
265
kiket anyagi vágy hevít kik imádnak félistent
természetük szerint élnek s ilyen hitet követnek
266
mivel minden Bennem nyugszik sok félisten éppen úgy
hódolójuk akként legyen hitében megszilárdult
267
megsegítem törekvésük kívánságuk teljesül
de az ilyen adomány is Éntőlem jő egyedül
268
félistenek imádói múló sikerhez jutnak
míg a Nekem hódolóknak hajlékom a jutalma
269
csekély értelemmel bírók nem ismerik kilétem
nem tudják hogy vagyok MINDEN Földön és az egekben
270
ostobák még azt sem tudják megszületetlen vagyok
örök létű sosem múló Tőlem függ az alakom
271
múltnak mának és jövőnek csak Én vagyok tudója
jól ismerek Én mindenkit mégsem látják valómat
272
tudod Jas hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be
irtózat és vágynak harca örök lánc lesz elmére
273
de ki egységre jut belül jámboran él rosszat jót
abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon
274
azon alázatos ember aki öröklétre tör
teljes tudás birtokában önzetlenül Hozzám jön
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275
ő az ki már tudja valóm s meglát engem végpercben
mint létezés és áldozat mozgáselvek mestere
276
Balarám mond mi a MINDEN mi a tett s mi a lényeg
mi e mindenség mond kérlek s kik a félig Istenek
277
mi a testi áldozat mond s ki az ki az élvező
s hogyan láthat végső percben aki önfegyelmező
278
aki örök Ő a MINDEN szól Avatár Balarám
lél a lényeg szintúgy örök a tett meg eredményvágy
279
mindenség e mulandóság kozmikus természetem
félistenek irányítók fő élvező Én leszek
280
bárki aki képes arra hogy végpercén Rám gondol
annak helye bizton Nálam nem kell kezdjen új sorsot
281
testelhagyás pillanatán kinek ki jár eszében
Őhozzá jut abban újul az vezérlő eszménye
282
ezért mondom Reám gondolj kötelesség tevőként
bármit tegyél Nekem áldozd önzetlen légy örökké
283
csak így lehetsz sorskovácsod ha rendíthetetlen vagy
kitartóan szabályozott életvitel felém hajt
284
gondolj úgy Rám mint EGY MINDEN aki azisnemis lény
mindentudó ősi lelki Nap formájú mindenség
285
ember aki végső percben mindenét Rám hangolja
nem kerülhet másik helyre mint örök hajlékomra
286
a védikus tudás útján OM-ot zengő törekvő
lemondásban tör Énfelém elmondom most miként jő
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287
szívbéli vágya Rólam szól elméje nincs szerte szét
elkülönülés az útja hátráltatást kerülvén
288
teremtő OM amit vibrál egyhegyűség Rám mutat
így távozó testelhagyó nem véti el az utat
289
aki folyvást Énrám gondol Reám mint a MINDEN-re
harmóniában élhet itt nem téríti semmi el
290
azok a nagy lelkek akik Hozzám értek töretlen
többé sosem jutnak ide amit kellett leéltek
291
ember léttér Teremtőtől e világig kereng itt
de ha elér árnyvilágot végleg elkerülheti
292
Teremtőnek éjszakája ezer földi korszakos
nappala is éppen annyi s százévesen már halott
293
életének első napján léltömegek jönnek le
alkonyatkor mindahányan áramlanak fölfele
294
körforgás ez napról napra testöltés és elhagyás
nappalon az anyagi lét nemlétezés éjszakán
295
tudd hogy van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás
az a világ akkor is van mikor itt kor éjre vált
296
megnyilvánulatlan e tér öröklétű éppen úgy
aki oda eljut egyszer annak már nincs visszaút
297
bár MINDEN-ként nem itt lakom mégis mindent áthatok
csak szerető önfeladás minek díja otthonom
298
elmondom most Jas barátom mik a szerencsés napok
amikor a törekvőknek kijutása biztató
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299
kedvező a testelhagyás tűzhatások idején
Napnál és a fénylő Holdnál északi Nap félévén
300
kedvezőtlen viszont füstnél éjen s fogyó Hold alatt
déli Napnak félévében távozó fönt nem marad
301
öröktől csak kettő az út világos és a sötét
világosban szabad az út fénytelen meg rögkötés
302
öreg Jas én jó barátom ki tud mind a kettőről
nem esik az már zavarba mikor ideje el jő
303
MINDEN-tudat ismerője védákon már túlhaladt
üdvös bár a követésük hívem mégsem úgy halad
304
most pedig a legtitkosabb bölcseletet osztom meg
Veled mivel hív barát vagy meglásd gondot oszlat el
305
oly világos miként a Nap tiszta felséges tudás
egyszerűen követhető észfölötti majd meglásd
306
ki kétkedve fogadja el annak sorsán nem segít
nem jut Hozzám újra kezdi míg nem éri tiszta hit
307
mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent
át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem
308
vagyok s nem is azisnemis lásd be imígy szólhatok
vagyok MINDEN mégis a lél parány MINDEN mondhatom
309
miként a szél leng a térben úgy csapongnak Bennem Ők
Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem veszendők
310
mikor világ nem nyilvánul minden száll fel Énbelém
majd a megnyilvánuláskor új áradást teremték
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311
világkorok sora szerint jön majd oszlik anyaglét
mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként adok tért
312
MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi sem
cselekszem de nem köt mégsem öröklétem semleges
313
nemszándékolt akaratom természeti törvényként
állót s mozgót megteremti okozat e mindenség
314
mikor testben alászállok ostobák csak nevetnek
MINDEN-ségem föl nem fogják nem ismernek meg Engem
315
kikben nemjó a vezérlő áltudást követnek ők
mozgatójuk eredményvágy létről létre veszendők
316
tudd Jas hogy az Igaz Lelkek bizony ismernek Engem
örök forrásként tisztelnek s meghódoltak előttem
317
életük már harmonikus folyton Rólam zengenek
kötelességteljesítőn élnek önfegyelmesen
318
mások tudással áldoznak azt művelik élethosszt
tudják Ők hogy csak EGY vagyok mégis Enyém minden poszt
319
áldozat és áldozás is ajándék mi ősöké
vagyok éppúgy mint a szent szó fű és vaj meg tűz mi ég
320
univerzum apja s anyja Ősatya is én vagyok
teremtő OM minden tudás s Nálam összes hatalom
321
célja vagyok mindeneknek fenntartó s fő ellenőr
tanú mentsvár oltalmazó mag és mindezt szerető
322
Tőlem jő a hő s az eső éppen úgy a szárazság
halhatatlanság és halál lét és nemlét Rajtam áll
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323
akik Védák követői s bájitaltól révülnek
jutnak mennyi létezésbe felsőbb térben örülnek
324
de hogy érdemik fölélték újra lentre zuhannak
hiába a tankövetés vágyra vágyók maradnak
325
lásd hogy Véda követői lent és fönt majd lent újra
de már teljeset él aki Engem lát itt csak Úrnak
326
tudd meg jó Jas vannak sokan kik imádnak Félistent
hódolatuk nem mást illet Urukon át is Engem
327
azok akik ezt nem tudják föntre jutva lebuknak
tudatlanok s nem ismernek Legfelsőbbik Uruknak
328
félistenes Félistenhez ősimádó Őshöz megy
szellemkövetőknek szellem s Én a MINDEN-t hívőknek
329
legparányibb hódolatot szeretettel fogadok
levél virág gyümölcs vagy víz tiszta szívvel ha adod
330
ajánld amit megcselekszel eszel s amit áldozol
add őszinte lemondásod Hozzám ér ajánlatod
331
nemkötődve semmihez sem mindent Nekem áldozván
elkerülnek földi bajok szeszély s nemjó egyaránt
332
Számomra nincs kedves gyűlölt mindenkihez egy vagyok
mégis aki Nekem hódol miként jő úgy fogadom
333
tudjad Jas ki Engem imád lehet akár bűnös is
ne ítéld el meg ne vessed hű vonzalma működik
334
aki így tesz hamarosan tisztuló elmével él
belső békét ím elérve hívem soha el nem vész
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335
Nálam oltalmat kereső legyen bár nyerészkedő
jó úton jár mindamennyi élvezkedő netán nő
336
gondolkodók uralkodók hát még hívek igazak
akik már ez árnyvilágban járják nemes utamat
337
ezért mindig gondolj Reám elméd szegezd MINDEN-re
akkor nem tévedsz meg soha hajlékomat eléred
338
halljad Jas az abszolútot legfelsőbbik igazat
adom hogy javadra váljon bizton járhasd utadat
339
eredetem nem ismerik felsőbbségek s szentek itt
nem tudják hogy mindamennyi Énbelőlem érkezik
340
vagyok aki születetlen s az ki erről tudatos
az már soha nem téved meg nem jár bűnös utakon
341
Tőlem jő a tiszta tudás kétségtől ment értelem
igazmondás megbocsátás és végtelen türelem
342
éppen így jő a nemártás önfegyelem lét s halál
bátorság és félelem is öröm s boldogtalanság
343
forrása az adománynak jónak s becstelenségnek
egyenlőség jóban rosszban eredete hírnévnek
344
Belőlem van göncölszekér hét sugárzó csillagja
azoknak meg korszakoknak s ma élőknek ősatyja
345
mindaz aki fölismeri sokszázarcú lényemet
bizton hű törekvő lesz az megértve a lényeget
346
Én vagyok az okok oka eredete mindennek
az a bölcs ki belátja ezt mindörökre hisz Bennem
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347
tiszta szívű törekvőknek Rajtam kívül téma nincs
megbékélten boldogságban nem kell nekik egyéb kincs
348
akik rendületlen hittel szeretettel követnek
azoknak már itt megadom a Rámérző értelmet
349
mivel velük együtt érzek szívük leszen lakásom
ettől aztán tudás révén győznek tudatlanságon
350
a Legfelsőbb Te vagy tudom vagy Abszolút Igazság
ezt hirdeti minden nagy bölcs s Te is mondod Balarám
351
hiszek Neked szól öreg Jas akkor is ha mást hallok
Magad szóltál nem ismernek istenek se démonok
352
Te vagy csak ki MINDEN-t felfog MINDEN-t csak Te ismered
MINDEN Ura kútforrása Rajtad kívül nem lehet
353
világítsd meg hat fenséged mi világot hatja át
erő szépség tudás hírnév lemondás és gazdagság
354
mond Balarám hű törekvő miként forduljon Feléd
milyen létre létformára emelje tekintetét
355
kérlek avass bizalmadba segítsél megértenem
mindenhatóságod ugyan hol és miként lelhetem
356
rendben feltárom valómat persze csak míg feléred
felfoghatatlan MINDEN-hez emberi lét kevés lesz
357
tudd hogy Én vagyok a lényeg minden létnek lényege
kezdet élet végpusztulás Tőlem van de Énbennem
358
bolygó Istenségek közül Én vagyok a Legfelső
nappal a Nap éjjen a Hold s vagyok Legtermészetfő
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359
Védák között hang dallama Indra Király Istenség
érzékek között az elme s érzés mindenben mi él
360
Viharisten Síva vagyok manó mági Kincsőrző
tűz és villamosság Ura orom mi az égbe tör
361
félistenek Legfőbb Papja Hadúr a vitézek közt
vízgyűjtőknek óceánja s minden ami vízhez köt
362
Bölcsek Bölcse is Én vagyok szóban OM mi teremtő
imákban a csendben hangzó Himálaja hegyek közt
363
fák közül a Legszentebbik Istenbölcsek Legjobbja
Legszebb Hangzó éneklők közt Tudók Legfőbb Tudója
364
lovak közt a Mének Ménje Elefántok Királya
emberek közt Uralkodó oly ki szent és hibátlan
365
fegyverekből Isten Nyila mindent adó Tehénfő
kígyóhadból Kígyókirály szerelemben Ősnemző
366
minden vízben élő Feje Ősatyák Legnagyobbja
vétkezők Legfőbb Bírája s büntetés kiadója
367
Óriások Óriása pusztítók közt az idő
vadállatok oroszlánja madárból Istenvivő
368
elemekből tisztító szél harcosok közül Ráma
folyók ura Szent Krokodil Gangá folyók anyája
369
minden létben kezdet lét s vég szószólókban ékes szó
lél tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó
370
A betű a betűk közül összetétben kettősség
örök Idő is Én vagyok s mindenfelé figyelés
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371
pusztító halál is vagyok s jövőhöz a kútforrás
nőerény szó szépség hírnév hűség nőész kitartás
372
Én vagyok az ékesszavú legszebbhangzó Véda dal
hónapból a terméshozó évszakból az új tavasz
373
csalásból szerencsejáték igazaknak igazság
erő vagyok erősökben bátrakban a bátorság
374
Vrisnik között Vaszudéva Pándavák közt Ardzsuna
remeték közt Vjásza vagyok költők között Usana
375
titokban hallgatás vagyok bölcsekben a bölcsesség
győzni vágyók cselvetése ítéletben büntetés
376
létezés teremtő magja vagyok lényeg lényege
Nálam nélkül Rajtam kívül álló s mozgó nem lehet
377
fenségemnek nincs határa önmagában végtelen
ezért párat felsoroltam hogy segítsem értened
378
bármit látsz is csekély fénye mindannak mi Én vagyok
szépség jóság erő dicsfény tudás netán hatalom
379
mond csak jó Jas mi végre kell neked mindez ismeret
hisz csak parányom mi fenntart mindent ami itt terem
380
most hogy ha csak részeket is Magadról elsoroltál
kétséget mi gúzsban tartott egyszerre eloszlatád
381
köszönöm neked Balarám mindazt ami elhangzott
teremtésről létezésről elmúlásról s Magadról
382
ha úgy látod Kedves Uram képességgel elbírom
tedd meg azt hogy megmutatod legfelsőbbik alakod
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383
ha akarod megláthatod ezer istenformámat
nem kapta ezt meg még senki hiányzott az alázat
384
ím hát lásd a mindenséget mint örvénylik Énbennem
megadom a látást hozzá legyen szemed minderre
385
mintha milljom Nap ragyogna Legfelsőbb úgy pompázott
sokezer száj kar ék illat mégis egyet formázott
386
térdre rogyott Jas csak ámul MINDEN-t lát és egészben
átfogja a végtelent is valóság ez nem képzet
387
látom Te vagy kezdet és vég vagy a folyamatosság
Benned felső alsó világ s minden ami köztük áll
388
félelmetes nagyságodtól földre terül mindenki
Téged csodál minden lét s lény amennyi csak létezik
389
imádnak a Felsőbbségek mind Tebeléd hatolnak
mind lesújtva hatalmadtól kulcsolt kézzel dalolnak
390
rettenetes fogaid közt látom népünk harcosit
Kuru mező minden hőse lánglobogva szétporlik
391
tüzet fogott köröst minden világok elhamvadnak
nem tudom már ki áll szemközt erő testem elhagyta
392
elfogyott a vezérfonál mi MINDEN-hez vezetett
segíts rajtam el ne vesszek legbensődet had értsem
393
világ sora hanyatlása szólt MINDEN mint Legfelsőbb
érintetlenség óvhatja népedet mint jó erőd
394
vagyok a végtelen idő mozgató és pusztító
mind elbuknak kik gonoszok s égi létre buzdítók
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395
Jasnak minden tagja reszket zavart hangon kérdezi
mért nem hódol ím előtted mind aki csak vétkezik
396
hiszen Te vagy csak a MINDEN Rajtad kívül nincsen lét
nincsen kezdet sehol semmi Nálad nélkül nincsen vég
397
látom teljes pompázatod kegyedet és erődet
mint elnyeled úgyan terem újabb világ Belőled
398
kérlek ím most szánj meg engem hogyha nem tiszteltelek
fel nem fogtam MINDEN-séged kevés volt az ismeret
399
most már tudom Nálad nagyobb senki nincs ki vezérlő
vagy a Mester Legfőbb Atya s minden mi követendő
400
szinte elviselhetetlen mit Magadról mutattál
kérlek ezért vedd fel inkább négykarú emberformád
401
látom elméd nyugtalan lett így szólt Jashoz Balarám
lásd hát másik jelenésem fénylő négykarú formám
402
ím ékeim fegyverzetem csakrám és a buzogány
hanghordozó kagylókürtöm lótuszvirág míly pompás
403
ezt sem látta senki még így hiába sok szertartás
Véda hangtól lemondástól nem teremhet íly látás
404
univerzális formámig ember bíz fel nem érhet
de négykarú alakom is csak híveim reménye
405
reménye hogy tán meglátja engedve emberképet
lényeglátón meghódolva kitartó törekvéssel
406
Jasra végre béke hullott mint Balarám újra vált
visszatért kétkarú teste érthető embert formál
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407
kedves Jas én hű barátom amit látsz azt más nem ér
nem hoz ide Véda útja áldozás sem vezeklés
408
nem segít a misztérium mágia sem megoldás
egyedül a kötelesség és a szív odaadás
409
csak az aki az Én hívem s elvárásnélkül adó
csak az látja formáimat ki szeretetben lakó
410
mond Balarám ki kedvesebb lakod ki éri előbb
személytelen fényre vágyó vagy személyest kereső
411
az ki személyemnek hódol Reám gondol örökkön
szeretettel él MINDEN-ben az a legjobb törekvő
412
de majd egyszer az is megért ki csak sugaramnak él
egyensúlyra törekedve személytelen útra lép
413
az ilyen ha érzékinn győz egyforma már mindenben
önzetlen szolgál mindenkit ő is elérhet Engem
414
tudd hogy kik ez úton járnak küzdelmes az életük
csak sokára látják majd be Én is ott vagyok bennük
415
de akik Rám hagyatkozva mindig Reám gondolnak
nem szenvednek lemondástól viselőjük sorsuknak
416
az íly alázatos szolgám nem hányódik már soká
megsegítem kerülhesse élet s halál körforgást
417
kóbor elméd szegezd Énrám értelmed Enyém legyen
ha ezt teszed teljesen élsz tudatosan Énbennem
418
hogyha elméd fékezetlen s nem hagy Rajtam csüggeni
éljél szabályozott létet csak jótól fogsz függeni
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419
ha nem bírod a fegyelmet ajánld minden tettedet
áldozd Nekem s Én segítlek hogy lehessél független
420
ha ez se megy akkor mondj le tetteid jutalmáról
légy önzetlen nem számító engedj tested vágyából
421
tudd hogy minden gyakorlatnál üdvösebb az ős tudás
vagy törekvés vagy engedés békét hozó lemondás
422
kedvelem azt ki nem gyűlöl aki jámbor s önzetlen
megbocsátó barátságos részvétérző s kötetlen
423
egyenlő a kettősség közt derűs és odaadó
Reám ügyel mindörökkön elégedett szolgálóm
424
még jobb aki nem aggódik ki nem okoz problémát
öröm harag s félelem ment megőrzi a nyugalmát
425
az is jó ki szenvtelen él tiszta gondos vágytalan
lemond kezdeményezésről szeretően elfogad
426
ki nem örvend s nem bánkódik gyönyörben érintetlen
nem csügg semmi eredményen bíz Én azt is kedvelem
427
kinek egy az ellen s barát dicséret vagy gyalázat
jót s nemjót egyformán fogad eltűnt ragaszkodása
428
hajlék nélkül rendületlen mindent visel csendesen
magasztalják vagy ha szidják egy ő s ezért szeretem
429
legkedvesebb mégis az ki Engem tekint MINDEN-nek
bírja Bizalmas Tanítást rendületlen hisz Bennem
430
mond el Uram mi az anyag s mi az örök csatatér
mi a tudás s ki ismeri írd le ezek lényegét
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431
tudd meg Jas hogy lényeg a lél mi befödi küzdőtér
aki mindezt felismeri annál van a bölcsesség
432
mindezeknek ismerője egyedül csak Én vagyok
ott a tudás ki belátja anyagot s tért áthatok
433
halld röviden mi e minden hogy születik s miből áll
hogy változik mint alakul nemlét létbe miként vált
434
a védikus szentírások mindezt sokszor leírják
föld víz lég hő tér ész értés és a hamis éntudás
435
érzékszervből öt fogadó öt cselekvő és az agy
összest együtt megtréfálja jó szeszély és nemjó had
436
van még érzékszervek tárgya s mindez együtt kölcsönhat
vágy düh öröm bú mi gerjed s hatás ami együtt van
437
elsorolom mi a tudás s mit elhagyok sötétség
alázat és a nem ártás híján levő büszkeség
438
önfegyelem hű szolgálat tisztaság és becsület
őszinteség egyszerűség önzetlenség türelem
439
változások belátása érintetlen derűs kedv
áléntudat elhagyása nemkötődés semmihez
440
ragaszkodás csak Énhozzám elengedve már mindent
házat asszonyt fiat rokont társaságot kerülve
441
az Abszolút Igazságnak töretlen kutatása
nem kevésbé a MINDEN-nek mindenfelett látása
442
de halld most azt mi az mit érts mi az mit kutatnod kell
születetlen Mindáthatót MINDEN-t mint a lényeget
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443
Benne mind mi által ható ok s okozat nélküli
ezer kar láb fej és szem száj összes hangot füleli
444
minden érzék lényege Ő mégis érzék nélküli
fenntartó ám kívül álló Őt semmi nem érinti
445
távoli és mégis benn van legyen az mozgó álló
tárgyi tudás föl nem éri MINDEN-tudat mi látó
446
mind e hatás szórtnak tűnik mégis egy Ő mint MINDEN
teremt fenntart pusztít egyben bár Ő teljes elhiggyed
447
önfényű Ő sötétségment megnemnyilvánult erő
tudás maga s mit kell tudni minden szívben meglevő
448
kedves Jas ím bemutattam csatateret és tudást
azon hívem ki ismeri legyőz minden akadályt
449
tudd hogy ami mindent áthat lél aki nemszületett
jó szeszély nemjó s változás anyagban a hevület
450
lélvágy ok a kéjre kínra de nem lél a cselekvő
anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő
451
forma kötőerők révén kényszeríti a testet
lényegi lény oly leplet kap mit az érdeme rendel
452
anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn
Ő ki enged Ő ki tanú történést elszenvedő
453
anyag természetét értő kötéseket ismerő
s ki áthatót bölcsen belát annak nincs itt teendő
454
van ki meditációval másik mód a bölcselet
megint másnak önzetlenség ami Hozzám elvezet
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455
akadnak kik semmit tudnak Énrólam csak hallanak
így érintem meg szívüket s imádattól haladnak
456
tudd Jas mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó
lél és burok kapcsolata anyagvilág alkotó
457
aki mindenben Engem lát Mindátható Legfelsőt
nem a múló anyagra néz az a lényeglátó bölcs
458
mert ha látja Mindáthatót EGY-ként tudva Ő MINDEN
akkor sosem téved már meg rálép helyes ösvényre
459
aki látja a cselekvőt tudja anyag s kötés az
az lát tisztán az érti már lél a bajban ártatlan
460
ki a sokságot átlátja mindnek érti lényegét
tudja az hogy áthatásom adja világ egységét
461
teljes vagyok önmagamban épp így teljes minden lél
bármiben is tartózkodik nem övé a cselekvés
462
bár az anyagtérben lakik mégsem érinti meg az
lehet lélnek bűnös burka ő mégis tiszta marad
463
naprendszert Nap beragyogja éppígy tesz a testtel lél
a létforma általhatott pompázatos csatatér
464
ki meglátja különbséget lényeg és a test között
közelebb jut Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött
465
kedves Jas én jó barátom halld újra tanításom
ha megérted bölcsen élhetsz ezen s túlnan világon
466
e tan biztos menedék lesz lényeg lényed föléled
nem jössz újabb teremtéskor s nemlétet is föléred
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467
személytelen energiám ezen világnak Anyja
tőle a test lél meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja
468
jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait
testi burok így képezi lélnek földi láncait
469
jó az üdvös szabadító visszhatástól mentesít
tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevít
470
szeszély megköt élvre hajszol testtudatot szilárdít
kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé irányít
471
nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona
ki ezt bírja álomban él ő a lélhez mostoha
472
jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó nemtudásba visz
bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz
473
tudd e három kötőerő lél-el örök hadban áll
mikor melyik kerül felül az gyakorol ráhatást
474
mikor szorgos hű törekvő jót segíti felülre
lél felragyog az mi látszik harmónia egésznek
475
ha a szeszély uralkodik kapzsivá tesz törekvőt
lángol a vágy kéjre s másra nyugtalanság serkentő
476
nemjó mikor erőre kap eluralja az elmét
káprázat győz és sötétség még a jónak is testén
477
testelhagyás pillanatán mikor jó uralkodik
akkor a lél tiszta bölcsek bolygójára érkezik
478
szeszély győzte újra itt lesz vágytüzelő emberként
nemjó uralt ösztönlény lesz kezdheti a legmélyén
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479
jótól béke s harmónia szeszélytől tévelygő vágy
nemjótól csak balgaság jő önpusztító tunyaság
480
bölcsességet jó szüli meg szeszélytől nő kapzsiság
nemjóval ki barátkozik annak sorsa nemtudás
481
emelkednek kiket jó köt szeszélyesek maradnak
akik nemjó uraltjai pokol mélyre zuhannak
482
ki kötések fölé kerül látja mind csak késztető
megérti már a lényeget alázatos hívem ő
483
érintetlen szintre jutva törekvő megszabadul
földi kíntól késztetéstől igaz boldogságra jut
484
mond Balarám hogy ismerszik ki kötésen felüljut
hogyan él ő mint cselekszik s mitől van hogy mindent tud
485
tudod Jas ki megszabadult minden ragaszkodástól
jó szeszély s nemjó is mindegy ha van ha nincs az is jó
486
érintetlenséget ki ér tudja hogy mi mitől van
derűsen él kötések közt tudja mindez anyag csak
487
egy bánatban és örömben föld kő arany egyre megy
nem tart távot nem vonzódik mindennel elégedett
488
neki egy barát és ellen nem törekszik semmire
róla mondják túljutott már mind a három kötésen
489
ilyen hívem nem követ mást csak mi kötelessége
szeretetben fordul Hozzám Aki vagyok a MINDEN
490
Tőlem jő mi mindent mozgat köteléket és létet
Bennem mindnek foglalatja szeretet és örök rend
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491
tudd Jas létezésnek fája fennen visel gyökeret
ágai meg itt alulnan ének minden levele
492
fel s le növő ágait a három kötés táplálja
rügyei az érzéktárgyak kötődés az indája
493
anyagképű fordított fát földi ész meg nem érti
érintetlenség fejszéje csak az ami ledönti
494
ezután keresd az ösvényt mi már nem fordul vissza
fogom kezed s úgy vezetlek forráshoz mi szín tiszta
495
mikor nincs már kéj s vágy gőg félsz nincs kötődés semmihez
rossz társulás szintúgy múlté itt a végcél Énbennem
496
örök szférám ragyogása nem Nap Hold vagy tűz fényű
ki oda ér meg nem téved bensőm szolgál fészkéül
497
e világban lél parányom anyagot ölt magára
öt érzékkel s tévképzettel kerül örök csatába
498
testelhagyást követően mind felvesz új alakot
visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot
499
új test hall s lát ízlel szagol tapint és gondolkodik
megtévedten érzéktárgyak béklyójába sodródik
500
tudatlan lényeget nem lát nem érti természetét
jó szeszély és nemjó fedi míg tudó érti a lélt
501
tudást bíró látást szerez olyt hogy meglássa a lélt
tudatlanok bármit tesznek sorsuk csak oktalan lét
502
Napnak fénye Hold fénylése tűznek világlása is
Tőlem ered ősforrástól míg e világ itt kering
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503
létlényegként áthatok Én rendszert bolygót földeket
Holdtükörrel növényeket életnedvvel éltetek
504
Tőlem van erjedés hője ki s be járó életlég
tüze vagyok emésztésnek mi négyféle éteké
505
minden szívben benne vagyok tudás emlék feledés
upanisad szerkesztője ismerője és a cél
506
létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő
aki itt van mind esendő csalhatatlan le nem jő
507
lél fölött van Mindátható ki Legfelsőbb személye
öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek
508
mivel Én vagyok a MINDEN mindent bíró foglalat
ezért magasztalás tudás Értem van és Általam
509
aki belátja a MINDEN-t Engem Aki Legfelsőbb
örök boldog telt tudásunn az már nem lesz esendő
510
tudd Jas ez volt legbensőbbik tanítások tudása
aki érti meg nem téved bölcsen esd Énutánam
511
elsorolom halld barátom milyen Isten embere
félelem ment tiszta éltű bölcselet a kenyere
512
mindig adó áldozatos szent szavakat kutató
önfegyelmes igazmondó jámbor példát mutató
513
egyszerű és béketűrő szerény könyörületes
kedves szorgos irigység ment hibát soha nem keres
514
hallj az istentelenről is mi az mit kerülni kell
dölyf düh vadság képmutatás dőreség és fennhéj kedv
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515
isteniek Hozzám visznek istentelen kárhozat
tudjad Jas hogy Te és néped Istentől kap jármokat
516
kétfélék a teremtmények isteniek s gonoszok
isteniről bőven szóltam halld most azt kik nem azok
517
démoni kit nemjó ural nem tudja mi jó s mi nem
tisztátalan tiszteletlen igaztalan az ilyen
518
aljadékok hitetlenek nincs is isten hirdetik
csak a kéj s az élveteg lét minek hódol mindenik
519
ők is isten teremtményi romlást végzők hadai
lényegi lényt gúzsba kötik nincs ki innen szabadít
520
fogyhatatlan törekszenek mámorosan élni meg
gőgöt dühöt hiúságot állatias életet
521
örök félelemben élnek holtukig csak vágyhajtók
élvetegek kéjre törők minden fölé azt rakók
522
minden vágyuk mind kiélni szeszélyben fetrengenek
miközben a pénz az isten bárhogy is szerezni meg
523
mindent kapok mit akarok mondják s holnap is így lesz
mind az enyém sőt még több is nap mint nap csak ezért tesz
524
egy ellenem lám legyőztem így jár majd a többi is
hatalmas és tökéletes szerencsés úr így hiszi
525
nemes ősök sarja vagyok hozzám nincs ki fogható
majd áldozok ha kiéltem mind amire vágyódok
526
megkülönböztetés nélkül káprázatba burkolva
vágy rabjaként förtelemben jutnak sötét pokolra
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527
kétes biztonságnak dölyfe áláldozat s hamisság
ez mi útjuk sötétségük számukra vallásosság
528
szabályozott élet nekik lenézendő gyakorlat
csak hatalom birtok élv ár istent is megtagadva
529
mivel ilyen természetük új létük sem lehet más
démonikus anyaméhbe juttatom el mindahányt
530
születésről születésre tévelyegnek egyre ők
létről létre egyre másra kezdhetik a legmélyről
531
pokol szféra három kapus mindhárom oda vezet
kéj harag és kapzsiságból jutni másra nem lehet
532
aki kerüli e hármast annak üdvös élete
amely úton így elindul találkozhat Énvelem
533
tökéletlen boldogtalan céltalanul bolyong csak
aki szeszélyt jobbnak véli mint a szentírásokat
534
vedd e Bizalmas Tanítást s kövesd kötelességed
tedd ezt s meglásd Jas barátom segítenek intelmek
535
mond Balarám mi van azzal ki ugyan hisz mégsem lát
szabályozást elkerüli jón szeszélyen nemjón áll
536
tudd Jas hit is háromféle jó szeszélyes és nemjó
olyan a hit kiben melyik erő ami mozgató
537
olyan vagy milyen a hited az meg kötésektől függ
mutasd hited s tudod ki vagy tudod mi van legfelül
538
három féle felsőbbség van miként hit és ember is
jó a jókat szeszély szenvet nemjó gonoszt keresi
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539
van ki testét sanyargatja túl szabályzó elveken
kapzsi álnok vágyat szító szenvedélyben hentereg
540
démonikus gonosz pára egyre gúzsba köti lélt
ám azon túl Engem is bánt mint ki áthatom a lényt
541
háromféle adomány van háromféle étel is
éppen úgy az áldozatok mint ki szabályt követi
542
jó az étek amikor friss ízes egészséghozó
boldogító tiszta lédús éltető s erőt adó
543
szeszélyes ami keserű sós savanyú vagy forró
száraz csípős betegítő nyugtalanságot hozó
544
nemjó ami állott túlfőtt tisztátalan vagy büdös
ízetlen vagy mástól hagyott tudatlannak ha üdvös
545
áldozatból az jó amit kötelességtudat hajt
követni az írásokat jutalmat se akarva
546
dicsfény hajtott eredményvágy szeszély fűtött áldozás
aki így tesz földhöz ragad nem érinti tisztulás
547
nemjó áldozat mi fukar szabályokat kerülő
senkinek sem ajánl ételt szent szavakat se zengő
548
halld Jas mi a fegyelmezés egyszerűség tisztaság
önmegtartás sosem ártás Felsők s mester imádás
549
beszédnek is van fegyelme igazmondás nem bántás
kedvesség és legfőbb téma e bizalmas tanítás
550
fegyelem a gondolatban kevés beszéd derűs kedv
kitartás és önuralom békességbe merülve
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551
ki e három fegyelmezést önzetlenül követő
viszonzásra nem gondolva jó az ilyen törekvő
552
önszigorát mutogató megbecsülést áhító
képmutató merő szeszély jóság ellen lázító
553
testét vagy mást sanyargató s azt vezeklésnek hívó
merő sötét és tudatlan ilyen személy bíz nemjó
554
hely idő s körülmény szerint jókor s jónak adomány
tudd a jóság éltetője szeretettelt ragyogás
555
de akinek adománya viszonosság alapú
vonakodó és számító szeszély tartja azt rabul
556
aki pedig tiszteletlen rosszkor rossznak áldozik
nemjó ahogy alamizsnál sötétséget álmodik
557
OM TAT SZAT szólt a Teremtő „igen ez jó” imígy van
jelölt papot s áldozatot Védákat így alkota
558
lelki ember OM-al kezdi áldozást és adományt
önfegyelmet hív tanítást ahogy a Védákban áll
559
TAT zeng egyre áldozáskor adás gyakorlás során
önszigorban fegyelmesen viszonzásra nem vágyván
560
tudd Jas SZAT a merő jóság létezés vagy ami van
teremtetett tehát így jó MINDEN így akarta azt
561
áldozat és önfegyelem vagy az adás szintúgy SZAT
jó az hisz szent kötelesség törekvő mást nem akar
562
áldozat vagy önfegyelem adás hit nélkül üres
itt és túlnan egyként ASZAT nemjó így hát kerüljed
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563
mond Balarám mi lemondás és mond mi tartózkodás
mit kövessen lelki ember mikor úton tart Hozzád
564
tudod Jas a vágykésztetést hárítani lemondás
eredményvágy elhagyása az pedig tartózkodás
565
van tanítás olyan is mi cselekvést eltanácsol
másik adást jóvátételt áldozást mind ajánló
566
halld Jas jászok öreg bölcse ami lemondásról szól
három féle miként minden jó szeszélyes és nemjó
567
áldozást és adakozást vezeklést tartani kell
lelki törekvőnek erről lemondani nem lehet
568
tudd hogy ezen jótanácsot nem csak hogy követni kell
de úgy üdvös ha lemondó kötelességszerűn tesz
569
kötelesség elrendezett azt megszegni bíz nemjó
ezért mindig tedd mi dolgod törekvőnek az való
570
aki véli fáradságnak kötelesség megtételt
félti testét lemondástól annak útja szeszélyes
571
az ki eredményvágy nélkül végzi dolgát serényen
kötelességteljesítőn jó úton jár elérhet
572
jó kötésben él ki szorgos kellemetlent is végez
kívántért sem rajong ő már tudja kötelességet
573
lemondani mindenekről testetöltött képtelen
ezért hát az eredményvágy az amit elhagyni kell
574
az aki vágyón cselekszik háromféle díjat lel
kedvezőt vagy kedvezőtlent netán pedig kevertet
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575
öt oka van cselekvésnek ők az örök késztetők
kik a tudás elemzői egyre csak ezt hirdetők
576
helyzet és a hamis énkép érzék ami ösztökél
vágykésztette törekvések sors ami elrendezés
577
helyeset vagy helytelent tesz ember oka mindnek ez
legyen az tett csak gondolat vagy akár a beszédje
578
mit sem lát ki magát hiszi minden változás okán
éretlen ki így cselekszik nem látja mi valóság
579
hamis éntudattól mentes értelemtől vezérelt
harcosként akár ha öl is elrendezés szerint tesz
580
tudás ami tettre késztet tudó és tudni való
tevő tett és az eszköze e három mi mozgató
581
miként minden háromféle jó nemjó és szeszélyes
így tudás is három féle mint tett s kinek tevése
582
minden lényegét ki látja jó jelleghez tartozó
oszthatatlant megosztásban lélt ki Nekem hódoló
583
aki külön külön lát itt mindent ami létezés
nem érti a MINDEN-séget köteléke szenvedély
584
egy dologhoz ragaszkodó értés nélkül bókoló
azt tekinti a világnak jellemzője a nemjó
585
kötelességét ki teszi vágyak nélkül kitartón
annak minden tette áldott köteléke tiszta jó
586
cselekvés mi vágy tüzelte erőlködő törekvés
megtévedett éntudatban az egy merő szenvedély
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587
visszhatásra nem tekintő önös ártó cselekvés
jellemzője bizony nemjó miből nincsen menekvés
588
jót és rosszat egyként élő alázatos cselekvő
érintetlen mindenektől jó az ilyen törekvő
589
szeszélyes ki tisztátalan jóra rosszra egyként tör
vágya hajtja s tett jutalma irigy s mindig esendő
590
aki makacs rest és lomha sértő s rosszindulatú
csalfa hazug ingadozó nemjó ami rajta úr
591
figyelj Jas most elsorolom értelemnek hármasát
kötelékit kitartásnak hogy ebben is tisztán láss
592
értelemből az a jó mi tisztán lát üdvöst ártót
megkülönböztető képes tudja mi kár s mi a jó
593
szeszélyes értelmű az ki nem látja mi rossz mi jó
kötelességet sem érti s hogy mi követni való
594
nemjó annak az értelme ki nem látja a valót
illúzió vallászavar mi rajta uralkodó
595
jó az olyan eltökéltség mi szabályozottan tesz
egyhegyűen elmét fékez ural minden érzéket
596
szeszély minden eredményvágy hitben tettben vallásban
eltökéltség gazdagságban szerelemre vágyásban
597
nemjó azon eltökéltség mi álmot hajt s félelmet
bú kereső és mogorva büszke kétségbeesett
598
halld most Jas milyen az öröm jó nemjó és szeszélyes
amiben ha kitartó vagy vége minden veszélynek
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599
jó öröm mi keserűn jő s kitartástól édesül
jó mert értelemtől ébred tudásban megtestesül
600
szeszély amit érzék teremt édesből lesz keserű
érzék ölel érzéktárgyat s öröm lassan szenderül
601
nemjó öröm mi csak látszat elejétől végéig
lustaságtól gőgtől táplált sötétség az és tévhit
602
három jelleg kötésétől senki nem ment itt se fönt
megnyilvánulásnak része míg csak fennáll örökkön
603
gondolkodót uralkodót nyerészkedőt tudjad Jas
akár csak az élvezkedőt három kötés kénye hajt
604
gondolkodó nyugodt békés szabályozott életű
tudó becsületes tiszta belátó valós hitű
605
uralkodó hadban vitéz ő az igaz vezető
szilárd ügyes becsre vágyó népét híven őriző
606
nyerészkedő földet művel kereskedő nyájőrző
élvezkedő jó ha szolgál kötelességét tevőn
607
az éli tökéllyel éltét ki kötelességgel tesz
elmondom most Jas barátom imígy élni hogy lehet
608
kötelesség tétel közben aki csak Engem imád
Mindáthatót okok okát tökéletes nem hibáz
609
hogyha ember hibákkal is kötelesség szerint tesz
bűn nem éri mintha másét végzi tökéletesen
610
ahogy tüzet füst vesz körül minden hibákkal terhelt
tökéletes cselekvés nincs tedd a kötelességed

- 118 -

611
érintetlenséget érve nem vágyva már semmire
ragaszkodás nélkül élve tökéletest elérhetsz
612
elmondom most röviden Jas hová jut érintetlen
tökéletes élő lényben lényeg kerül felszínre
613
isteni lél abban ébred aki értelemmel él
szilárd elmét megtisztítva úr már minden érzékén
614
elhagy dühöt indulatot csendesen él magányban
szenvtelenül csak Rám gondol elégedett magában
615
mérséklettel eszik szerény rossztársulást elkerül
lemond kéjről hiúságról hatalomról s egyszerű
616
odaadó szeretettel elér Engem biztosan
nem bánkódik vágy se fűti minden lénynek barátja
617
önfeladó odaadás csak az mi Hozzám vezet
aki így tesz az megérti s elérheti fenségem
618
lelki ember eddig érve kötelesség szerint tesz
folyton munkál de már nem vágy anyagi eredményre
619
Nekem ajánld minden tetted légy hű Hozzám örökkön
MINDEN-tudat általvezet útba került göröngyön
620
túljutsz minden akadályon hogyha folyvást Velem vagy
de elvesztél mikor büszkén tévtudatnak utat hagysz
621
hogyha elrendezés ellen nemtudástól viaskodsz
néped bizony mind elveszik nyom se marad utánnok
622
jó Jas te mint gondolkodó ne aggódj mi hogyan lesz
nemzetséged minden tagja természete szerint tesz
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623
ott vagyok Mindáthatóként minden szívben tudhatod
kápráztató energiám élőt bábként mozgató
624
hódolj meg a MINDEN előtt Nála keress oltalmat
ha így teszel békére lelsz elérsz legfőbb hajlékra
625
e Bizalmas Tanításban titkok titkát feltártam
tégy hát belátásod szerint eredményét megláthasd
626
mivel alázattal jöttél ím most újra feltárom
legbizalmasabbik tudást hogyha figyelsz belátod
627
értelmedet Reám szegezd légy a Hívem szolgálóm
áldozz Nekem megigérem Hozzám jutsz el barátom
628
kerüld minden vallás útját egyedül Enyém legyél
néped s téged mind megóvlak bízzál Bennem csak ne félj
629
tartsd ezt titkon azok előtt kik nem bírják hallani
ha Rám irigy s nem fegyelmes hitében kell tartani
630
azoknak akik híveim bizalommal oszthatod
ha így teszel Engem szolgálsz Hozzám érsz majd utadon
631
Számomra nincs kedvesebb mint ki e tudást megosztja
őszinte lelki törekvőt sötétségtől megfosztja
632
e Bizalmas Tanításra ki figyelmét fordítja
értelmével imád Engem s él a MINDEN-tudatban
633
aki hittel hallgatja ezt azt is éri szent tudás
lényeg lénye boldogan él újabb létben feljebb száll
634
mond Jas figyelmeztél-e Rám érted amit hallottál
eloszlott tanácstalanság mért Hozzám vándoroltál
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635
megértettem amit mondtál lelkem nyugta eljövend
tovább viszem Szent Tanítást bízva nézünk jövőnkbe
636
így ért véget a párbeszéd Balarám és Jas között
öreg jász meg elindulva kétséget hagy hát mögött
637
viszi kitartón a titkát derűs arccal egyre megy
népe hitét vissza adva ős jász tudást ültet el
638
Kuru mezőn mind elesve megtisztultak hőseink
Legfelsőbb Hari szavai éltették jász őseink
639
mikor ős jász legfelsőbbik tudásra emlékezik
érti s érzi forrásokát hit tudássá nemesdik
640
bárhol legyen jász íjmester és Bizalmas Tanítás - ott a jólét
mindent bírás szűnhetetlen boldogság

Így ért véget e Bizalmas Tanítás az Abszolút Igazságról,
amit Avatár Balarám,
aki a MINDEN személyes alászállása -más néven Hari- átadott
a jász ősbölcsnek.
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Oskola a puszta rétben
Puszta tájban, puszta rétben, száll az élet szép szelíden. Nem
zavarja mástól ártás, csend honol és sehol bántás. Őszutói langy
fuvallat, madárdalt visz tág határba, föl-föl kapja dédelgeti, ág
hegyére fölülteti. Fáradnak rét virágai, szorgos méhek futva
szedik. Jön nyugsága dús vadonnak, elkomorul új tavaszra.
Szekértábor közepiben, apró tűz ég csak septiben, öreg apó megmeg böki, néhány gyermek egyre lesi. Jó szüléik határt járják, téli
élelmük találják, szűkebb idő eljöttire, szekér alját mag lepi el.
Magvak bogyók ezer féle, aszalt gyümölcs jó gyökérek, körül
járják a környéket, mi ad téli menedéket. Így ragadtak táborhelyett tátos és egy jópár gyerek. Ki-ki végzi maga dolgát,
gyermek járja oskoláját. Bölcs tanító megoszt mindent mit föl
szedett életiben, mondja kinek-kinek miként, ki hogy kérdez
válasz akként. Ki nem kérdez nem kíváncsi, vagy csak lesi mit
tesz másik. Így okulnak elégséget, ki mit felfog megértésben.
Tanulás az egész éltük, lesik társik jó szüléjük, amit látnak
kifigyelik, táj a kérdést megfeleli. Tátos adja külön órát, ezred
évek tudományát, ezért hagyják reá néha, legyen bölcselet a téma.
- Tátos apó mond el nékünk, milyen a mi istenségünk? Hogyan
árt és hogyan használ, miként teremt, miként munkál?
- Nemúgy héka, nekünk isten? Hogyan volna hisz ő MINDEN.
Nincsen külön fölvigyázónk, az van csak mit Ő tanácsol.
MINDEN minden. Le nem írjuk, semmi néven mi nem hívjuk,
le nem festjük, nem faragjuk, körülnézünk s csak őt látjuk.
Nézünk körül kívül belül, Ő ki mozgat, Ő ki derül. Tőle s Benne
van ami van, velünk Ő csak semmit akar. Hallgatózunk, hátha
halljuk. Tapogatunk, tán megfogjuk. Nem érezzük az Ő szagát,
hiszen Ő az egész világ. Ő a kellem, Ő a csúfság, keserédes is Ő
úgyám! Aki erős, aki lágyabb, Ő ki fi és Ő leánya. Hangját csak
csendben hallani. Kéz nem tudja tapintani. Képét szem észre
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nem veszi, orr szagát nem érezheti. Íze nincs és van hisz
MINDEN, leginkább üt tiszta vízre. Sorolva sincs vége hossza,
végtelen ő bárhogy osszam.
- Kérdéd hogyan árt vagy használ? Csak azt adja kinek mint jár.
Árt is nem is, jó is nem is, áll is megy is, nincs és van is. Úgy
cselekszik ahogy véled, tenmagad kell hogy azt érezd. Sorsod
felől Ő ártatlan, segíti csak a vágyakat. Tőle semmi nem független, mégsem Ő ki munkál benned. Önnön vágyad ami mozgat,
nincsen nyugta amíg itt vagy. Majd ha egyszer tisztúlt léted, akkor
mondja - Itt a vége! - nem kell újra megszületned, árnyvilágban
tekeregned.
- Kérdted azt is hogy teremt Ő? Nem nagy dolog, hisz Teremtő.
Gondol egyet jókedviben, egykettőre itt van íme! Nem bíbeli
napok hosszát, egyet sóhajt aztán ott áll. Kereng forog anyavilág,
egész addig míg nem megáll! Akkor áll meg mikor gondol, s attól
csak a nagy csönd honol. Örök nyugság e világban, újabb tervig
minden állhat.
- Így lőn folyvást amint éri, kedvtelése elkíséri. Meg nem fárad,
sosem szusszan, csak cselekszik élet hosszan. De éltinek nincsen
vége, elejében sincsen része. Mindörökkön volt és lesz is, mint a
bennünk mozgó lél is!
- Hogyan munkál? -azt is kérdted- elmondom hogy jól megértsed. Elébb egy volt végtelenhosszt, lett a kettő teremtéskor.
Egységben volt túlnan minden, mi túl egység; kettős itten. Mi az
itten s mi a túlnan? Lél az örök, anyag múland! E teremtett
nagyvilágban, buta anyag az mit láthatsz. Értelmét sok lél mi adja,
de e hely nem lél világa. Túlnanból lett ezen látszat, adta az Úr
sok lél vágyta. Urak akartak ők lenni, de hol van úr nincs mit
tenni! Ezért aztán elválasztá végtelenből e kis padkát, végeláthatatlan parányt, mit úgy hívunk anyavilág. Adott hozzá három
jármot, midőn serdített világon. Járja sok lél örök táncát, míg
nem veszti három jármát. E világban folyton folyvást; jó, szeszély
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és nemjó mit látsz! Ez a három ami kereng, kívül, belül, testben,
fejen. Kettősségtől van; rossz és jó, éjjel, nappal, némaság s szó.
Mert a kettő; van és nincsen, változást hoz és bilincset!
Szabadság helyett van rabság! Mi körül vesz; mind-mind fogság!
Ekként munkál Urunk itten, tanuld meg hát; mi mint lészen!
- Elmesélem hogy volt régen, mikor ősink nem itt éltek.
Közelebb a meleg övhöz, enyhe lég volt mindörökkön. Könnyű
létben sokasodtak, gazdagodtak, házban laktak. Hiába volt
könnyebb a lét, elvette az ember eszét. El a józan ítéletet,
kapzsiság lett mit értenek! Dúltak fúltak irigykedtek, nem volt
elég ami leszen! Viszálykodtak folyton-folyvást, nem hatott az
intő szólás! Harcra keltek rokonvérek, kiírtották a testvérek.
Családfőknek hiányában, ostoba lett ember lánya. Szétszaladtak
szerte széjjel, így jutottak e vidékre. Itten aztán megszeppentek! Hol a jólét? Hol kényelem? - Visszasírni mindhiába, rossz út volt
az; bölcs belátta!
- Itt a rétben, béke térben, együtt élünk a MINDEN-nel. Nem
akarunk urak lenni, földkerekét leteperni. Itt tanulhatod meg
sorát, lét lényegét, dolgok okát. Itt élheted teljes élted, mi kell,
itten mind meglészen. Mi itt nincsen, az csak hívság, szeszély s
nemjó mi van híjján! Sok-sok jóság mi körülvesz, jámbor szeme
mind észrevesz. Van jó szemünk, két jó lábunk, élhetjük itt a
világunk. Nincs vagyonunk, nincsen házunk, nincs mi megköt;
minden várunk! Erősségünk tiszta hitünk! Távoztunkkor mást
nem viszünk. Megvan étkünk, megvan vizünk, nem fertőzi
semmi szívünk.
- Mára ennyit, ebugatták! Gyerünk futás, szülétek vár! Megjöttek
mind egészségben, meghozták mit télre szedtek. Segítsetek amint
tudtok, oskolánkat most becsuktok. Kinyitjuk majd hogyha
lészen, figyelmetek és kérdéstek.
Itt a vége fuss el véle.
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Jász élettér
Kárpátok

Fekete
tenger

Azovi
tenger

Jász
élettér

Paratethys

Kaspi
tenger

Aral tó

Földközi
tenger

A felszíni földkéreg-mozgások és a fokozatos kiszáradás
következtében előbb a Tethysből a Paratethys maradt, abból a
Földközi-, Fekete-, Azovi-, Kaspi tengerek és az Aral tó, majd
mint végleg lefolyástalan terület a Kaukázustól keletre eső
mélyedés a Kaspi mélyfölddel és a Turáni alfölddel.
A Föld dőlt (23,5o-os) forgási tengelye miatt kialakuló évszakok,
valamint az É-i féltekén a földfelszínre jutó napsugárzás beesési
szöge, összeadódva a 40.-50. szélességi körök helyével, eredményez egy Naphoz viszonyított sajátos Földi helyzetet. E kontinentális éghajlatú, lefolyástalanná vált térséget, egy több évezrede folyó, lassú kiszáradási folyamat sújtja.
A nagy kiterjedésű szárazulatok közül, a talán leghosszabb ideig
víz alatt lévő, lefolyástalan térség, földövek szerinti elhelyezkedése, földrajzi, vízrajzi és éghajlati adottságai folytán kedvező
volt a sztyepp létrejöttében. A legelőkben gazdag, nyílt terület;
télen nagyon zord, nyáron nagyon meleg időjárásával folyamatosan edzett növénytakarót, állatot, embert. Mivel hosszú
ideig víz alatti felszíni mélyedéssel állunk szemben, ezért a jelen-
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tős szerves üledéknek köszönhetően jó termőtalaj alakulhatott
ki. Ugyanakkor a kiszáradási folyamat, majd az emberi tevékenység, meggátolta a sztyepp erdős területté való válását.
Két körülmény egymásra találása figyelhető meg a jászok és a
„Paratethys-medence” esetében. A vándorló pusztai nomád élet
és a rétlegelős-ligetes környezet. Más természeti környezet, más
életfeltételeket diktál és más hit-, rege- és mondavilágot eredményez. A korábban letelepült életet élt jász ősök, a Turáni Alföldre átvándorolva élték sok évszázados kóborló, nomád életüket. Az ős tátostól Jas-tól eredő tudáskincset nem torzította
letelepült civilizáció, nem ferdítette hegyi-, vízi-, vagy erdős
misztérium. Elkerülte a jászokat a szellemvilág, a tündérek,
manók, lidércek és más varázslatos lények képzete. De ép így
nem keveredett közéjük sem magaslati istenvilág, vagy isten/ember/állat teremtmények birodalma. A Nap volt vezérlőjük, ami lassú nyugatra húzódásuknak is utat mutatott. Mára
látható, hogy visszafordulni nem lehet, nem lehetett.
Kérdés, hogy miben különböztethetőek meg az ős jászok, más
pusztai nomád életformát élt népektől?
Az tudott, hogy a jász ősök egy magasan fejlett szellemi civilizáció hatása alatt éltek a Turáni alföld délikeleti peremén, a
Hindukus hegység ÉNY-i lejtőivel szegélyezett lankás vidéken,
letelepedve.
(Gyárfás István: A Jászok-Kunok története /1870/ „…műveltségük alapja és kezdete egy régibb néptől származik…” E
kultúra a védikus alapokon állt Barata-varsa -mai Indiabirodalom műveltsége, a hindu szellemiség és tudományosság
volt).
A korszakváltó Kuru-mezei csatát követően, a fellazult családi
hagyományok hatására és a környező népek állandó zaklatásai
elől vándoroltak a Turáni Alföld néptelen vidékére. Itt a szilárd
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szellemi alapok és a vándorló nomád élethez való tökéletes
alkalmazkodás következtében a helyi adottságok, valamint azok
lelki és fizikai hatásai folytán váltak egyedi sajátosságú néppé.
Mivel tartósan sosem telepedtek le, nem építettek házat,
templomot, nem zsarolták ki környezetüket. Ugaroltatás helyett
továbbállással hagyták a termőföld regenerálódását. Mindig
életadó víz-közeli vidékeken éltek. Vándorlásaik során a
folyókon átúsztattak, vagy megvárták azok befagyását. A nagy
vizeket, hegyeket megkerülték. Ott vonultak, ahol szokott
életüket zavartalanul folytathatták.

Jászok útja
Látható, hogy ugyan nagy távolságot tettek meg eleink, mégis
szűk földrajzi sávban, közel azonos éghajlati, magassági és
vízrajzi viszonyok között. Nem húzódtak sem északabbra, sem
délebbre, nem éltek a vizes ligetes, pusztai rét-legelős területen
kívül. Nem telepedtek le, míg a történelem megtorpanást nem
rendelt a Zagyva-Tarna-Ágó partján.
A természeti adottságokon túlmenően a leginkább meghatározó
körülmény az ős jászok körében; a gondosan őrzött hit, az Isten
központú természetszemlélet és annak tudata, hogy az emberi
szellemiség-, az erkölcsi viszonyok hanyatlásnak indultak a
letelepült világban. Ezért maradtak mindig saját köreikben, nem
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keveredve sem vérségileg, sem szellemiekben környezetük megtelepedett, mai értelemben civilizált népeivel. Sok-sok évszázadon át meg tudták őrizni függetlenségüket az „én” központú világnézetektől. Nem hatott gondolkodásukra a haszonelvű, örökös viszonossági alapon nyugvó hitélet. Sokáig megőrizték szellemi és erkölcsi tisztaságukat. Sosem szaporodtak túl;
nemzetük, vagy élőkörnyezetük terhére. Szerény szókészletű, de
életüket, szellemiségüket tökéletesen kiszolgáló önálló nyelvet
beszéltek. Kevés szóval.
Ha körültekintünk a Föld É-i féltekének 40. és 50. szélességi
körei között; milyen vidékeket, -nagy tájegységeket, -éghajlati-, vízrajzi viszonyokat, -növénytakarót, stb. látunk?

Csendes óceán

Mandzsuria

Gobi sivatag

Tien Shan

Kárpátok

erdős sztyepp

Atlanti óceán

Nagy tavak

Sziklás hegység

Csendes óceán

Alpok
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Altáj hegység

Turáni Alföld

Kárpát medence

Ilyen szemlélet alapján a Turáni Alföld, a Kaukázus É-i
peremvidéke és a Kárpát medence Duna-Tisza közti térsége
követi a jász ősök -mondhatni- genetikusan is meghatározott
természetes közegét. Mivel a Duna-Tisza közének nagyobb
része -különösen- a folyamszabályozásokat megelőzően lápos,
ingoványos, vizenyős vidék volt ezért a területtel, letelepült
életformát követő népségek nem kacérkodtak.
Amint nyugat felé húzódtak
és egyre gyakoribbá váltak a
katonai és egyszerű gazdasági kapcsolatok, úgy
használták régi írásosságukat.
(Jász nyelvemlék)
Katonai kapcsolataik alatt
mindenkori hadra foghatóságukat kell érteni. Nem
kötötte őket a társadalmi
be-rendezkedéssel
járó
öncélú bezárkózott, ön- és
környezetrontó szemlélet.
Szabadságuknak csak Isten
szabta határai voltak.
A nézeteltéréseket továbbállással kerülték, míg a túlszaporodott
környező népek sokasága teret engedett. Szilaj életvitelük,
lovaglásban, íj használatban páratlan készségeik, fizikai igénytelenségük/állóképességük közismert volt távoli vidékeken.
Harcmodoruk a közelharcot kerülő, éles eszű, fürge, nyilazó
küzdelem volt.
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Egy s más a jászokról
Jászság
Kárpát
medence

Aral tó
Azovi tenger

Kaspi
tenger

Turáni Alföld

Fekete tenger

Jász őshaza

A jászok ma és 5000 évvel ezelőtt
A Turáni Alföld, -ami közel fél Európa nagyságú- a 40. és az 50.
szélességi fokok között, (a Föld É-i féltekének felezőjén, se nem
délebbre, se nem északabbra) 0 és 150 m tengerszint feletti
magasságban terül el (beleértve a tengerszint alatti Kaszpi
mélyföldet is), a Kaszpi tengertől K-re, a Hindukus, a Pamir és a
Tiensan hegységek lábáig, magába foglalva az Aral tavat is. (Az
Aral tó mellett egykor, a hurik alapítottak ősi birodalmat.) E
területen éltek a turáni nomád pásztorkodó népek, köztük többek között- a jászok ősei is, úgy 5.000 éve. A jászok az
évezredek során, lassacskán nyugatabbra szorultak az ázsiai
hódító népek elől. Nyugat felé húzódtak, de mindig megőrizve a
szélességi öveket és a magassági-, valamint földrajzi- és vízrajzi
viszonyokat. Lásd: a Kaukázus É-i lejtőitől induló és az Azovi
tenger melléki pusztai vidékeket. A XIII. szd.-ban bekövetkezett
hírtelen, nagy erejű nyomás kényszerítette a jász ősöket a Kárpát
medencébe, de annak is még mindig azonos földrajzi vidékére. (a
jászság Magyarországon azonos szélességi és magassági
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Turá

viszonyok között, hasonló éghajlati, föld- és vízrajzi körülmények
mellett helyezkedik el. Itt állapodtak meg a NY-ra vándorolt jász
ősök és a legtöbb jász ma is itt él.)
A Turáni alföldi időszak előtt délebbre élhettek, megtelepedett
életet, de az ie. 3.102. február 8.-án Új-Delhitől ÉNY-ra fekvő,
tizennyolc napig tartó Kuru mezei csatában, valamennyi jász
harcos és vezető elesett. Így a méltó családfők nélkül maradt
népesség, a sorozatos szomszédos zaklatások elől húzódott
északabbra, ahol már nem alapítottak telepes lakóhelyet.
Vándorló nomádokká váltak. Életvitelük megegyezett a területen
gyéren előforduló más nemzetekkel, akikkel ha időnként
keresztezték is egymás útját, de nem keveredtek, megőrizve
évezredes sajátosságaikat.

Kuru mező

ie. 3102. február 8.

A jászok őseinek kóborrá válása
(kóbor = aki állandóan jár, mint a pásztor, legelőt keres)
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A Kuru mezei csatában sok százezer harcos vonult fel, azonos
időben, azonos helyen, számtalan népből, nemzetségből, a két
hadra kelt fél oldalán. Abban az időben olyan magas fokon bírták
és gyakorolták a szellemi tevékenységeket -különösen a tátosok,
de- a képzett vezetők is, hogy tudtak gondolati úton érintkezni
száz kilométeres távolságokról is egymással. (a legképzettebb
vezető harcosok, gondolati úton képesek voltak akár láncreakció
megindítására, vagy akaratuk szerint, annak visszavonására.
Tudtak nukleáris csapás szerű, harci cselekményeket kiváltani.
Ilyen személy volt pl.: a Kuru mezei csatában harcoló felek közül
a Pándavák egyik vezetője, Ardzsuna. Hasonlóan fejlett vezető
harcos volt az ellenfél Kauravák egyik főembere, Durjodana, de
ő csak elindítani volt képes láncreakciót, annak vissza-vonására
már nem.)
Álljon itt egy történet a Nagy Barata nemzetség történetét leíró
műből (Mahabharata):
A túlbuzgó tanítvány
A Nagy Barata nemzetség hőseinek, kiváló katonai tanítójuk volt,
az égi és földi fegyverek tudományában egyformán jártas Dróna.
Olyan híres volt, hogy ezer meg ezer király és herceg akart
tanulni tőle.
Egy alkalommal eljött hozzá, az As király fia. Az asokról azonban
úgy tudják, hogy tisztátalan szokásaik vannak, például vadásznak,
halásznak, húst és halat esznek. Ezért aztán Dróna nem is
fogadta el az As herceget tanítványának. „Ezek a királyok és
hercegek mind hazamennek, ha megtudják, hogy együtt kell
tanulniuk egy As ifjúval” – gondolta Dróna.
A fiatal As herceg nem szólt egyetlen szót sem. Leborult a földre
Dróna előtt, megérintette a lábait a fejével, azután elment az
erdőbe, és elkészítette a nagy katonai tanító agyagszobrát. Ennek
az agyag-szobornak ajánlotta fel a tiszteletét, mintha az maga
Dróna lenne, és a szobor előtt gyakorolta magát a fegyverforgatásban, rendszeresen és nagyon nagy kitartással. Hamarosan
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olyan könnyű lett a keze, hogy egyforma ügyességgel vonta fel az
íjat, célzott és lőtt a nyilakkal.
Történt egyszer, hogy a Kaurava és a Pándava hercegek, köztük
Ardzsuna is, kirándulásra indultak az erdőségbe. A szükséges
holmit a szolgák vitték, és a sors rendeléséből hozzájuk csatlakozott egy kutya is. Amíg a hercegek az erdőben jártak, a kutya
szabadon csatangolt és egyszer csak rábukkant az As hercegre.
Az ifjú teste egészen sötét színű és szennyes volt, fekete őzbőrt
viselt, a haja csomókban tapadt össze. A kutya hirtelen ugatni
kezdett, az As herceg pedig egyetlen mozdulattal hét nyilat lőtt a
szájába és egészen kiékelte, csak hogy végre elhallgasson.
A megrémült kutya visszafutott a társasághoz. A Pándavák
kihúzták a nyilakat, és azon álmélkodtak, hogy az ismeretlen
nyilazó milyen hihetetlen pontossággal célzott. Kutatni kezdtek,
és hamarosan rá is találtak a komor arcú ifjúra, aki egymás után
lőtte ki a nyílvesszőket.
– Ki vagy te? Kinek a fia vagy? – kérdezték a Pándavák.
Az Asok királyának fia vagyok – válaszolt az idegen. – Ez itt a
tanítómesterem Dróna, tőle tanulom a fegyverforgatás tudományát.
Amikor a Pándavák visszatértek Hasztiná-purba, és mindent
elmondtak Drónának a kiváló harcosról, a bölcs arcáról semmit
sem lehetett leolvasni, de magában ezt gondolta: „-Úgy! Ez az As
ifjú elfogadott engem tanítójának, pedig én nem fogadtam el őt
tanítványomnak. Miféle tanítvány az ilyen?”
Ardzsunának azonban volt még egy bizalmas kérdése, és ezt csak
akkor tette fel Drónának, amikor kettesben maradtak:
– Emlékszel, egyszer magadhoz öleltél és azt ígérted, egyetlen
tanítványod sem ér majd fel velem, egyik sem lesz jobb nálam.
Miért van mégis, hogy ez a tanítványod, az ifjú As herceg máris
utolért, ha ugyan nem sokkal jobb nálam?
Dróna elgondolkodott, aztán magához véve Ardzsunát elindult
az erdőbe, hogy lássa a fiút.
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Az As herceget ugyanott találták, szennyes testtel, csapzott hajjal,
rongyokban. Kezében az íj, fáradhatatlanul célzott és lőtt, az
egyik nyílvesszőt a másik után. Amikor észrevette, hogy Dróna
közeledik, megindult feléje, majd leborult előtte, és nagy
tisztelettel port vett a lábairól. Ezután felállt, és összetett
kezekkel várta a parancsait.
– Azt állítod, hogy az én tanítványom vagy? – kérdezte Dróna.
– Igen – felelte nagy elszántsággal.
– Nos, ha valóban a tanítványom vagy, fizesd meg a díjat, ami jár
a tanításért!
Az ifjú ezt nagy örömmel hallotta, és azonnal rávágta:
– Mindent megadok neked, amit parancsolsz. Ó, kiváló bölcs,
nem ismerek olyat, amit oda ne adnék a tanítómnak.
Dróna pedig így szólt: – Add nekem a hüvelykujjad!
A herceg elcsodálkozott, de mindenképpen meg akarta tartani az
ígéretét. Így aztán vidám arccal és nyugodt szívvel azonnal
levágta a hüvelykujját, és odaadta Drónának.
Később részt vett az As herceg a nagy ütközetben Kuru mezőn.
Durjodana oldalán harcolt, de nem igazán tüntette ki magát
hüvelykujja hiányában. Ardzsuna viszont nagyon örült, és
minden féltékenysége elszállt. Most már igazán valóra váltak
Dróna szavai: „Senki sem fog felérni Ardzsunával, a legkiválóbb
íjjásszal.”
A Turáni Alföld népei, úgy 7000–5000 évvel ezelőtt, mindannyian hasonló nyelveket beszélhettek.
A magas szellemi tudás ellenére, egyszerű volt sok nyelv,
egyszerűek a mondanivalók. A szellemi életről keveset beszéltek
-miként egyébiránt is kevés volt a szóbeszéd- élték, megélték és
megvalósították a bölcsességet, a tiszta tudást. (ma is él a „sok
beszédnek, sok az alja” szólás, ami utal arra is, hogy lényegretörően, kevés beszéddel is érthető az értelmes, értékes
mondanivaló.)
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isz. ~1000

ie. ~500

isz. 1200-

ie. ~2000
Kaukázus

ie. ~3000

IRÁN

Jászok útja
Az ősi kaukázusi nyelvek -amit jáfeti-nek is neveznek- rokonságban álltak az ÉNY iráni, és a NY-iránban élő; urartuiak,
manaiak, hurik 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 elámi és huri nyelvekről nagyon kevés adat van, miként az
ősi jász nyelv is (1442-es néhány
szavas nyelvemlékét leszámítva) a
feledés homályába merült.
Jász nyelvemlék
Ezek a népek mind turáni ragozó
nyelveket beszéltek.
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A ragozó nyelvek nem ismerték a névszavak nemi megkülönböztetését (mint egyetlen igazi turáni nyelv sem!) A turáni
nyelvekben; - egyforma a szórend - egyforma a ragozási rend hasonlóak a szavak - más ragokkal. Nincs megkülönböztetés a
nemek névmásai között és a főnevek és a melléknevek
ugyanazokat a ragokat használják.
Az írásosságában leginkább fennmaradt sumér – akkád nyelvben
jellemző volt a szótagozó írásmód, ami a Turán alföldi népek
nyelvének gyök szavaira nagyszerűen alkalmazható.
Az ősi társadalmakban megvoltak a rabszolgák, a parasztok, a
kereskedők, a harcosok, a papok, a királyok v. fejedelmek.
A pusztai nomád népek állandó vándorlásban voltak, így
rabszolgát összetűzéseik során nem ejtettek, nem tartottak.
Kényszerűségből nem lehet senki a nagycsalád megbízható,
hasznos tagja. Nem volt arra külön ember, hogy a rabot
állandóan felügyelje.
Elő-elő fordult, hogy idegen személy keveredett a nomád
nemzetséghez. Nem marták el, de legtöbbször kívülállóként élte
le életét.
A végtelen egymásrautaltság tökéletes bizalmi, megbízhatósági
alapon folyt. A csalás, a hazugság, a kibúvás, a haszonlesés, a
legnagyobb szégyenek közé tartozott.
Nem voltak alantas tevékenységek. Amit tenni kellett, az
természetes velejárója volt életvitelüknek. Mindenki tudta és
odaadóan végezte kötelezettségét.
Mindenki kötelessége gyakorlásában valósította meg önmagát,
mindenki abban teljesedett ki, azért kapta a megbecsülést.
Megvalósítva tudták jász eleink, hogy „végezd a magad
kötelességét, még ha hibákkal is, mint a másét, akár jól”.
Foglyot fogtak, ha erős ellenfelet kellett, tárgyalás útján békés
egymás-mellett élésre bírni, vagy fogságba került családtagot
kellett kicserélni.
A „paraszt” jelent földművelőt, földművelésben jártas személyt
is, de eredetileg az olyan szegény nép tagjait hívták/tekintették
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parasztnak, akik vagy a földrajzi adottságok (száraz, vagy ép
lápos, ingoványos vidék) miatt-, vagy a nemzetség életterének
szélső határterületein, csak legeltető állattartást folytattak. Az
ilyen személyek, csoportok, családok, nem rendezkedtek be
évszakosan sem földművelésre.
A vándorló népek évszakosan, vagy hosszabb-rövidebb ideig
(legfeljebb 3-4 év) megtelepedve végeztek földművelést a
nemzetség „szeg”-, belső-, mag-, központi-, védett- területén, de
ugaroltatás helyett tovább álltak. Így nem élték föl, nem sarcolták
ki élőkörnyezetüket.
A kereskedők még nem alkottak -a turáni alföld népeinéljellemző sajátosságú nemzetet (mint másutt, pl.: az örmények,
vagy a zsidók, stb.) hanem a sokarcú nemzeten belül, mindig
akadtak kereskedésre hajlamos, ahhoz érzékkel bírók, akik
elvégezték, ezt a veszélyes, „felfedező” tevékenységet.
Mivel vándorlás közben nem rendezked(-het)tek be teljes
önellátásra, így az elő nem állítható, hozzá nem férhető
eszközöket (mint; malomkő, fenőkő), szerszámokat (mint; balta,
sarló, tű), fegyvereket (kard, lándzsa- és nyílhegyek),
cserekereskedelem révén szerezték be.
A nomád népek szinte mindig bővében voltak állatoknak, azok
bőreivel, szőreivel (gyapjú), vándorlás közben elejtett vadak
szőrméivel. Kiváló mesterek voltak köztük a bőr és szőrme
kikészítésben, a nemez- és fonal-, szövet készítésben.
A pusztai nomád népek férfi tagjai szinte kivétel nélkül, de a
rátermett asszonyok, nők is gyakorlott fegyverforgatók, bármikor
hadrafoghatóak voltak. Nem kötötte meg/le őket házépítés,
portarendezés, háztartási tevékenységek, stb. Mozogtak,
lovagoltak, szilaj, embert próbáló/edző életvitelt folytattak.
A „papok” leggyakrabban tátosok, vagy táltosok, a tudás emberei
voltak. Tanítók és lelki vezetők. Akik a kapcsolattartók voltak
égiek és földiek között. Tovább vitték az ősi tudást.
A „mági”, később mágus, már a szertartásosabb -mezopotám
hatású- lelki tevékenység mestere. (Mágus papok még a
honfoglalás idejében is működtek a magyar táltosok között.
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Akkor magocs, mágus néven is ismerték őket.) Ők voltak a szent
tüzet őrző papok, akik nem csak a hittel, hanem a jogászattal és
törvényekkel is foglalkoztak. Tevékenységük az állami
berendezkedés irányába mutatott, mint ahonnan származott
hagyományuk. (Mezopotámia, Perzsia)
Király, vagy inkább fejedelem a nemzetség vezető személyisége.
Az ősidőkben, sosem örökletes úton került kiválasztásra. A
kemény, megpróbáltató életvitel nem engedhette meg a kellő
rátermettség, emberi-, erkölcsi-, fizikai- és/vagy szellemi
alkalmasság hiányát.
Különösen fogyatékkal élők nem gyakorolhattak vezetői
szerepet. A „fogyatékkal” élő ember, hátrányos helyzetének, adottságának ellensúlyozására, kedvezőtlen emberi, -különösenkedvezőtlen vezetői magatartást tanúsít! Fogyatéknak kell(!)
tekinteni a szellemi és/vagy testi hiányosságot (mint; lassú
felfogó képesség, beszédhiba, indulatosság, süketség, vagy
vakság, stb.) de a kis/alacsony termet, a fizikai gyengeség, csonkaság is alkalmatlanná teszi az embert a vezetőhöz méltó
magatartás tanúsítására. Ha fegyelmezéssel -ideig-óráig- képes is
magára erőltetni a megfelelő viselkedést, különösen kiélezett,
vész helyzetekben nem engedhető meg az „elgyengülés”, vagy a
zsarnoki magatartás!
A méltó vezető nem csak kiváló szellemi vezető -aki tartja és
megtartja a tátos tanácsait- , nem csak jó stratéga, kiemelkedő a
harcban, de érző feje nemzetségének. Nem virtuskodik, nem
kicsapongó, nem veszíti el önfegyelmét. Sok ilyesmiről tudunk,
de a történelem bebizonyította, hogy az ilyen vezetők
(közvetlenül, vagy közvetve) népük, nemzetük vesztét idézték
elő.
A vezető nem „tenyészcsődör”, ő nem a „vezérhím” hisz a
nomád népek mindig nagy figyelmet fordítottak a népesedésre.
Segítette őket ebben az, az elrendezés is, hogy a szinte állandóan
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lovon mozgó/élő férfiak megtermékenyítő képessége csekély
volt.
Csak életképes, egészséges és kellően kis számú család volt
alkalmas a folyamatosan vándorló életmódra. A túlszaporodás
lehetetlenné teszi az összehangolt, harmonikus vándorló életet,
az ilyen helyzet megtelepedéshez vezetett, az pedig; a vég
kezdete. Környezet fölélése, természet és ember megrontása.
Tekintsünk vissza az ismert történelemre és nézzünk körül ma a
világban.
Élettér a 40. és az 50. szélességi fokok között, 0 és 150 m
tengerszint feletti magasságban, azonos éghajlati-, földrajzi- és
vízrajzi adottságok között, füves, ligetes -vizenyős- legelő
területeken, meg nem telepedve.
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Borzák-hadrul és jász-ságrul
Borzák hadnak erős ága, ónemzetség dicső jásza, gyökérzettűl
növend bogig, ezerhatszáz-hatvannyolcig.
Jász ősöknek kemény fia, török uralomban fogant, szultán alatt
„magyar” földön, mégis jász vér mindörökkön.
Gergely atyánk vérvonalán; Mihály, István, János után, négy
Józsefen keresztül át jutottunk el imé hozzám.
Borzák Balarám Bélához, ki sosem lakta Jászságot, szíve mégis
korral járva, nem gondolhat más hazára.
Oda húzzák gondolati, hol találta gyökérzetit, oda mert hogy
merült múltba, jászok ékit kutakodva.
Megálmodta történetit, minek híre nem hirdetik, nincsen nyoma
sehol annak, mit keleten ősök hagytak.
Van itt jász hír szépszerivel, mégis álmom ott veri el, éje felit ahol
nyitja, kapuzatát a krónika.
Ős 1 - Borzák Gergely 1668. Hitvese: Barna Ilona 1675.
Házasságkötés:1701. I. 9. Apáti
1668. július 18.-án kelt I. Lipót védlevele a kóborló végvári katonák és más latrok ellen.
1671-ben kezdetét vette a rémuralom korszaka. Felállították a hadi- és eretneknyomozó
törvényszéket. Iszonyú jelenetek. Kegyetlen kivégzések, száműzések, jószágelkobzások.
Felütötte fejét a vallásfelekezetek közötti harc.
1670-80 között mérséklődött a török zsarnokság, de megnőttek az osztrák seregek
eltartására kivetett adók, szolgáltatások.
Az ország kurucokra és labancokra bomlott. A Tisza vidékét hol ezek, hol azok sarcolták.
Ingyen-élelem, fuvaroztatások.
1686; Budavár visszafoglalása a töröktől, következett az osztrák uralom.

Ős 2 - Borzák Mihály -redemptus- 1709. IX. 22. Apáti Hitvese:
Nagy Katalin 1712. 10. 17. Hk: 1729. I. 8

- 140 -

Ős 3 - Borzák István 1758. V. 19. Apáti Hitvese: Molnár Klára
1761. VIII. 08. Hk: 1784. XI. 9.
1686-ra Apáti teljesen tönkrement. A népesség szétszéledt, temploma, házai romokban, de a
török megszállás után nyugalmas időszak következett. Az 1699-es (Petz-féle) összeírás
szerint 78 gazdacsalád, köztük 15 helybeli családfő ~ 476 lakos.
1700-ban kezdik a romos templomot újjáépíteni. 1710-ben ~ 1600 lakos.
1709-10-ben 602-en meghalnak pestisben.
1739-ben újabb pestis, a lakosság 25%-át viszi el.
Borzák Gergely 1739. III. 22.-én hunyt el (valószínűleg pestisben?).
Hitvese 1730 szilveszterén 55 évesen.
A török uralom után, sokan települtek be -köztük- a 150 éves megszállás elől/alatt
elvándoroltak és/vagy leszármazottaik.

Szép - Borzák János 1792. VII. 17. Apáti
Hitvese: Horváth Klára 1792. VII. Hk: 1810. XI. 28.
Szecska12 magyar része lett jász, történetit követend gyász, ősi
hitük elfeledve, nyelvük senki nem kereste.
Patakozhat könnyek árja, romlás forog de nem hátra, egyek
lettünk többi vérrel, tóttal kunnal és némettel,
egyek magyar seregekkel, hajdú s palóc emberekkel, svábbal,
ráccal és cigánnyal, tatár török szépfiával.
Van itt zsidó, horvát, szlovák, székely, szerb, moldva és kozák,
ruszin görög talján román, súgd meg Atyám; - Ki a jó jász?

12

szecska = különböző értékes zöldnövények aprítéka, azok keveréke. Erjedés után siló.
A szecskát, természetes tartósítást biztosító savanyítási eljárás céljából szűk, levegőtől
elzárt helyre összetömörítik, minek következtében -normálisan, általábanfogyaszthatatlan ízűvé erjedő egyveleget kapunk. Legáltalánosabban szarvasmarhák köztük fejőstehenek- téli takarmányozásához állítják elő és használják fel. Sajátos savanyú
íze a tehenektől fejt tejen is erősen átérzik, sőt a belőlük előállított tovább-feldolgozott
tej-termékeknél is erőteljes módosítások révén fedhető csak el.
Megjegyzés: a ridegtartásra alkalmas génállományú szarvasmarhák, nem igényelnek
szecskát, azt csak természetellenesen lekorlátozott életterekben (karámok,
villanypásztorok között) hajlandóak elfogyasztani.

- 141 -

Az 1700-as években a Tiszán-túl és a Duna-Tisza köze déli része ugyancsak
vizenyős, fagyok múltával alig ha járható.
A jászságot, a korabeli térkép erdősnek tünteti fel a Dunától a Tiszáig
s fel a hegyekig (!?).
Ha erdőséget nem is, de a ligetes keleti puszta képét biztosan jól formázta a vidék.
Apáti lakossága 1750-ben 2949, 1766-ban 3628, 1792-ben 4390,
1829-ben 8135, 1840-ben 8794 fő. (adatok; Rusvay Lajos-tól)

Ük - Borzák József 1817. X. 3. Apáti
Hitvese: Bugyi Julianna 1819. XI. 30. Hk.: 1838. XI. 5.
Gyermekeik:
Borzák János 1842. XII. 12. ~ Gonda Ilona 1845. HK 1863. IV. 28.
Borzák József 1845. VI. 20. ~ Rusvai Katalin 1847. Hk.: 1866.
Borzák Mihály 1846. X. 4. ~ Gecse Terézia 1850. Hk.: 1869. XI. 3.
Borzák Gábor 1848. III. 11. ~ Vincze Katalin 1854. H.: 1871. VI. 11.
Borzák Erzsébet 1849. XII. 7. ~ Császár Pál 1847. Hk.: 1870.
Borzák Katalin 1851. IX. 26. ~ Kálmán Joakhim 1849. Hk.: 1876.XI.25.
Borzák Julianna 1853. II. 15. ~ Bugyi János 1852. Hk.: 1877. XI. 19.
Borzák Balázs 1864. II. 3. ~ Kalmár Erzsébet 1866. Hk.: 1884. XI. 12.

„…nagyon életrevalóak voltak. Mind a nyolc házasságot kötött.
Kutatásaim során ilyenre egy esetben sem emlékszem.”
– írja Szabari Pál órokon családfakutató – akinek ezúton is
megkülönböztetett köszönet jár áldozatos munkájáért!
Déd - Borzák József 1845. VI. 20. Apáti
Hitvese: Rusvai Katalin 1847. Hk.: 1866.
Nagy - Borzák József 1882. IV. 14. Apáti
Hitvese: Antal Julianna 1887 VII. 3. Hk.: 1906. X. 22.
Édes - Borzák József 1927. IX. 20. Tatárszengyörgy
Hitvese: Mester Mária 1927. II. 22. Hk.: 1946.
Gyermekeik:
Mária 1947, József 1949, Balarám Béla 1955.
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Jász-ság ürügyén
Időszámításunk előtt úgy 10 ezer évvel, Ázsiában három nagy
civilizáció alakult ki és jutott a társadalmi, tudományos és
kulturális fejlettség kimagasló szintjére. (Hasonlóan magas szintet
értek el Egyiptomban, vagy Dél-Amerikában az azték és az inka
kultúrák, de azok jász vonatkozásai nagy bizonyossággal
kizárhatók.) Legtöbb tekintetben napjainkra sem emelkedett
magasabb szintre; sem államszervezet, sem a vallásosság,
bölcselet, politika, orvoslás, csillagászat, stb. terén a modern
ember.

Kolumbusz előtti Kínai világtérkép
Mai szóhasználatban e három ázsiai kultúra, keletről nyugat felé
haladva; a Kínai, az Indiai és a Perzsa, vagy Mezopotám. Nagy
valószínűséggel az egyes népek életterének sajátosságai
következtében, hasonló szellemi magasságokban, mégis más-más
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irányultsággal viszonyultak isten – ember – környezet
kapcsolatához. Ha a bölcseletet, hitéletet vesszük elsődlegesnek,
akkor tömören az állapítható meg, hogy Kína embere, természetközpontú, India embere isten-központú, míg a Mezopotám
emberek; ember-központúan szemlélték a világot. Az
úgynevezett modern, vagy civilizált (az anyagi kultúrát a szellemi
kultúrával szembe állító) ma embere; „én”-központú. Téves
„én”(ön)-tudatú. Ahogy Baktai Ervin mondta 1917-ben;
„Európa: világnézet nélküli, csak periodikus vélemények vannak.
Nyugat: a „szent egoizmus” a világnézetet helyettesíti. Kelet:
vigasztaló, bíztató világnézet.”
Az ős jászok gondolkodásában, mindig a megértés és a belátás
volt a meghatározó. Megértése a világ törvényszerűségeinek és
belátása a megváltoztathatatlannak. Megváltoztathatatlan: az
emberi szellemiség és erkölcs leromlása. Ezért kerülték -míg
lehetett- a letelepült, romlásra ítélt életformákat, romlásba
rohanó kultúrákat. Lásd: Egyiptomi-, Perzsa-, Római-, Inka-,
Azték-, Görög-, Kínai- stb. birodalom

Turáni Alföld
Perzsia

Kína

India
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Az emberi létfenntartás szempontjából Ázsiában a legkedvezőbbek, az indiai természeti adottságok. Az északabbra fekvő
Kínában a nehezebb életfeltételek nagyobb természetszemléletet
eredményeztek, míg a tőlük nyugatra elhelyezkedő Perzsa világ a
közeli egyiptomi majd görög szellemiség, valamint az intenzívebb
külkapcsolatok révén szerteágazóbban viszonyult az élethez
ember-központú-ságában.
A pusztai nomád élet előtti letelepült ős jászokra, az indiai
eredetű védikus kultúra hatott meghatározó erővel. A jászok
eleire a Turáni Alföldről történő nyugatra húzódásuk során hatott a Mezopotám, ó Perzsa gyökerű világszemlélet. A Kínaiakkal
a mongol és hun törzseknek volt szoros kapcsolata.
Visszatérve a jász belátásra és megértésre. Mikor Jas, a jász ősbölcs zarándok útján fölkereste Balarámot (a Legfelsőbb
alászállását), útja során találkozott Szandzsájával, Drítarasztra
király kocsi-hajtójával. Tőle szerzett tudomást az emberiség
erkölcsi leromlásának okáról és folyamatáról, innen ered a
visszafordíthatatlan belátása.
A jámbor Kuru dinasztia szentéletű 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 eseményeket
Drítarastra kocsihajtója, Szandzsája mondta el a vak uralkodónak. Ő mesélte el a
Kuru mezei csata kezdetét, Ardzsuna kétségét a kitörni készülő rokonharc
tarthatatlanságáról és Ardzsuna, valamint Krisna (a Legfelsőbb másik
alászállása) közötti mély filozófiai beszélgetést. (ezt örökítette meg az indiai eposz;
a Mahabárata, Bagavad-gíta megjelölésű fejezete)
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Ekképpen szólt Szandzsája Jasnak, az erkölcsi romlás útjáról:
Rokonvér kiontása a családi hagyományok vesztéhez vezet. →
Ahol nem követik a családi nemes hagyományokat, ott a
vallástalanság és a kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba
kerül a vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök. →
Erkölcstelen nők nem képesek nemes utódokat szülni a méltatlan
kapcsolatokból. → Dicstelen utódok romlását okozzák úgy a
családoknak, mint a rokonvért kiontóknak. → Az ilyen utódok
nem tisztelik az ősatyákat. → Az ősatyák és azok hagyományinak
nem követése a családok vesztét okozza. → Elvesztek azok, ahol
elhalnak a nemzetségi hagyományok.
Tudjuk, hogy a Kuru mezei csata bekövetkezett, a rokonvérontás
megtörtént. A küzdelemben veszett el valamennyi ős jász vitéz.
Ezt követően kezdték meg vándorló pusztai nomád életüket a
jászok.
A ős jászok megértése, a világ törvényszerűségeinek megismeréséből fakad, amit Jas adott tovább a vándorló népnek s
hagyományozódott mindaddig, amíg akadtak követői a
bölcsességnek.
Álljon itt egy részlet a Bizalmas Tanítás kezdő soraiból:
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
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
- 146 -

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 bejövetele – és nincs tovább
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Részlet a „Volt egy nép” című írásból:
„volt egy nép a Mátra alján - Zagyva Tarna Ágó partján
sok századon élte éltit - nem városit természetit
háza nem volt földet nem túrt - dús legelőn egyedül úr
járta földjit körbe körbe - nem hágott föl magos kőre
nem tágított ősi földtűl - nem vágyott el hon vidékrűl
ugyanazt a pusztát járta - amit ősi hagytak rája
napkeleti puszta képe - fogta szívét futó népnek
így lelt honra vizek partján - így lett hon s ezt vérik lakják…”

elsivatagosodott
Turáni Alföld

Eurázsia ma
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Menni, vagy letelepedni?
A Hindukus hegység ÉNY-i peremvidékén, megművelt földterületen,
letelepedve éltek a jászok ősei, ie. 3100
előtt, laza nyelvi-, kulturális- és
gazdasági kapcsolatban a környező
népekkel, a Barata nemzetség főhatósága alatt. A nagy nemzetség két
családja, a Kaurava és a Pándava sarjak
hatalmi harcában a Kaurava seregek
oldalán szálltak csatába a jász ősök
Kuru mezőn. A Pándava fivérek Turáni alföld
kivételével, a csata valamennyi résztvevője elesett. Ez az ütközet volt az
emberiség ismert történelmének korszakváltó eseménye. A keleti gonHindukus
dolkodók ettől az időtől számítják, az
emberiség erkölcsi és szellemi hanyatlását, mely napjainkban is tart. A jász
ősök méltó családfők nélkül maradtak.
Az eluralkodott örökös viaskodások
Kuru
elől, a Turáni Alföldre húzódtak és erős
mező
fogadalmat tettek, hogy soha nem fognak letelepedni, kóborrá (pusztai
nomáddá) váltak, isz. XIV. szd-ig.
Az 5.108 évvel ezelőtti Kuru mezei csata (ie. 3102. február 8.) idején, Krisna és bátyja
Balarám -mint a Legfelsőbb alászállásai- a Barata nemzetség főhatósága alá tartozó
területen tartózkodtak. Krisna a Pándava fivérek oldalán, kocsi-hajtóként részese volt
a tizennyolcnapos ütközetnek, de nem harcolt. Balarám távol tartotta magát a
csatától. A végzetes ütközet után, a jász ős bölcs Jas, fölkereste a visszavonultan élő
Balarámot és felvilágosítást kért; - Mi végre volt a rokonvér kiontása? - Balarám így
kezdte Jas tanítását: - ami Kuru mezőn történt - elrendezett dolog volt - letűnt dicső
korok léte - elég volt sok rokonból - olyan idők jöttek soron - ami már nem dicsőít ezt is meg kell lélnek élni - hátha eszmél s föléri - csak föléri egyszer végre - nem ez az
ő otthona - ezért kellett nemes időt - követni a botornak - Majd hosszan szólt a teljes
igazságról. A kóborló jász elődök, a Jas útján kapott tanítást követve, év-századokon
át kerülték a letelepedést, a nézeteltéréseket, gondosan ügyelve tiszta-ságukra, míg
megálljt nem parancsolt a történelem a Kárpát medencében. Szabad-ságuk
bevégeztetett.
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„…mert világnak természete a változás - a megállás halál - de
csak lassan - hogy látva láss - minden csodát…”
Az anyagi természetben az örökös változás uralkodik. Anyagelvű
tudósok állítják, hogy az anyag természete a mozgás, és ha az
abszolút 0 o hőmérsékletre tudnánk lehűteni valamit, ott minden
megállna – ergo; megszűnne az anyag.
Ha az anyagi részecskéknek a mozgás, az örökös változás az
elrendezett természete, akkor az ilyen részekből felépülő
fejlettebb szervezetek sem tehetnek mást. Amíg az élettelen
részecskéknek elegendő a természet adta mozgási energia, addig
az élő lények létének velejáró természete a születés – növekedés
– öregedés – halál, majd hogy teljes legyen a körforgás, az újabb
és újabb születés. A természetben; soha semmi nem vész el, csak
átalakul. Miként az elhalt szervezetek elemi részei apró elemeikre
bomlanak, majd a természeti elrendezések folytán, máshol, máshogy újra rendeződnek, akként az élő szervezetek is - megszületnek, anyagcserét végeznek létük fenntartásának biztosítására, időnként előfordulnak bizonyos rendellenességek, megbetegszenek, - megöregszenek, elhasználódnak és - elhalnak. Ha csak egyszerű élő „gépek” volnánk, így folyhatna ez zavartalanul, míg
világ a világ. De az ember-állat több egyszerű túlélő szerkezetnél,
még ha gyakorta azt látjuk is, hogy az emberek többsége csak;
anyagcserét folytat (eszik, iszik, ürít) – igyekszik megóvni testi
épségét és létét – szaporodik – és pihen. Ennyi? Hát legtöbbször
ennyi, csak ezeket a dolgokat igyekszünk mennél érdekesebbé,
izgalmasabbá, élvezetesebbé tenni. Minél jobbakat enni, -inni.
(Az egészséges ürítés élvezetét is csak akkor tudjuk meg, amikor
valami nincs rendben. Gondoljunk csak egy jó vesekőre, vagy egy
becsületes bélcsavarodásra. Meg ha valami ott jön ki, ahol bement!) Aztán ha már így van elrendezve, hogy a szaporodás első
aktusa igen élménygazdag, hát gyakoroljuk – persze leginkább
magáért az aktus öröméért. (Nem vagyunk mi nyulak!) Óvjuk
létünket, hisz ha valami nincs kedvünkre, az kellemetlen, vagy
talán fáj is. Ezért hát igyekszünk elkerülni a kényelmetlen fárado- 150 -

zásokat, leginkább ébren történő pihenés formájában, hisz este
nem tudunk aludni, mert TV-t kell nézni! És ez így folyik napról
napra, hétről hétre, és így tovább.
Azonban az ember nem gép, ami „örül” ha működhet, az embernek vágyai is vannak. Szeretne kellemes- és mennél kellemesebb érzéseket érezni, szeretne sok-sok- és mennél több javat
birtokolni, szeretne mennél több-, ha lehet mindenek feletti
hatalmat, és természetesen ezt -meg minden mást- mindenki
tudja meg, tehát mennél nagyobb hírnevet. No itt már egyértelműen megérkeztünk az emberhez. Egy atom nem akar királyi
lakomán, fölséges italokkal és ellentétes neműekkel, kéjes mámorban fetrengeni, (hisz az azonos töltésű részecskék taszítják
egymást!), egy növény nem akar híres, vagy minden hatalom
birtokosa lenni, egy állat nem kíván luxuskivitelű álomutazásokat.
Ilyenekre csak mi emberek vágyódunk, de bármi áron! Ha kell az
életünk árán, ha kell a környezetünk épségének árán, minket nem
zavar, ha kilyukad Földünk védőpajzsa, nem ha ihatatlanok és
élettelenek lesznek a Föld vizei, nem ha elfogynak erdeink és
nem lesz ami éltető oxigént volna képes készíteni az általunk fékezhetetlen mértékben eltüzelt anyagok okozta és kibocsátott
gázokból…de mindez Föld Anyánkat cseppet sem zavarja. Őt
még az sem zavarná, ha mi nem volnánk! Sőt! És mi mit tudnánk
kezdeni nélküle?
Az emberi természet velejárója a társas lét -a magányba vonuló
remetéket leszámítva- az emberek társasságban élnek. Ez természetes, hisz egyedül nehéz volna szaporodni, egyedül mit sem
ér a gazdagság, egyedül ki előtt lehetnénk híresek és egyedül csak
önmagunk felett tudnánk uralkodni! (Ami tán nem is volna
oktalanság!)
Nézzük csak meg röviden mit tesz az ember, ha társaságban egy
helyt megtelepszik? Elkezd berendezkedni. Mivel nem tud mindenkivel összebújni, hát szeretteivel búvik össze, mennél védettebb, minél biztonságosabbnak vélt helyen. Mivel a barlangok és
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a faodvak ideje lejárt, így marad a ház. Lehetőleg minél korszerűbb anyagokból, mármint ne, hogy abból ami körülöttünk
van, hanem amit jó bonyolultan, jó környezetszennyezően, nagynagy erőfeszítésekkel gyárilag előállít(-ta)tunk. Csak, hogy azt
nem adják ingyért! De hát honnan vegyünk ellenértéket? Hát
cserére ajánljuk embertársainknak erőnket, képességeinket. Azután ha megvan a ház, azt télen fűtjük, nyáron hűtjük, a sok jó
tiszta vizet belé vezetjük, azt jó alaposan összerondítjuk, azután
had folyjék, amerre lát. Ja és este nem fekszünk le, hanem kivilágítjuk házainkat, utcáinkat, tereinket, nehogy már valaki
pihenőre hajtsa fejét csendes éjhomályban. Mind-e közben kéne
valamit, enni, netán inni is. Mit, honnan, miből? Hát, ha már
összebújtunk és, hogy házainknak hely is legyen, akkor onnan
kiírtjuk, majd feltüzeljük előbb a fát, azután a szenet, később a
földgázt, meg az olajat és, hogy ezt az egész mindenséget működtetni, használni lehessen, hát csinálunk erőműveket, mozdonyokat, meg vaskohókat, utakat, hidakat, autókat és mindenki
boldog lesz. Ja és e jó tiszta földön meg majd magától megterem
a zöldség, meg a rántott csirkemell.
Most már tegyük félre ezt a tragikus tréfát és nézzük meg hogyan
is gondolkodtak primitív ős eleink?
Legelőször is; ismertek mértéket! Leginkább szaporodásban, hisz
ők tudták, hogy nem vagyunk mi nyulak! Azután, hogy volt bőségben hely, meg egészségesen működő természet, hát szépen
óvatosan belé helyezkedtek. De csak vigyázva, ne hogy valamiben kárt tegyenek. Élő fát ki nem vágtak, vízbe bele nem piszkítottak. Addig maradtak egy helyben, amíg mindenből maradt a
zavartalan élethez és nem égett ki a szekér alatt a gyep. Mivel
lassan-lassan odébb álltak mindig, így nem kellett ház, kerítés,
jószágtelep, biztosító és vagyonvédelem! A Nappal együtt fölkeltek, megáldották azt, hogy megpirkadt. Csipáikat kimosták a
tókában, vagy a patakban és piszkukat oly szanaszét hagyták,
hogy abból csak a természet húzott hasznot. Jártukban keltükben
összeszedegették a beérett magokat, ehető leveleket, gumókat,
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terméseket és ha nem volt elég, hát húztak egyet a gatyamadzagon. Az emberi „szerkezet” úgy lett kitalálva, hogy bírja a
váltakozást. Bírja a végtelen talpalást és a kellő pihenést, a jóllakást és az éhezést. Jól viseli a még egészséges enyhet s a
melegséget, de nem rettenti meg egy kis didergés, vagy jégverés
sem. Ha embert kiveszünk teremtő természeti környezetéből,
aszfaltra tesszük és egyenletes hőmérsékletű, mindentől védett
zárt térbe helyezzük, jó alaposan kifundált módon gyártott
ennivalókkal rendszeresen megtöltjük, akkor a váltakozás csak
idegrendszerében fog bekövetkezni, nevezetesen, hogy felmondja a szolgálatot. És a lényegről, a lélekről (lél-ről) még szó sem
esett.
Jászság
a XIII. szd.-tól
Aral tó

Kárpát
medence

Azovi tenger
Fekete tenger

Kaspi
tenger

A jászok ősei, kóborrá válásuk után könnyű, négykerekű szekereken és
lovon jártak. Csak a léthez elengedhetetlenül szükséges tárgyakat,
dolgokat készítettek, szereztek be és tartottak. Házat sosem építettek. Ha
rövidebb időre letáboroztak, sátrat vertek, maguk készítette nemez
borítással. Amint érezték mások közelségét, életterük fáradását, odébb
álltak. Körbe-körbe jártak, lassacskán nyugat felé hú-zódva.
Ebben a korban játszódnak: a „fehérló”, „Krista titka”, „legszebb zene”,
„levéljáró”, „csudálatos Zizi anyó”, „oskola a puszta rétben”, „jas vér”.
„Jászok titka” , „vagyunk elébb” és a „három kő” című verseim.

A jász ősök, mint az elrendezett természet szerves részei, olyan
életteret és olyan életformát választottak maguknak -kellő
bölcsességgel- ami embernek és tájnak egyaránt csak javát szol- 153 -

gálta. Nagy utat jártak be, Földi méretekben mégis kis helyen.
Sokat bolyongtak, de el sosem szaporodtak. Föl semmit nem
halmoztak, mindig mindenből csak annyit vettek el, ami testüket
fönntartotta. Kevesen voltak, de hogy mindig legyenek, éppen
elegen. Jártukban keltükben a bajokat elkerülték, időúrra panaszt
nem vetettek, éltek csendben, rendben, bölcsességben, szeretetben. (szeretet = elvárásnélküliség!)

A jászok és őseik élettere a 40. és az 50.
szélességi fokok (20. és 70. hosszúsági
fokok) között, 0 és 150 m tengerszint
feletti magasságban volt mindig.
Azonos éghajlati-, földrajzi- és vízrajzi
adottságok között, füves, ligetesvizenyős- rét-legelő területeken, állandóan meg nem telepedve.

15 millió évvel ezelőtt, a
Tethys óceán már összezsugorodott. Utódának a Paratethys-nek térsége a jász ősök
tartózkodási területe. A
Paratethys maradványai az
Aral tó, a Kaszpi-, az Azovi-,
a Fekete- és a Földközi tengerek. Az ősi vidék K-ről, a
Fekete tengerig, már sosem
került lefolyásos kapcsolatba
az óceánokkal. Sajátos kontinentális éghajlatú egység.

Együtt volt jelen az állandóság és a változás. Állandó volt az ős
bölcsesség és az okos hagyomány, mindig változott az élelem, a
hely és a hol-lakás.
Az örökös kóbor élet ellenére a jász ősök kevéssé keveredtek.
Mindig megőrizték génjeiket, régi hitüket, de köreikben is
megvoltak a korra jellemző tagozódások; parasztok, kereskedők,
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vezetők, gondolkodók. Mivel híven betartották ős bölcsüktől, a
Jas-tól hagyományozott intelmeket, gondosan ügyeltek az élettér
megengedte túlszaporodás elkerülésére. Kerülték a más népeket,
megelőzték a nézeteltéréseket. Ahogy nem vettek át világias
szokásokat, úgy nem törekedtek másokkal megosztani, vagy
másokra erőltetni hitüket. Belátták, tudomásul vették és megvalósítva élték sorsukat. Lassú nyugatra húzódásuk okai részben
a más népek türelmetlen, újra-újra túlszaporodó életvitele következtében bekövetkező élettérkeresése, másrészt a térség fokozatos kiszáradása miatt, a pusztai rét-legelős területek beszűkülése volt. Nem a jászok miatt csökkent az élettér!
Így hát mentek, míg mehettek, éltek hagyományosan, míg
engedték s közben hosszabb rövidebb szövetségeket kötöttek
állandó hadrafoghatóságukat igénylő szomszédos népekkel.
Mennének ők továbbra is, óvva, vigyázva Föld Anyánkat, őrizve
és követve az ős bölcsességet, de a sorsuk rendelte földi terület
megtelt. Más vidékre pedig, nem vágynak. Vége már a kóborlásnak.
Míg a szívük tiszta marad, Jas tudása velük halad, Isten megtartja
a jászokat.
Végezetül álljon itt egy turáni életkép úgy 4000-4500 évvel ez
előttről:
Fehérló

mentek mentek ló nyomába
nem hajtották nem volt vágta
mentek mentek áron éren
mezőn lápon ligetréten

évrül évre fölnevelték
karámrudak közé tették
féltve óvva dédelgették
év teltével elengedték

körbe körbe óvva védték
farkas medvét elejtették
évteltével bízva láttak
felüthetnek új tanyákat
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új tanyaként öreg sátrat
áldozatra lakomára
továbbállt a család népe
bíztak újabb gazdag rétet

mutat áldozatot égnek
égnek térnek és reménynek
újabb év is eljő csendben
senkivel sem verekedve

új cserjéket bogyókat
tűzifát és takarókat
friss vizet mit ló ivott meg
tudva tudták nekik jó lesz

csendben szépen egészségben
telik az év békességben
szeretetben egyezségben
álmodással nevetéssel

megvetve az újabb várat
sánc nem volt csak tüskés ágak
belső erőt hogy megtartsa
farkast arszlánt elriassza

csordul a ló áldott vére
áldozatra istenének
kenik arcra öntik tűzbe
megfüvezve bő kehelybe

eljött a nap lakomára
torra dalra adomákra
egybegyűltek új helyt egybe
tátos állott be a körbe

pusztában a vígság hangja
elszaladt míg part volt s katlan
nem bántott az földit égit
nem lakott ott sehol senki

beállott és égre nézett
áldott tűzzel jót igézett
helyfoglaló szép paripa
életével kegyet mutat

áldozásnak midőn vége
teszik dolguk szép serényen
égiekkel nem perelve
hittel bölcsen szeretetben

fehérló ~ áldozati ló, a kiválasztott. Amikor fel tudtak nevelni
önellátásra érett fehér lovat, akkor tavasszal szabadon engedték
kóborolni. Ha nem született fehér csikó, vagy nem tudták
fölnevelni, akkor helyben maradtak. Mikor elengedték a
védtelen, természeti tájban „világító” fehér jószágot, akkor
vigyázni kellett és kísérni, hogy magát biztonságban érezve
szabadon járja be kedvére a tél beállta előtt a pusztát.
évrül évre ~ olyan rendszerességgel (rendszertelenséggel) ahogy
az elrendezés megkívánta. Mindig törekedtek fehér ló nevelésére
és mikor sikerült, akkor tudták, hogy útra kell kelni. Az is egy jel
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volt a továbbállásra, hogy ne éljék fel, ne pusztítsák le, ne
mocskolják be visszafordíthatatlanul lakókörzetüket. Maradjon
fű, cserje, fa, tiszta víz és mocskaik ártalom-mentesen
visszaolvadhassanak a természetbe. Erre az időre nem csak
környezetük kezdte megérezni élősködésüket, hanem a
közelükben felhalmozódó mocsok is kezdett kedvezőtlen
hatásokat gyakorolni. Váltani, változtatni kell. Elindulás előtt
fölgyújtották az ágkerítést, így nyomukat egy-két év alatt benőtte
a természet. A búcsú-tűzzel a család szent helyének ereje is
tovaszállt, az új helyen, az új helyfoglaló, hálaadó tűz-áldozat
újranyitja a kapcsolati központot.
Temetkezésük hamvasztással történt, a hamvakat szélnek
engedték. Tudatosak voltak a test, lél által áthatott, alsóbbrendű,
halandó helyzetéről. Annyi javuk volt, amire szükségük volt s azt
magukkal is vitték új lakhelyükre. Nyomtalanul továbbálltak.
fölnevelték ~ megkülönböztetett gonddal etették, itatták, lótársaitól elszigetelték, szinte nem is lónak nevelték. Áldozat volt
ő megszületésétől.
karámrudak közé tették ~ az ilyen jószág nem kényszerült
védekezésre, de nem is szokott a „szabadon”, béklyóval
gondviselőik tartózkodási helye köré szoktatott más lovakhoz.
Nem csak ő nem tudott elmenni, hozzá sem engedtek más lovat.
féltve óvva dédelgették ~ védték ártó körülményektől,
ragadozóktól. Nem ülték meg, emberhez is csak annyira
szoktatták, hogy ne vaduljon el, de ne is ragaszkodjon. Sosem
viselt kötőféket. Szabad rab volt egész életében.
év teltével elengedték ~ mikor felnőtt, egy éves elmúlt és elmúlt
a tél, szabadon engedték.
mentek mentek ló nyomába ~ a ló-vigyázók útra keltek,
látótávolságból mindig nyomon követték. Emberpróbáló, férfivé
érlelő út volt.
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nem hajtották nem volt vágta ~ az irányt, a menetet mindig
fehérló döntötte el.
mentek mentek áron éren ~ követték minden akadályon át, ahol
ő átment, ott a lovas követők, védelmezők is átjutottak. Lehetett
árterület, kisebb-nagyobb vízfolyás, nem számított.
mezőn lápon ligetréten ~ tágas réteken, ingoványosokon, pusztai
ligeterdőkön keresztül.
körbe körbe óvva védték ~ mindentől megvédték. Ez az út
egyfajta beavatás volt a serdült fiúknak, szívósságból,
önellátásból, egymáshoz alkalmazkodásból, együttműködésből,
erőfeszítésekből, megpróbáltatásokból. Aki túlélte, férfi számba
került.
farkas medvét elejtették ~ támadó, útba kerülő ragadozókat
elkergették, ha kellett lenyilazták, vagy levágták. Ha az útról sok
bőrt, szőrmét vittek, abból tudni lehetett, hogy gazdag a bejárt
vidék. Gazdag, de veszélyes. Ha kevés volt a préda,
biztonságosabb vidék várta a telepeseket, de kevésbé dús.
évteltével bízva láttak ~ mikor eljött az ősz, befogták fehérlovat.
Kantárra vették, visszavezették. Visszaúton újra belátták a
megjárt terület adottságait, az újratelepedési lehetőségeket. Víz,
élelem embernek, jószágnak, védelem.
felüthetnek új tanyákat ~ felmérték a terület alkalmasságát.
új tanyaként öreg sátrat ~ az új lakóhelyre a régi sátrakat vitték.
Szükség szerint kipótolták, javították, új rudakkal erősítették.
áldozatra lakomára ~ az új telep központja lett az áldozati hely,
ahol a lóáldozat után a letelepedési ünnepet is megtartották. Ezen
a helyen telepedett le a tátos, a kapcsolat; tudás és nemtudás
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között, szellem és test között, a látó, a közvetítő; Isten és ember
között.
továbbállt a család népe ~ a visszatért ló-vigyázók, beszámoltak a
vezérnek és a tátosnak (tátós – aki nyitott, kerek egész, aki
befogad és hanggal is közvetíti a tudást) útjukról, a fehérló
szabadon töltött útközbeni viselkedéséről, amiből a vezér és a
tátos következtetni tudott a terület sajátosságaira. Hol jobb, hol
több a víz, a fű, hol időzött szívesebben fehérló, hol volt veszély,
mely vidéket kerülte, mind-mind adalék volt a jövőbeni
megtelepedés mérlegeléséhez.
bíztak újabb gazdag rétet ~ a beszámolókból és a vezető(-k)
bölcsességéből erőt merítettek, bizalommal fordultak az új irány
felé. Hatalmi helyzetben a vezér volt, aki vezérelte népét, de
mindig a tudós tátos tanácsai alapján. Nem mindig tartotta be a
tátos tanácsát a vezér, de ennek mindig kedvezőtlen
következménye lett. A vezér bölcsességével, erejével,
leleményességével tűnt ki a család többi tagja közül. Eltávozása
előtt a tátos jóváhagyásával kijelölte utódját. Nem hivalkodó,
finom viseleti jegyek, de leginkább belső kisugárzása fejezte ki
rangját.
új cserjéket bogyókat ~ az út során a fellelhető bogyókból,
gyümölcsökből, magokból és aprójószágokból táplálkozva
megtudhatták a ló-vigyázók, hol mit találni, mennyi várható, mi
fogyasztható. Ha új, ismeretlen termést találtak, elvégezhették a
több hónapos út alatt annak ismert próbáját. Alapos
szemrevételezés (látás) – szaglás – tapintás – szétmorzsolás
(hallás) – kéz bőrén való dörzsölés – védett, érzékenyebb
bőrfelületen való dörzsölés – megnyalás – szájba vétel –
megrágás, majd kiköpés (ízlelés) – kis mennyiség lenyelése – több
falatnyi elfogyasztása. Minden lépés között napok teltek el és
figyelték a következményeket, de ép így a termés, gyümölcs, levél
eltarthatóságát, romlékonyságát, bomlástermékeinek szagát,
állagát és a többit. Mire az út véget ért, megtapasztalták az
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ismeretlen táplálékforrás élvezeti értékét, hatását. Gombákat nem
fogyasztottak, mert azok visszahúzó, lebontó, Nap-félő
szervezetek. Nem csak hiányzik belőlük a Nap tüze, de a sötétség
lakói.
tűzifát és takarókat ~ tűzrevalóul úton és letelepedés után is a
szedett száraz ágak, gallyak, kidőlt fák szolgáltak, tűzrevalónak
élő fát sosem vágtak ki. A fa élet, a fa szent, a fa a türelem, a
békesség, a felfelé-, földtől elemelkedés mintája, de aki szilárdan
megkapaszkodik a földben. Legalább akkora a földhözkötő
gyökérzete, mint égbetörő lombkoronája. Kapocs, kapcsolat ég
és föld között. Beszívja, elraktározza a Nap-energiát. Tisztítja a
levegőt. Ha szükség volt faalkalmatossághoz friss fára, azt annak
rendeltetése céljára elkérték a fát átható léltől. A szükségből
kivágott fa, tőről kihajtott. Az úton „feltérképezték” az olyan
növények lelőhelyeit, melyek alkalmasak voltak rostjukkal
fonásra; mint a csalán, a vadkender és a többi, vagy leveleik,
száruk, indájuk megfelelt alátétek, tetőfedők, napellenzők,
sátorfalak, szárító, aszaló tálcák, tálak és edények készítésére.
friss vizet mit ló ivott meg ~ „lópróba”, a ló csak tiszta vizet
iszik meg.
tudva tudták nekik jó lesz ~ amit a ló megiszik, az van olyan
tiszta, hogy emberi fogyasztásra alkalmas.
megvetve az újabb várat ~ várakozásra alkalmas terület. Tátos a
hely lelki hatását, míg a vezér bölcsessége, tapasztalata,
rátermettsége biztonsági körülményeit mérlegelte.
sánc nem volt csak tüskés ágak ~ szükség híján nem készültek
erődítések. Az összegyűjtött ágak, gallyak szélárnyékot, hótorlaszt
képeztek és kéznél lévő tűzrevalót is biztosítottak.
belső erőt hogy megtartsa ~ az ág-kerítés megadta a hely
kedvező határoltságát. Nem szaladt a határtalan pusztába a család
ereje. A családot, a tűz melegét, a földhözkötöttséget, a gyermek160

áldást, az asszonyok jelentették. Miként a nevetést és a sírást is.
Az ágkerítés között a szent hely volt és az asszonyok-,
gyermekek-, öregek sátrai. A serdült fiúk, felnőtt férfiak a körön
kívül éltek. Nappal nagy területen biztosították a gyűjtögetők
testi épségét. Éjszaka őrizték, védték a jószágokat. A szabad ég
alatt éltek, szél, eső és naptól védő cserények alatt. Télen
húzódtak csak be családjuk sátrába. A tátos sátra mindig a körön
kívül állt, őt önnön tisztasága védelmezte. Ha a tátosnak baja
esett, az súlyos mulasztásainak visszahatása volt. Ha komolyat
vétkezett, elcsábult, akkor hamarosan megérkezett úton lévő
utódja. Az elesett, megtévedt tátos vagy világgá ment, vagy a
család örökös szolgája lett vezeklésül. Ettől kezdve nem
szólhatott, senkivel együtt nem ehetett, közös összejövetelekben
nem vehetett részt. Ezért inkább a pusztába menekült, ahol
tisztaság híján hamar elhagyta testét.
farkast arszlánt elriassza ~ védelmet is adott a gally-sánc.
eljött a nap lakomára ~ a minden-napos élet szűkösen telt. Az
általános fogyasztás csak az ideális „testet-lelket egybetartó”
szükséglet fedezetének felelt meg. Gyakori volt a nélkülözés,
ritka a bőség, de elfogadták az elrendezést, tudták okát, hatását.
Egy-egy nagy esemény, mint; új letelepedés, új vezér beiktatása,
ifjú tátos visszatérése tanuló-zarándok útjáról és a többi, volt a
nagy lakoma ideje. A családnak mindig három tátosa volt. Egy
tudós, bölcs tanító, egy tanuló-zarándok-úton lévő, a pusztát
napkelet felől szegélyező nagy hegyen túl, az egykori Barata
nemzetség vidékén, és egy jelölt. Mikor a tanuló visszatért, a
szükséges ideig az öreg tátos segítője volt. Az öreg tátos élete
utolsó időszakát elvonultságban élte le, s mikor kellett, elengedte
az életet. A tátosok szellemi kapcsolatban álltak. Tudták mikor s
meddig tart az idejük. Meddig szól a tanulóidő, meddig lehet
úton, mikor jön az eltávozás.
torra dalra adomákra ~ a nevezetes alkalmak adtak színteret a
közösségnek. A mindennapok szűk családokban folytak és
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egyénileg teltek, de egy településen belül, kevés beszéddel, sok
elmerengéssel, dúdolással, mormolással, zummogással. Ki-ki a
maga kedvtelése szerint. Közösen végzett munka során ritmust
adó dallamokkal.
egybegyűltek új helyt egybe ~ köznapokban mindenki végezte
kötelességét. Ki gyűjtött, ki védelmezett, más épített, vagy
segédkezett, megint mások tanultak, vagy tanítottak figyelemmel,
türelemmel.
tátos állott be a körbe ~ a szellemi vezetőt három kör övezte; 1.
önnön kisugárzása, aurája, 2. a nagy családok közössége, 3. a
telepedés központját adó helyet szegélyező ág-gyűrű.
beállott és égre nézett ~ a tátos állva végezte az áldozatot,
miközben a körülötte lévők mind ültek. Figyelmét -nem csak
tekintetét- fölfelé fordította.
áldott tűzzel jót igézett ~ a tűz a fába zárt Nap. Fölszabadulása
fény, hő és pozitív kisugárzás. A földi élet forrása a Nap, a légkör
által oly módon szűrve, hogy éltető, segítő, jó energiákat adjon.
helyfoglaló szép paripa ~ a vezérelt, megtért ló beteljesítette
küldetését.
életével kegyet mutat ~ föláldozása felszabadulás lónak, áldozat
az égieknek, összekovácsoló erőt adó a közösségnek.
mutat áldozatot égnek ~ áldozat az égieknek, a felsőbb rendező,
-mozgató, -irányító erőknek és személyeknek.
égnek térnek és reménynek ~ égieknek, a végtelennek és az örök
vágynak, hogy aki kiérdemesült, az megtérhet ős otthonába.
újabb év is eljő csendben ~ időről-időre megismétlődnek az
események. Békében, míg túl nem lépi a közösség, életteréhez
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igazodó létszámát. Míg nem ront belterjesség, és nem szaggat
széthúzás.
senkivel sem verekedve ~ ritka és kevés volt a külső kapcsolat, az
is óvatos távolságtartással. Tisztelve a mást, a más szokást, a más
helyet, a más helyét. Nem volt hazugság, nem volt csalás,
kívánása és elvétele más párjának, jószágának, „vagyonának” hisz
csak a személyes szükséglet volt. Kevés volt a cicoma, kevés a
haszontalan.
csendben szépen egészségben ~ a csend a béke. Béke kívül s
béke belül. Csak az elrendezések harmóniája. A betegség, ha volt
leginkább végzetes volt. A betegség a hiba jele, a belső rend
felbomlása, orvoslása az ember belső ügye. A külső segítség csak
iránymutatás és a pozitív gondolatminták megosztása. Ha nem
rendeződött le a hiba belül, sok segítség nem volt kívül, jött az
elrendezés, természetes gyógyulás, vagy a természetes halál.
telik az év békességben ~ az idő szépen folyik, mint a
legpontosabb óra. Vissza sosem fordul, önmagától föl nem
gyorsul. Hagyták a természet maga rendjét, menetét, figyelve az
események
jelzéseit
és
tanulva,
okulva,
semmit
semmiből/senkiből ki nem zsarolva.
szeretetben egyezségben ~ a közösségi harmónia alapja az
elvárás-nélküliség. Az együttélés kiegyezés. Elfogadás, harag
nélküli megbékélés.
álmodással nevetéssel ~ az elme a csendben, a békében, a
harmóniában; színesebb képeket nyújtott minden filmnél, képnél,
kalandnál. Az elfogadás és a belső béke örökös derűt, mosolyt,
örömteli egymásra-figyelést hozott.
csordul a ló áldott vére ~ a vér mindig szent volt. Vivője az
életerőnek sejtről-sejtre, tisztítója minden szervnek. Fogyasztása
csak áldozatkor történt. Minden más véres történés, a vér Földanyának ajánlásával zárult.
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áldozatra istenének ~ felső s belső felügyelője mindennek és
mindenkinek van.
kenik arcra öntik tűzbe ~ a testfestés jelkép, jele az életerőnek,
képek a szemnek. A tűz a teremtő és fenntartó Nap földi
megnyilvánulása.
megfüvezve bő kehelybe ~ a vérhez került minden jótékony
fűből; a tisztító, az erőt adó, a lecsendesítő, a felvidító, s minden,
minden alázat és békesség energiából.
pusztában a vígság hangja ~ az együttes éneklés, a vér
pezsdítette, gyógyfű vidította közösséget, bizakodással töltötte el
az új, tiszta, megáldott lakhely.
elszaladt míg part volt s katlan ~ simogatta, megzengette új
lakóinak hangja a határt.
nem bántott az földit égit ~ megnyerve az áldást, része lett a
közösség az új környezetnek.
nem lakott ott sehol senki ~ a csekély népesség jól elfért a
Földön.
áldozásnak midőn vége ~ a vigasságban is megtartották a
mértéket,
teszik dolguk szép serényen ~ és folyt az élet szabott medrében.
égiekkel nem perelve ~ elfogadták az elrendezéseket, legyen jó rossz, kedvező - embert próbáló.
hittel bölcsen szeretetben ~ vezérlő a hit, békesség a tudás,
elvárás-nélküliség a béke.
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Jász mindennapok
Amikor jászokról -jelen és más írásaimban- szólok, mindig
azokra az ős jászokra gondolok, akik a pusztai nomád életet élték
a Turán síkságon. Azokra, akik felhagyták a magas tárgyi
kultúrában megélt letelepedett életvitelüket -úgy ötezer éve- egy
hátráltató körülményektől mentes, teljesen Istentudatos, tiszta
életért. Azokra, akik mindaddig élhették ezt az életet, amíg a
többi nép oly mértékben el nem szaporodott, hogy „kinőttük” a
Földet.
A Kuru mezei csatatéren (ie. 3102 februárjában), az ős jász
családfők odavesztek. Az otthon maradott vének Jas tátost bízták
meg, hogy keressen magyarázatot elesett helyzetükre és fejtse
meg; - Hogyan tovább?
Jas hosszú vándorlása során, fölkereste a Legfelsőbb egyik
alászállását (az emberi formában megnyilvánult) Balarámot. Tőle
tudakozódott népe sorsa felől. Balarám feltárta számára a teljes
tudást, de jövendölésekbe nem bocsátkozott. Azt, hogy mi lesz
az emberiség jövője, a haza vezető úton egy kocsi-hajtótól tudta
meg. Szandzsája -aki a vak Drítarasztra király lovásza voltmesélte el urának; Ardzsuna herceg és Krisna (a Legfelsőbb
másik alászállása) közti, teljes tudást feltáró párbeszédet, Jas
számára pedig megvilágította az elkövetkezőket.
Manapság nehéz elvonatkoztatni a belénk nevelt, bennünket
körülvevő és minden csatornán áradó materialista „természettudományos” és az európai zsidó/keresztény hagyományokon alapuló gondolkodásmódtól.
Csak egy példát: mikor jelen írásomat elkezdtem gondolatilag
rendezni, igyekeztem egy címmel kezdeni, mint „kályhával”,
ahova mindig vissza-vissza lehet térni a teljes elkalandozás
helyett. A „jász” biztos volt és mivel az egyszerű mindennapi
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dolgokról szerettem volna nézeteimet kifejteni, automatikusan
jött a „hétköznapok” kifejezés. Talán még le is írtam, amikor
eszembe villant, hogy a hét - köznap, az a napoknak hétfőtől
vasárnapig terjedő felosztásából indul ki. Holott ez a felosztás
ugyancsak új keletű az ezredéves jász múlthoz képest. Bár
tudatos a felosztás, mégis önkényes, hisz abból a fölvetésből
indul ki, hogy az Úr hét nap alatt teremté a Földet, de oly
módon, hogy a hetedik napon megpihent. Így akik ezt a
gondolatiságot követik -általában- a hét utolsó napján „megpihennek”.
Bár ez is sántít, mert ezen a bizonyos napon voltak pl.: a későbbi
Magyarországon is a vásár-napok, amiből lett a vasárnap és az
nem a hét utolsó, hanem első napja. Utolsó nap a szombat. Így
hát vasárnaptól-szombatig vannak a hétköznapok, nem hétfőtőlvasárnapig.
Ilyesmit az ős jászok -a többi ősi civilizációhoz hasonlóan- sosem
ismertek. Így oktalanság volna; jász hétköznapokról beszélni.
Számukra minden nap „egyforma” volt. Minden nap egyenrangú
volt. Mindez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna számukra
megkülönböztetetten becses napok, mint pl.: az évszakokat jelző
Nap-fordulók, vagy az új Hold, de ezeket éppúgy mindennapiasan élték, miként minden nap a MINDEN egy-egy újabb
ünnepnapja volt. Minden hajnalban fölkelt -a számukra a
MINDEN-t jelképező- Nap, és alkonyatkor rendben le is
nyugodott. Keleten kelt, nyugaton lebukott, miként a Turán
síkság lakói (lévén az É-i féltekén) mikor a Nap felé tekintettek,
az balról jobbra haladt, így ez lett számukra a kedvező forgási
irány. Az csak a „véletlen”, hogy ez megegyezik a mára
egyezményesen megállapodott óramutató járási irányával -vagy az
forog az É-i féltekéről szemlélhető Nap járásával megegyező
irányba(?). Tehát így lett a címben mindennapok s nem
hétköznapok.
Mielőtt az okokat és következményeket felidéznénk, tekintsük át
az emberek négy csoportját, hogy megérthessük kik előtt marad(t) érthetetlen az isteni kinyilatkozás:
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*

*Tér; az ötödik anyagi jellemző, de már lelki jellegű is és egyben
az egész anyagi megnyilvánulás foglalata. A „már” kifejezést
használtam, hisz anyagi oldalról tekintünk reá. Ha a lelki oldalról
néznénk, akkor azt mondanánk, hogy „még”, mert az anyagi
világ is a MINDEN része, tehát még az anyagi megnyilvánulás is
a „tér”-ben nyugszik, egészen a meg nem nyilvánult állapotig. És
ezzel a gondolkodó ős jászok tisztában voltak.
Megjegyzések:
1. Az emberi létformák négy alapvető csoportra voltak
oszthatóak a nemesebb időkben. A nézeteltérések
korában, a jelenben; nincsenek tisztán besorolható
személyek, minden és mindenki kevert.
2. A számszerűség a mai nagyságrendeket hivatott
érzékeltetni.
3. Az életrend nagy ritkán, lehet egy emberi élet során
bejárt életút is, de általában (szerencsés esetben) az
egymást követő életeken keresztül megélt sorsok
kedvező folyama. Megszabadulás az újabb születésektől,
csak a megvalósított gondolkodói lét eredménye lehet.
Fiatalon tanulás – majd családalapítás, gyermeknevelés –
később a férfiak eltávolodása a családi élettől, felnőtt
gyermekektől, uralkodás az anyagi késztetések felett és a
lelki értékek felé fordulás. Ezt követi a lemondott
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életrend. Az „élvezkedő” – állatias, egyfajta ösztön-lét –
egész élete során tapasztal, tanul, talán okul. A
„nyerészkedő” természete az örökös párkapcsolat, a
szaporulat, az anyagi gyarapodás, a sokság, a
felhalmozás. Az „uralkodó” az ideális vezető. A
„gondolkodó” a szellem embere.
4. Hozzávetőleges életkortartományok. A zárójeles értékek
az életkor ideális felső határai. Tanulás ~25 éves korig
(miközben a tanulás minden egyes életben, élethosszig
tart!). Házasság, szülői kötelezettségek ~50 éves korig.
Ötven éves korig első a család, nincs vezetői feladat.
Vezetői helyzet ~75 éves korig. 75 éves kor felett, akár
100 éves, vagy azt meghaladó korig a teljes elvonultság.
(bár ezt a kort a férfiak manapság általában nem érik
meg!)
5. Akik megrekednek az „élvezkedő” szinten, egész életük
során csak keresnek, bár rossz helyeken. A
„nyerészkedő” embernek anyagi törekvései vannak. Jó
házasság, szaporulat, a szerzemények átörökítése az
utódokra, jó munka, minél nagyobb nyereség, minél
több bármiből, stb. A „megállapodott” embert már nem
mozgatják alacsonyabb rendű anyagi vágyak, mint
élvezetek, vagyon, birtoklás. Aki idős korára is megőrzi
magában az ilyen késztetéseket, az megrekedt az
alacsonyabb szinteken. A „gondolkodó” embernek már
nincsenek anyagi természetű vágyai. Érti a lényeget.
Kérdés, hogy képes-e meg is valósítani azt?
6. A rombolást értsd; a dolgok természetes rendjének
megváltoztatása, más szóval emberi (állati) tevékenység.
A természet kizsákmányolása, -bitorlása. A testi
kényelem szolgálatába állítani, amit csak lehet és
törekvés az élvezetek elérésére, azok végtelenségig
(önpusztításig) történő fokozása. A mozgatás; az
élvezkedők
fel/ki-használásával,
anyagi
javak
indokolatlan mértékű kisajátítása, felhalmozása. Az
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

ideális uralkodó megkísérli a kedvező irányú
befolyásolását az oktalan emberi cselekedeteknek.
Három jármot, kötöttséget, kötőerőt kaptak az anyagi
létformák, a természeti elrendezés folytán; jó –
szeszélyes – nemjó. Teljesen tiszta erők nem
nyilvánulnak meg. Mindig keverten érvényesülnek,
jutnak felszínre, elemekben, anyagokban, táplálékokban,
élőlényekben, tevékenységekben, stb. A „jó” kedvező
irányba, tisztulás, felemelkedés felé visz. A „szeszély”
örökké csapong. A „nemjó” megköt, visszahúz,
sötétségben-, tudatlanságban tart.
A „gondolkodó” szilárd. Az „uralkodó” akár jó irányba
is fejlődhet. A „nyerészkedő” hajlamos a változásra, de
nem csak kedvező irányba, leginkább az élvezkedés
irányába hajlik. Az „élvezkedő” heves, a test rabja, szinte
reménytelen. (Az isteni kegy kifürkészhetetlen!)
Minden ember életének, sorsának, az előző életekből
hozott következmények feletti meghatározója; az
eszménye.
A „gondolkodó” tudatos a lényegről. Tudja, hogy valódi
énünk a lél, ami a Legfelsőbb parányi, szerves része.
Nem ez a test, az énünk! Az „uralkodó” képes az
érzékelésen és értelmezésen túl rendszerezni is.
Hajlamos a tudatos létre. A „nyerészkedő” felfogja, érti,
amit érzékei/érzékszervei észlelnek, de mérhetetlen
vágya a tulajdonra nem engedi, hogy rendszerben
szemlélhesse magát és környezetét. Az „élvezkedő” nem
képes túljutni az egyszerű kölcsönhatásokon. Önmagát
teljesen azonosítja testével és annak rabja. Egyetlen
eszménye a testi vágyak kiszolgálása, kiélése. Azt sem
tudja, hogy a vágy olyan, mint a tűz: minél jobban
táplálják, annál jobban ég!
Az érdeklődés tárgya.
Az „élvezkedő” tapasztal, de fel nem fog. A
„nyerészkedő” tapasztal, felfog, de nem képes
rendszerezni. Az „uralkodó” rendszerezi a felfogott
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tapasztalatokat, de csak részletekben, nem átfogóan. A
„gondolkodó” mindezeken túl van.
13. Az „élvezkedő” örökké hitetlen marad. A „nyerészkedő”
az érdek embere. Vallást és hitet is csak viszonossági
alapon keres, követ, gyakorol. Az „uralkodó” ha nem is
érti, nem is ismeri a teljes igazságot, híven követi a
nemes hagyományokat. A „gondolkodó” hite szilárd,
nem érzelgős. Tudatos hite felől.
Ezen alapokról jobban lehet értelmezi azt az ismeretkört, amit
Jas Szandzsájától megtudott. Szandzsája tanúja volt Ardzsuna és
Krisna párbeszédének a Kuru mezei csata előtt. Abban a beszélgetésben Ardzsuna fölvetette, hogy ha bekövetkezik a rokonvérontás (hisz a két had vezetői unokatestvérek voltak, társaik,
szövetségeseik régi barátok, tanítók, tanítványok és más
bensőséges viszonyban álló személyek, mindkét oldalról), akkor
elkezdődik az emberiség erkölcsi hanyatlása. Krisna a választ
megkerülte. A végzetes ütközet után beteljesedett, amitől
Ardzsuna tartott. Jól tudta ő, hisz méltó és képzett uralkodó volt.
Krisna kitérése is megérthető, hisz ha igaza is volt Ardzsunának,
az elrendezés az volt, hogy el kell kezdődni az emberiség
hanyatlásának. Azt Balarámtól tudta meg Jas, hogy a lél tanulási
folyamatához, a sanyarú tapasztalás is hozzá kell járuljon, de a
folyamat mikéntjéről nem esett szó.
Az elrendezett-, természetszerű folyamat: Rokonvér kiontása a
családi hagyományok vesztéhez vezet. → Ahol nem követik a
családi nemes hagyományokat, ott a vallástalanság és a
kötelességszegés lesz úrrá. → Mikor túlsúlyba kerül a
vallástalanság, akkor elfajulnak a női erkölcsök. → Erkölcstelen
nők nem képesek nemes utódokat szülni a méltatlan
kapcsolatokból. → Az elsokasodó dicstelen utódok romlását
okozzák úgy a családoknak, mint a rokonvért kiontóknak. → Az
ilyen utódok nem tisztelik az ősatyákat. → Az ősatyák és azok
hagyományainak nem követése, a családok vesztét okozza. →
Elvesztek azok, ahol elhalnak a nemzetségi hagyományok.
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A családok, a nemzetek keveredtek, szétzilálódtak, oktalanul elszaporodtak. Ezért tartják a nagy keleti gondolkodók, hogy a
Kuru mezei összecsapással köszöntött be jelen korunk, a nézeteltérések kora.
Azt is feltárták a bölcsek, hogy mi fog következni. Mindez nem
babonás jövendölés volt, tekintsük csak át és nézzünk
figyelmesen körül ma, ötezer év elteltével.
A jelen kor jellegzetességei:
Az emberek elhagyját a védák, az ősi tudás által javasolt
gyakorlatok követését.1 Általánossá válnak a bonyodalmak, betegségek, -fáradtság, -hibák, mint pl.: düh, bánat, éhség,
félelem.2 Eluralkodik a vallástalanság.3 Állandóak lesznek a
viszályok, nézeteltérések és a bűn.4 A vallási erények közül már
csak az igazságosság maradt meg.5 Nincs tisztaság, nincs
könyörület, nincs vezeklés.6 Hanyatlik a világ, romlik az ember,
eszményei egyre alantasabbak lesznek.7 Az általános erkölcsi
romlás mindent romba dönt.8 Az emberek rövid életűek.9 A lelki
megvalósításban lassúak.10 Az aggodalmak miatt folyton
nyugtalanok.11 Általánossá válik az őszintétlenség.12 Az emberek
csak a hírnév kedvéért gyakorolják az adakozást és az
áldozatokat.13 Az „uralkodók” az „élvezkedők” dolgát végzik.14
Az „élvezkedők” felvirágoznak.15 Bűnözők kerülnek az uralkodó
körökbe.16 Egyre több lesz az állati, embertelen, kegyetlen emberi
magatartás.17 A „nyerészkedők” csalnak.18 A „gondolkodók”
koldusbotra jutnak, vagy „nyerészkedőkké” válnak. 19 A nők
áruba bocsátják az ölüket.20 Gyereklányok esnek teherbe.21
Tizenhat éves fiatalemberek megőszülnek.22 Az öregek továbbra
is úgy akarnak élni, mintha fiatalok volnának.23 A feleségek
utcanővé válnak, bár férjük még él.24 Egyre kevesebb lesz az
erényes ember.25 Csökken az emberek ízlelő- és szagló
képessége.26 Az időjárás szeszélyessé válik.27 Az eső
rendszertelenül hull.28 Nagy területek elsivatagosodnak.29
Emberek tömegesen halnak éhen, másutt halomra ölik egymást. 30
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védákon nyugvó védikus bölcselet virágos nyelvét ma már
nem csak, hogy nem értik, hanem félre értik. Akik ha végeznek is
lelki gyakorlatokat, azokat öncélból, eredményvágyból, hit nélkül
és tisztátalanul teszik. Az ős jászok nem misztikus gyakorlatokat
követtek, hanem birtoklásvágy, eredményvágy nélkül élték
pusztai nomád életüket, teljes Isten-tudatban, ráhagyatkozva az
elrendezésekre.
A bonyodalmak tőforrása a túlnépesedés! Lehetetlenné vált a
szabad-, független-, letelepedés nélküli élet. A megtelepedés és a
kis életterekbe való összezsúfolódás következtében, mérhetetlen
és kikerülhetetlen a kedvezőtlen kölcsönhatások tömkelege.
A betegségek az ős jászok idejében úgy zajlottak le, mint a
természetes állatvilágban. Természetes felgyógyulás, vagy a
természetes halál. Ma mérhetetlen anyagi-, tárgyi- és személyi
energiát fordítanak a betegségekre! Nem az egészségre, hisz
minden az ellen hat.
A fáradtság az ős jászok előtt ismeretlen volt. Mivel
eredményvágy
nélkül
végezték
létfenntartásukhoz
elengedhetetlenül szükséges tevékenységeket, tökéletes Istentudatban, így ami a léthez szükséges volt az adódott. Ami nem
adódott, arra nem volt szükség.
A hibák, mint pl.: düh, bánat, éhség, félelem.
A düh kialakulásának folyamata, lásd a Bizalmas tanításban: „ 69.
ha az ember érzékeit - szabadjára engedi - tárgyiasult ragaszkodás
- elméjét átöleli – 70. ragaszkodás vággyá duzzad - vágyból nő ki
indulat - indulatból elmezavar - tiszta látás elmarad ”
A bánat forrása a hamis én-tudat. Ebből ered a téves
önazonosság-tudat. Aki a testtel azonosítja magát, az örökösen a
test vélt sérelmei felett szomorkodik.
Az éhség a jóllakottság párja. Az anyagi lét természete az örökös
változás, így természetellenes az éhség állandósult hiánya, miként
éppúgy az állandó jelenléte is. Az ős jászoknak nem volt
ellensége az éhség. Annyi táplálék mindig akadt és
szervezetükben némi tartalék, hogy a testet és a lél-t bizton
2
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együtt tartsák. Többre nincs is szükség. Tavasztól őszig
viszonylag nagy volt a bőség, télen nagy a nélkülözés. A tél; a
szellemi elmélyedés és a testi méregtelenítés időszaka. Télen az
amúgy is lassú, békés életvitel tovább mérséklődik, egyfajta éber
téli-álom. Kevés mozgás, lelassult anyagcsere, tisztuló test,
tisztuló elme. A mesék, a nagy eszmecserék ideje.
A félelem eredete a hit hiánya és a testi ragaszkodás. Ez egyik
sem volt jellemző az ős jászokra.
3

Materializmus = vallástalanság.

Viszály a kor alapjellegzetessége, mert a téves én-tudat folytán
minden ember önös érdekéből közelít meg mindent. Mivel
általánossá vált az én-központúság és az „egyszer élünk”
tévképzete, ezért állandósultak a nézeteltérések.
Bűn. Legnagyobb bűne a lél(-ek)nek, hogy az anyagi létbe
került(-ek). Így a bűn egy állandósult állapot, de magát a
kifejezést minden olyan tévedésre, vétekre, helytelenségre is
alkalmazzák, ami a letelepedett életmóddal, a túlnépesedéssel, a
nemes hagyományok elhagyásával függ össze. Gondoljunk bele,
mára a Földön az átlagos népsűrűség: 45 fő/km2. Félelmetes!
Minden hektárra jut 4-5 ember. Ha pedig figyelembe vesszük a
sok nem lakott területet, akkor belátható, hogy olyan közelségbe
kerültek az emberek, hogy emberi befolyástól mentes lét
képtelenség. Ehhez jött az örökös -egyre nagyobb léptékűhelyváltoztatás, az információáradat és a minden emberi létteret
átható elektronikus és rádiófrekvenciás szennyezettség/-szmog.
4

A vallási erények kiterjesztett értelemben a teljes anyagi létre
értelmezettek. Gyakorta mondják: „ – Nincs igazság!” – mert
nem a saját elképzelések jutnak érvényre? A visszahatás törvénye
alapján minden cselekedet, változtatás az azt követő
természetszerű, megfelelő következménnyel jár. Ha nem vagyunk
megelégedve a következménnyel, akkor végezzünk alapos
önvizsgálatot.
Természetesen
vallástalanul,
eltompított
érzékszervekkel, az általánossá vált értelmező- és rendszerező
5
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képesség hiánya miatt, csak korlátozott lehet a vizsgálódás köre,
így az eredmény sem kecsegtet semmi bíztatóval, tehát marad a: „
– Nincs igazság!” jelmondat, bár alaptalanul.
Tisztaság alatt elsődlegesen szellemi tisztaságot kell érteni.
Tiszta elme, Tiszta gondolatok, Tiszta szándék, Tiszta vágyak,
Tiszta étel, Tiszta test, Tiszta környezet, Tiszta társaság. Ez az ős
jászok esetében mind megvolt.
A valós én-tudatból fakad a birtoklásvágy hiánya, ennek
következménye az erőszakmentesség. Az erőszak-mentesség
természete a könyörület, minden élővel szemben. Nem
ellentmondás, hogy az ős jászok, támadóikat egytől, egyig
megszabadították testi létüktől. Aki fegyvert fogott ellenük, azok
súlyosan vétettek az elrendezések szabályai ellen, csak egy újabb
léttel (kaphattak esélyt) tehették jóvá helytelen eszményüket,
vágyukat, cselekedetüket.
Ma hiányzik az őszinte megbánás. Az ős jászok egész pusztai
életformája, túl a megértett tiszta tudáson, egyfajta vezeklés a
korábban élt letelepedett, természet és emberrontó lét felett.
6

A világ hanyatlásának a természetszerű elrendezés miatt, a
túlszaporodott ember, tudatlan tevékenysége az oka. Az emberi
létformán belül, a felvetett csoportok számszerű arányai jól
érzékeltetik a romlást. Nézzük az eszmények alakulásának
arányait: Tudás 1/1 millió - Hatalom, hírnév 9/1 millió Birtoklás, vagyon 90/1 millió - Élvezet, kéj 999.900/1 millió! Az
ős jászok nem éltek az élvezeteknek, életük szilaj és nomád volt.
Birtoklásvágyat nem ismertek. Vagyonuk nem volt. Uralkodni
csak önmaguk felett vágytak. Hírnevet szereztek páratlan íjász
képességeikkel, bár nem vágytak rá. A tiszta és teljes tudás
megismerése és megvalósítása volt legfőbb eszményük.
7

A tiszta erkölcs hiánya, az én-központú emberlétből fakad. Ez a
hiány neves személyeket dönt bukásba, magasan fejlett
kultúrákat, népeket semmisít meg. Lásd: az eltűnt, megsemmisült
fejlett civilizációkat.
8
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A napjainkra ritkán megélt -akár- száz év, csak töredéke a
korábbi korokban megélhető matuzsálemi éveknek. Már az ős
jászok életkora sem volt magas. Napjainkra a testi ragaszkodás
következtében és a technikailag fejlett vidékeken, a mérhetetlen
szellemi és fizikai energia orvoslásba fektetése révén -kis létszám
számára- emelkedik a várható élettartam, de hasztalan, hisz lelki
emelkedés nincs mögötte.
9

Életről-életre adódik a lehetőség a lelki fejlődésre. Látható,
hogy az ötezer évvel ezelőtti néhány milliós földi népességhez
mért mai, hét milliárd ember nem azt mutatja, hogy
tökéletesedne, hisz akkor egyre többen jutnának el a végleges
megszabadulás szintjére és csökkenne az emberek száma.
Ehelyett robbanás-szerű a szaporodás és sok-sok élet is kevés a
felemelkedéshez.
10

Az aggodalmak a testtudatból, a birtoklásvágyból, az uralomés hatalomvágyból fakadnak. A tévképzetek miatt, a látszólag
elért „eredmények” féltése folyton nyugtalanít.
11

Az önös szándékok miatt, nő a számító magatartás. Az
őszinteség nem erény, legtöbbször még önmagunkkal szemben
sem gyakoroljuk! Az ős jászok mindig egyenesek voltak. Nem
csaltak, hamisan nem szóltak.
12

Adni; a szeretet egyik mozzanata. A sokat emlegetett szeretet
igazából három fő részből tevődik össze. Rangsorilag: 1. elvárás
nélküliség 2. örökös adás 3. megkülönböztetés nélküliség. Az
ilyen megfontolású szeretet ma nem ismert, ennél fogva nem
gyakorolt jelen korunkban. Az ős jászok tudták, hogy minden a
MINDEN része, így semmit nem vettek el áldozat nélkül, nem
támasztottak senkivel és semmivel szemben elvárásokat és ahol
éltek nem tettek megkülönböztetéseket.
Ma bármíly áldozatot, bármíly adakozást csak úgy tesznek
emberek, hogy arról valaki, valakik tudjanak. Ezt úgy értelmezik,
magyarázzák, hogy példamutatás, holott hiúság. Megkülönböz13
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tetés és elvárás nélkül adni, személyes, benső ügy. Miközben;
tárgyiasult dolgot az képes adni, aki fölösleggel rendelkezik. Az
ős jászok sosem birtokoltak fölösleget, hisz személyes
szükségleteiken kívül soha semmijük nem volt, csak tudásuk a
MINDEN-ről.
Napjainkra akiben ha fel is csillannak az uralkodói
személyiségjegyek, mivel test-tudatos, ezért a testi élvezetek
megélése, kiélése vezérli. Másfelől, mivel az élvezkedők kerülnek
túlsúlyba, ezért az „uralkodó” típusú személyek nem jutnak, nem
juthatnak elrendelt helyzetükbe. Ma úgynevezett demokrácia van.
Demosz+rácio. Demosz = nép, köznép, rácio = ész, értelem,
józan ész. Már önmagában ellentmondás józan észről beszélni
olyan tömegekkel kapcsolatban, ahol 99,99 %-ig élvezkedőkből
épül fel egy-egy társadalom. Belátható, hogy az a nép amely
„…fal, dúl, rest és henyél, élveteg, mogorva, kapzsi és goromba,
szomorú, beteg, reménytelen s csak ostobán beszél, beszél,
beszél …” a személyes élvezeten túl más eszményt, más egyéni-,
vagy közösségi mozgatóerőt nem képes megjeleníteni. A
kisszámú igaz uralkodó személyiség is alantas tevékenységeket
gyakorol. Az ős jászok köreiben élvezkedő szemléletet, vagy életet nem lehetett végezni. Ilyen nem volt.
14

Mára -s már több évezrede- az emberi társadalmak meghatározó hatalmaskodói, az élvezkedők köreiből kerül ki. Minden
az érzéki élvezetek kiélése és annak kihasználása érdekében
történik. Ez a meghatározó eszmény és ennek a gyakorlata folyik.
Ilyen körülmények között a szellemi leépülés folytán
egyeduralkodóvá vált az „egyszer élünk” gondolat, ami minden
vágy ezen életben történő megvalósítására, kiélésére sarkall.
Bármi áron.
15

Ember „alkotta” törvények szerint igazgatják a mai társadalmakat, ezért a valós értékek még jogi szinten sem jelennek
meg, nemhogy a hétköznapokban. Mivel nem ismert az Isteni
16
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törvény, ezért a bűn uralkodik. A vezető körökbe is csak ilyen
személyek juthatnak. „Suba subával, guba gubával.”
A teljes én-központúság érzéketlenné tesz együttérzésre.
Elembertelenednek a viszonyok, kapcsolatok. Az általánossá vált
húsevés következtében, az emberi szervezetek állati szervezetekből és az azok hordozta információkból épülnek fel. Mivel
méltatlanok az élvezkedő tömegek előtt álló eszményített személyek, így azok követői minden eszközt, még a legkegyetlenebbeket is felhasználják céljaik elérése, vágyaik kiélése
érdekében. Nem csak meghatározóak lesznek az érzéki vágyak,
hanem azok el is ferdülnek. Kéjes élvezetté vált mások fizikális
sanyargatása, megsemmisítése.
17

18 Egykor

a nyerészkedők képességeiket használva, az élvezkedők
mozgatása révén segítették azok és önmaguk létét. Mára csak a
legkisebb befektetés és a legnagyobb haszon érdekli őket, bármíly
tisztességtelenségek és hamisságok árán is. Az ős jászok között
az élvezkedőkhöz hasonlóan a nyerészkedők sem tudtak létezni,
hisz sem anyagi gyarapodásnak, sem a szükségleteken felüli
birtoklásnak nem volt értelme. Számukra értelmezhetetlen volt a
hazugság, a csalás, a lopás, a haszon, a nyereség, stb. S mindez
nem erkölcsi kérdés, hanem elemi lét-kérdés volt. A ma általános
tisztességtelen magatartás(-ok) hiánya nem eszmény volt, hanem
a jász ember elemi ismérve. Jászok közé ezért nem keveredett,
nem keveredhetett más fajta. Aki hazug; nem jász. Aki csal; nem
jász. Aki lop; nem jász. És így tovább.
Az igaz gondolkodók csak rejtőzködve, vagy elmegyógyintézetek falai közt képesek élni. Tudásukra senki nem tart
igényt, sőt… A hajlékonyabb gerincűek nyerészkedőkké válnak,
önmagukat áltatva: „ -Nincs más lehetőség” (?) Kufár szellem
uralma alá kerülnek. A hit jegyében gazdasági vállalkozásokat
hoznak létre és tartanak fenn nyereségesen. Vagyont képeznek és
halmoznak fel, majd az anyagi hatalom révén fokozzák
nyerészkedő tevékenységüket.
19
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A bármíly ősinek vélt „mesterség” az ős jászok körében ismeretlen, mi több elképzelhetetlen volt. Az ő gondolatiságukkal,
eszményeikkel épp oly felfoghatatlan volt az úgynevezett paráználkodás is, mint a lopás, a csalás, a hazugság és így tovább.
20

A mai gyereklányok előbb érnek biológiailag, mint szellemileg.
Az ős jász családokban feszes születésszabályozás volt. Nem
engedték meg a túlnépesedést. Egy férfi/női kapcsolatban -ami
mindig egy életre szólt- legfeljebb két utód volt. Ennek a (legfeljebb) két utódnak szellemileg is és fizikálisan is életképesnek
kellett lennie, őket érett anyáknak kellett a világra hoznia. A leány
gyermekek nagy gondosság mellett, apjuk védelme alatt nőttek
fel. Éppoly becsben álltak, mint a fiúk, csak más módon. Míg a
fiúk a férfi életre készültek, addig a lányok az anyaságra, a családi
életre.
21

A hiteles atyai példák hiányában, az ifjak megzavarodottak.
Már
fiatalon
nemes
eszményés
értéknélküliek.
Zavarodottságukban az állandó feszültségbe beleőszülnek, ami
egykoron csak az aggastyánok jellemzője volt.
22

Tiszta tudás hiányában, a gyermekek felnőtté válása után a
szülők nem a szellemi épülés felé fordulnak, hanem gyermeki
hóbortokat követve ragaszkodnak a megszokott, számukra már
természetellenes életvitelhez.
23

A nőkben olyan erősek az anyagi vágyak, hogy bármi áron
törekszenek azok tárgyiasult megtestesítőinek elérésére. Ha kell
testük áruba bocsátásától sem riadnak vissza ékesebb dolgok
megszerzéséért, jobb munkahelyi viszonyok, lehetőségek
eléréséért. Vannak körök, ahol a teljes elnyomorodás viszi a
nőket családfenntartói prostitúcióba. És vannak férjek, akik oly
alantasak, hogy hitvesüket bocsátják árúba a „könnyebb” életért.
24
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Mivel az „erény” szó mára értékvesztett, zavarodott világunkban szinte értelmezhetetlen, így az ilyen emberek száma is
csekély.
25

26 Lásd

ízfokozók térhódítása. Az ős jászok külön éreztek minden
ízt és minden szagot. Mára a túlzott iparosított bevitelek (étel,
ital, illat, szag, stb.) tönkre tette ízlelő és szagló érzékszerveinket,
már az elme is csak ártalmas szintig felfokozott mérték esetén ha
képes elégedettség-jelzést adni.
Napjainkra földi méretet öltött az időjárási jelenségek szélsőségessége, szeszélyessége.
27

A szeszélyes időjárási jelenségek egyik legsúlyosabb következménye a csapadékeloszlás szélsőségessége. Kegyetlen aszályok, ugyanakkor rövid idő alatt lehulló több hónapos csapadékmennyiség, mérhetetlen természeti és anyagi károkat előidézve.
(Kövessük csak figyelemmel a világ meteorológia jelentéseit!!!)
28

Egykor, az ős jászok életében pl.: a Turán síkság gazdag rétlegelős vidék volt, ma szinte az egész térség sivatag.
29

30 Figyeljük

csak a világ híreit! Mit látunk, hallunk és olvasunk?

(Hosszan és igen bőségesen lehetne valamennyi jelenséget
kifejteni, kimutathatóan igazolni, de ettől mondandónk
lényegéhez nem kerülnénk közelebb. Aki számára e néhány
gondolatból nem válik világossá, hogy milyen korba jutottunk,
milyen korban élünk, annak könyvtárnyi irodalom is felesleges.)
A kor jellemző hatásai mégsem végzetesek, ugyanis a nehézségeket ellensúlyozza az Isteni kegyelem, miszerint; a nyomorult
körülmények között, egyszerűbb és hathatósabb a tökéletesedés
útja. Tartózkodás a kedvezőtlen dolgoktól (gondolatok, tanítá-
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sok, hely, helyzet, körülmény, társaság, élelem, tevékenység, stb.),
valamint felkutatása és követése/gyakorlása a kedvezőknek.
A legkedvezőbb ajánlott önmegvalósítási módszer jelen korunkban; az Úr szent neveinek mormolása/zengése/vibrálása/
ismétlése. Ez a hanghullámzás, a legnagyobb-, legszentebb- és
leghatásosabb hangsor, amely Csétanyja (XVI.-XVII. szd.-i indiai
szent gondolkodó-költő) előtt így hangzott:
Hari Rám, Hari Rám – Rám Rám, Hari Hari –
Hari Krsna, Hari Krsna – Krsna Krsna, Hari Hari.
A jász ősök nem Krisna-, különösen nem Csétanyja tanítását
követték, így a Bizalmas Tanítás nyomán a HariRám mantrát
ismételték (vibrálták, mormolták, zummogták) naphosszat,
pusztai nomád életük során.
Hari Rám, Hari Rám, Rám Rám, Hari Hari
Az ősi hangsorok a Legfelsőbb végtelen sok neve közül a legmagasztosabbakat, legbecsesebbeket vették sorra;
Hari – Rám(a) – Kr(i)sna.
Hari = a Legfelsőbb, az Istenség Mindenható Személyisége. Ő
irányítja az összes fizikális mozgást. A hívek szívének elrablója.
Rám(a) = a Legfelsőbb Isten, aki maga az Úr. Az eszményi hős.
Az ember értelmi oldala, a férfi jelleg megszemélyesítője.
Kr(i)sna = a mindenkit vonzó. Az érzelmi, szív-béli jelleg.
Mivel ez az ősi hangsor úgynevezett védai mantra, melyhez az
egyszerű emberek nem juthattak hozzá, ezért Csétanyja az isz.
XVI. században e képen fordította meg:
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Hare-Krisna, Hare-Krisna, Krisna-Krisna, Hare-Hare
Hare-Ráma, Hare-Ráma, Ráma-Ráma, Hare-Hare
Meghagyta elöl a Hari nevet (Hari a férfi – Nap jelleg, ♂, a
felfelé, a felszabadulás felé törekvő, Hará a női – Hold jelleg, ♀,
a Földhöz-, az anyagi léthez kötő. Mivel legáltalánosabban Hare
a kiejtés- és írásmódja, így magába foglalja a Legfelsőbbön túlmenően a két nem jelentéstartalmát együttesen is, ami az anyagi
megnyilvánulás alapja, a kettősség – egy időben ez is, az is) de az
értelmi oldal jellegét hordozó Rám(a) név, az érzelmi jelleg Kr(i)sna- mögé került. Belátta, hogy napjainkra oktalanság az
értelemre hagyatkozni.
De az ős jászok nem az isz. XVI. szd.-ban éltek, hanem az ie. IIII. évezredben! És nem túlnépesedett, letelepült életet éltek,
hanem pusztai nomádok voltak, akik testben és lélekben egyek
voltak a természeti elrendezésekkel. Birtokosai/gyakorlói voltak
a tiszta ős tudásnak.
A XVI. századra a Kárpát medencében megmaradt jászok már
elvesztették ősi hitüket, elhagyták nyelvüket, a nagy hanghullámzást is elfelejtették rég. Vérségileg is beolvadtak a magyarságba. A török dúlás után, talán ezerre ha tehető a -már addigra is
vérkeveredett- jászok lélekszáma. Így nyilvánvaló, hogy az ősi
jász-ságot nem vérségileg, nem genetikailag kell keresni. A
szellem, a létező tiszta ős tudás az, ami a jász mindennapok
megőrzője és nemes továbbvivője lehet. Ha beolvadva is, de föl
sosem oldódva.
Van még egy hangpár, ami kísérte az ős jászokat, ez pedig az
OM. (képileg :
) A teremtő ige. Az anyagi megnyilvánulást
fölélesztő hanghullám. Az „O” az egyetlen, lenyugodott arccal és
nyugvó nyelvvel, kerek szájnyílással képzett hang; ○, a kerek
egész, a mindenség. Az „M” az egyetlen, artikuláció nélkül, zárt
ajkakkal képzett, orron folyamatosan kijutó levegő rezgése; az
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anyagi világ alap sajátossága, a ~, az örök változás/ váltakozás/
rezgés/ hullám.
Ezek a hangok, hangsorok melyek kísérték az ős jászokat
vándorlásaik során, mert tudták, hogy a képi világ csak délibáb.
Ősi játék volt, mikor a rekkenő pusztai nyárban, a látóhatáron
rezgett a délibáb, a szülők nyughatatlan gyermekeiket nekieresztették a pusztának: - Fussatok, míg meg nem fogjátok azt a
csodát! - és a gyermekek rohantak, rohantak feszülésig.
Mikor esteledve, kimerülten visszabandukoltak a szekértáborhoz,
meleg szülői szavak fogadták őket: - Látjátok? Míly csalfaság ez a
huncut világ! - Létükben, mindennapjaikban ott volt a bölcsesség
és az örök derű.

Kárpát medence
Zagyva-Tarna-Ágó vidéke

Turán síksági
kóborló jászok

Egykor letelepült
jászok az AS nép

Mai földi világunk azon szélességi sávval, amelyben jászok éltek.
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Hideghónaljúak
Leggyakrabban a jászokat illetik ilyen jelzővel.
A jászokat legtöbbször tömören így jellemzik.
Hideghónaljú ≈ higgadt, nyugodt, önfegyelmezett, nemigen jön
izgalomba, gyanakvó, meggondolt, zárkózott, figyelembe vesz
mindent és mindenkit akit-, illetve amit figyelembe kell venni meghallgat minden véleményt- de nemigen lelkesedik semmin,
nem elhamarkodott…
Részlet a Nataional Geographic 2007 júniusi számából: „A köznyelv „hideghónaljúaknak” nevezi őket ( -mármint a jászokat- ),
mert nehezen barátkoznak, elvétve engednek magukhoz közel
bárkit is.”
Akad hivatkozás oly régi eseményre is, mint a tatárjárás előtti,
kunokkal együttes elűzetésük a Duna-Tisza közéről, mint „tatár
kémek”. Tán ezért gyanakvók (?)
IV. Béla engedélyével telepedtek le az
országban, ám -elsősorban nomád
életmódjuk miatt- összetűzésekbe
keveredtek a helyi nemességgel. A
fiatal király 1239-ben a mai
Nagykunságon, Kiskunságon, a Maros
mentén és a mai Fejér megye déli
részén ad helyet Kö-töny (Kutten)
népe zömének. 1240-ben a tatárokkal
való összejátszással vádolt Kötöny kun
vezért a pesti táborban felkoncolta a
csőcselék. A felbőszült kunok
pusztítva kivonultak az országból.
1240 végére a félelmes katonai erővel
rendelkező mongol seregek érték el az
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ország keleti határait. Az ország nem készült fel megfelelően a
támadásra, a király politikája nem csak báróit idegenítette el, de a
bajt tovább tetézte, hogy IV. Béla a kunok és jászok kivonulásával értékes haderőt vesztett el.
1241 tavaszán kezdődött meg a tatárjárás, amelynek során a
mongol csapatok három irányból törtek be az országba. IV. Béla
a fősereg ellen vonult, de a muhi csatában katasztrofális vereséget
szenvedett. 1241 nyarára a Dunától északra és keletre lévő
országrész a mongolok kezére került, csak néhány megerősített
vár és erődítmény állt ellen. Télen a tatárok a hideg időjárás miatt
átkelhettek a befagyott Dunán, és erőfeszítéseket tettek hogy tatár szokás szerint- kézre kerítsék az uralkodót személyesen.
Egészen az Adriai tenger partjáig üldözték Bélát, de a dalmáciai
Trau várában menedéket találó királyi családot nem sikerült
elfogniuk.
1242 tavaszán a mongol sereg váratlanul elvonult, romba döntött
országot hagyva maga után.
A visszatérő királyt a mongol hadjárat tapasztalatai ráébresztették
korábbi politikája csődjére és több intézkedése mellett védelmi
célból, újra behívta a kunokat, s velük együtt a jászokat is
visszatelepítette az országba.
Részletek: Kunszabó Ferenc: Jászföld című könyvéből: „A hideghónalj azt jelenti, hogy a
jász figyelembe vesz
mindent és mindenkit,
akit illetve amit figyelembe kell vennie, meghallgat minden véleményt, de nemigen lelkesedik semmin, azaz
nem izzad meg a hónalja
az izgalomtól.”
„A hideg hónalj azt jelenti, hogy a jász sem Istennel, sem
hatalommal szemben nem enged föl, de engedelmeskedik neki,
184

mert történelme arra tanította, hogy csak így maradhat viszonylag
békében, csak így hódolhat egyetlen nagy szenvedélyének, a
földnek!”
„Szegény embernek a szabadság bajjal jár, a csendességért pedig
fizetnie kell.” (csendesség – értsd: békesség, béke)
„Remélni nyugodtan, remélni csendesen csak az tud, aki bízik.
Az bízik, akiben erő van. Aki tartalékot hoz a tegnapból s úgy
megyen a jövő felé.” (tartalék – értsd: lelki biztonság, szilárd hit
és tudás)
„A jász nyugodt. Annyira, hogy ez néha már flegmának tűnik.
Éppen ezért megközelíthetetlen. A nagykunsági ember úgy
büszke, hogy ezt szinte naponta kimondja – ezért sebezhető.”
„A jász: - nem panaszkodik – nem hiú – türelmes – belátó –
fegyelmezett – szorgalmas – csendes – figyelmes – értelmes –
tanulékony – alkalmazkodó – öntudatos – szerény – zárkózott –
nem lelkesedik. Mindezek együttesen jellemzőek.
Továbbá: - hideghónaljú – meggondolt – fegyelmezett –
zárkózott – öntudatos – lojális.”
„Számba veszi mindazt, amit hallott és látott, aztán maga dönti
el, mi a helyes cselekvés, mi a lehetséges maga-tartás.”
„Jász(sági)
illetőségük,
Róbert Károly idején
azonosítható először s
attól kezdve követhetjük
nyomon, hogy nincs jász
sors, jász út, jász cél, mely
a magyartól generálisan
elütne.”
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„Vannak azonban olyan helyi sajátosságok, érdekek, történések
és körülmények, amik csakis az övék, senki másé! Ezek abban
gyökereznek, hogy a jász már a legelső idevonatkozó okleveleinkben is a jobbágyi kötöttségektől mentes, olyan szabad nép,
mely a föld bírhatásáért és a létbiztonságáért nem kilenceddel és
tizeddel, nem robottal és kötelező ajándékokkal fizetett, hanem
vérével: a király közvetlen fegyveres szabadosai, függetlenül
minden vármegyei, vagy nemesi fennhatóságoktól.”
„Jász ember fölött csak saját székkapitánya ítélkezhet. A szabad
föld szabad lakója ezért büszke, ezért van külön tartása.”

„…más az öltözete … külön neve is van hozzá … nevük
fönnmaradt, mert érdemes volt hangoztatni. A táj lakója ezért
jász öntudatú. De miért nem büszke oly szertelenül, mint a
székelyek, vagy mért nem olyan makacs, mint a szász?”
„1713-ban 500.000.- Ft-ért eladják a jász-kunságot a német
lovagrendnek.”
„A Rákóczi szabadságharc után nem a sötéten undokordó
kunok, hanem a csendes, meggondolt és türelmes jászok találják
meg a dupla szolgaságból kivezető utat – nekik már gyakorlatuk
van benne – kimódolják az önfelszabadítás engedélyét.
Redemptio.”
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„…nem lelkesedtek, mert történelmük arra tanította őket, hogy
megfontoltak legyenek és türelmesek, ami tulajdonságok viszont
szinte minden időszakban a hatalom iránt de facto (valóban,
ténylegesen) engedelmességhez vezették el őket. Lojálisak voltak,
mert így őrizhették meg viszonylagos önállóságukat, amit csendes
kitartással zártak életük belső köreibe.”
Idézet a National Geographic 2007. júniusi számából: „A genetikus Czeizel Endre kutatásai szerint, ráadásul a jászok mindmáig
egyedi genetikai jegyekkel bírnak.”
***
Hideghónaljú. De mi az, ami a jászokat ilyenné tette s honnan e
jellem, mit sok évezredes vándorlásaik során, a mai napig
megőriztek, mint egyedi sajátosságot, hisz ha egyénileg nem is
ritka, nép, vagy nemzetségi szinten Európában egyedüli.
Bizonyos, hogy nem „magyarságuk” következménye, hisz az alig
hét évszázados, sem nem kereszténységükre vezethető vissza,
amit csak a XV. században -végleges bejövetelük után vagy 300
évvel (úgy nyolc generáció után)- vettek fel.
Az okok messzebbre nyúlnak, mint a bizánci keresztség léte, de
akár Mani próféta (isz. 216 - 274), vagy Zaratusztra (i.e. 628 - 551
k.) ó-iráni tanai.
A magyarázatot az időszámításunk előtti évezredes pusztai
nomád élet, a meg nem telepedett szabad, természeti lét adja. Ide
nyúlnak a gyökerek s tartanak napjainkig, bár a jászok Európa
szorításában a XIV-XV. szd.-ban véglegesen letelepedtek a
Zagyva-Tarna-Ágó partján.
Az ős jászokat védikus civilizációs alapokon nyugvó hitviláguk és
szilaj Nap-központúságuk, a vándorló, legeltető életmódjukkal
párosulva tette fegyelmezetté, belátóvá. Tette kiegyensúlyozottá
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hóban-fagyban, esőben, szélben, verőfényben. A végtelen pusztai
kóborlás tanította figyelemre, óvatosságra, más népekkel
szembeni bizalmatlanságra.
Létük nem volt sürgetős. Megfontoltan jártak, keltek. Életük
ritmusát az évszakok változása, -tempóját a fű növekedése szabta
meg. Türelemmel viselték.
Nem zajongtak, nem viaskodtak, sem természettel, sem más
népekkel. Nem volt, nem lehetett bennük ragaszkodás házhoz,
várhoz, hazához, hisz a végtelen szabad természet volt az
otthonuk.
Életterük egész addig nem fogyatkozott, míg a más nemzetek
letelepedett életét követő túlnépesedése, helyet nem kívánt. Így
indultak nyugat felé, amit a lassú, de napjainkig zajló kiszáradási,
sivatagosodási folyamat tovább kényszerített.
Mit tehettek az ős jászok; tűrtek. Mint mindig hadra fogható
lovas-íjász nép, vándorlásaik során laza szövetségre léptek
környezetük uralkodóival s így tanulták meg a lojalitást, hogy
szabadságukat, önállóságukat mégis csak megőrizhessék.
Szerények voltak és zárkózottak. Cifraságoknak be sosem
hódoltak. Viseletük, eszközeik, tárgyi kultúrájuk szilaj, nomád
életüket szolgálta, az örökös szabad vándorlásban egyik sem
gátolhatta őket.
Végtelen bizakodásukat erős hitük, biztos, szilárd tudásuk adta,
mit őseiktől örökítettek apáról fiúra, szájról-szájra.
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Jászok-ról
”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”

Az újabb és újabb születések
során, ha teljes is a feledés,
csak-csak maradnak
megfogalmazhatatlan vágyak,
valaha volt dolgok iránt, hisz
ki- s mi van, annak volt
előzménye is biztosan.

Népi rigmus: Jász egyenes.
Jász elmehet.

→ egyenes jellem
→ szabad, meg nem kötött

ős Jász jegyek, -jellemzők, -jellemvonások,
-szokások és -sajátosságok
Részletek; Gyárfás István
„A JÁSZ-KUNOK
TÖRTÉNETE” (1870)
című művéből
vészben rettenthetlen

Értelmezések, kifejtések,
megvilágítások

céljaiban kitartó

csekély testi ragaszkodás,
félelemnélküliség
szilárdság

minden akadályt legyőz

eltökéltség

hozzá hasonlóval szemben büszke

alávetettségi hajlandóságnélküliség
saját, önálló véleménnyel
rendelkezik
meg nem telepedett, röghöz
nem kötött

parancsolásra született
hódításra született
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termetre izmos
nincs köztük nagyobb vétek a
lopásnál,
aranyra, ezüstre nem vágytak,
nem szereznek semmit, mit
elveszteni féljenek

fizikai erő
mentesség a birtoklásvágytól,
tartózkodás más tulajdonától,
-vagyontól mi megkötne,
tárgyiasult anyagi ragaszkodás
nélküliség

tejjel s mézzel táplálkoznak

tej (fehérje) jámbor állatoktól
(ló, tehén, juh, kecske, bivaly)
növényi édesség (szénhidrát)

állatok prémes bőreivel
ruházkodnak

ház nélküli élet minden
évszakban (a suba megvéd
hidegtől, melegtől, esőtől,
hótól, farkastól, rovartól, stb.)

az igazságot, a jogot saját nemzeti
szellemükből eredően tisztelik

az igazságérzet és a jogok
tisztánlátása, őseiktől
eredeztetett hagyományon
alapszik
nem részegíti vágy az
élvezetek-, a vagyon-, vagy a
hatalom iránt, elég a példaadó
hírnév
védikus ős szellemiségük,
a mezopotám zoroaszter
kultúra hatása mellett alakult

mint győztesek csak dicsőségre
vágynak
szülőföldjüket Ázsia nagy
pusztáinak, Perzsiával határos
vidékein kell keresni
a régi világ egyik leghíresebb íjászai,
ügyességük oly nagy volt, hogy mind
jobb, mind balkézzel egyenlő
biztossággal lőttek
éhség és szomjúság ellen képesek
voltak harcolni
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Nap erejét hordozó fa + húr
+ vessző + hegy → íjász
tekintetén át összekapcsolódás
(csak!) a céllal. Két-kezesek,
egyaránt-ügyes kezűek,
jobbosak is, balosak is.
Egyformák a nélkülözésben is.

harcra termett bátor nép, nagy
erejük, vitézségük, bölcsességük,
mely erényekkel, nemcsak a férfiak,
de asszonyaik is bírtak

önmaga, családja és élőhelye
megvédésére kész, nagy lelkiés testi erejű, nép. A vándorló
életmód adta „háztalanság”
„hazátlanság” miatt, az
asszonyokat nem kötötte meg
a ház-tartás.

idegen hatalom alá sosem jutottak

megtelepedettség híján, uralni
nem lehetett őket

műveltségük alapja és kezdete egy
régibb néptől származik

az ázsiai pusztai népek
szellemi kultúrájának gyökerei
a védákban keresendők
saját világkép, önálló tudás,
-eszmények
durva anyagi
megnyilvánulások (halmazállapotok): tér (ég) – tűz
(plazma, hő) – levegő
(légnemű) – víz (folyékony) –
föld (szilárd).
Nap a teremtő, éltető → férfi,
Hold a visszfény → a nő, a
Földhöz-kötő.
Csillagok = számtalan Nap a
végtelen térben, a magot adó,
teremtő erők.
Isten-tudatban, a mában éltek,
így a történetírásnak nem
tulajdonítottak jelentőséget,
nem volt hagyománya.
Írásosságuk mindennapi
hasznosságot szolgált.
Szájhagyomány =
emlékezőtehetség.

idegen szokásoktól irtózó
vallásuk fő vonása: naptisztelet, az
elemek tisztelete; így tisztelték a
léget, a napot, holdat és csillagokat,
a tüzet, a vizet és földet, eget

számtalan szkíta nép, (pl.:) hunok,
kunok, pártusok, jászok, avarok,
magyarok, bolgárok, kazárok,
úzok, pecsenégek vagy besenyők,
kikről azonban semmi nemzeti
írott emlék fenn nem maradt
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földművelő szkíták, a trákoktól
legyőzetve, előbbi életmódjukat
megváltoztatták, és nagy átkok
mellett fogadták, hogy soha többé
sem házat nem építenek, sem nem
szántanak, városokban nem
laknak, drága értékű holmit nem
szereznek, hanem szekereiket
használják ház helyett, vad állatok
húsával és tejjel élnek, vagyonuk
egyedül nyájaikból áll, melyet
költözködve magukkal vihetnek.
a nomád, pásztor nép, a vizek
közét foglalta el, lovas íjászok
voltak. Szekereken élnek a nők
gyermekeikkel; a férfiak pedig
lovon ülnek,
utánuk vonulnak marhák és
lovakból álló csordáik, addig
maradnak egy helyen, míg barmaik
élelmet találnak, azután tovább
mennek;
nem tölthetünk egy egész napot
egy helyben! Mozognia kell az
embernek, mert a nap, a hold, a
csillagok, a víz, az állatok, a
madarak és a halak mind
mozognak, csupán csak a halott és
föld fekszik mozdulatlanul.
nem volt az ingatlan vagyon általi
leláncolás, ha költöztek,
családjukat, s családi
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az ős jászok is egykoron
földművelő, letelepedettek
voltak, de a számtalan
viaskodás, a szorgalomból
teremtett házak,
vagyontárgyak, értékek; más
népek számára örökösen
kecsegtető préda volt, így
belátva azok haszontalanságát,
felhagytak a röghöz kötött
életmóddal. A szabadságot
választották, a mindennapok
küzdelmeit, nem a törekvést
és az aggodalmaskodást.
vizenyős pusztában
vándoroltak jószágaikkal,
mindig volt víz, bő legelő.
Helyváltoztatás lóháton,
íjászkodás vadászatra,
harcászatban.
Egyes nézetek szerint;
jász = (í-)jász (?)
Az anyagi világ sajátossága a
mozgás, a változás.
„csak soha semmi ne álljon poshad a víz ha áll soká - mert
világnak természete a változás
- a megállás halál
de csak lassan - hogy látva láss
- minden csodát”
a vagyonért, az ingatlanokért
és a többiért való küzdelem, a
megszerzett dolgok iránti

összeköttetéseiket a törzzsel,
valamint barmokból, nyájakból,
ménesekből álló összes vagyonukat
magukkal vihették

aggodalom, megfoszt a
szabadságtól – tudja jász.
(szarvasmarha – juh – ló →
mind jámbor, csak növényevő,
legelésző jószág)
A fa törzse a gyökerekről
sarjadt, azokból táplálja az
összes ágat s a fa valamennyi
termését, virágát, levelét.
A törzs; a szkíták – gyökerek;
a védikus tudás – egyik ág;
a jász nép – a levelek; a
természeti világgal való
kapcsolat – a virágok; a jász
hagyomány, a jász kultúra – a
termés; a jász ivadékok sora.

szokásszerűleg századokon át
barangolhattak ugyanazon
földrészen, de azért az állandó
letelepedésnek már csak a
gondolatától is irtóztak

oly csekély volt a földi
népesség és oly határtalanok
voltak a bő puszták, hogy a
természettel való harmonikus
együttélés generációkon át
biztosította a szabadságot
sok-sok néptörzs élhetett, s a
törzseknek népei, nemzetségei
békében megfértek.
A „gondtalan népjellem” ≈
megvalósított istentudat,
ragaszkodások nélküli jámbor
élet, elfogadása jónakrossznak egyaránt, tartózkodás
a szükségen túli
vágyakozásoktól, azok
gerjesztésétől.
„királyi szkíták” értsd;
megtelepedett, városlakó

a nomád népnek tág összefüggése,
annak lehetősége, hogy összes
vagyonát magával viheti, azon
könnyűség mellyel a csekély
népességű s gazdag növényzetű
tereken új legelőt talál, s a
gondtalan népjellem lehetővé s
megfoghatóvá teszik nagyobb
törzseknek is távol vidékre
költözését
Kr. e. XIX. szd. királyi szkíták
holdistennek építettek templomot
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népek. A Hold-imádat a
földhözkötöttség. Nincs a
Nap végtelen ragyogása, csak
a visszfény, a sötét éjszakában
derengő remény
a nomád szkítáknak templomaik
nem voltak. Az istenek előtt,
mindennek nyitottnak és
szabadnak kell lenni, s az egész
világ az istenek temploma s lakása

a jászok sem építettek
templomot, hisz házat sem
raktak, mert tudták és
vallották, hogy „az egész világ
az istenek temploma”
A Nap-imádat → személyes,
egy-isten-hit. „Istenek” –
értsd; a füvek-, a fák-, a
virágok-, a szelek-, a bajok- s
az örömök-, stb. mozgatói, a
Legfelsőbb jóváhagyása
szerint.

királyiak, kalapviselők, és a
köznép vagy nyolclábúak, kik t. i.
csak két ökörrel és egy szekérrel
bírtak
főbb osztályaik azonban
összeelegyedtek;

királyiak = az uralkodók
kalapviselők = a vezetők
köznép = az egyszerű
családok tagjai
a különböző rendű, rangú,
személyek, családok, a
különböző kaszt-, nép-,
nemzet-béliek keveredése is a
szellemiség, az erkölcs és a
szokások hanyatlásának
mozgatója

alakra és testalkatra nagyon
eltérnek a többi emberektől s
egyedül önmagukhoz és semmi
képen nem más néphez
hasonlítanak; testalkatuk izmos,

az alkati sajátosságok szoros
összefüggésben állnak az életés létformával.
Pl.: „amit eszel, azzá leszel!”
Míly’ bölcs elrendezés: a lovas
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arcszínük vörössárga vagy
napbarnított; a sok lovaglás miatt e
faj nem szapora.
külön önálló nemzet, saját nyelvvel
bír

nomád népek, míg nem
keverednek, nem sokasodnak,
jól megférnek élőhelyükkel
a saját nyelv, az önálló nép
alapvetése.
Keressük, kutassuk őseink
nyelvét,
„inkább régiest beszéljünk
hóbortként, sem mint
ángliust!”

szarmaták, kik ide Mediából
költöztek, róluk az európai
Szkíta-Szarmatia nevet nyert; ezek
közt laktak a jászok

a perzsa kultúrkörből
táplálkozó szarmatákkal éltek
együtt a jászok, a Fekete
tengert É-ról határoló
Szarmatiában

a hunok egy része Kinától északra
lakott, honnét az elhatalmasodott
tatárok által a Volga vizéhez
nyomattak;
másik része a Kaukázus hegy és
Kaspi tenger fölötti rónaságban
székelt, átkelvén a Tanán s
amazokkal egyesülve elébb az
alánokat, azután a gótokat
meghódították s Európában
hatalmas birodalmat alkottak.
A hunszkíta főtörzshöz tartoztak:
a hunok, jászok és magyarok.
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a világszemléletükben védikus
gyökerekkel bíró jászok, sok
generáción át közös élőhelyen
tartózkodtak a szarmatákkal,
alánokkal, gótokkal, hunokkal
és magyarokkal →
keveredések, egymásra
hatások elkerülhetetlenek
voltak

Párhuzamok
Volt egy döntő fordulópont az ős jászok és az indiai emberek
történelmében. Ez a Kuru-mezei csata. Magát az ütközetet, annak előzményeit és végkimenetelét -sok minden más mellett- a
Mahabárata című eposz (jelentése ≈ a nagy Barata nemzetség)
írja le. Elbeszélője Vjásza, az isteni bölcs, aki Dvaipadzsána (=
Szigetszülötte; mivel anyja egy szigeten hozta a világra) néven
született Barata-varsa (a mai India) földjén. (Apja; Parásara, egy
vezeklő életet élt nagy bölcs volt, anyja Szatyjaki; a Gangesz és a
Jamuna folyók találkozásánál uralkodó király fogadott leánya.)
Vjásza jelentése „elrendező”, mivel erdei remeteségében tanulmányozva a Védákat, rendezte el azok értelmét oly módon, hogy
mindenki megérthesse. Így alkotta meg a Mahabáratát. A Mahabárata történelmi eseményeket összefoglaló mű, melyet a Rámajánával és a Puránákkal együtt az ötödik Védaként tartanak számon. A Gitopanisad (gíta – upanisad → bizalmas tanítás), vagy
Bagavad-gíta, a Mahabárata egyik fejezete. A Gitopanisad egy
párbeszéd Krisna a Legfelsőbb személy és Ardzsuna a Pándava
herceg között. Helyszín; az Új-Delhitől ÉNY-ra fekvő Kurumezei csatatér. Az időpont ie. 3102. február 8.

Baraták földje
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Az ütközetet tekintik a keleti gondolkodók jelen korunk; a Kali
kor (nézeteltérések kora, vas kor, a sötétség kora, stb.) kezdetének. Az ideig, a védikus bölcseleten alapuló hagyományos társadalmi berendezkedés volt a meghatározó Barata varsa (Baraták
földje) területén, ami magába foglalta az ős jászok városállamát
is, a Hindukus hegység ÉNY-i lejtőjén.
A szomszédos nemzetek önállóan élték életüket, de laza vallási,
kulturális, politikai és kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fenn
egymással. A kis lélekszámú népcsoportok, egymástól kisebbnagyobb távolságokra, jól megfértek a kedvező fekvésű területen.
A letelepült életforma, a népesség túlszaporodása, az anyagi
értelemben vett tárgyi kulturális fejlődés azonban, az erkölcsi élet
romlásához vezetett. Ennek lett betetőzése a korszakváltó
ütközet.
A csata „rokonharc” volt a Barata nemzetség, Kuru dinasztiájából, két uralkodó testvér fiai és azok szövetségesei között. Az
összecsapás előtt az egyik fél vezetőjét, Ardzsunát kétség fogta el
tervezett cselekedetük helyessége felöl. Lelki barátja, Krisna (aki
a Legfelsőbb egyik alászállása volt) bizalmas tanításban részesítette, melyben részletesen elmagyarázta a teljes tudást.
Az ütközetben minden jász ős harcos odaveszett. A tanácstalan
árvák és özvegyek, a nemzet öregjeihez fordultak, de azok sem
értették a helyzetet.
Jas kapta a feladatot, hogy járjon utána az igazságnak. Hosszú
vándorlás után találkozott Balarámmal (aki a Legfelsőbb másik
alászállása volt) s tőle kért segítséget. Balarám bizalmas tanításban részesítette, melyben részletesen elmagyarázta a teljes
tudást.
Ardzsuna uralkodó volt. Jas gondolkodó. Más emberi/szellemi
csoporthoz tartoztak, de mindketten a Legfelsőbbhöz fordultak.
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Tanítók és nevük hordozta sajátosságaik
Balarám:
Névmisztika szerint:
„Főpap”

Krisna:
Névmisztika szerint:
„Művész”

A főpap a bölcsesség és
könyörület embere.
Bölcs, mert mindig keresi a
rejtőzködő igazságot.
Könyörületes, mert segíti a
körülötte élő emberek életét.
Általában papi, tanári vagy
törvényhozói állást vállal élete
során, de mindig hajlandó
tanácsot adni, ha kérik.

A művész lehet az élet
művésze, de lehet művészet az
értelme életének is.
Komoly eredményeket
mondhat magáénak, sikeres
karrier, vagy életút is lehet a
része.
Ez az ember barátságos,
nagyon közvetlen, és soha
nem mondana le egy kis
szórakozásról.
Tanítványok és nevük hordozta sajátosságaik

Jas:
Névmisztika szerint:
„Remete”

Ardzsuna:
Névmisztika szerint:
„Eón”

A remete 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.

Az Eón, a Nagy Újrakezdés
állandó megújulást jelent.
Ennek az embernek az
életében soha nincs
nyugvópont, amint elérte
célját, új irányok felé veszi
útját.
Ha ezt nem önszántából teszi
meg, a körülmények
kényszerítik az új élet
elindítására.
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Jól megfigyelhetőek a párhuzamok a Tanítók/Tanítványok
elrendezett sajátosságai és beteljesedett sorsuk között.
Krisna harcra (eredményvágy nélküli kötelességteljesítésre)
buzdított, hisz Ardzsuna uralkodó, harcos.
Balarám az igazságról (elrendezettségről) világosította fel
tanítványát, hisz Jas gondolkodó. Ugyanaz a tanítás, másnak,
máshol, máskor.
Mindkét bizalmas tanítás végkövetkeztetése: miután a Tanító
feltárta a teljes tudást;
„- Tégy belátásod szerint”!
Ardzsuna megküzdötte végső harcát és bekövetkezett amitől
tartott, a rokonvérontás az erkölcsi és szellemi romlás útjára
sodorta az emberiséget.
Jas megértve a sorsot, az elvonult, „remete”, pusztai nomád
életet ajánlotta a hátramaradott jász ősöknek. Így elkerülhetik az
erkölcsi és szellemi romlást. (egy időre!)
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Jász hadi virtus
Puszta csendi szekértábor, gyermekek és
verőfényben diskurálnak, mesét kérnek okulásra.

öreg

Tátos,

- Tátos apó mond el nékünk, milyen csatában mi vérünk, hogyan
küzd és miként győzi dicsőségben ellenségit?
- Tudja minden huncut gyermek, véreinknek íj a lelke. Lovon jár
itt mindahányunk, íj és nyíl a jóbarátunk. Majd ha elég nagyok
lesztek, jó szülétek meglep egyszer, általadja tudományát, íjkészítés varázslatját. Ma még botból készül íjtok, mivel gyakoroltok folyton, de már régtől tudja mindtek, szüléteknek mi a
kincse.
- Persze Ti is azok vagytok, de Veletek nem ví harcot. Íj mindnek
a kedves párja, becézgeti vigyáz rája.
Mond csak; - Ki az Apád íja? - Rettenet! - szól apja fia - És
Anyádét hogy szólítják? - Fürkészdarázs! - minek hívják.
- Lám hát tudjátok Ti kik ők, nem csak botok mi tán kilő, lelke
van ám mindahánynak, mindig szülétekkel járnak. Óvják, védik,
megkímélik, erejük a harcra érik. Hadra való párok azok, kivel
társa szinte rokon. Hadi íj az félelmetes, senki ellene nem mehet.
Erről híresek a jászok, nyilazásban nincsen párjok.
- De most halljuk hogy harcolnak: kettő útja vagyon annak.
Egyik hogyha ellen támad, máskor segítünk barátnak.
- Mikor baráton segítünk, védelmezés a mi részünk. Ő míg tusakodik máson, addig jász őriz családot. Amíg kérőnk harcát vívja neki tetsző harcmodorban- nem küzdünk, nem kaszabolunk,
távolhalál mi a sorunk. Oly távból súlyt jászok íja, azt képzelik
Istennyila! Nem gondolják ki lesz alul, hadban sorscsapások
vagyunk.
- Kérdik néha mi jutalmunk? - jászok ezen csak mosolygunk,
barátság meg önzetlenség, senkit ne sújtson ellenség.
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- Tulajdonlást, elbirtoklást, természettűl elbitorlást? - nem
ismerték soha jászok, ezt a három galádságot.
- Hogyha ellen reánk támad, jász azt mindig készen várja,
száznyolc nyíllal tegezében, íj felajzva kőkeményre. Felajzásról
sose feledd! - azt csak lövés előtt lehet, hisz íj pihen puzdrájában,
idegfeszült a csatában.
- Jó jász harcos mind megérzi, hány az ellen s mi vezérli. Állnak
szembe jó előre, száznyolcszoros túlerővel. Egy jó harcos egy
lövése, egy pillantás s öt a vége. Egy lövés az egy találat,
találkozás a halállal.
- Jön az ellen bőszült haddal, jászok sora mást nem adhat, kire
mit a sorsa rámért, jámbort sújtó támadásért.
- Lövés titka abban rejlik; íjász ellen szembe tekint. Két elmének
találkája, nyílvesszőnek haláltánca. Vehet ellen bármíly vértet,
védsisakot előtétet, nyílhegy csakis szembe talál, vesző roppan
kész a halál.
- Nyilunk vesszeje van nádból, Ti is gyűjtétek mocsárból. Hadban kemény ércből hegye, rétisas toll hátsófele.
- Ideg pendül, halál repül, csontot átüt kemény hegyük! Mire
száznyolc vesszőt kilő, száznyolc lél a mennybe menő. Száznyolc
lövés pislantásban, talán kétszer annyit várhat, ez idő mit ellen
tehet hideg fejű jászok fele. Nem ér egy se olyan közel, jászra
vessen dárdát, követ, úgy esnek el a csatában, védekezőt nem
találnak. Lovaikról porba hullnak felelőtlen nyomorultak,
gyalogjáró esélytelen, ön lőtávját hogy elérjen. Ki ha mégis fordít
hátat, annak is vége csatának. Kuru mező hagyománya; - Aki
támad jut halálra! - lovaik ha haza jutnak, viszik hírét a sorsuknak, viszik hírét a jászoknak; - Ki rájuk tör az gyászolhat!
- Ilyesféle hadi vírtus amit ha kell mi megvívunk. Készüljetek Ti
is erre, legyen éles minden elme. Okuljatok s tanuljatok, lényeget
jól meglássatok, nem tréfa a viaskodás, amíg lehet kerüli jász.
-Menjetek most nádat szedni, rétisas tollat keresni, hogyha jőnek
jó szülétek bizton mind meg örül néktek.
virtus = erény
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Íjas lovas jászok
Jó lovas, jó íjász, ezek voltak jászok, megvédték önmaguk, nem
víttak világot. Nem voltak hódítók, nem foglaltak földet, egész
életükben jártak rétet völgyet.
- Mért jártak lovakkal régi dicső jászok? - Azért hogy síkságban
legyen magasságok.
Jó lóval átkeltek áron éren lápon, folyamon úsztattak, vágtak át
pusztákon. Váltották lovaik, ki málhás ki hátas, bogáncstól
nádastól védve voltak lábak. Kaftánjok nem ért le harmatvizes
fűre, így járták végtelent mindig lovon ülve. Szívós zömök lovuk
nem mondható szépnek, kócosak, csapzottak mégis kedves
képpel. Kitartásban párjok nem volt föld kerekén, télen szűk idő
volt, nyáron bő legelés. Őszre úgy meghíztak nem bírták a vágtát,
szemre gyengébbeket így hát le is vágták. Erősbik fajtáik tavaszig
kibírták, akkor dús fű mellé falták virág szirmát.

Jászoknak dolgaik sosem volt sürgetős, lovaiknak vágta nem volt
ép ismerős.
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Oly módon harcoltak tartottak nagy távot, nyilaik lőtávja másét
megduplázott.
Remek jó íjászok párjukat ritkítják, aki rájuk támadt szószerint
ritkítták.
Aki tört jászokra annak lett az végzet, távolról nyilaztak,
szabadult sok lélek.
Izmaik oly feszes mint ideg az íjban, nem is volt őbennük
találatnak híja.
Száz lövés száz halál, tudta minden ellen, jászok íjtudását világ
dicsérhette.
Nyilaiknak hegyén nem szállott félelem, ki velük szembe szállt az
volt a végzete. Nem kellett ellennek jászoktól tartani, azonnal
halál jött s lettek szebb napjaik.
Nyilaik vesszeje nádnak erős szála, ifjaik gyűjtötték vizenyősben
járva. Hegyük ércből, fából, mikor csiszolt kőből, kérdés hogy mi
célból, mikor mire lőtök.
Miként a nádakat akként madár tollat, gyűjtöttek örökkön keltükben jártokban. Vesszőben egyensúlyt -hegynek ellenében- homok
és viaszzár amik képezének. Íjoknak tegezét mindig zárva tarták,
ajzatlan fegyverük bajok ne zaklassák. Nap heve ne szíjja,
esőcsepp ne verje, maradjon örökkön félelmes fegyvernek.
Sérültet, rokkantat sohasem hagyott jász, húr pendült nyíl repült
azonnal nagy volt gyász. Ki harci szándékkal indított támadást,
küzdésben ők voltak azoknak sorscsapás. Közelről nem vívtak,
verejték nem érte, se ellen sem saját, hideg fejjel mértek.
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Ellenség kerülte jászoknak létterét, távolból tudhatta biztonban
életét. Mikor ha közelgett idegen jászokhoz, jó hétszáz lépésről
nyilaztak lábokhoz. Aki még közelgett s békejelt nem mutat,
annak egy újabb nyíl nyit meg újabb utat. Aki jött békével, íját
vagy lándzsáját mutatta messziről magasra feltartván. Jöhetett
nyugodtan jelezve szándékát, de ha csalt azonnal hét vessző járta
át.
Íjmester valahány, íját készítette, évekig nagy gonddal mívvel
egyengette. Visszacsapó íj volt ős jászok fegyvere, juhbélből
sodorva acélos idegje.
Vigyázták, becézték, mind nevén nevezték, elmét hosszabbító
halálnak fegyverét. Elme és cél között nyíl volt a kész halál, kit
egyszer célba vett azt bizton eltalált. Játékból sosem lőtt, élettel
nem játszott -hirdették tisztelők- Dicsőséges jászok!
Nem vágytak ők földre, mások jószágára, akivel lehetett éltek
barátságban. Barátságuk híre éppen olyan nagy volt, mint hogy
sok dicső jász milyen módon harcolt. Kőkemények voltak, de bíz
csak a harcban, minek rendjét tartva, csalni sosem csaltak. Rabot
nem ejtettek, szolgát nem tartottak, úgy volt minden jász úr,
amiképpen szolga. Népük közt nem élt meg senki sem lenézést,
élethez mi kellett mind együtt szerezték. Ifjakat éppen úgy
neveltek életre, legyen fi-, vagy leány lóra és fegyverre. Művelték
tudásuk élten át végtelen, amíg csak íj ajzást erővel felértek. Egy
múlta csak felül testüknek edzését, az hogy ki miképpen művelte
elméjét. Elme ha nem feszes sosem lesz találat, kerüli jászokat
ellenség halála.
Így vítták harcaik, így élték életük, lóháton s nyilazva, tisztelve
Istenük. Dicsőség mindenik-, egyenes jó jásznak, pusztának
gyermeki, ékei világnak.
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Vagyunk elébb
ifjú kérdi tudós tátost
mi végre lőn e világon
ki vagy mi az mi önmaga
miként nézzen nemostoba
kedves mosoly tátos arcán
elröstelli önnön magát
mi végre is hiszen tudja
mégsem okult itt van újra
ami biztos nem az más vagy
minek hívnak minek látnak
mit mások névvel illetnek
átmeneti nem a lényeg
vagyunk elébb fényes lél-ek
utóbb jövend mind egyébek
ezen testben ember féle
fi vagy leány ki mint érte
földi ember imígy élhet
e tájt másként sosem lészen
ki ki mibe kerül éppen
azon léte úgy ér véget
földi övek szerint kapják
születésük kárhozatját
ott kapja meg apja magját
testet szülő anyja szab rá
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ősi vérek ott kavargnak
ember testben nyughatatlan
keres kutat mi lőn sora
fészkit mégsem leli soha
nem lesz nyugság nem lesz béke
míg el nem hagy ember képet
járja járja örök útját
nem meríti tudás kútját
ostobán él nem lel tudást
csetlik botlik bután sután
meg meg csalja minden érzék
nem hagyja el ember lépték
ott keresi gyökérzetit
ahol nem volt soha neki
nem tudja hogy örök léte
nem emberi isten féle
ilyen létnek pedig sora
nem e földi nem ostoba
itt ha bölcs akkor csak tanul
remény szerint talán okul
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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
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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 papírra vetettek
teljes hitük látó szemük
mindenségre nyitott szívük
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
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nagy Barata birodalom
első szülött fia vakon
nemlátta a napvilágot
öccse viselt királyságot
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
olyanyira hűek voltak
mikor kitört vita sora
általkeltek magos hegyen
Kuru 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

209

voltak fiak lóra termett
nyilazásra megérettek
de csatába nem mehettek
ők maradtak apjok helyett
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
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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
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
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Jász-magyar
Színpompázó tiszta rétben, árnyas liget hűs terében, vizek partján
lápvidéken, szilaj népek ottan éltek. Ott élt jász és magyar együtt,
vítták közös történelmük, össze sosem keveredtek, ügyeltenek
véreikre. Jász fi lovon, íj a vállán, aki támad halál vár rá, érti
minden dolgok csínját, kerülgeti víg csalitját. Víg a csalit madár
daltól, fészkit rakó galambpártól. Turbékolnak, mondják egyre,
hű társak ők egy életre.
Jászfi vágyik a magányra, de talál egy magyar lányra. Arca fehér,
lova hevül éjkék haja szélbe repül. Jászfi dermedt szíve rezdül,
vajh mit remél hideg fejtül, tudja; - Magyar éget tűzzel, hódít erős
szenvedéllyel!
Sudár lány is íjat visel, de az puzdrájában figyel. Íj és nyíl nélkül is
talál, jászfi szíve majdhogy megáll. Gondol ifjú Tátos szóra mikor agg oktatta jóra- Vigyázz fiam magyar lányra! Életveszély a
varázsa!
Mozdult volna, de már késő, szeme csillan, szíve vérző. Meg van,
meg a puszta hőse, oldhatatlan megkötözve. Mondta Tátos, jó
öregje: - Jász a magyart ne keresse! Tartsa magát erőst távol, ne
hogy megégjen a lángtól!
Jász tanítás nem szól arról, amit láthat a magyartól. Jász a
csöndes, nyugodt, békés, magyar éli szenvedélyét. Hogyha mégis
egybekelnek jász és magyar keverednek, magyar lángol fenn
lobogva, jászvér int a nyugalomra. Hisz a magyar beolvasztó, más
népeket mind feloldó, ilyen éjkék hajú lányka, varázslatos vad
világa. De a sors mit elrendezett, ember ellene nem tehet.
Végzetes lett e találka, szívet rabolt magyar lányka. Jászfi
csöndben, békén tűrte, sorssal szembe nem szegülhet, hiába az
okoskodás, szív ha csordul, ész az megáll. Így lettek ők rendelt
párban, együtt szálltak sík pusztában, együtt testben és lélekben,
dús legelős szép rétekben.
Kavarodott két jó lélek, értelem az érzelemmel, MINDEN
legfőbb két gyermeki, létét külön nem élheti.
Jász és magyar eggyé válva, magyar él csak erős lánggal, jász meg
tűri sorsát békén, uralkodik szenvedélyén.
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Jász
jász
puszta
hideg fej
meleg szív
erdő bezár
víz nem bírja láb nyomát
hegyoromnál képzet megáll
csak a pusztán nincsen határ
pusztai vér mindig szabad
s a tér fogja tudja meddig
ha kalandra vált bejár falvat várost határt
majd vissza a pusztába puszta ég alá
végtelenbe nyúló látóhatár
képzelet
ha van
szabadon száll
pusztában
idő az úr
pusztai nép ismer határt
végtelent
mit megfogni kár
szembe szállni térrel éggel
oktalanság
tudja jász
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Tőhajtások(ról)
Megfigyelések a természetben és ami mögöttük van…
A kivágott fa
életképes gyökereiről
tőhajtás(-ok)
nő(-nek).
A tőhajtás, az eredeti
ős tő folytatása.

Ha egy egyedi, önálló jegyekkel rendelkező csoport, törzs, nép, keveredések
folytán elfajzott és az elfajzott törzset kivágják, akkor -ha életképes- kihajt
az ős tő, feltéve ha eredeti gyökereit föltárják, és az egykor volt csoport,
törzs, nép leszármazottai hitelesen fölelevenítik, újra (meg)élik az önálló,
egyedi jegyeket.

*

Van, hogy egy ágba más
fajtájú szemet oltanak,
s attól a megfogant oltás
az oltó-alany
tulajdonságai/
sajátosságai/jellege
szerint hajt, nő tovább.
Ha egy egyedi sajátosságaitól megfosztott csoport, törzs, nép, új jegyekkel
keveredik, azokkal azonosul, akkor az újnak megfelelően elfajzott csoport,
törzs, nép él tovább, de az ős tő megmarad, nem változik.

*
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Van, hogy egy életképes
tőbe, más fajtájú
vesszőt
oltanak/toldanak.
Ha megered, az oltóalany szerint él tovább,
hoz termést a tő, de az
már nem az ős tő.
Ha egy elfajzott csoport, törzs, nép, az új jegyeknek megfelelő új hittel, új
eszményekkel, új szokások szerint él tovább, akkor az már nem az ős tő,
miközben a tő, míg ugyan elfajzottan más csoportot, más törzset, más népet
éltet, megtartja eredetiségét, ő maga nem változik.

*

Van, hogy egy
„nemesített” oltóalany
csak átmenetileg
életképes. Ha elszárad
és az ős tő még
életképes, az kihajt.
Ha egy elfajzott törzs elszárad, az eredeti ős tő kihajt(-hat), jó esetben
virágot, termést hoz.

*

A tőhajtás(-ok) kihajthat(-nak) az
oltó-alany viruló fejlődése mellett
is, mint „satnya kezdemények”,
de vagy elnyomja a „nemesített”
főtörzs, vagy a „gazda” visszavissza vágja, hogy a „nemeset” ne
zavarja, ne hátráltassa
fejlődésében, el ne nyomja.
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Ha egy elfajzott törzs gazdája nem vágja vissza a tőhajtásokat, akkor az
idő megmutatja ki az életképes; tőhajtás, vagy a „nemesített” törzs.

*

A „nemesített” törzs csak
részben rendelkezik az ős tő
ellenálló képességével.
Életét csak a jó gazda
ápolásának, gondoskodásának
köszönheti, ápolás nélkül nem
marad meg.
Ha egy megváltoztatott, keveredett csoport, törzs, nép új jegyeit nem ápolja
az új gazda, akkor elsorvad, elpusztul.
Az ős tő akkor is megmarad, ha csak élni hagyják is,
hisz az a környezet, az ő világa.

*

Ha nagyon megváltozik egy fa
környezete, lehet, hogy csak
„nemesített” törzs képes élni.
Lehet, hogy az ős tő kihajtva
sem tud kivirulni, virágot,
termést hozni. (?)
Ha egy csoport, törzs, nép környezete nagyon megváltozik, akkor lehet,
hogy az ős jegyek ideje lejárt. (?) Nincs tere az ősi fajtajegyeknek. (?)

*
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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.
- Kuru mező vérontása, újra írta a világot. Vége régi béke létnek,
vitatkozás jövend végleg! Nem okulnak semmibűl sem, világ népi
így hevülnek! De Ten néped elkerülje nézeteltérések zűrje.
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,
szívük. Ily 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.
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Volt egy nép

Volt egy nép a Mátra alján, Zagyva, Tarna, Ágó partján, sok
századon élte éltit, nem városit természetit.
Háza nem volt, földet nem túrt, dús legelőn egyedül úr.
Járta földjit körbe-körbe, nem hágott föl magos kőre. Nem
tágított ősi földtűl, nem vágyott el hon vidékrűl. Ugyanazt a
pusztát járta, amit ősik hagytak rája.
Napkeleti puszta képe, fogta szívét futó népnek, így lelt honra
vizek partján, így lett hon s ezt vérik lakják. Nem zavarták
ingoványát, bírta más nép vad ármányát. Nem volt néki semmije
se, csak a magos Úr Istene! Nem volt mijét pusztítani, nem volt
vára soha neki.
Lassan mindig odébb ballag, tűnik lába nyomtalanba. Jószágait
legeltette, amit talált meg-meg ette. Jó Istene mindent adott, ami
kellett, ami tartott.
Kevés szóból, sok nagy ésszel, csöndesen élt viharszélen. Messzi
népet békén hagyott, máséra rá sosem kapott.
Nem volt néki parancsolat, nem volt tiltás, nem volt hiba. Tiszta
volt ő önmagától, lét s táj adta tisztaságtól. Léte tiszta, Istenes
volt, élte pőre, jó lemondott. Annyit vett csak el a tájtól, mit nem
vonhat éhes szájtól.
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Cifraságot elkerültek, szívmelegtől szenderültek. Szilaj éltük,
rideg honuk, nem torlaszolt mennyi kaput. Nem rontotta
kültanítás, ősi szó volt boldogítás. Nem merült el szépítésben,
nem rótt falat, kerítést se.
Visszanézve zordnak hisszük, éltük, szívük, kedvtelésük.
Mondhatjuk -ha imígy hisszük- ők csak élték, mi volt tisztük.
Nem pöröltek földdel, éggel, nem volt szitkuk semmi népre.
Bármi tört is törzsük közt ki, jól tudták hogy ők vívták ki.
Nem sírt szemük vérük fogytán, nem párzottak; - Legyen sokság!
- Lelket mind csak annyit kapott, kit a vidék bizton tartott.
Tudták ők, hogy földi létük, bús kaland csak mennyi képbül, nem
itt az ő ős hazájuk, lényeg látó szív barátjuk.
Csöndben éltek, csöndben mentek. Ősök útján minden egyre.
Nem csapongtak, nem zajongtak, viselték mit sorstól kaptak.
Belátták hogy testük étke, nem lehet már ég gyümölcse, eltűnt
mag, héj, levél helyett jószág s tej lett eledelek. Jószág, de csak
jámbor fajta, hal és madár Isten barma. Ebből épít testet lél-nek,
szorultságból imígy éltek.
Béke tájban, béke égben. Békés jószág a testvérek. Nincs
mocsokság, nincs disznóság, csak a láp jó vizit isszák.
Tiszta lélek, tiszta szívvel, él míg hagyják messzi népek, béke
honol pusztájukban, Isten adta otthonukban.
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AS
AS* = egy → EGY→ AS = az ősjász Jas népe, az AS nép
EGY a MINDEN
EGY az Isten
EGY az Egység
EGY AS népe
EGY a mindennel
EGY a természettel
EGY mindenben
EGY örömben
EGY bánatban
EGY a hévben
EGY a fagyban
EGY a jóban
EGY a bajban
EGY a létben
s EGY az elmúlásban
Egy az AS örökkön…∞ Jász ezt sose feledd!
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 eszmény
megmarad. Eltűnhet néped Jas, de AS eszme fennmarad.
* az AS szószerinti jelentése: egy.
Az ős-jász nép neve AS volt, amiből alakult, formálódott;
JAS (a Barata-varsa-i Jadu dinasztia rokona),
ÁSZ, JÁSZ, IÁSZ, ÁSZI, ÁSZIO, ASI, JASI…
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Jásztörténet
Vissza az alapokhoz.
A mából kiindulni és visszafelé gombolyítani a történetiség
fonalát oly kilátástalan kísérlet volna, mint a millió ágra bomló
fonal egy szálának nyomon követése.
Ha teljesen képszerűek akarunk maradni, akkor képzeljünk el egy
szálat, úgy a végtelen térben. Ragadjuk meg és kezdjük el visszakövetni. Hamarosan elágazáshoz érünk és találgatjuk, hogy az
elágazás mely ága vezet az eredethez és melyik; egy az általunk
megragadott fonal mása. Amennyiben tényleges fonalat/fonadékot követünk, határozottan meglátjuk az elágazott szálak
korábbi közös fonatát s azon mehetünk újabb elágazásokig
vissza, újabb vaskosabb kötegek felé és így tovább.
De ez az emberi kultúrában kézen így nem fogható. Az emberi
történet során egyes fajok, rasszok, népek, törzsek, nemzetek,
csoportok természet adta mozgásaik során oly gyakorta hatottak,
hasonultak, vettek át s egymástól tanultak, hogy szinte reménytelen annak kibogozása mi volt mitől, ki lett kiből. Mindig fellelhetünk, felfedhetünk egy-egy újabb, korábbi titkot, de a teljes
valóság örökkön homályban marad. Voltak ráerőltetett hatások,
voltak ésszerűségből átvett szokások, voltak önként elhagyott
egyedi vonások és természetszerűleg idejüket múlt hagyományosságok. Minden változik. Ami örök, az az örökös változás.
Kinyilatkoztatás.
A Legfelsőbbtől. Míly kevés és míly bizonytalan, hogy az valóban
szent írás. Már az írás is hamis, hisz a kinyilatkozás mindig szóbeli. Szól a Legfelsőbb, majd annak szócsöve, s van ki meghallja,
s van ki félrehallja azt.
Van ki meghallja s mélyen magába zárja s van ki világgá kürtöli,
nem tudva, hogy szavai gyakorta inkább csak ártanak.
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Hangzik a szó, a kinyilatkozott, békésen csendesen, nincs benne
indulat nincs benne semmi sem, mi akarás volna, vagy kívánt
vágy hangzata. Csak a puszta igazság. De oly csöndben, hogy ki
közel nem ül, annak tán ajkaknak dallama. Kellemes, simogat,
andalít, megrohan, de értelmét ki érti, ki távol van s ostoba?
Száll a szó, száll a hang, egyre csak száll tova, de oly sok a hallgató, ki nem hall meg hangokat. Nem hall, mert tekintget, szerteszét bólogat, keresi értelmét annak, mit szem föl ugyan nem
foghat. A kinyilatkozás mindig hang, sosem megnyilvánulás, hisz
a megnyilvánuló képe csak oly tartományban hullámozhat, mi a
látónak látható. A Legfelsőbb pedig, minden látható tartományt
meghalad.
Jön hát az írás, jeleknek halmaza s van; aki megérti s van; aki nem
olvas. Szólt a szó kevésnek, írás meg vándorol, kézről kézre,
szemtől szemhez, olvasva, felfogva, értve; oly sokszor félre s jól
ki is forgatva.
Úgy tartják, hogy a Legfelsőbb szava, mint a pompázó Nap. De a
hozzá fűzött bármíly más értelem, csak gyertyaláng pislogás. Még
ha milliárd gyertyát is gyújtunk egy csokorba, s ha mögé még
tükröt is tartunk mi szorozza, ez mind Nap fényének csak
paránya. S hol van még a MINDEN. Csak a Napról, ha esett szó
s csak addig, hogy mint ragyog.
Volt idő, elég rég, vagy ötezer éve és volt egy nép, kicsiny nép, de
szívében nem véges. Megélte társas lét megannyi kalandját,
városban, mívesen alkotva mit kíván (?). Úgy tudta s hitte is,
hogy az mind mind kell. Azt gondolta, kell ház, várfal, templom
és palota, szekér és vas üllő, öntözőcsatorna, kell a mív, kell az
ék, dísz és kell kellem is, kell a más, alkotás, mi önkéztől
származik. Önkéztől, elmétől, végtelen gondolat, de akárhogy
rakta is, boldogság elmaradt. Tették, mint szokták rég. Rend volt
és áldozat, éltek ők békében nem volt ott kárhozat.
Ők voltak az ős jászok.
Az egyik legősibb kinyilatkoztatás szerint a lényeg, a Legfelsőbb
szerves része; a lél. Ő ki értelmet sugároz élőből, ő ki áthat min222

den mozgót s mozdulatlant. És ő az aki/ami -attól függően, hogy
valós személyiséget, vagy annak sugárzó energiáját tulajdonítjuk
neki- mint a megnyilvánult anyagi világ lényege, benépesíti ezt a
rész/egész parányi térrészét a végtelennek, amit az ember
mindennek képzel el. Az ős jászok elérték azt a -hétköznapi
értelemben- magas kulturális szintet, amit a nagy ó civilizációk
maguknak
mondhattak.
Versenyeztetni
műveltségben,
minőségben e kimagasló köröket, csak a ma buta vágya, kísérlete.
Hisz mit tud a mai világ legtudósabb tudósa is a lél-ről? Tud
anyagról, néha halkan suttog sosemvolt mesebeli szellemről, de
még csak a térről -mit leginkább éternek neveznek- sincs képzete.
Miközben a tér még mindig csak anyag s hol még a fölfogás és
hol az értelem. Azt pedig már ne is említsük; ki beszél itt a megtévedt hamis én-tudatról. Arról, hogy az emberképre formálódott
lények halálos biztonsággal hiszik önmaguknak magukat. Néztél
már nyájas olvasó az egyik pillanatban még élő, majd a következő
pillanatban holt ember szemébe? Láttad/érezted már a lényegi
különbséget, mit legtöbbünk egyenest eltagad? Az ős jászok
fölhagyva letelepült életet, vonulva pusztába véglegest, megtanulták, megtapasztalták, hitték, tudták és megélték a teljes
életet. E teljes életből csak az hiányzik -de mind- mit ma életnek
képzelünk. A vándorló nomád, pusztai élet során eleink
semmiben nem szenvedtek hiányt. Századokig! Úgy, vagy
negyven generációt. Többet, mint István óta magyar. Nem
ismertek tulajdonlást, elbirtoklást, természettől elbitorlást! Emelt
fővel éltek, szálfa egyenest és méltósággal haltak, mikor eljött
annak is ideje. Mikor íjmester jász elhalt, fegyvere teste mellé
került az áldozati máglyára. Volt úgy, hogy kedves lova is és
nemegyszer önként belépett e tűzbe örökhű hitvese. Leginkább
olyankor, mikor az atya után nem maradt hátra fiú, vagy
egyáltalán gyermek. Ha csak leány, vagy leány gyermekek
maradtak apjuk nyomán, akkor az anyának nem maradt más földi
kapocs, mint hitvese. Ha volt fiú utód, maradt ki lett anyja
gyámja, de a döntés, hogy követi e párját, az ő döntése volt. Igen
áldozati volt e tűz, mert a felszabadult lél „ruhája” mi hátramaradt, már nem képezte imádat, vagy bármi becs tárgyát.
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Eredendően a jászok ősei kizárólag hamvasztással „temetkeztek”. Vándorló pusztai életük során azonban -elsősorban a
tátosok példáján- el-elterjedt a pusztába-vonulás. Az élete végét
megérző/megértő tátos, átadva lelki vezetői, tanítói/tanácsadói
helyét utódjának, tátos-botjával elindult napnyugat felé magányosan. Kelet az ébredés, nyugat az elmúlás. (lásd az emberiség
sorsát ma is) Mikor elég távolba ért a hátramaradottak szekértáborától, akkor alkalmas helyen botját a földbe szúrta, köntösét
gondosan összehajtva maga alá tette, egy szál ágyékkötőben amúgy csupasz testtel, miként a világra jött- lótusz ülésben lábait
a bot köré fonva, átölelve azt, emelt fővel letelepedett. Bevégeztetett. Életműködéseit lassan leállította, a test hátramaradt,
a lél útjára kelt. A lényeg, a lél magasba szállt a fejtetőn át, el a
Föld felől. A tetem oly erővel fonódott a tátos-botra, hogy
gyakorta a lecsupaszított csontváz még sok ideig övezte az égre
szegezett bölcsesség kopjáját. Innen is eredeztetik a kopjafás
tetemjeleket. A lél nélküli test szinte magzati testhelyzetben ült, a
bottal megtámasztva. Az alatta összehajtogatott köntös, fölitta a
halál beálltakor elernyedt záróizmok által elengedett testnedveket. Az elárvult test sem trónolhatott lealázó vizelettócsában. A puszta kóborló ragadozói, szárnyas- és földi dögevői
eltakarították a maradék porhüvelyt. Általánosan a „temetkezés”
régi hagyománya a védikus elveken alapuló hamvasztás és a
hamvaknak folyó vizekbe szórása volt. Később a pusztai nomád
élet során a hamvasztás s a hamvaknak szélnek engedése. A
pusztában rendesen nem voltak gyors folyású folyók, melyek
elvihették volna a hamvakat, márpedig a lassúdad folyású és álló
vizek nem hordják szét a megmaradt port. Egyhelyben hatnak
azok vissza és kedvezőtlenül. A szélnek engedés folytán szerte
szálltak a test maradék részecskéi. Közben mindig fel-fel tűnt a
végső pusztába-vonulás a tátosok példáján keresztül azoknál is,
akik nem akartak családjuk terhére lenni tehetetlen öregségükkel,
vagy valami olyan vétket követtek el, hogy csak az önkéntes
eltávozást látták méltó áldozatnak. Ezt a módját választották az
eltávozásnak azok is, akik érezték, hogy gyógyíthatatlan testi
bajuk, betegségük végzetes. A tiszta szellemű, őszinte személyek
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tudták, hogy eljött az újabb megtestesülés ideje, ez a porhüvely
már nem segít a lelki tisztulásban, csak hátráltat a tanulásban.
Oktalan ragaszkodás volna a további küszködés. Nem volt
ilyenkor búcsúzkodás, sírás, rívás. Mindenki értette, hogy most
eddig és nem tovább. Nevezhetnénk e helyzetet egyfajta
öngyilkosságnak, de messze nem az volt. Önkezével senki nem
vetett véget életének. A test elhagyása bármíly okból is, egy
nagyon magas szintű tudati állapot folytán jöhetett létre. Az ős
jászoknak megvalósított tudásuk volt az újabb és újabb életek
körforgásáról. Egész életüket végigkísérte a tudat, hogy egy élet
az egy állomás, ahol tanulni, okulni kell s követi azt még
számtalan újabb lét. Minden tettük, egész életük a teljes tudás
ismeretén alapuló hagyományt követte. Ismerték a tudást, de
belátták, hogy amíg azt meg nem valósítják, addig marad e gyarló
földi lét. Tudták, hogy a letelepülés, az állandósult vélt biztonság
képzete, az örökös földi léthez köt. Nincs megszabadulás. Az
egyhelyt történő berendezkedés minden szállal ide köt, pedig a
lényeg nem anyagi természetű. Mindenki a boldogságot keresi,
mert tudja, hogy létezik, de az anyagi lét nem a boldogság hazája.
Vannak bölcsek akik azt tartják, hogy a földi boldogság, csak a
szenvedés hiánya.
A pusztai ős jász, jó lovas és jó nyilazó. Íj legfőbb fegyverük, mi
elme és célpont közt távot áthidal. Oly remek íjászok, hogy
párjukat ritkították, szó szerint; ritkítták, mert ki rájuk tört annak
az volt végzete. Oly módon harcoltak, hogy nagy távot tartottak.
Izmuk úgy feszült, mint íjaik idegje s nyilaik hegyei nem vittek
félelmet. Jász nyíltól nem kellett senkinek tartani, mert aki
kivívta, hogy forduljon ellene, annak volt megváltás, pillanat s
már halál. Sérültet, rokkantat sohasem hagyott jász.
Küzdelemben voltak ők maguk a sorscsapás, ha kísértette valaki
önsorsát harcosan, azt dicső jászok nyila teljesítette be nyomban.
Közelről nem küzdöttek, verejték nem lepte őket, sem saját sem
ellené, hideg volt teljesen. Hideg; a fejében, kőkemény; szívében,
mint a bakó, kit az uralkodó hatalmazott fel arra, hogy segítsen
újabb életre méltatlan galádokat. Ellenség tisztelte, mert hódító;
225

jászokból soha nem lett. Nem vágytak ők más javára, földjére,
sem jószágára. Beérték a harci dicsőséggel. Rabot nem fogtak,
szolgát nem tartottak, úgy volt minden jász úr, amiképpen szolga!
Kőkemény, szólt előbb, igen de csak harcban, mit önmaguk,
maguktól soha ki nem csaltak. Békében éltek ők magukkal s
másokkal, barátság szívüket ugyancsak belakta. Barátság
olyforma, ami csak adni ad, barátot úgy fogad amint jő felé az.
De nézzük csak íjaik. Mesteríj megannyi. Ki ki a magáét formázta
évekig. Vigyázta, becézte, mind nevén nevezte; Ítélet, Rettenet,
Hűbarát, s efféle. Az íj sosem volt tárgy. Mire egy harci íj
elkészült, addigra oly személyes, bensőséges lett teremtője és a
teremtmény közt a viszony, hogy ki-ki csak önfegyverével volt
képes kimutatni mestertudását. Persze más íjához nem is nyúltak.
Az ilyen íjak más kezében csak közönséges húros botként
pengtek. Visszacsapó íj volt jász ősök fegyvere, juhbélből
sodorva acélos idegje. Kisgyermek, ha használt, egyfából, botíjat
s amint cseperedett sorra elleste, megtanulta az íjkészítés minden
fogását. A több tagból épített íjak felajzása kegyetlen erőt s
kifinomult módot igényelt. Mivel mindenki, férfi, nő, ifjú és leány
magához mérten bírta fegyverét, annak felajzása, egyedi
sajátossága és lőtávolsága mindnek más és más volt. A
legkiválóbb íjászok, remek társukkal hétszáz, de akár ezer lépésre
is repítették nyilaikat. A jászok nyilazásában nem az aerodinamika, vagy a ballisztika szabályai voltak a meghatározóak,
hanem a metafizikai és a paranormális jelenségek. Különlegességük abban állt, hogy az íj egész alkatával, idegével és
megfelelő nyilával a testük, személyiségük részévé vált. A lövés
maga egy roppant összpontosítás. Közben kinek-kinek, a hely
idő és körülmény szerint más és más hangrezgés-sora kísérte
vesszejét. Sajátos halálthozók voltak a zengő nyilak. Mikor a
megcélzott személy figyelmét a közeledő zummogásra/surrogásra/burrogásra fordította, tekintete találkozott az ércheggyel
s még hallotta az utolsó hangot; koponyacsontja reccsenését, a
nád vessző roppanását és vége. Íly harcmodorhoz nem
használtak horgos hegyeket, nem volt szükség arra, hogy a hegy
nehezen, vagy súlyos szenvedések árán legyen eltávolítható. Az
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olyan hegyeket használó nyilazók legtöbbször kegyetlen kínokat,
vagy örök nyomorultságot okoztak áldozataiknak. Voltak nyilazó
népek, akik szándékosan rozsdásított hegyeket is használtak,
hogy a sebesült lassú, vérmérgezéses halálban szenvedjen ki.
Voltak akik nyílzáport zúdítottak elleneikre, mind-mind
összpontosítás nélküli nyilakkal. Csak sújtsa akit ér, bármi sors,
bárhogyan. Az ős jász íjász sosem okozott szenvedést. Célzásuk
sem célzás volt, a szó hagyományos értelmében. Tekintetükön
keresztül elméjük összekapcsolódott a megcélzott ponttal, testük
pedig egyesülve íjjal és nyíllal, elvégezte amit a földi fizika
megkíván. A tökéletesen összpontosított kapcsolat folytán a
vessző, mint egy nyomkövető lövedék, halálos biztonsággal
megtalálta célját, még ha az meg is mozdult mindeközben. A
gondatlan szemlélő csak pusztai nomádot lát és lovas nyilazót, de
a mögöttes nemességet, vagy alantasságot nem képes
megkülönböztetni. A harc és az élet kioltása is jellem kérdése,
mint maga az emberi lét. Csak pár különbségtétel: hódítás –
zsarnokoskodás – más helyének, múló tárgyainak elbirtoklása –
anya-természet bitorlása – rabszolgatartás – vérkeveredés
leigázottakkal – oktalan elszaporodás – hamisság – félelem – és
így tovább, ezek mind elkerülték az ős jászokat.
A hatalmas erő, mivel íj a vesszőt kivetette, a nyíl szabályozottsága, az elme összerendezettségével kapcsolódott egybe s lett
tévedhetetlen a találat. Szinte mindig szemre, halántékra, ritkán hisz hátulról- nyaki csigolyák közé céloztak. Aszerint, merről
közelgett, vagy hátrált támadó. Igen. A menekülő ellenség sem
kapott kegyelmet. Aki másra tör, annak egyetlen kedvező
visszahatás lehet; az eltávozás s esély egy újabb, nemesebb létre.
Egy gyarlóság letudva, új élet, új iskola, új tanulás. A lelki élet a
béke s a jámborság élete, nem az erőszaké. Ahol az erősebb győz,
az a kárhozottak világa. Lásd a földi lények evolúcióját, ez a
romlás harcmezeje, itt nincs nemesedés. Mennél kifinomultabb
valaki élő/túlélő képessége, annál szilárdabban kötődik e földi
léthez, egyre reménytelenedő felszabadulási eséllyel. Az a lél, aki
az anyagi lét útvesztőjébe keveredett, minél jobban azonosítja
magát testi mivoltával, minél jobban berendezkedik az anyagi
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világban, mennél nagyobb biztonságban véli képzelni önnönmagát, annál elveszettebb. Annál vaskosabb és súlyosabb a
lényegre, valódi énjére a lélre borított viszony- és kötődésburkolatok milljomréte. Védsisakos, felvértezett ellenség sem
volt biztonságban ős jászokkal szemben, hisz hol ellenfél kilátott,
ott a nyílt, szemtől szembe harc nyila is utat talált. Kettős modort
alkalmaztak. Nagy távolságokra a halálosan pontos egy lövés, míg
közeli célpontok esetében –ötven, száz lépésre– az ugyancsak
tévedhetetlen pontosságú, akár hét egymást követő sebes nyílból
álló lövéssorozat. Egy korabeli történet szerint egy kitartóan
gyakorló jász herceg, az őt gyakorlásában megzavaró kutyának
oly gyorsaságban és kivihetetlen pontossággal lőtte hét
nyílvesszővel át pofáját álkapcsai között, hogy nyomban elhagyta
oktalan ugatását, de azért el nem pusztult. Az íjmesterek, akik
gyakorta nők közül is kikerültek, oly egyhegyűséggel figyelmeztek
a célpontra, hogy a kiszemelt áldozatnak csak megcélzott találati
pontját látták. A lövés pillanatában szemük semmi más képet
nem fogott fel udvarában. A szennyezett elméjű ma embere,
ilyenre sosem képes. Egyhegyűség = tévedhetetlen találat
egyetlen veszővel, egyetlen nyílheggyel. Elterjedt mesterpróba
volt; zsinórra felfüggesztett, erősen ficánkoló halnak, előtte
sebesen forgó, küllős kerék küllőin át, szemlövéssel kioltani
életét. Elképzelhetetlen az a sebesség, amivel a szinte
karhosszúságú vessző, úgy suhant át a forgó kerék küllői között,
hogy pályáját még a forgástól megzavart lég sem, nemhogy a
küllő nem térítette el. Nyilaik mindig nádból készültek, de
hegyük változóan érc, fa, vagy csiszolt pattintott kő volt,
rendeltetése szerint. A vizenyős rét ligetes pusztában, aligha
akadt nyílegyenes rostirányú ág, amiből megfelelő vesszők
faraghatók lettek volna. Annál számosabb volt a nádasok
világában a tökéletes nádszál. Könnyű, egyenes, erős. Üreges
testének köszönhetően, ügyesen kapcsolható a kívánt hegyhez.
Ízeinél minden irányba jól terhelhető, míg a két izület közötti cső
palástjába, kiválóan süllyeszthetők a nyíl tollai. A vesszők
tökéletesen kiegyensúlyozottak voltak. Az egyensúlyt úgy érték el,
hogy a hegyet csirizzel, vagy viasszal a nád sudaras végébe
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ragasztották. A hegy válla felfeküdt a nádszál csőszerkezetének
bütüjére, sőt az utolsó íz belső elválasztó falára is. A vessző
másik végébe került minden esetben arányosan az ideghez
bevágott íz elé, a három kellő hosszúságú, félbe vágott toll. A toll
rendesen színével, alakjával is jelezte kibocsátóját. A leghíresebb
íjmesterek nyilait messze földön ismerték s ha olyan áldozatot
találtak, akinek fejében a vessző bennmaradt, tudták ki volt kinek
megszabadulását köszönhette az eltávozott. Egyazon vesszőt
kétszer sosem lőttek ki. Még az érc hegyet sem mentették meg.
Egy ilyen hegy már tisztátalan, magán hordozza áldozata
méltatlan cselekedeteinek visszahatását. Újabb tökéletes
találathoz már nem alkalmas. Magán viseli az áldozat
személyiségének visszhatásait is. Miután a tollakat ügyesen a nád
falába eresztették, a hátulsó ízt kifúrták és addig töltötték az
utolsó előtti ízig száraz homokkal, amíg az egyensúly
majdhogynem beállt. A finom kiegyensúlyozást a homokra
csepegtetett olvasztott viasszal végezték, mi lezárta a hegy
ellensúlyát képező balanszot. A vessző, kiegyensúlyozáshoz
szükséges felezését úgy végezték, hogy egy vessző hosszúságú
szíjat, vagy zsineget felébe hajtottak s az megmutatta a súlypont
helyét. A nádszálakat és a tollakat örökös bolyongásaik közepette
folyton gyűjtötték, hisz a találatkor a vessző rendesen, szálkásan
szanaszét robbant. Íjat jól záró puzdrában tartottak nyugodtan,
nyilakat tegezben. Felajzott íjat el sosem raktak. Íjak
legveszélyesebb ellensége a víz volt. A víz nem csak folyók, vagy
esőknek vize, a hajnali harmat is veszélyes lágyító. Ezért attól
mindig nagy gondossággal igyekeztek megvédeni. Jász íjánál, csak
ha lovát tartotta többre. Lovuk mindig volt számos, de minden
lovas menetben két lóval járt kelt. Egyik volt a málhás, lovasa amúgy nem sok- holmijával, másik a hátas, ki ha megfáradt
cserélték málhással. Miért voltak úgy összenőve jászok, de más
pusztai nomádok is lovukkal? Egész életük vándorlással telt.
Nagy távolságokat jártak be, úttalan utakon. A keleti rét-ligetes
puszták, sík vidékén lóhátról messzebbre elláttak, ügyelve
veszélyt vagy éppen barátot. Mint természettel összeforrt népek
kevés meglepetést értek, mert mindenre mi körülöttük élt és
229

mozgott reá voltak hangolódva. Szárnysuhogásból tudták az míly
madár, de azt is, hogy hím az vagy tojó, tanonc, vagy agg
szárnyaló. Szaglásuk a ragadozókéval vetélkedett. A pusztán
százféle fű, gyom, kóró és bokor, zsombék, nádas, vizenyős, ér és
patak. A rét napkeltekor szinte mindig ugyancsak harmatos, eső
után vizes, nemegyszer sár s dagonya. Télen magas hó, jeges
alattom. Íly talajon, ilyen aljzaton ahhoz szokott hű patásaik
tettek végtelen szolgálatot. Lovuk zömök, nemigen magas, nem
épen mutatós, csapzott, kócos szőrrel, de kedves arccal.
Tekintetük leginkább a szürke marhák okos, bájos, ártatlan
nézését idézi. Kitartásuk végtelen. Kiválóan úsztak. Csak az igen
erős sodrású, széles folyókat kerülték addig, míg csendesebb
gázlót nem találtak. Ha gázló nem is, de nyugodt volt víznek árja,
azon jó lovaik gond nélkül úsztak át. Jász lovára kezet sosem
emelt. Az értetlen jószág maradt szabad kóborló, ha akart
körülöttük, ha nem hát legyen arszlán (oroszlán) martaléka. Az
időkben nem csak farkasok, sakálok, de oroszlánok is éltek a
Turáni síkságon. Mivel ős jászoknak sosem volt sürgetős, így
vágtában lovuk nem volt ép erős. Vizük mindig akadt, de a
legelés csak tavasztól őszig volt korláttalan. A tél kemény és
nehéz volt embernek, lónak. Őszre jól fölhizlalták lovaikat és a
szemre gyengébbeket, ami tavaszig kétes, hogy kibírja, levágták.
Bár mindig volt körülöttük számos állat, nagy mesterei voltak a
hústartósításnak. Így a levágott lovak húsának nagyrészét
leszárították. A húst nagyobb darabokban addig főzték, míg le
nem vált az inas csontokról. Akkor az izomrostokat lefejtették,
kihűtötték, földarabolva megszárították. Teljes kiszáradás után
porrá őrölték. Hónapokig elállt s mikor el akarták fogyasztani,
akkor a rendesen nyír-, kabaktök-, vagy más növényi edénybe,
tüzesített kővel vizet forrósítottak és abba keverték a húsport,
gyakorta hozzá durvára őrölt teljes gabonát. Az ilyen húsos
kásával jól viseltek bármi viszontagságot. Ízlelésük kifinomult.
Külön-külön érezték minden étek édesét, sóját. Nem éltek a
három fehér méreggel: tisztított liszt, cukor, só. Az ős jászok
nagyobbrészt a gondolkodó emberfajhoz tartoztak, de részben az
uralkodó, harcos jegyeknek is birtokosai voltak. A gondolkodó
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emberfaj nem fogyaszt húst, míg a harcosok húsevők.
Általánosan a maguk tenyésztette jószágok húsát fogyasztották.
Lóét, marháét, birkáét. A sertést nem tartották, nem
fogyasztották. A disznó az egyik legtisztátalanabb állat, aki annak
húsát fogyasztja diszóvá válik -tartották- de nézzünk csak körül
manapság! Ritka volt a vadászat, halászat. A hagyományos
értelemben vadon élő állatok független, szabad lények, köztük
ragadozók és zsákmányállatok a természet rendje szerint. Mivel
az emberi faj nem ragadozó, ezért nekik nincs közük ezekhez a
lényekhez azon túl, hogy természet adta társaik. A vadászat
általánosan a szükséges szőrme és prém megszerzését célozta.
Természetesen a nomád népek legtöbbször minden útjukba eső,
fogyasztható dolgot szájukba raktak, de a tudatos létet élő ős
jászok, táplálkozása is tudatos volt. Ők is tudták: „amit eszel,
azzá leszel”. Igyekeztek mennél több gabonát, ha lehetett friss
növényi terméseket, gyümölcsöket, mézet fogyasztani. Gombát
sosem. Aki Napnak nem barátja, az az alantasoké.
Miért jobb az örökös vándorlás letelepedésnél?
Mai eszünkkel, csekélyke hitünkkel, meg nem valósított
ismereteinkkel alig ha értjük meg. Az ős jászok tudása a
Legfelsőbb kinyilatkoztatásából táplálkozott, de ez a bölcsesség
nem kérkedő elmefuttatás, hanem hitt, élt, tiszta megvalósítás
volt. Ezért is volt nyelvük oly egyszerű. Kevés beszédűek, tömör
gondolatúak voltak. A cifraságot nem csak életükben,
viseletükben, szokásaikban, de nyelvükben is kerülték. Nem
folytattak fennkölt eszmefuttatásokat, vitáik, nézetkülönbségeik
alig ha voltak. Ismereteik, tudásuk ma sem titkos -bár nemigen
ismerik- csak a lét, ahogy ember éli az életét, az mi a romlás
biztos útja! Jászok ezt jól tudják ezredévek óta, de azt is megértik,
nem tehetnek róla, sem ellene. Amíg csak lehetett járták a
pusztákat, éltek a MINDEN-el örök barátságban, egyként, sosem
perlekedve. Elfogadták sorsuk, így élték világuk, de búsak sosem
voltak. Mi létfenntartáshoz kell, az ó régi pusztában minden
megvolt. Legfőképp csekély emberlétszám. Mindenkinek volt
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helye sokáig. Nem tréfa, hogy értelem, mi földi lényeknek kijutott
örökkön állandó, s amint sokasodik az értelmet leginkább
birtokló ember, úgy válik egyre alantasabbá, szellemben
kevesebbé az emberiség. Azok a népek és nemzetek, akik
magukat testükkel azonosították, kiket ajzott vágy élvezetre,
hatalomra, birtoklásra, azok testüket kényeztetve addig
marakodtak, míg erősebben vágyó gyengébbet le nem gyűrte,
magának alá nem vetette. Mivel magát hitte önmagának, lél-ről
már nem is tudott, önvéreit jogos utódjának vélve a
csillapíthatatlan kéjvágy folytán elszaporodott. Ahogy szűkült a
tér, amint fogyott a rét, kerültek közelebb egymáshoz, lett
állandó nézeteltérés. Egyszer egy bölcs tanítót tanítványai kértek,
hogy mutasson nekik egy biztos pontot, mihez hitüket,
értelmüket, egész életüket szilárdan lehorgonyozhatják. A mester
botját az égnek szegezte. A bot vége mindnek más és más pontot
mutatott.
Mindenki más.
Az írott emberi gondolatok elrejtésére mindenféle furfangos,
titkos módokat, jeleket, megfejthetetlen rejtelmeket fundáltak ki,
holott gyakorta a gondolatsor formája, a közlés tárgy- és
tényszerűsége, módja elégséges ahhoz, hogy akár évtizedekig
senki el ne olvassa.
Nézzünk körül; mit olvasnak ma, akik ha olvasnak! Nem kell
tartani attól, hogy a nagy „titkokat” fölfedik.
A titkos írás másik módozata, amikor csak mélyértelmű szavak
sorakoznak, legtöbbször megmagyarázhatatlan gyökökként (szutra) beavatatlannak megfejthetetlen tartalommal.
Eképszerűen beszéltek az ős jászok. Nem ismertek egyes szám
első személyt. Ilyen formán:
- Idő Úr hogy van? – kérdi egyik jász a másikat.
- Az Idő Úr haragos. – szólt a válasz.
Mindez annyit jelentett, hogy az időjárási viszonyok kellemetlenebbek lesznek. Hogy milyenek? Nem kell részletezni, hisz a
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pusztai nomád, tűr bármíly viszontagságot. Ha egymás felöl
érdeklődtek?
- As vitéz, hogy van? – így a kérdés.
- As vitéz jól van. – hangzott As válasza.
Magukat, Atyjuktól kapott nevükkel határozták meg, de életük
során nemegyszer változó, ragadványneveket is kaptak. E
ragadványnevek; készségek, tulajdonságok, erősségek, sajátos
szokások jelölései. Voltak/vannak gyermekded gondolatok,
melyek oly egyszerűek, oly ártatlanok, mint a legtisztább
gyermek. Ezeket „épeszű” felnőtt csak ha megmosolyogja, de
ésszel föl nem foghatja. Tehát ki így szól, épúgy titkosan beszél.
A vándorlás -a természet adta- örök változás. A világ s a lét
természete a mozgás, a megállás halál, végső pusztulás.
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MINDEN

Első tudnivaló
A MINDEN mindenben benne van, mindent áthat,
miközben minden a MINDEN-ben nyugszik.
A MINDEN-től semmi nem független,
még a semmi is a MINDEN része.
A MINDEN önmagában teljes, nincs ideje, tere és vágya,
nincs kezdete, vége, nincs terve és nincs neki iránya.
A MINDEN nélkül, minden értelmetlen.
Második tudnivaló
A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, hisz mindennek része,
miközben minden Őbenne van, s mindennek figyelője,
mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője.
Szétterjeszti Önnön magát, Önmagán belül;
időben, térben és létben,
szét a végtelenben, mi csak Őbenne véges.
MINDEN mindennek és Önmagának oka,
áthat mozgót, mozdulatlant, érzetet, vágyakat.
Harmadik tudnivaló
Megosztja Önmagát, teremtve Magában
-részben az egész- önös tereket.
Alkot szabályokat, súg a térbe rezgést, levegőt, földet és vizeket.
Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s
hagyja is vétkezni e teljes részeket.
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Negyedik tudnivaló
A MINDEN korláttalan, semmiben felül nem múlható,
mi őt meghaladná, magát a MINDEN-t zárná ki, mint valót.
Meghalad mindenben mindent és mindenkit,
ezért jóban rosszban, nemesben galádban;
jobb egyedül csak Őt tisztelni.
Képzelettel bíró lényei teremthetnek maguknak neveket, képeket
kedvükre, de a képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el.
A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel,
azt szolgálja, isteníti, hívja segítségül amikor baj érte.
Ötödik tudnivaló
A MINDEN-en belül minden meglelhető,
terek, személyek, rezgések és képek,
képzetek, energiák, szelek, zűrzavar, béke,
csend és félelem, mind megfér egy helyen.
Vannak sosem múlók, vannak kelők-nyugvók,
megnyilvánultak és sohasem láthatók.
Ami változatlan, azt változó fel nem fogja.
Ami változik az születik, majd elhal,
míg él növekszik, gyengélkedik, tanul s kezdi újra.

235

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.
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Vándor
avagy a világgá ment fiú meséje
A tűz mellett izzó arccal és didergő háttal ültek az úton lévők. Itt
volt az esti beszélgetés ideje. A legidősebb szólt:
- Nem tudom lesz e még utam, érzem erőm fogytán, de mielőtt
megválok tőletek had mondjam el a világgá ment fiú történetét.
Még fiatal utazó voltam, vittem-hoztam árúim. Egyszer
napnyugatról hazafelé a pusztában, egy mozdulatlan embert
láttam meg messziről. Majd minden hosszú út során lát az ember
elhullott jószágot, letisztított csontvázakat, vagy egyszer-egyszer
elesett, leölt utazót. Nekem ez volt az első porban talált
emberem. A miénktől eltérő, szakadt, sokszor átizzadt, poros
ruhában, kopott bőrsaruban volt, láthatóan fiatal, nap cserzette
bőrű és igen-igen sovány. Hosszú, hullámos, napszítta, csapzott
haja teljesen betakarta az arcát. Lassan, csendesen lélegzett.
Hátára fordítottam és lesimítottam arcáról megtapadt hajszálait.
Keskeny, okos, fínom arcú, vékony, nagyorrú, épp hogy serkenő
arcszőrzetű legény volt. Szemét akkor sem nyitotta ki, mikor
bevizeztem mélyen kirepedezett, cserepes ajkait. Gyengén, de élt.
Kétnap járásra voltunk még a falunktól, így hát feltettük az egyik
kocsira, ne maradjon martalékul, bár vizes tömlője és kicsiny
zsákja üres volt. Út közben magához tért, lassacskán ivott, pár
falatot evett, hallgatott és keveset mozgott, csak szeme villogott
és cikázott szüntelen. Valami mozgott benne, de tenni semmit
nem tett, elfogadta amit kapott. Tekintetével megköszönte, hogy
kocsin mehet.
Otthon a ház asszonynépei állott vízzel lemosták arcát és
fedetlen karját, lábait. Még friss, lassú mozgású öreganyám -aki
apám nagyanyja volt, de csak öreganyámnak hívtuk- a tapasztott
tornác árnyékos földjére kuporodva, ölébe vette a fiú lábait és
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bőven beolajozva átvizsgálta, átmasszírozta a talpait. - Semmi
baja, csak megfáradt. -mondta a tudós asszony- Megmarad, de
kinek?- fejezte be kurtán és többet nem szólt. Határozott,
kemény, konok asszony volt, aki tudta, hogy tud, de azt is, hogy
csak asszony. Viselte. Egy-egy határozott mozdulata, szeme
villanása, megmondta mit akar. A fiú levette ruháját, csak
idegenül kötött ágyékkötője maradt. Így jött a teljes masszírozás.
Öreganyám finom kezű volt és erőteljes. Sugárzott mérhetetlen
belső ereje. Tudott gyógyítani, ismerte a füveket, szereket,
módokat. Inkább csak tűrt mindent és mindenkit, de nem
szeretett. Mindig bánta, hogy nem lépett be a dédapámat
elhamvasztó tűzbe, azonban tartotta magát, ahogy kell. Fiatal
volt még mikor férje meghalt. Csak egy leánya volt, apám
későbbi anyja. Apai nagyanyámat volt ura öccsének második
feleségeként nevelte fel tisztességben. Azt is mondhatnám, hogy
a legokosabb volt a családban, vagy az is volt, hisz sosem
mondta, sosem mutatta, csak tudtuk. Tette a dolgát mi
megszokottan része volt. Hajnalban elment nálánál fiatalabb
mesteréhez a hajnali áldozatra. Mindig vitt egy szál virágot,
leveles ágat, magot, vagy gyümölcsöt, mindig csak egyet, majd
folyamatosan mormolta a mesterétől kapott maga imáját. Már
senkit nem zavart a lágy monoton zummogás.
Mikor befejezte a kezelést, mélyen a fiú szemébe nézett és
mintha végig futott volna rajta valami hidegrázás, vagy ilyesmi.
Akkor láttam először és utoljára, hogy mosolyra húzódik
ezerbarázdált, sötét arca. - Holnap velem jössz a mesteremhezmondta, csak úgy, nem parancsolóan, csak úgy ki volt az
mondva és mindenki tudta, hogy az úgy is kell legyen. A fiú is
tudta, ha a szót nem is értette. Öreganyámmal nem lehetett
vitatkozni. Sosem vitatkozott. Hallgatott, vagy csak kurtán szólt.
Már nem is kérdezett. Mesterétől sem, csak vele volt minden
reggel, meg ha tehette. Csak az ünnepeket, a sokaságot nem
szerette, azt mindig kerülte.
Másnap úgy is lett. Öreganyámmal korán elmentek. Lassú
könnyű léptei voltak, az apró meggörnyedt, andalgó járású
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öregasszonnyal pont jól tudtak haladni, csak míg a fiú egyet
lépett, addig az asszony kettőt. Hozzánk képest hosszú volt a fiú,
de azért nem túl magas. Hosszúságát vékonysága fokozta az
égig. Látszott, hogy már jól van. Egymás mellett mentek,
mindketten előre szegezték tekintetüket. Érdekes látvány volt.
Ma sem tudom mi, de valami olyan hatalmas erő jött felőlük,
amit sosem éreztem mással. Szerintem öreganyám megkedvelte,
talán meg is szerette a fiút. Akkor is, ha azt mondtam, hogy
senkit nem szeretett, miként mindent és mindenkit, egyformán.
Sokkal később mesélte el a fiú, hogy is volt a hajnali zarándoklat.
Öreganyám mestere a falun kívül lakott egy kis kunyhóban. Ha
dédanyám egykedvű volt, akkor mesterét akár mogorvának is
mondhatnám, pedig sugárzott felőle, belőle valami
megmagyarázhatatlan végtelen tisztaság és jóság. A jónak nem
kell hangosnak lennie, a tisztának nem kell pompáznia, mégis az.
Fiatalabb volt öreganyámnál, de így is megélt vagy tizenegyszer
hét nyarat. Kevéscselekedetű ember volt, végtelen tudással.
Keveset mozgott, keveset evett. Napjában egy-egy nagyobb sétát
tett a reggeli áldozat után, enni pedig inkább csak nyerset evett.
Friss gyümölcsöt, ha volt, ha nem aszaltat, szárítottat, gabona és
olajos magokat megtörve, és csak tiszta vizet ivott, még a tejet is
elhagyta. Emberkerülő volt. Szóba csak akkor állt, ha
megkeresték, vagy ha kérdezték. Na öreganyámmal jó társaság
voltak, mert egyet sem szóltak.
Úgy mondta a fiú később, mikor már jól szót értettünk, hogy a
Mata -a falubeliek után így hívta öreganyámat- amint a falun
kívül ért lehajtotta a fejét, csak a lába elé nézett, még egy kicsit
visszafogott amúgy sem sebes menéséből és ahogy szokott,
zummogott. Alaposan kitaposott ösvényen haladtak, nem
messzire a kunyhóig. Pár lépésre a kis laktól megálltak. Mata leült
a fűbe, intett a fiúnak, hát az is. Kis időn belül még ketten jöttek,
külön-külön, mindketten idősebb férfiak. Azok is leültek, tőlük
pár lépésre. Mikor a kunyhóból kilépett egy alacsony, inkább
zömök, de nem testes alak, a két férfi hasra feküdt, kinyújtott
kezüket fejük felett összetették kinyújtott összezárt újakkal és
lábukat is szorosan összeszorították. Eldőltek, mint a bot, de
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korukhoz illő méltósággal. Mata négykézlábra emelkedett
ültéből, térdelt, könyökre hajolt és homlokát a földhöz nyomta.
A fiú előbb tanácstalan volt, majd szinte természetesen ültéből
előrehajolt és ő is megérintette a földet homlokával. Érezte, hogy
ez jó - mondta később. Valami természetes alázat van benne.
Náluk, ahol élt ilyen szokás nem járta. Bár mikor papokat
szenteltek, azok is botként dőltek az oltár elé, de aztán később
már ők sem.
A fiúnak idegen volt a reggeli áldozat, de úgy mondta, érezte
meghitt bensőségességét. A szavakat nem értette, de szerinte a
többiek is csak tudták azokat és értelmüket, oly csendes volt
minden. A mester kunyhójában egy kicsiny oltár állt, ott
mutatott be áldozatot ülve, mögötte a két férfi a földön, Mata az
ajtón kívülről figyelt. A közös ima végén a mester és a két férfi
sétára indult, öreganyám és a fiú egy-két lépéssel lemaradva. Mire
visszatértek a kunyhóhoz már alaposan feljött a nap és a két férfi
elköszönt, megint földre dőlt botként. Mata valamit röviden
mondott a mesternek, az rámosolyodott a fiúra. A kunyhón
kívül, a fűben ültek le. Az öreg összezárta két kezét és azokat
kicsit megemelve, inkább fejét lehajtva hüvelyk újait homlokával
megérintve hajolt meg a fiúnak. A fiú elpirult. Nem értette ezt az
alázatot egy jött-ment senkivel szemben. Majd valahogy sután
utánozta az öreget, aki újra elmosolyodott.
Pár szót váltott a mester öreganyámmal majd elköszöntek, de a
fiú ezután mindennapos vendég volt a hajnali áldozatnál. Úgy
jártak öreganyámmal együtt reggelente az áhítatra, mintha mindig
ezt tette volna.
Sok idő telt el. Hónapok, évek. A fiú segítőkész volt, ügyesen
bánt a fával, fának szerszámaival, de látszott, hogy nem kézi
dologra termett. Inas, hosszú újai voltak, és tenyere sem lett
sosem kérges. Kevésbeszédű, de fürkész tekintetű, értelmes
ember volt. Én magam nem igen beszélek idegen nyelveken, így
csak annyit tudtam meg tőle akkoriban, hogy világgá ment
otthonról, de miért, azt csak sok idő múltán mesélte el. Kárt
nem tett, hasznot nem hozott, megtűrtük. Amit elfogyasztott,
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azt megdolgozta és csak figyelt. Egyre többször elsétált a faluban
és a közeli környéken. Szeretett egyedül lenni. A falubeliek is
megszokták, hisz kedves, nyílt tekintetű volt. Úgy elmerengő,
szomorú arca, mindig kedves mosolyra húzódott, ha valaki
ránézett, vagy szólt hozzá. Látszott, hogy a tekinteteket és a
szavakat lesi.
Könnyen és gyorsan tanult. Előbb szavakat, majd mikor már
elég jól megértette magát, megtudtam, hogy gyakorta kérdezett a
mestertől. Nem volt sokbeszédű, de mindig csak a tudás
érdekelte. Egyre több időt töltött a reggeli látogatással, később
öreganyám már régen hazatért, mikor a fiú még mindig elmaradt.
Kérdeztem az öreg szülét miért maradozik el olyan sokat a fiú,
mire annyit mondott; - Minden érdekli, de még sokat kell neki
tanulni.
Nem mintha hiányoltam volna, hisz ami feladata akadt, azt
mindig tisztességgel megtette. Kérni szinte sosem kért. Magától
nem beszélt, inkább csak kérdezett, sokáig semmit nem tudtunk
róla.
Egyszer eltűnt. Kérdeztem öreganyámat; - Hová lett a fiú?
- Elment megnyugodni.
- Miért? -kérdeztem tovább.
- A Mester elküldte magától. Amíg nincs benne elég alázat, amíg
nincs benne elég türelem, amíg mindig csak vitázni akar, addig
ne menjen hozzá. A Mesterem nem akar se tőle, sem mástól
semmit. Ha a fiú akar valamit, akkor azt akarja komolyan, vagy
sehogy -lett egyre beszédesebb a szófukar asszony- Hiányzik
belőle a türelem, de hát fiatal -mondta olyan megbocsátóan,
ahogy csak anya szokott gyermekéről beszélni, szerintem fiaként
szerette, hisz neki csak egy leánya volt- Menjen el hallgatni. Nem
tud olyan keveset beszélni, ami sok ne volna. A csend a Minden
szava, minden más zaj csak az anyagvilág káprázata.
A Mesterem nem kérdezett tőle semmit. Én kérdeztem, hogy
honnan jött és miért, kinek a fia? Ő meg elmondta, hogy
hazájából napkeletnek indult, mert úgy tudta, hogy ahonnan a
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fény, a Nap jő, onnan jön az igaz tudás és a bölcsesség. Az ő
hazájában nagyon sok a tudatlanság, nagyon sok a viszály, és
idegen zsarnokság alatt élnek. Azt is elmondta, hogy azért indult
világgá, mert megtudta, hogy ácsmester apja csak nevelője, aki
anyját megesett leányként vette oltalomba. Azt suttogták, hogy
szeplőtelennek tartott édes-anyját zsarnokaik egyik katonatisztje
elcsábította, házasságot, polgárságot ígérve neki teherbe ejtette,
majd ellökte. Nem tudja ki volt az apja. Nem tudja kinek a vére
hajtja egyre. Azért szaladt a világba, mert ő nem ácsmester, neki
más a küldetése, de tudja, hogy még tanulnia kell. Otthon a
tanítóitól csak olyan tudást tanulhat, ami nem nyugtatja meg
háborgó elméjét. Segíteni akar népén, de úgy ahogy ott tanítják
nem lehet.
A Mesterem azt mondta neki; - Mindnyájunknak küldetése van,
amit a sors és titkos benső vágyunk vezérel. A Minden
önmagában teljes, neki semmire nincs szüksége, nekünk van
szükségünk Őreá. Ő megengedi, hogy vágyunkat éljük meg. Ha
népeket akarunk felrázni, akkor az a sorsunk, ha vértanúsággal,
akkor úgy, ha megvilágosodni akarunk, akkor azt tehetjük és így
tovább, de mindenkinek a maga útját kell bejárnia. Ha az ő útja a
tudás megszerzése, akkor tanuljon és ne vitatkozzon. A vita csak
újabb és újabb ellentéteket, sérelmeket, értetlenséget okoz. A
vége csak olyan megegyezés lehet, amiben mindenkinek
engednie kell és akkor meg senkinek nincs igaza.
Öreganyám szinte nekihevült. - Elmegyek, megkeresem -szólt és
kérdést nem várva elindult, ki tudja merre.
Tudtam akkor is, hogy nem a fiú izgatta, hanem úgy fölkavarta
saját sok, elfojtott, megéletlen benső vágya, hogy neki is világgá
kellett mennie.
Több nap is eltelt mire visszajöttek, de megjöttek. A fiú
elmondta, hogy neki tovább kell mennie. Öreganyám mestere azt
javasolta neki, hogy folytasson olyan tanulmányokat, melyek
segítik majd küldetésének végrehajtásában. A Mindent tartsa
figyelme középpontjában, tisztítsa folyamatosan testét és
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gondolatait. Amint tisztul, megérzi, meglátja, hogy benső tudása
felszínre kerül, ami segítségére lesz, hogy békéjét meglelje. Nem
részletezte, mi a küldetése és milyen tanulmányokat kell
folytasson, csak sok évvel később, mikor szülőföldjére
visszaindulva betért hozzánk mondta el, hogy különleges
adottságait fejlesztve megtanult olyan gyakorlatokat, melyek
elméje kivetüléseinek és teste viselkedésének tudatos irányítására
szolgálnak. Teljesen ura testének. Ha kell, nem érez fájdalmat,
sem nélkülözést. Képes akár tetszhalál állapotába is jutni és adott
időben újra életet mutatni. Képessé vált mindenféle betegség
gyógyítására, leprást megtisztítani, vakot látóvá tenni, bénát járni
segíteni, vagy akár tetszhalottat újraéleszteni. Mindezt a beteg,
belső vezérlő erőinek megmozdításával és nem a szokásos
gyógyfüvekkel, masszázzsal, vagy más orvosi gyakorlatokkal.
Képes volt olyan látszatot kelteni hamis képzet keltésével, amitől
bármekkora tömeggel elhitetheti, hogy víz helyett bort isznak,
vagy akár egy halból és egy cipóból százakat jóllakás érzetével
ámítani. El tudott emelkedni a földtől, libbenve víz felett.
Tehetett bármit.
Nem értettem mire jó mindez, hisz mikor megismertük csendes,
tudakozódó ifjú volt, de semmiképp nem mutatott érdeklődést
misztikus jóga iránt. Azt válaszolta, hogy küldetését úgy tudja
beteljesíteni, ha segít földijein és ahhoz csodákat kell láttasson.
Kedvesen búcsúzott és csak annyit mondott: - Nem köszönök
meg semmit, ha bevégeztem visszajövök -majd öreganyámhoz
fordult- várj meg drága Mata!
Mire visszatért öreganyám már eltávozott. Halála előtt mondta
el, hogy mindig szeretett volna egy fiút, de neki csak leánya
lehetett. Igazán jó ember volt, de a régmúlt vétkeit, a sok
elhibázott életet, sok-sok lemondás és odaadás képes csak
feledtetni. Tudta, hogy még sok élet vár reá.
- Pihenjünk most már, közel a virradat és tovább kell indulnunk
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-szólt az öreg kalmár és dobott még pár vastagabb ágat a dúsan
izzó parázsra.
- És ha nem jössz velünk többet, ki fejezi be a mesét? -bíztatták
társai.
Sok éve annak, hogy a vándor visszament szülőföldjére, de csak
pár évet volt távol. Mikor újra betért, úgy ült le a tornácon, mint
aki sosem kelt útra. Látszott, hogy megrágta az idő. Nem annak
hossza, hanem a súlya. Amint ültében keresztbe font sarus lábai
kitűntek hosszú ruhája alól, és kezeit ölébe ejtette, nagy átütött
sebek hegei látszottak mindkét csuklóján és lábfejein.
Nem kérdeztük és jó ideig nem is mesélt semmiről. Azt mondta,
hogy megérezte amikor Mata elhagyta testét, azt is mondta;
visszatarthatta volna, de Mata menni akart, mennie kellett.
Az itteni emberek mások, mint honfitársai. Az itteniek tisztelik a
sorsot, belátják a beláthatatlant is, és békével viselnek jót s
rosszat. Az ő földijei haszonelvűek. Isteneiket is csak
viszonossági alapon imádják. Az életről nem is beszélve. Minden
szabályrendszerük az adok-kapokról szól, ami nem az itt
gyakorolt karma törvénye. Ott olyan szigorú, át- és beláthatatlan
szabályrendszer szerint akarnak élni, amit csak sorozatos
csalások árán képes, színleg követni az ember.
Elmondta, hogy amit tehetett, azt megtette. Úgy érzi küldetését
beteljesítette, a többi hívein múlik. Saját életét áldozta föl, hogy
fölrázza az embereket, de tudja; csak a hamisság fog burjánzani.
A hagyományos tanításokat végző papság olyan gúzsban tartja a
híveket, melybe csak megrokkanni, de felszabadulni nem lehet.
Az emberek maguk pedig, semmin nem akarnak változtatni. A
megszokás és a hagyomány az úr, vágyaik korbácsolta
tévelygéseikben.
Megtanulta ittjártakor a „varázslatokat” de az igazából senkinek
nincs javára. Elkábítja a népeket, de haszontalan. Ezt sajnos meg
kellett tapasztalnia. Hiába mondta el neki Mata mestere az igaz
tudást, annak gyakorlatát, ő csak vitázott. Meg kellett látnia, hogy
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népe reménytelen. Azért tért vissza, hogy a sors úgy teljesedjen
be, ahogy a Minden elrendezte.
Mikor sebei felöl érdeklődtem, röviden csak annyit mondott,
hogy kereszt-halállal kellett elmúlnia, hogy akinek szíve van
belássa; tovább így nem mehet. Beszélt szenvedtetéséről, melyet
elfogadott, de a többség csak kigúnyolta, megvetette. Kínzói
végtelen buzgalommal igyekeztek sanyargatásában, miközben
egykedvű érzéketlenségét folyamatos kihívásnak vették. Nem
értették hallgatagságát. Szabályozott elmével, az itt tanult jógagyakorlatokkal elérte, hogy szenvtelenül viselte hányatottságát.
Mikor lefogták, vallatói istenkáromlással és más hangulatkeltéssel
vádolták. Szemére vetették, hogy az Atya fiának tartotta magát,
hisz csak annyit mondott, hogy - „gyermeke vagyok az Atyának,
miként minden élő”. Nem értenek azok semmit a Mindenről.
Bemutatta népének azon kedvtelését, amivel mindnyájuk vétkét
magára vállalva, elvégezte önpusztító áldozatát. Csak úgy
mondják azóta is, hogy passió, furcsa kedvtelés. Van, ki elvonul,
van ki misztikus gyakorlatokat és varázslatokat követ, megint
mások a szentírásoknak áldozzák idejüket, sokan pénznek,
kéjnek, hatalomnak hódolnak. A vándor önfeláldozással próbált
segíteni -hasztalan.
Mikor keresztre feszítették, többen éljeneztek a tudatlan
csőcselék közül, mint kik könnyeztek. Két bűnözővel együtt
állították keresztjüket a nép elé. Utolsó sóhaja, midőn lélegzetét
leállította, az volt; „- Atyám, mért hagynál el engem ?!” A
Mindenben való hittel hagyta el testét és csak kívülről szemlélte,
amint pribékeik, kegyességből eltörték a megfeszítettek lábát. Így
a megrogyott test hamar kimúlik. Test megfeszül, tüdő elszorul,
s a lég csak kifele árad. Az ő lábainak eltöretése előtt
lándzsaheggyel nézték meg él-e, de a léleknélküli test már nem
mutatott életjeleket.
Testét sírkamrába tették, de harmadnapra hívei kilopták és egy
pusztai remete szerzetesrend, oltalmára bízták. Itt jutott vissza
testébe a lél.
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Belátta; a világnak nincs segítség! Az isteni akarat, visszafordíthatatlan romlását rendelte. Megértette Mata mesterének tanítását.
Hogy teste felépült, keletnek indult. Láthatta még elesett,
tanácstalan tanítványait, akiknek örök sorsa a tépelődés marad, a
remény, hogy mesterük feltámadt s kellő időben majd megváltásukra siet. Nem értették meg, hogy a lényeg a szívünkben
lakozik, azt kell megszabadítani világi hóbortjainktól, ragaszkodásainktól. A vándor szeretet-tanítását is csak isteni-, felebaráti-, családi-, szeretői szeretetre fordították, nem tudva, hogy
minden kapcsolat, kötődés és minden kötődés fék a felszabadulásban.
Vándor szerzetes lett, míg testén nem fogott a kor. Jártában
keltében szigorúan betartotta a tanácsot, hogy csak akkor
beszéljen, ha kérdezik. Híre, neve nem volt, hisz utolsó
becsvágyáról, a hírnév iránti vonzódásról is letett. Gyakorta
mondta, hogy igaz szabadságot a kötődésektől való megszabadulás adhat. Már amikor visszatért szülőföldjére, mentes
volt a kéj-, a mámor-, a vagyon-, a hatalom- iránti vonzalomtól,
de a tudás megmutatásának becsvágya még tüzelte. Azt remélte,
sorsfordító tud lenni honfitársainak. Egész otthon tartózkodása
alatt a szeretetről prédikált, de hogy mi a szeretet azt nem tudta
megértetni.
Pár nap után tovább ment kelet felé. Sosem láttuk többet.
Mesélték, hogy járt kelt az országban egy idegen vándorszerzetes, aki hallgatag, kedves mosolyú, de egyik rendnél sem
telepedett meg. Talán a hegyekbe vonult teste végleges
elhagyására, ki tudja?
Kalmártársaink nyugati útjaikról hoztak hírt, hogy a megfeszített
isten-fia követői sok zavargás, bántás és megbántás szenvedői
lettek, de a reményük, hogy újra eljő, megmaradt örökre.
- Most már tényleg szunnyadjunk el, mert a tűz elpislant, a
csillagok hajnal felé fordultak, s ha kivirrad, menni kell.
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Gyöngy és gyémánt
Puszta rétben él a béke, házak között zsong a nép. Lelki ember
ki-ki szökken, tekintete égre néz. Túl a lápon, künn a végen rég
lemondott Mester él, kutató fi környékezi: - Tudását hogy
vehetné?
Alázatos ifjú lélek tanítóját kérdezi: - Disznók közé -mond
Mesterem- gyöngyöt ember vetheti?
- Vedd csak sorra mi az igaz; gyöngy, fagyöngy, vagy gyémánt-e?
Utóbb járjon elméd azon mit vetsz disznók elébe.
- Van gyöngy ami csillog ragyog, sorfonata pompaszép, értéke
van színleg annak, messze vele ne menjél!
- Van gyöngy amit igaznak vélsz, úgy is hívnak mégis ál, hogy is
lesz ő gondold végig kagyló közé szutyok száll. Se le nyelni, se
emésztni szegény kagyló nem képes, így hát fedi lassan szépen,
gyöngyöt épít testében. Kívülről igaznak híjják, bévül tudjuk nem
való, mégis aki nyakba teszi páváskodik mint a hó. Fénylik egyre,
sokra tartják szutykot fedő gyöngyházfényt, elég is az annak aki
nem méri föl értékét.
- Ám a gyémánt merő Nap-fény, legfőbb tudás szénben él, hegylánc súlya sűrítette, mindent vágó tömeggé.
- Most nézzük meg disznó előtt melyik milyen sorsra jut, akkor
tudod megérteni mi mit takar, mi mit tud. Csecse-becse fagyöngyfűzért disznók eszik trágya az, igaz-gyöngyöt széttapossák
fényevesztett szutyokmag. Ám a gyémánt bárhol is van, disznók
előtt, föld alatt, taposhatják befödhetik sziklaszilárdnak marad.
Ne aggódj hát disznók felől, kárt csak abban tehetnek, ami múló,
gyönge szutyok, nem bír örök értékkel. Gyémántot ha hányják
vetik, ütik vágják egyre megy, egyre ragyog, jobban csillan Nap
Urunknak elméje.
- Ami égi, ami biztos, lehet fedni is akár, ha fölbukkan, ha
míveled szerte foszlik félhomály.
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HUN IMÁDSÁG

Jász ima
MINDEN a mindenben
Tebenned nyugodunk
néven nem szólítunk
mind a szolgád vagyunk

MIATYÁNK, ISTENÜNK,
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

gondjaink mitőlünk
Tetőled a jóság
melyikünk miként vét
akként éli sorsát

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

vezérlő eszményünk
szolgálat Tenéked
tisztaság becsület
jászoknak erénye

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

mindenben a MINDEN
Te vagy mindörökken
soha nem lépheten
senki öröködben

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

MINDEN = Isten
(akár be is helyettesíthető)

Kr.u. 410-460 keletkezett.
Hun ezüstveretes szíjvégen
rovásírással írva.
Kijevi Nemzeti Múzeumban van.
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” Jász ”
Magyar Adorján: Az Ősműveltség - című művében
Előre kell bocsátani a mű Szerkesztői által -tisztességgelleírt 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 ro-kontörzsre 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
ős-hazájául a Kárpát-medencét, annak is észak249

nyugati 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
tör-ténetéről, 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
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nyereség mellett, amit jelent, eltörpülnek
ezek a hibás részek, és remélhetően minden
olvasó a maga ré-széről hamar kiküszöböli
felfogásában őket. ...”
Magyar Adorján Bevezetője:
„...E művem először még egészen fiatalon, 25
éves koromban,1911-1912 években írtam volt meg
„Az ős-vallás”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.”
Az idézett fenntartások figyelembevételével, a továbbiakban
azon „Jász” vonatkozások kerülnek kiemelésre, majd
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részben kifejtésre, kiegészítésre, továbbgondolásra, melyek
tovább gazda-gíthatják a jász ősiséggel kapcsolatos, eddig
amúgy szűkszavú irodalmiságot.
Magunk részéről is inkább üdvözöljük Magyar Adorján –
vélhetően jószándékú- igyekezetét s okulásul, vagy
gondolat-ébresztőül fogadjuk megértéssel szavait, sem hogy
mint csupa értéktelenséget 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)
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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 állataik13 egyike volt az óriástermetű őskori egyik szarvasfaj, amely a mai
dámszarvashoz hasonlított és lapátos szarvai
voltak,színe fekete de fehér foltokkal tarTegyük 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 környeze tükben.
13
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kázva, ... A jászok szent állatai voltak a
halak általában is de különösen az óriási tokhal 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 polipféléknek14, 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 test-alkata miatt mint fekete
színe miatt is. A jászok fő kultuszszíne
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
A polipfélék erős kétkedést vetnek fel, de mivel nem kell M.A.-val vitázni tekintsük
fantázia-szüleménynek.
14
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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 15is, 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
Miként M.A. is megengedi magának a feltevéseket, mi sem mel-lőzhetjük 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. „nőelvűség” 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.
15
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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 hím-elviek 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 fekete-ruhás
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.
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A jászok szent növénye, amennyire meg tudám
állapítani, az alábbiak voltak: a jávorfa,...
mivel ágazása hármas, virágai pedig öt,
illetve fajta szerint, tíz szirmú, hímségi
jelkép volt,
Viszont nő-iségi jelképes növényük volt a
nemesgesz
-tenye,
amely
egyszerű
villásága
zású, igen tápláló termése ... E
fa tobozai, helyesebb nevükön
sünei, összegombolyodott 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.

257

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
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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
16
négy nyolcas számrendszer szerint számoltak
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 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 tör-vényesség 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/, más-részt a tekintélynek és a felsőbb hatalomnak való
16
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(egy, kettő, három, négy, négyenegy, négyenkettő stb.)

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.17
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 kö-rülötte 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 ta-pasztalat. A nő tudattalanjában ez a kép a Logót, vagyis az értelmet, az erőt
és autoritást jelképezi. Az értelem itt ismeretet, ítéletet és dön-tőképességet 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 struk-túrájában, 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 kö-telezi
/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/.
17 A jász kozmogóniában a Föld sosem volt lapos és a menny-bolt sem volt kupola.
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Mivel pedig a négynyolcas számrendszer szerint
számoltak, ennélfogva természetesen a csillagalakot is négyágúra ábrázolták (fönti
rajzon a), ellentétben a magyarokkal, akik öttizes 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 azután az élet-szikrákat vagy
erőnyszikrákat (avar szóval pirkákat, pirókat,
pirceket) az avarok olyan keresztecskékkel
jelképezték mint 7, a jászok olyanokkal mint.
8.18 A mértani pont kiterjedéstelen, tehát
anyagtalan és ennélfogva testnélküli, amiért

Az álló + egyfajta állandóság, stagnáló eszményképű, míg a dölt × egyfajta mozgás,
változás tudatú.
18
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is az erőnyszikra19 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 jelképezhették20, valamint a tűzszikrákat 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, izinknek
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
Az „életszikra” vagy „erőnyszikra” a jász világkép lél fogalmának felel meg. Mindenek
nem anyagi, anyagtalan lényegi lénye(i).
20 (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.
19
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(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 dámszarvasnál is valószínűleg közelebbi rokona a szintén
igen nagytermetű jávorszarvas. Nem meglepő-e
tehát, hogy e szarvas
magyar neve azonos a jávorfa nevével, holott,
amit ezt rajzaimról azonnal észre kell vennünk,a jávorfa lapijai és a jávor-szarvas
szarvlapátjai széle csipkézete tökéletesen azonos
vonalritmusú, amely vonalmenetet ott látjuk egyéb263

ként 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 vonal-ritmusában, 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 aceracero = jávorfa (ácer, ácsero) szó, amelynek
viszont sz-h hang-cserés (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 följegyezés, valamint ábrázolat is mara264

dott 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
maradtak21...
... 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)
népeknél22, akik a Napot is nőiségként fogták
21 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.)
22 A jász őstörténetben is volt(ak) idő(k) mikor egyfajta női „fel-sőbbség” 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
mat-riarchális 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 elren-dezések 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 család-modellek is átalakulhattak)
Nem kevés azok száma, akik időnként huzamos idejű (generációkon át-ívelő)
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.
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volt föl23 (német: die Sonne) egy nőnemű égi
Csodaszarvas is a hímneműnél nagyobb szerepet
játszott24, amely tulajdonképpen a regék „fehér
szarvas”ával volt azonos, vagyis a fehéren
fénylő Tejút költői megszemélyesítése: a
nőiség25 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 azonosul26), amelyeket némelyek
tévesen vélnek nyelvújítás-koriaknak, mivel e
komál régebbi irományokban is már előfordulnak
Az pedig kétségtelen hogy a csillagokkal, égő
gyertyákkal megjelenő, ragyogó Csodaszarvas,
Nem szabad elfeledkezni arról a védikus (tudás alapú) hagyományról, hogy a világban,
kifelé a család egyértelmű feje, képviselője, védel-mezője a férfi családfő, azonban otthon,
a családban, befelé, meg-határozó mozgató s motiváló a ház asszonya, a nő.
23 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!
24 Analógiaként lásd. 10. lábjegyzet.
25 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.
26 A Nap, a tűz, a fény, a fényesség s minden fény-alapú megnyilvánulás a jász ősök Napközpontú (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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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.
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 virág-alakját egymás mellé rajzoljuk
úgy mint e rajzon 1, akkor a közök maguktól
is, a négyes szám-rendszer alapján, a jászok
másik jelképét, a beszegett szélű négyszöget
(2) képezik, vagy-is a szóban volt jász
vonalat: 3. A beszegett szélű lap mindenesetre
nőiségi jelkép kellett legyen, mivel, amint
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már szó volt róla, a lap őseinknél mindig
nőiséget27 jelképezett. Ez szempontunkból azért
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
27
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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 ~ialföld 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 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
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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 lenniök28 tanúsítja igen sok a
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.”
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
28
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Schliemann ásatásaival előkerült és például
„My-kenae” 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 valamilyen 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 be-szegett 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 porcellánból valónak tartja.
Mindenesetre ez a legtisztább jász négyzetalak.
Ez alakról megjegyezhető, hogy réz- vagy
vaslemezből készítve, várak, sáncok előtere
kilométerekre az már -rég- meg volt, ismert volt. Nem kell anyagi/testi helyváltoztatás
szellemi értékek mozgásához!
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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 lovasság gyors
előretörését lehetetlenné tegyék. Ismeretes
hogy a rómaiak ezt használ-ták 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…
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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 iszalagvirágok,
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
szerepe29.
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-,
29
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Említettem hogy például a gesztenye sün
(gesztenyetoboz) a magát gömbölyűre összegubancolt sündisznóra hasonlít, amiért is a
jászok csillagkultuszában a sugározó Csillaggal is összehasonlíttatott. Megjegyezhetjük, hogy ez állatot népünk még sülnek is
nevezi, amely szó azonban nem a sülni,
megsütni igénkből származik, ha-nem 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 megönkéntes 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 km 2-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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fordítva 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
tö-kéletesen
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).
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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 gömbölyűre
összegombolyodott
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...
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... 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, he-lyesebben 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
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nép30, a tengeri sünöket is kétségtelenül igen
jól ismerték Láttuk, hogy a jászok a 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
sza-vunkkal 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
Ezen megjegyzést azért idéztem ide, hogy láthassuk míly sokféle nézet is kevereg egy
ősi nép történetéről.
30
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egyszerű magán-hangzónak, 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 juszalagnak is,
ugyanúgy a jávorfát is nevezik juharfának
(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...
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... 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 a jó vagy ijó szó
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folyást, haladást31 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.
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 megél-hetésük;
életük is tehát Egyébként is pedig még a
kevésbé száraz éghajlatú vidékeken is a folyók

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.
31
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mentén van mindenütt nagyobb termékenység és
vannak jobb megélhetési viszonyok32.
...
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 júünő-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 NagyBoldogasszony,... 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
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.
32
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valószínűvé teszi, hogy a jászoké a legrégibb
ősidőkben a jávor-szarvas volt, avagy ennek
ősrokona, az óriás-szarvas, 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.
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Az ázsiázó és lovas nomádság elmélete33 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 lovasnomád nép34, amely teheneket, lovain kívül,
valóban tart-hat, ez átvett szót nem a tehénre
hanem a juhokra alkalmazza, holott lovas-nomád
nép juhot nem tart-hat, mert őt ez állat lovas
utazásaiban nem kö-vethetné. Juhot hiszen csak
gyalogos és főként hegyi nomád nép tart35,
amilyen az oláh, a szerb és a tót. Ámde hiszen
a szanszkrit gó tehenet jelent, holott ez
állat neve a magyarban egészen más: tehén! Az
pedig
a
följegyezések
alapján
egészen

M.A. más véleménye legyen az Ő véleménye, de okfejtéseinek figyelmes olvasása
ártalmas nem lehet gondolkodó ember számára.
34 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.
35 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.
33
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kétségtelen hogy Árpád seregei36 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 ghangosnál, 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, möndölecs,
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,

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.
36
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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
száguldozva37, hanem lassan hegységeken hol
fölfele, hol lefelé mendegélve38.
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.
38 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.
37
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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, írenek 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
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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.
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
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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 mind39.
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

Gondolhatott M.A. bármekkorát is, a jász vándorló szellem mindig is
megvolt s meg is lesz (lásd. mindenkori elszármazások, vissza-vissza
térő kirajzások)
39
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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.
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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” 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.
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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 ApaIstené 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, asz40 = ős, ősapa. Itt tehát valószínű,
hogy az Ézon név -on végzését csak a görögök
toldották hozzá a Jázon-nali analógia kedvéért.
„asz” – kiejtve ász, miként „as” – kiejtve szintén ász, minek jelentése
EGY, ami bizonyos hogy ős(i) ugyanakkor az egy ŐsApára -Manu-rais 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.
40
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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 könnyű
fölcserélődhetését. 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
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tutajoztak, hajóztak valamikor régen. Azt
pedig jól tudjuk, hogy vén kosok bőre sokkal
erősebb, szivósabb. vastagabb mint juhoké.
Ennélfogva nehezebben lyukad ki, úgy-hogy
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
feketedik. Mily csodálatos egyezés tehát,
hogy íme, görög, latin argürosz, argentum =
ezüst, hogy görög argosz = fényes, argüfeosz =
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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
istensége41, a Végtelenség Tengerén? Nem kell-e
észrevennünk, megsejtenünk azt is, hogy ezen
óriás-kos helyett valamikor, ősrégi időkben,

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.
41
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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,
...Egyiptomba42...
... 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 tutajalakúra43, akár elöl,
hátul kihegyesedő valóságos hajó alakúra,
ennek megterhelését természetesen közepére
kellett helyezniök, ami következtében a jármű
közepe nyomódott mélyebbre, míg két vége
Vessük össze 16 lábjegyzetben foglaltakkal (lélekvándorlás,
vissz(a)hatás törvényszerüsége)
43 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.
42
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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.
gfelel 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
mytho-logiában 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.

De láttuk már azt is, hogy ősnyelvünkben
gyakran ugyanazon szónak, csupán némi
csekély
kiejtésbeli
különbséggel,
különböző értelme valóban volt is. Az
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igen
igen
több
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
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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
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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
fönn300

tartották a négyágú jász csillagalakot,
illetve a jázminvirág 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,
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amikor is e félhajó valóban csúszva, féligmeddig úszva, halad.

***

Kárpát medence a folyamszabályozások előtt
***
Fiatal koromban pedig olvastam valahol, hogy
Alföldünk egykori nagy ingoványain, amelyekbe
minden idegen ember, ha közéjük tévedett,
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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 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 másmás 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
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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.) halász-csolnakalakú
síremlékeinkről,
amihez
itt
hozzáteszem, hogy ilyeneket halottaik sirja
fölé úgy a besenyők mint a jászok is tehettek,
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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 lehető-ségeit kellett tö-kéletesen
ismer-nie, de rendkívül
fejlett művészi ízlése és tehetsége is kellett
hogy legyen, ami nélkül valamit esztetikailag
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helyesen stilizálni nem lehet, sem az anyagnak
és technikának megfelelőleg alkalmazni.
Hogy pedig a hímzésminta jász eredetű44 lehet,
erre következtethetünk nem csupán az egyHogy 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).
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)
44
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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
elszórtan lévő ezen két alakból is (1 és 2).
Az egyik (1) az ősrégi, a tudó-sok 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
tulajdonképpen
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
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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...
... Mi45 tudjuk hogy a jászok földe, a Jászság,
Magyarországon,
azaz
egész
fajunk
őshazájában, volt, valamint tudjuk hogy a
Jászság régen való-ságos vízország46 volt; két
nagy folyam, a Duna és Tisza, között, amely
földön kisebb folyócskákon kívül régen, a nagy
lecsapolások és folyószabá-lyozások előtt,
nagy kiterjedésű tavak, mocsarak és nádasok
világa terült el. Ez volt a jász nem-zet47
tulajdonképpeni kialakulása helye és őshazája, ahonnan őstörzseik a világba is
értsd: M.A. és fenntartás nélküli követői.
302. oldali térkép.
47 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).
45

46 lásd:
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elterjedtek, ahol azután egyes ágaik állattenyésztéssel és földműveléssel is mint többet
kezdtek foglalkozni. De emez említett őshazájukban természetesen főképen a hajózással
kapcsolatos halászatból éltek48.
Mint hajózó és halászó népnél, természetes
hogy mythologiájukban és jelképezéseikben a
halnak is nagy szerepe volt49. 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.

48 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.
49 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.
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Ezeknek a jászok vallási kultuszában50 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.
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
A jász ős-vallásosság mindig Egy-Isten hitű, Nap-imádó volt,
tisztelve, védve, óvva élőkörnyezetet, annak minden élőlényével,
mentes volt bárminemű más -lény- kultusztól.
50
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énekeinkben is a Csodaszarvas az égi folyóvíz
(Tejút) kiöntésében, vagyis tóállásban, vízállásban, a sarjadozó gyönge sásocskát legelteti ... Nép-meséinkben, regékben is, a
szarvas mindig vízben gázol, valamely vízen
úszik át, valamint régi ábrázolatokon is vagy
vízben gázol vagy pedig forrásnál avagy
folyóvíznél iszik. ...
***

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

***
311

... 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
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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
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van.51 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...

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.
51
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... 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
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
mintáza
tot
alakítjuk
össze,
akkor
csillagalakok
helyett
a
négyszirmú jázmin- illetve
iszalag
virágalakokat
kapjuk.
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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.
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.
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3.4.5. 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 vág-ják 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.
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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
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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
fekete52. De tény, hogy az ezüst a levegőn
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 Hold52
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megszürkül sőt idővel meg is feketedik, tudjuk
pedig, hogy az ezüst e tulajdonságát ma a
fényképezésben is fölhasználjuk.
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 moldovai53 csángó-magyarok egy része nyelfelé-, 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).
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.
53 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.
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vében 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
Ormánság54 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

Az Ormánság, a Dráva lápos, ártéri területe, ami mindenben
megfelel(hetet)t a nagyállattartó, vándorló nomád, le ne telepedett jász
ősök életvitelének.
54
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rómaiak a „barbarokat55” 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
nevez-ték a rómaiak mindazon népeket, amelyek
amaz észa-ki „Germania”, azaz „Erdőföld”
vagy
„Erdő-ország”
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 is56, valamint
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 nemkeresztényre vonatkozott.
56 Részlet; BBB. Jász – című szutrájából: „…erdő bezár - víz nem bírja
láb nyomát - hegyoromnál képzet megáll - csak a pusztán nincsen határ
- pusztai vér mindig szabad…”
55
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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 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.
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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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
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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
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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
...
...De viseltek az ősjászok ezenkívül kalapot
is, de olyat amely eredetileg szintén csak lap
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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)
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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 filiszteusok57 jászok voltak, akik csak
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
57
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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 voltak58: 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
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.
58
Ekkora magabiztosságot -ugyan kételkedő mosollyal, demeghagyunk M.A.-nak. Mindannak ellenére, hogy tudjuk, hogy az ősjászok 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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nevezni –és széles, bár kerek karimájú fekete
kalapot viseltek.
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?59
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

59 M.A.

kérdőjelét, mi is megerősítőleg meghagyjuk…
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hiszen
tisztaságot
60
elérhetni ...

mosakodással

is

... 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 titok-zatosan, szinte
láthatatlanul beleszövődve és a történelem
nagy távolában egy a zsidóknál sokkal régebben
ama bibliai tájakon élt nép. Ez, amelynek
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.
60
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műveltségét 30 évvel ezelőtt tárták föl: a
kanaáni volt és körülbelül 3000 évvel Kr. e.61
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 városmaradványok 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 összeszög-ellésénél,
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,
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 városállamból a hátramaradottak szétszéledtek. Ki tudja mely ősjász csoport
merre vette útját?
61
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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 krétipléti
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
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
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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 Jaczkónak írta. Mivel igen valószínű, hogy az ottani
jászokat a lengyelek jaszko és jacko néven is
nevezték, így okszerűen következtethető hogy
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tehát e nagyapám családja, bár lengyelországi,
de tulajdonképpen jász származású62 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 szépség-mintaképét.

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.
62
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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 mélyenülő szemű későbbi görög
szobrok arcélét mutatja. Azt hiszem tehát,
hogy a magyar faj szóban lévő arcjellege tehát
eszerint az e fajból származott, kiágazott
jász63 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...

Meghagyva M.A. elméletsorozatához fűződő szabadságát, ám azt pl.
jásznak magyarból való származtatására el nem fogadva, követjük jász
önállóságunkat a visszalátható ősidőkig.
63
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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
arcúaknak64, 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
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.
64
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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...
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... 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 házasodnia65, 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
szakálés
bajusztalansága
idővel
az
egész
görög
műveltségben, sőt későbben, a görögöktől
átvéve, a rómaiaknál is elterjedett, ennek a
műveltség mérvadói, vezetői mindinkább a jász
Az ős jászok körében mindennapos gyakorlat volt a védikus -tudásalapú 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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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
hiszen, mint jónok, ezek is jász eredetűek
voltak66...
... 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 törődtek67...

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 embermilliárdok 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!!!)
67 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.
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... 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
zsinór-díszítmények piros szövet és posztó
alapon is, de szerintem valamikor a piros
alapon
fekete
zsinó-rozás
helyett
aranyzsinórozás kellett legyen és ez kazár
őstörzseink
viseletéhez
tartozott.
Természetes dolog azonban, hogy utóbb, a
keresztény-ségben, a dolgok jelképes mivolta,
értelme már feledésbe menvén, minden össze is
keveredett68. 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...

68

Lásd; előző lábjegyzetet.
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... 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
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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, 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
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Savariában azaz Szombathelyen kiásott római
tégláján
pedig
ez
olvasható:
„Lucius
Saveriensis Jon”. Ugyane tégláról már 1825ben, 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 (1694ben) írja: »jas, Illuria része, lakói Játák;
neveztetik Jonikának is.«” Továbbá ugyanezen
újgörög gram-matikust, 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 is69. De
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
69
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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 jassiusszal ugyanazon egy jász nemzet”. Hozzáteszem:
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.
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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
jelent70;
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 = 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
nyilakattartották. Tény hogy a nyilakat tartó
tok neve a magyarban tegez, amely szónak régen
tokoz, tokosz, mélyhangzós változata is
A jász és íj kapcsolat oly általánosan ismert és egybehangzóan
elfogadott, hogy ahhoz hozzáfűzni való nem igen akad.
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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
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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
71
(romantikussá) téve , 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 vi-selő
harcosokat is. ... Holott a germánok a római
ábrázolatokon szakálasak. Igaz ugyan, hogy a
rajzon a jász harcosok is sza-kálasak, de azt
hiszem hogy a jászoknál olyan szokás volt,
hogy nőtlen férfiaknak nem volt szabad
szakálat, bajuszt növeszteniök, csak nőseknek,
Némiképp derűre ad okot M.A. ezen megjegyzése, miközben egész
munkásságán a túlzó képzet-társítások, a regényesség, a romantikus
felhang vonul végig.
71
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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
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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 ki dolgozott 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 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
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domborműveken látunk, hanem olyat is amely –
ahogy an azt már a kunokkal összefüggőlég leírtam – amely csupa rombuszalakból képeztetett, aminthogy 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 törzs 72, 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
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”
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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 ék73 a
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.
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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 következtethető,
hogy a Traján-oszlop jász har-cosai 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
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.
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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 maradott74. 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
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?
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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, árja75 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
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.
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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
76
filiszteusok szőkék 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.).
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

Jászok szőkesége s kékszeműsége annyira egyértelmű, mint
bajuszosságuk, kopaszságuk, vagy hajasságuk, karcsúságuk, vagy
zömökségük, délcegségük, vagy köpcösségük és így tovább.
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különbséggel, más-más értelme is lehetett77,
ami szükségszerűen következett abból, hogy
őstörzseink más-más dol-gokat is szerettek a
saját kultuszukbeli szócso-portjukba 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, bolyongó78, 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
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.
78 A bolyongás nem csupán szükség-, vagy kedvtelés szerű
helyváltoztatást enged feltételezni, de erősen utal az állandó letelepedés
mellőzésére is.
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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 fordí359

tásaiban 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 bolygónak fordítjuk, amely szavunkban
azonban az első magánhangzó is megvan. ...
... Csakhogy mindezen héber, etióp, görög,
szláv, magyar: bolyongást jelentő szavak,
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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 istensége79, 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
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) ősapaisága nem értelmezhető.
79
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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
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érintkezni voltak szellemileg képesek, minden
anyagi összeköttetés nélkül is80.
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 kivá-lasztott népének”81
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 han-goztatni sőt ezt
mindinkább szerették elhallgatni82, valamint ha

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)
81 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.
82 Ahogy valódi tudással rendelkező, józan szellemi ember békével
vállalja azt, hogy nem normális (normális ~ aktuálisan uralkodó,
közösségi szinten elfogadott és/vagy kierőszakolt normák követése)
80
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ezt valaki említette is, ez említést sértőnek, gúnynak kezdték fölfogni, úgyhogy ilyképpen őket nem jász magyarok megbántani nem
akarván, a dolog végkép el is felejtődött. A
feledésbe menés másik oka a magyarságnak
osztrák igába jutása volt. Leigázott nép
önérzete már amúgy is csökken, az uralkodóéés 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 is83. 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 magyarúgy jász is vállalhatja ’idegen’-ségét. Legyen a jász mindig tisztes magyar
állampolgár és független, szabad jász.
83 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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ságból 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 filiszteusok--hoz
!?”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.
365

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
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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”,
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
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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 elszlá-vosodtak,
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
jelleg-zetessége volt, ami a moldovai csángók
jász eredetű része beszédében ma is megvan, de
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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 fönn-maradhatott
regében olyasmi, hogy „volt egyszer egy gonosz
ember aki az Istent, amikor ez a Földön járt,
megütötte, de amiért meg is bűnhődött”. Sőt
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kerülhetett ilyesmi valamely félvad néptől is,
átvétel útján, fejlettebb nép regevilágába.”

A Magyar Adorján által fölhasznált
jegyzéke Jászok (252-391. oldal)

irodalom

kivonatos

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, 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.
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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
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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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Mi a jász ?
Előbb-utóbb majd’ minden emberben felmerül a nemzeti-, azon
belül nemzetségi84 hovatartozás, -köznyelvileg egyfajta- identitás
kérdése. A „Ki vagyok én?” kérdésre sem adható közkeletű
válasz85, épp így adott nép-, vagy nemzetség tagja sem
határolható be könnyen. Ahhoz, hogy egyén nemzetségi
hovatartozásában segíteni lehessen előbb a címbeli kérdést
kell(ene) feltenni.
A Bizalmas Tanítás86 című párbeszéd, versbe szedett 640
szakaszához fűzött kiegészítésekben több helyen vannak utalások
a jász ősökkel kapcsolatos fölvetésekre. Ezek képezik
vezérfonalát a címbeli kérdésre megkísérelt válaszadásnak.
Annyi bizonyos, hogy a jász egy olyan népcsoport amely úgy
genetikailag, mint történetileg87 és egyedi jellegében/jegyeiben
megkülönböztethető más embercsoportoktól, még ha
külsődleges megjelenésükben/ megnyilvánulásukban, szokásrendszerükben -természetszerűleg- sok hasonlóságot is
mutatnak.
Ameddig visszalátni a jász történetben4, az is erősen
valószínűsíthető hogy több Keleti ember-csoporthoz hasonlóan,
84 A

különbség ’nemzetség’ és ’nemzet’ között -jelen szöveg értelmezése
szerint- annyi, hogy a nemzetség vérségi együvé tartozás, míg a nemzeti,
nemzetségek keveredése által kialakult népet (csoportot) határol be. A
’jász’ nemzetség. A ’magyar’ nemzet ’magyar’ és többek között ’jász’
nemzetség tagjaiból is áll.
85
Általános-, zsidó-keresztény-, különösen pedig atesita alapról
kiinduló felelet.
86 A Legfelsőbb/Isten/a MINDEN és Jas, a jász ősbölcs közötti
párbeszéd. Forrás: www.Jász-ság.hu
87 A történetiséget az emberi ősemlékezet őrzi, míg a történelmet koronként- emberek írják, hol meg átírják.
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vándorlások révén jutottak el a Kárpát-medencébe88. Az már
önmagában adódó jogos feltételezés, hogy nem vándorlás során
alakultak ki (más népekből), hanem eredettel rendelkeznek.
A Keleti népek egy jelentős része un. Turáni nép, akik a Turán
vidékről, földrajzilag zömmel a Turán Alföldről áramlottak szét.
Ezért az archaikus jász -névbeli- elkülönítése is Turáni jász-ként
kerül itt szóba.
Ázsia szíve Turán.
A legvilágosabb a „turán” jellegű ősi népek élőhelye.
A sötét kb. a földrajzi Turán Alföld.
A legsötétebb; a szűken vett Turán vidék.
A csillag; a feltételezett As városállam és ős jász(a mai É-Afgán-, K-Türkmén-, D-Üzbég, NY-Tadzsik) vidék, a
történelmi Baktria területén.
A nyíl a jászok útja.

A ’jazyg’ néven említett, egykori Kárpát-medencei népesség ’jász’-al
való egyezősége meg nem erősíthető, viszont az sem zárható ki, hogy a
több évezredre visszavezethető ’jász’ egy korai kiáramlásának -akár
vérségi- részeit képezhették a különböző helyeken felmerült jazygok és
vagy az általuk birtokolt Jazygia lakói.
88
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Jász jegyek/sajátosságok
Előre kell bocsátani, hogy más világnézeti alapról ugyanaz mást
mutat!
Másik fontos-, figyelembe veendő szempont, hogy az írott
történelem (nem csak szubjektív és érdek/szándék-függő, de)
csak a fennmaradt írásosságig nyúlhat vissza, holott tudni lehet,
hogy azt megelőzően is volt élet, volt nép, volt jász.
Ahhoz, hogy viszonylag hamar behatárolhatóak lehessenek azok
a jegyek/sajátosságok, amelyekkel a Turáni jász elkülöníthető/
megkülönböztethető más népek tagjaitól, három név 89 jelentéstartalma kerül felvázolásra: As – Jas – jász. Az ’As’ a feltételezett
As városállam után, ami nevét As90 (nép)nevű lakóiról, a vélelmezett (ász →) jász ősökről kapta és amelynek ereje-, valamint
kora térségére gyakorolt (ki)hatása olyan meghatározó volt, hogy
az Ázsia név eredetét is képezte. As → ASIA → Ázsia.
A ’Jas’ a historikus jász ősbölcs személyneve, míg a ’jász’ a mai
(ezredévekre visszanyúló vándorló, majd megtelepülő) jász ill.
mint egyedi sajátosságot jelölő nemzetségnév.

„Nomen est omen” → „A név kötelez” „A név előjel” „A név
jósjel”. Jelentése: „Nevében a sorsa” „A név elárulja viselőjét” „A név
maga a viselője”. Azaz a név beszédes, (gyakran intő, figyelmeztető jel,)
amely elárulja viselője fő tulajdonságát, a „neki megírt sorsot”.
90 Az a körülmény, hogy az ’as’ úgy jász, mint alán névvel összefüggésbe
hozott és az, hogy jász és oszét rokonításra került nem azt jelenti, hogy
egymás „származékai” volnának, de valószínűsíthető, hogy mindhárom
-jász – alán – oszét- visszavezethető (volna) As-ra.
Mindez pedig nem oktalan múltba-merengés csupán, hanem követve a
következő analógiát (miszerint: ahhoz hogy egy rendszert megismerhessünk, ismerni szükséges részeit és részeinek-, valamint a rendszer
egészének eredetét, fejlődéstörténetét, ok-okozati összefüggéseinek
körülményeit) lehet legközelebb jutni a ma megértéséhez.
89

376

A felsorolásra kerülő jegyek/jellegek/sajátosságok nem (csak)
jász kizárólagosságok, de együttes megjelenésük, létük, fennmaradásuk és fejlődéstörténetük (egymásra épülésük) kizárólag
’jász’ egyediség. Mindez pedig okkal tételezi fel azt, hogy nem egy
primitívből hosszú idő alatt kialakult és/vagy kizárólag más
civilizációk ráhatása révén létrejött „személyiség”-ről van szó,
hanem egy magasan fejlett ősiségről.

Az As név jelentése EGY. Az As név hordozta egyedi
sajátosságok a következők: 1. Törvényességet-, hatalmat-, erőt-,
szilárdságot- és méltóságot sugárzó91 2. A társadalom-, a
törvényesség-, a szociális- és hatalmi szabályok kifejezője92 3.
Hatalmi vágy és az uralkodás igénye 4. Tekintélynek és a felsőbb
hatalomnak való engedelmesség igénye93 5. Uralmi, hatalmi
viszonyban áll a környezetével 6. Korlátozza a személyes érdeket,
azt a társadalomnak, a környezetnek rendeli alá 7. Felelősség a
többiekért 8. Az igazság képviselője 9. Kiegyensúlyozottságot-,
biztonságot- és rendet szimbolizál 10. A férfi archetípusának
egyik megfelelője 11. Az értelmet-, az erőt- és autoritást jelképezi
(Az értelem itt; ismeretet, ítéletet és döntőképességet jelent) 12.
Az "apa-archetipus" ami magában foglalja az erő és hatalom
Mindebből következik, hogy ott és akkor alakulhattak ki ilyen
jelentéstartalmak, amikor olyan társadalmi szervezettség volt, ahol volt
törvény, volt hatalom, erő, szilárdság és ezekből eredő -jogos- méltóság.
92 A 8 velejáró következményei.
93 Belső késztetés az érdem alapú hierarchia igénylésére és tiszteletben
tartására.
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mellett a védelmet és gondoskodást 13. A társadalom irányító és
védelmező funkcióját jelenti, az ellenőrzést, a rendet és a
társadalmi autoritást 14. A "felettes én"94 ellenőrző és korlátozó
szerepet tölt be eszményrendszerében 15. Az ösztönök elfojtása,
a kordában tartott ösztön95 16. Háttérbe szorul az individuum, a
személyes érdek a közösséggel szemben96 17. A személyes
szabadság behatárolását- és az alkalmazkodást jelenti. Ezek
jellemezték a Turáni ős-jászokat97.
A Jas, a jász ősbölcs98 neve. Jelentéstartalma99: 1. Az isteni-,
szellemi- és fizikai világ teremtőerejét jelképezi 2. Alapjai a
törvény és a jog 3. Feladata a morális tanítás 4. Ismérve; a
spirituális-, elvont keresés, válaszadás az élet nagy kérdéseire 5.
Igény arra, hogy kívülről szemlélje önmagát, keresse a lét
értelmét és egy felsőbb irányítót találjon 6. Útja a kollektív
spirituális keresés 7. Tanítása megfogható, szavakba önthető,
megtanulható 8. Sajátossága a nehéz belső krízis 9. Istenhez, vagy
egy számára tekintélyt képviselő emberhez fordul tanításért
tanácsért 10. Olyan tanulási fázis, vagy életszakasz, amikor a
tanításnak, tekintélynek, irányítónak teljes hatalma és befolyása
van az ember fölött 11. A befolyás szellemi-, intellektuális-,
morális hatás- és elsősorban a gondolkodásra, nem pedig a
Rendelkeztek olyan világképpel, ami úgy egyénileg, mint csoport
szinten, de világegyetemre kiterjedően is elfogadta a Felsőbbség(ek)
létezését.
95 Tudatosság a tudat ösztön-felettiségéről.
96 A nagyobból vezették le a kisebbet (nem kicsikből építettek fel
nagyot) s alávetették magukat a (nagyobb) köz-nek.
97 Az elrendezések következtében több mint ötezer éve megkezdődött
egy degradációs folyamat, ami emberiség-szintű szellemi és erkölcsi
hanyatlásban nyilvánul meg. Az As nép is konfliktushelyzetbe került.
98 Jas volt az a személy, aki felkutatta- és ős jász népnek elhozta az
Abszolút Igazság azon részét, amit a Bizalmas Tanítás tartalmaz (Lásd:
www.Jász-ság.hu) Ez képezte a jász szellemiség alapját hosszú ideig.
99 A felsorolás tökéletesen lefedi Jas személyiségét, küldetését, tanítását
és tevékenységét.
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cselekvésre irányul 12. Az elvekhez, morális szabályokhoz való
ragaszkodást és szigorú vallásos elkötelezettséget jelent 13. A
személyes meggyőződés és az egyéni, személyes tudás szerepe
csekély, a külső befolyás- és tanítás érvényesül elsősorban 14. A
szent dolgok közvetítője és magyarázója 15. A "nagy hittanító"
aki Isten és ember közt közvetít 16. A tradicionális vallást
szimbolizálja 17. A morális normák, a tradíció, a vallás világi-, a
társadalmi rend őrzője és képviselője.
A (mai) ’jász’ név hordozta jelentéstartalmak, egyedi
sajátosságok: 1. Szerepe a segítő szerep az életben100. 2. Szereti a
test örömeit. 3. Megfelelő biztonságban érzi jól magát. 4.
Nyugodt, szilárd, határozott. 5. Találkozás a földi-gyakorlati
problémákkal,
melyeknek
megoldásához
józanságra,
realitásérzékre és mértéktartásra van szükség101 5. Védelmező és
biztonságot adó, egyben szigorú, korlátozó és fogva tartó erő 6.
Elsősorban materiális szükségleteire kénytelen koncentrálni. 7. A
fejlődést számára a gyarapodás és termékenység jelenti. 8. Az
anyagi-, tárgyiasult fellendülésen valamilyen kézzelfogható
szaporodást ért. Ez nem társadalmi sikert és elismerést hoz,
hanem a hétköznapi élet területén történő eredményes feladatmegoldást. 9. A gondoskodást és a nevelést is jelenti. 10.
Jelentkezik a szükség fogalma, amikor az ember kénytelen
önmagát bizonyos korlátok közé szorítani102 és ez a korlát a földi
lét törvényszerűségeinek figyelembevételét jelenti, az alapvető
földi szükségletek kielégítését. 11. Olyan fejlődési szint, amikor a
gyakorlati élet sikeres feladatmegoldása felelősségvállalást
követel. 12. Ebben az állapotában mértéktartó és kötelességtudó,

A jász sors a feloldódás, konkrétan a beolvasztó magyar-ba s ezáltal
annak nemesítése. (ötvözetben az ötvöző)
101 A mai ’jász’ józan, realista, mértéktartó. Nem a jászsági magyarok s
más nemzetség sarjai, hanem a ’jász’ !
102 A
korlátok közé szorítás igénye/kényszere/elfogadása ’as’
gyökerekre vezethető vissza. Lásd: As 17.
100
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szigorú önmagához és másokhoz, az egyéni fejlődés háttérbe
szorul103, hiányzik a kreativitás, a spontaneitás104.
Jász őstörténet
Részlet a „Honnan hova tova” című BBB írásból: „…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. …Mindenük volt ami
kellett, írást papírra vetettek, teljes hitük, látó szemük,
mindenségre nyitott szívük. Olvasztották hegyek ércét,
kovácsolták kardok élét, szilaj lovuk erősségük, karívezett nyilas
kezük…”
Mivel a jász elődöket sosem motiválta vagyon-, hadizsákmány-,
vagy területszerzés, így harcosi fellépésük mindig olyan áldozat
volt, amivel eleget tettek az elrendezések beteljesülésének.
Érezték a világ változását, hisz ha laza is volt kapcsolatuk a
környező népekkel, nem voltak elzárt tudatlanok. A kapcsolat
kettős volt, egyfelől szellemi síkon, másrészt a K-NY-i kereskedelmi útvonal -Selyem út- középső ága nem húzódott messze
az As városállamtól.
Szoros baráti volt a viszonyuk a Barata-varsai Kauravákkal, de az
egykori Kína és Mezopotámia közti hatások sem kerülték őket.
Első a ’jász’ közösség, második az egyén. Nem a jászsági magyarok s
más nemzetség sarjai számára, hanem igaz ’jász’ számára !
104 A ’jász’ hagyománytisztelő, hagyománykövető.
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Az ős jászok már rég felülemelkedtek az egyéni érdekeken és ambíciókon, híven követték a Legfelsőbb elrendezéseit és
nemzetük/családjuk szolgálatát. A kiterjedt családokat egykor is
’had’-nak mondták. A számosság pedig nem a sok utódból eredt,
hanem a szoros rokoni együvé tartozásból. Mikor védekezésre
került sor, akkor a had nő tagjai is megmutatták harci erényeiket.
A jász nők szálegyenesek, büszke tekintetűek, harmonikus
alkatúak, de szikáran erőteljesek voltak. Kezeik formásak,
arányosak, de erejükben és méretükben alig maradt el a
férfiakétól. Ki-ki erejéhez mért saját íjjal bírt, amit csak annak
Ura használhatott. Eltávoztakor az is a halotti máglyájára került,
nem öröklődött.

Mikor mások hadi megsegítésére került sor, akkor rendesen az
asszonyok családjukkal maradtak -egyben védelmezőül is- és a
férfiak szálltak lóra. Ruházatuk harcban sem különbözött a
mindennapitól. Kivételes íjász képességeik nem kívánták meg
bárminemű vértek hordását. Nyilazó erősségük folytán sosem
érte őket ellen vesszeje, főleg nem dárdája, vagy kardja. A
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kaszabolást más népekre hagyták. Egy-egy család két-három
generációból állt, de az együtt élés „had” szinten, a
mindennapokon túli alkalmakkor vált közvetlenné. Mindenki
szabad volt, lelki evolúciós szintje adta szabadságfokán.
Ugyanakkor tisztelték és tartották a nemes hagyományokat.
Ilyenek voltak a közös ünnepek, születés és eltávozás
számontartása, hadi cselekmények és mások. Az örökös „vallási”
életnek az egyén és nem a közösség volt a színtere.
Nem voltak kitüntetett napok, vagy napszakok lelki
gyakorlatokra. Minden gondolatukat, cselekedetüket átitatta a
MINDEN-tudat105 -szerű- lét. Ébredéskor a Nap köszöntése,
majd felajánlása a Legfelsőbbnek minden tettnek, -ételnek.
Figyelmes szemlélődés és a komoly tudás mellett ott voltak az
elrendezéssel harmóniában élés nyújtotta megérzések. Természeti
jelenségek szélsőségei, család veszélye, barát baja, ellen
ármánykodása mind éberen találta a jászokat. Legkomolyabb
tagjaik szenvtelenül éltek, küzdöttek, öltek s haltak.
Az ős jászok küldetése a méltó gondolkodó és uralkodó lét
megélése volt. Isten- és természet-tisztelet, kötelesség és emeltfős
életalázat.
A jász ’gondolkodó’/’uralkodó’106 azaz a szellem embere, az
uralkodás pedig azt jelenti, hogy önmagának-, érzéseinek-,
gondolatainak-, tetteinek ura, parancsol az akarat erejének s így
egy ismert állapotból átmegy egy, még ismeretlen állapotba, ha
megszabadult az anyagi/testi/világi „máz”-tól.

Lásd: www.Jász-ság.hu – Fontos! a MINDEN-tudat szerű (!) nem
MINDEN-tudatú ! Teljes körű ismeret nem áll rendelkezésre az ősjász
vallásosságról ! Annyi biztos, hogy Isten- és világképük Ábrahám előtti !
Azaz sem a zsidó-, sem a keresztény-, sem az iszlám szemlélettel nem
jellemezhető az ős-jász !
106
A teremtett négy emberi osztály a gondolkodó – uralkodó –
nyerészkedő – élvezkedő.
105
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Véghez viheti, mi küldetése. Amíg tart a „máz” addig belül őrzi
híven az ősi tudást, ami a tisztulás előrehaladásával sugárzik,
annak mértékében.
Egykor az ős jászok úgymond fennen szárnyaló szírti- és réti
sasként uralták ős honuk vidékét (a Hindukus ÉNY-i lejtőit és a
Turán Alföld DK-i szögletét), jól megférve az ottani és akkori
szemlélet-móddal, világlátással, életmóddal. A „sas”-ból
„ökörszem”-mé idomult nemzetség megtanulta a sokasodás
közepette, hogy a különb(öző) csak rejtőzködve képes
fennmaradni a hanyatló sokság szorításában. Míg volt szabad
puszta ott legeltettek, de amint népesedett a táj, ahogy
terjeszkedett a sivatag a Turán vidéken, úgy húzódtak Nyugat
felé, -társultak a szűkség szerint alánnal, oszéttal, kunnal,
magyarral. Az életre való jász ősök a vérkeveredések folytán
vidékenként szét-szét ágazva „kalandozták” be Európa majd
egész 40-50. szélességi fokok/körök közti térségeit, úgy az É-i
félteke felezőjében. Közép-úton maradtak, sem északabbra, sem
délebbre nem vonultak. Ez a „kalandozás” sosem hódító,
területszerző, vagy zsákmányo-ló célzatú volt! Isten adta, rendelt
mozgás, hogy csak „…soha semmi meg ne álljon, poshad a víz
ha áll soká…”. Folytonos mozgás, cselekvés, idomulás, őrizve az
ős tudást s követve, gyakorolva, megvalósítva annak szellemét.
Hogy mind e magas kultúrának miért nem lelni nyomát? Mert
nem tárgyi kultúra volt! Nem anyagban fejezte ki vélt önmagát,
hanem tudva tudta igaz kivoltát. Testi ragaszkodás híján nem
temetkeztek, ezért nincsenek sírleletek sem. Megvalósított
tudással rendelkeztek arról, hogy „- Nem ez a test az énünk!” 107

Ahol temetkezési maradványok lelhetők föl, ott legyen bármíly’
vallásosság, a test volt az első nem a Legfelsőbb és nem mindenek
lényegi lénye, a lél, mindig a test maradt az imádat legfőbb tárgya. Nem
elég hogy életében csak a test kényét kedvét keresték, még halálában is
folytatták a kultikus testimádatot.
107
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Az ős jászok becsülték a testet, hisz az önmegvalósításnak nem
csak hátráltatója, hanem elősegítője is, de mindig helyén kezelték.
Nem a testet szolgálták, hanem a test szolgálta gazdája
kötelességteljesítését. Ezt követték mindenütt. Mely vérekben a
sík pusztai kötődés volt erősebb, azok a vizenyős legelőket
keresték, akik a Hindukus lejtőit őrizték ősemlékezetükben, azok
a Kaukázus hegyeit kedvelték. A Kárpát-meden-cében is vannak
jász vérek akik a Duna-Tisza között a Zagyva-Tarna-Ágó partján
vannak hon, mások a Mezőföld jóltermő vidékén, számosan
pedig a Pilis, vagy a Cserhát, Mátra lankáin.
Jász és magyar különbsége(i)
1. A legfontosabb, hogy jásznak van ősi vallása, míg a magyar a
magyarét kiirtotta. Idegen gúnyát vett magára, kegyesnek
hirdetett szemellenzős járomként. Hasonlíthatnánk ezt a
nyelvcseréhez, de mégsem az. Jász elhagyta ősi nyelvét, mert
integrálódott a magyarhoz(ba). Azonban hogy nincs saját nyelve
(hiába nemzet/i/ség meghatározó jogi alaptétel !) mély-tudása el
nem veszett. Senki elvenni nem tudta, kiirtani, megsemmisíteni
nem lehetett s nem lehet, mert rejtve marad(t) a szív őrzi.
Tudatosan- és ösztönösen is tudta jász, hogy abból csak baj lehet.
Anyagi, testi és egzisztenciális baj a két első életszakaszban.
Megalkuvás ? Ilyen a büszke jásszal kapcsolatban értelmezhetetlen. Mikor valaki, akár egész nemzetség a hely-idő-körülményt belátva változtat, önként és nem kényszer(ítés) hatására,
akkor a ’szín’(lelés) akár őszinte is lehet.
2. Másik nagy különbség, hogy más a jász emberi osztálymeghatározottsága.
A jász ’gondolkodó-uralkodó’. A magyar inkább ’uralkodóélvezkedő’. (korunkban nincsenek tiszta meghatározottságok !)
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De tudjuk, uralkodni sokféleképpen lehet. Lehet ’jó’-l s lehet
’nemjó’-l, a ’szeszély’-ről nem is beszélve.
A jász-féle uralkodás befele munkál, önuralom, önfegyelem.
Ami indulat feszít az már a keveredés szeszély bőszítette robbanékonysága, lobbanékonysága, ami sokáig féken tartható, ám
néha mégis kitör, meggondolatlanságból. Ne csodáljuk, aki ’szenvedélyt’ eszik, iszik, azon ’jó’ nem jöhet elő.

életrend:

’gondolkodó
’
lemondott

↔

megállapodott

↔

sajátosság:
tevékenység:
lelki szint:
anyagi jelleg:

visszavonuló
elmélkedés
jó
Föld (szilárd)

↔
↔
↔
↔

↔
↔
↔
↔

tudás

↔

↔

élvezet, kéj

Én-tudat

↔

↔

érzékelés

Ki vagyok
én?
átfogó

↔

beérkezett
tervezés
szeszély/jó
Folyékony
(képlékeny)
hatalom,
hírnév
rendszerezé
s
Mi az
érdekem?
elrendező

(rossz)tanul
ó
kereső
rombolás
nemjó
Tűz (heves)

↔

Mi történik?

↔

tapasztaló

Isten minden!

↔

Tisztelem a
hagyományt!

↔

Hiszem ha
látom!

eszmény:
szellemi
jellemző:
érdeklődés:
gondolkodás
:
hit:

’uralkodó’

↔

’élvezkedő’

3. A magyar beolvasztó, folyamatosan „ötvöződik” veszítve
önnön sajátosságát e keveredésben, míg a jász -ugyan- feloldódó,
de „ötvözőként” is megőrzi eredeti-, ősi sajátosságát.
4. Értelem-, vagy érzelem-vezéreltség. Magyarban az érzelem
dominál (hajtja ’szeszély’-es, ’élvezkedő’ „vére”), míg a jászban
hiába „érzelmi-fertőzöttség” mégis az értelem vezérli.108
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A kineziológiai mérésekre hivatkozva, ha csak egy 300-as igazságszint feletti jász van is, az 90 ezer 200 alattit is képes „kompenzálni”.
108

-Részlet- az „ERŐ kontra erő” című kineziológiai alapműből: „…Nagyon
fontos, hogy megjegyezzük: a kalibrációs értékek nem számtani-, hanem logaritmikus
haladványt képviselnek! A 300-as érték amplitúdója tehát nem kétszerese a 150-ének,
hanem sokkal többszöröse, hiszen a 300-as érték 10 a háromszázadikon (10300) ! Ennek
megfelelően néhány pontnyi előrelépés is már óriási erő-növekedést jelent; a skálán felfelé haladva az ERŐ nagysága hihetetlenül nagy mértékben növekszik ! … A 200 alatti szintek
mindegyike az egyénre és a társadalomra nézve egyaránt életellenes jellegű, a 200 feletti
szintek viszont mind az erő építő kifejeződései. A döntő szint a 200-as érték: ez az a
fordulópont, amely elválasztja egymástól az erő és az ERŐ birodalmát. Az energiamezők
érzelmi megfelelőinek leírásakor nem szabad elfelejteni, hogy azok az egyénben csak igen
ritkán nyilvánulnak meg tiszta állapotban. A tudati szintek mindig keverednek: egy adott
személy az élet különböző területein más-más szinten működhet. Az egyén össztudati szintjét
különböző szintjeinek összege határozza meg. Energiaszint: 20 – ’szégyen’ Mivel a
szégyen a személyiség teljes szintjét erősen lehúzza, hajlamossá tesz a többi negatív érzelem
iránt, s így gyakran vált ki hamis büszkeséget, haragot és bűntudatot. 30 – ’bűntudat’ A
bűntudat-domináltság egyik következménye a „bűn" iránti megszállott érdeklődés. Az a
könyörtelen érzelmi hozzáállás, amit gyakran használnak fel a vallási demagógok mások
kényszerítésére és irányítására. Ezek a „bűn és megváltás" kufárai, a büntetés
megszállottjai, akik valószínűleg a saját bűntudatukat jelenítik így meg, vagy azt vetítik ki
másokra. 50 – ’fásultság’ Erre a szintre a nyomor, a csüggedés és a reménytelenség
jellemző. A világ és a jövő kilátástalannak tűnik; az élet fő témája a szenvedés. Ez a
hajléktalanok és a társadalom perifériájára szorultak kalibrációs értéke. Sokan kerülnek
erre a szintre idős koruk miatt, vagy valamilyen betegség miatti elszigetelődés következtében.
75 – ’bánat’ E szintre a szomorúság, a veszteségérzet és a függőség jellemző. Ez a
búslakodás, a veszteség és a múlt iránti bűntudat foka 100 – ’félelem’ A világ jelentős
részét a félelem mozgatja, az embereket állandó ténykedésre serkentve. Félelem az ellenségtől,
félelem az öregségtől vagy a haláltól, félelem az elutasítástól, és egy sor egyéb szociális félelem,
amelyek a legtöbb ember életében alapvető motivációk. A félelem korlátozza a személyiség
fejlődését, és gátlások kialakulásához vezet. Mivel a félelmen való felülemelkedéshez energia
kell, az elnyomottak segítség nélkül nem képesek magasabb szintre emelkedni. A félelemmel
teli emberek ezért erős vezetőket keresnek - akik látszólag legyőzték minden félelmüket -,
hogy kivezettessék magukat a félelem rabszolgaságából. 125 – ’vágyakozás’ Az emberi
tevékenységek igen jelentős részét motiválja, beleértve a gazdaságot is. A vágyakozás egyben a
szenvedélybetegségek szintje is, hiszen itt maga a mohó vágy néha az életnél is fontosabbá
válik. A vágyakozással kapcsolatos a felhalmozás és a mohóság, mégis kielégíthetetlen
marad, hiszen folyamatosan fennálló energiamező, s így az egyik vágy teljesülése csupán
annyit jelent, hogy egy másik kielégítetlen vágy lép a helyébe. 150 – ’harag’ A harag
egyaránt vezethet építő és romboló jellegű cselekedethez. A harag lehet tehát az a sarkalatos
pont, ahonnan az elnyomottak számára végül ablak nyílhat a szabadságra. 175 –
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Jász nomádok
Az emberi létformának négy nagy meghatározott osztálya van;
gondolkodó, uralkodó, nyerészkedő, élvezkedő. Az első a
gondolat embere, második az uralásé, harmadik a nyereségé, a
tömeg pedig az élvezeteké. A harcosok a vezető osztályba
tartoznak, míg az ős-jászokat a gondolkodó-uralkodó osztályba
kell sorolni. Mára nem csak az osztályok keveredtek, de népek,
nemzetek, nyelvek, vallások, kultúrák, eszmények, stb., stb. Az
életkorcsoportok is összezavarodtak. Fiatalok akarnak hatalomra
törni, miközben az idősek nem akarnak megöregedni, úgy
akarnak élni mint ha fiatalok lennének. Az élvezkedő osztály
’büszkeség’ Ez az a szint, amelynek elérésére az emberek többsége ma törekszik. Az

embereket -e szintet elérve- olyan pozitív érzések töltik el, amelyek már éles ellentétben állnak
az alacsonyabb energiaszinteken tapasztaltakkal. Az önbecsülésnek ez a megnövekedése
gyógyír mindazon fájdalmakra, amelyeket az alacsonyabb tudati szinteken kell elszenvedni.
A büszkeség jól fest, és ezt tudja is magáról; Öntelten páváskodik az élet díszszemléjén. A
büszkeség megosztó, elősegíti a frakciózást, ami igen sokba kerülhet. Mindig is nagyon sokan
haltak meg a büszkeség miatt. 200 – ’bátorság’ Az ERŐ a 200-as szintnél jelenik meg.
Ez az a kritikus határvonal, amely elválasztja egymástól az életet érő pozitív és negatív
hatásokat. A bátorság szintjének elérése a valódi ERŐ megszerzését jelzi, s ezért ez a
„képessé válás" szintje is. Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az
elszántság zónája. Az alacsonyabb energiaszintekről a világ reménytelen, szomorú, ijesztő
vagy frusztrációkat okozó helynek tűnik, a bátorság szintjéről azonban az élet már
izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő jelenség. Az e szinten álló személyek ugyanannyi
energiát táplálnak vissza a világba, amennyit elvesznek onnan, míg az alacsonyabb
szinteken a populációk, a csoportok és az egyének csak elszívják a társadalom energiáját, de
semmit sem adnak cserébe. 250 – ’pártatlanság’ Ez a belső magabiztosság kezdete, az
egyén ráébred az EREJÉRE, s ettől kezdve már nem félemlíthető meg olyan könnyen, nem
hajtja többé a bizonyítási vágy. A 250-es szintre az a hozzáállás jellemző, hogy bár az
életben vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, az ember mégis képes végig a felszínen maradni, és így nagy baj nem történhet. 310 – ’hajlandóság’ Ez az igen pozitív energiaszint
a magasabb szintek elérésének kapujaként is tekinthető. Nem érzi lealacsonyítónak a
kiszolgáló jellegű munkát, sem azt, ha a ranglétra legalján kell kezdenie. Másokkal
szemben segítőkész, és sokat tesz a társadalom javáért. Nem okoz gondot számára, ha
szembe kell néznie belső problémáival, és a tanulás terén sincs semmilyen különösebb
nehézsége… A büszkeségtől megszabadulván készek szembenézni hibáikkal és tanulni
másoktól…”

387

meghatározóvá vált. A hatalmi és szellemi vezetői pozíciókba
pedig az élvezkedőkön kívül, a nyerészkedők jutottak. A
gondolkodók és az uralkodók is nyerészkedőkké váltak.
Az As „városállam” békében élt hosszú ideje az amúgy gyéren
lakott vidéken. Mivel vezérlő vallásossá-gukra legjellemzőbb a
MINDEN-tudat -szerű- eszmerendszer volt, így belátva az isteni
elrendezéseket (még ha azokat gyakorta nem is értve, de
elfogadva) kötelességszerűen éltek. Ismerték a négy emberi
osztályt, tudtak a „kaszton-kívüliekről” és nemzetük kettős
(gondolkodó - uralkodó) meghatározottságát is értették s
megélték. Más népekkel nem keveredtek sem vérségileg sem
szellemiekben. Mégis részesei lettek a Kuru mezei csatának, de
miért? A barátság ürügyén. Mivel az ős jászok a Kauravákkal
voltak baráti viszonyban, így az ő „szellemi meghívásukra”
vonultak fel a csatatérre. Nem történt ott és akkor had-üzenet,
mozgósítás, vagy bárminemű csatába szólítás, afféle „véreskard”
körbehordozás, minden érintett és érdekelt szellemi síkon örök
kapcsolatban állt. Azok a népek és embercsoportok amelyek nem
voltak érintve az eseményekben, azokat nem érintette meg az
„elhívás”. Maga a bekövetkezett ütközet sem pusztán egy
szokásos hatalmi villongás-, nézeteltérés feloldására törő
torzsalkodás-, vagy összecsapás volt.
A korszakváltó Kuru mezei csata után (ami ie. 3.102 február 8.án kezdődött és tizennyolc napig tartott) valamennyi földi
maradvány az enyészeté lett és sem az eltávozottak, sem
hagyatékuk nem került megörökítésre. Isteni elrendezés volt a
csata kitörése, maga a küzdelem és az azt követő
„nyomtalanság”.
A jelen kor-, a Kali juga előtt (ie. 3.102) az ős-jászok
értékrendjében első helyen állt Isten, Aki a MINDEN, majd a
nemzetség léte és kinek-kinek rendelt kötelességének teljesítése.
Sosem a hadi-zsákmány, a nyereség, a területszerzés, vagy
térnyerés mozgatta az ős-jászokat. Nem volt eszményük sem az
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élvezetvágy, sem a vagyon, sem a hatalom. A hírnév iránti vágy
volt egyedüli „gyengéjük” hogy hírét vehesse környezetük az ősjász tisztaságot, szellemi- és erkölcsi nemességet, hadi erősséget.
Úgy voltak Ők erősek a hadban, hogy míg nem támadtak rájuk
sosem hadakoztak - kivéve(!), baráti segítségnyújtás esetén.
Zsoldosok sem voltak soha!
Az ős-jászok városállamában is jelentkeztek már a letelepedett lét
és a túlnépesedés felé haladó eszme-rendszer kedvezőtlen
hatásai. Gyakoriak lettek a bonyodalmak, -betegségek, -fáradtság,
-hibák, mint pl.: bánat, félelem. Az aggodalmak miatt sok volt a
nyugtalanság. Elszaporodott az őszintétlenség. A „nyerészkedők”
csaltak. Csökkenni kezdett az emberek ízlelő- és szagló
képessége. Az időjárás szeszélye-sebbé vált. Az eső egyre
rendszertelenebbül hullott. Megkezdődött a Turán alföld
sivatagosodása.
Az ős jászok az As nép, gondolkodó jellege melletti uralkodói
minőségében, mint „harcos” közösség volt ismert és megbecsült,
mégsem folytattak hódító, vagy területszerző hadjáratokat. Szűk
körben „portyáztak” leginkább a nagyállattartást kiszolgáló
legelők folyamatos cseréje okán. Területvédelemre még alig volt
szükség. Sosem engedtek teret a túlnépesedésnek. Az általuk
lakott vidék évszázadokig biztosította megélhetésüket.
A természeti környezetben élő ember pl.: az ős-jász (de akár a
mai) pásztor, folyamatos kapcsolatban áll(t) a természeti erőkkel,
a természeti viszonyokkal - értsd: az Isteni elrendezésekkel.
Természetszerű lételeme az örökös változás, váltakozás.
Vándorlás közbeni földrajzi tájegységek, évszakok, napszakok,
időjárási viszonyok és a többi. Nem múlik el pillanat, hogy -ha
nem szórja szét figyelmét, akkor- az Isteni gondoskodást láthatja
maga körül.
Az ős-jászok évezredes vonulásukban, nyugat felé sodródásuk
során „menekültek” a szárazság elől -lásd: Turán Alföld
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elsivatagosodása- de mindig a vizes tájakon legeltettek s itattak.
Lakásuk szekér volt, amivel ha nagy vizek megáradtak,
magaslatra hágtak, kivárva a folyók szeszélyének lenyugodtát.
Hírtelen ár el sosem érte őket, hisz mindenre volt érzékük, ahogy
ellenséges szándéktól tüzeltek sem tudtak jászon sosem rajtaütni.
Gátat nem építettek, folyamot nem szabályoztak hisz sosem
népesedtek túl, amihez FöldAnya kizsákmányolása lett volna
szükséges
A vándorló, nomád ős-jászok nem hogy kipusztultak volna,
hanem genetikusan is kimutathatóan szívós nemzetté
formálódtak. Nem pusztította őket nyár heve, sem tél zordsága,
eső el nem mosta, szélförgeteg ki nem szikkasztotta őket, pedig
sok-sok évszázadon át lakásban nem laktak.
Szívükben érzik a turáni végtelen teret, mit ezredévek sem tudtak
feledtetni. Ha vöröslik a kelő Nap, mikor fölhorkant egy ló, ha íj
kezébe kerül, jász megborzong. Nem keresi a látóhatár végét,
nem vágyik a hegyekbe. Szívében tudja Ki a Legfőbb Gazda és a
jász hűséges. Nyakas, hideghónaljú, de tudja a rendet s betartja
azt. Nem kell megtanulnia. Ebben az előrehaladott szellemi és
erkölcsi romlásban gyakorta az ős-, szép-, ük-, vagy déd-apák be
nem végzett dolgait kell fiúnak igazgatni. Kötelesség a legfőbb. A
jász vér még ha keveredik is másokkal, buzogni csak buzog,
mikor halánték deresedik s világ hívsága hátrébb kerül.
A jász belül tudja a rendet, csak tartsa is meg azt. Ha dúlás jön
félre húzódik, ha nagyon pezseg az élet ki-ki megy a pusztába
csendet hallgatni. De kötelességét mindig megteszi.
Az ős-jászok évszázadokig ökörszemmé váltak rétisasból. Mikor
eljött a jelen kor az egykori vitézi fennen szárnyalást fel kellett
cserélni a rejtőzködő életmóddal. Megmaradt mindig az éltető
vizek mentén, dús legelőkön kóborolt s kitért a hadakozók elől.
Jó lovaik mindenen átsegítették s ha rájuk támadtak nyilazó
erényeik végét jelentették a támadóknak. Akár százszoros túlerőt
is lenyilaztak s vonultak tovább nyomtalan. Hírmondójuk is csak,
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ha ellenséges ló maradt. Látható volt a ős jász történetben, hogy
akár a biztos halálba is a barát mellé álltak.
Együtt élve a természettel annak minden rezdülését értve és
érezve jó előre tudtak minden megpróbáltatásról s még vajákolás
sem kellett. Nem kellett eldobolni rossz szellemeket, mert sosem
vonzották be azokat.
A lényegi lény -a lél- felőli tudatosság következtében az anyagi
testet a halált követően tűz által elhamvasztották, a hamvakat
vízbe szórták, vagy szélnek engedték. Miután a lél elszáll, a tűz
elpárologtatja a test- és sejtnedveket, a visszamaradó csekély por
pedig könnyen olvad széltől a tájba, vagy vizek hullámaiba. A
mára eluralkodott testtudat e vonatkozásban is megreked a
fizikális testnél.
Jász küldetés
A jász küldetés a tudás őrzése. A tanítás továbbadása időről-időre
meg-meg szakad, de mivel örök, el soha nem tűnik. Az ős jászok
is alábuktak alánokba, kunokba, magyarokba mégis itt vannak ma
is közöttünk. A Kárpát-medencei jászokat tatár összezavarta,
török fölkergette a Cserhátra, Mátrába, Bükkbe, labanc- és
elbitangolt zsoldosok-, kóbor betyárok megsarcolták s a Jászság
szinte kihalt. A hegyi uradalmakban ért szolgaság sokaknak életen
át tartott, de a hegyvidéki generációknak csak egy része maradt
ott, ahol megszületett. A többséget a jász érzület visszahúzta a
szabad pusztai világba. A messzelátó bölcsek úgy tartják, hogy a
jászság sorsa a feloldódás. Ám legyen, de hol van az még? Hiába
költöztek ezredévekig, hiába hányta a jász véreket a sors, a Turán
alföldi kóborlások ugyancsak megkeményítették a jász jegyeket.
Van, hogy a tudás -akár- generációkon keresztül alámerül, de el
nem vész soha. A jász egyik -ha nem a leg-fontosabb- teendője
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az ős-tudás megtartása, amiben a Bizalmas Tanítás a vezérfonal
hisz a forrás meg-fellebbezhetetlen. A Legfelsőbb kinyilatkozásával szemben ugyan mi állhat hitelesen? A jász-ság olyan
jelleg, amit a szívében hord az ember. Ez a lényegi lény, a lél
eredeti tudása, ami legkevésbé a pusztai nomád ős-jászok
körében volt befedett.
Az idő múlásával a MINDEN által elrendelt hanyatlásnak
megfelelően ez a fedettség nem hogy csökkenne, de egyre
vaskosabb. A jász-ság nem feltétlenül nemzetségbeli hovatartozás, hisz senki nem tudhatja, hogy ki-ki milyen nemzet
fia/lánya, elkötelezett tagja volt korábban. Lehetett valaki soksok életen át akár jász, majd valami folytán más földrészen, más
nemzet tagjaként jutott újabb testhez s mégis hordozója a jász
jellegnek. Ha megismerkedik az ős-tudással, megérti a lét
lényegét, akkor kitartó törekvéssel és MINDEN-tudattal eljuthat
a jász-sághoz.
Miért oly kitüntetett a jász(-ság)? Mert továbbvivője a
történelemben feloldódott As szellemnek, melynek jelentése; As
= EGY, miként Isten, Aki a MINDEN. Mivel a ’gondolkodó’
ember nem törekszik változtatásokra, nincsenek tervei így -csakelfogadja ami adódik és igyekszik a kötelességteljesítésre.
Vannak bölcsek, akik úgy tartják, hogy az emberek között az az
igazi úr, akinek nincs szolgája. Miként az ős-jászok, akik úgy
voltak urak, amiképpen szolga. A meg nem kötöttség adta
szabadságuk révén világi értelemben független urak voltak, de
mivel sem szolgát, sem rabszolgát sosem tartottak, így a „szolgai”
feladatokat is maga maguk végezték önmaguk és családjuk,
nemzetségük számára. A teljes tudást megértő, szolga nélküli
uralomra törekszik. Szabadságra.
Jas korában s még azt követően hosszú ideig a szellemi életben is
a szájhagyományozás, a figyelmes tanulás, az alapos memorizálás
volt a meghatározó. A letelepült életforma feladását követően az
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írásosság is háttérbe szorult a vándorló nomád időkben, de a
tudás továbbadása a ’gondolkodó’ meghatározottságú emberek
körében örök érték maradt.
A nőknek akkor is elsődleges kötelezettségi tere a család
összetartása volt. Gondoskodás a családonkénti két gyermekről,
gyámolítása az öregeknek, étkezés, gyógyítás, „háztűz” őrizése, a
mindennapok. A nő volt a melegség, férfi a keménység. Családfő
férfiaké volt a szellemi szilárdság, asszonyoké a tárgyi közeg.
Férfiaké a biztonság, nőké a biztosság. Mindegyik megfellebbezhetetlen tekintély a maga terén. A lelki fejlődés érdekében
nem kellett másokra hagyatkozni, vagy idegenben kutakodni. A
női életet kitöltötte a család. Volt tennivaló minden évszakban,
minden vidéken, sosem unatkoztak. A vándor lét nem adott
lehetőséget a kény-elem gyakorlására. Végezték kötelességüket s
az ő szorgos szolgálatuk segítette a férfiakat a szellemi/lelki
fejlődésben, ami szilárd alapot biztosított családnak, nemzetnek
egyaránt.
Egy biztos, hogy genetikusan egy embercsoport hosszú ideig
nyomon követhető. Így van ez a jászok esetében is, hogy
fajtakeveredések ellenére genetikusan kimutatható a jász
sajátosság. A több évezredes vándorlás ellenére, a meghatározóan jász jelleg megmaradt vonzalmában az ősi Turán
alföldi lét körében, Föld-övi (Nap - Hold viszony), magassági
(viszony a Föld-maghoz), vízrajzi (a mozgó, de földhözragadt
viszony), élőkörnyezeti (flóra – fauna viszony) vonatkozásban
egyaránt. Akik más helyre hangolódtak, azokban az oda tartozó
hatások az erősebbek, de a ’vér’ hordozza ősi emlékeit.
Jász továbbélés
Mikor az ős jászok turáni kóborló nomád életüket élték nem
alakult ki körükben sem a táltos* kultusz, sem sámánisztikus
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gyakorlat. Nem voltak áldozó papok. Nem volt rá szükség.
Egyfelől tudatosak voltak arról, hogy Istentől, a MINDEN-től
semmi nem független -legyen az jó(nak) vagy rossz-(nak) véltmásrészt tudták, hogy semmi nincs ok nélkül és semmi nem
múlik el következmény(ek) nélkül. Mind-ezekből kiindulva,
örökkön szem előtt tartva élték napjaikat a természet adta
lehetőségekhez igazítva. Ha bőség volt nem dőzsöltek, ha
szűkösség, hát viselték. Úgy dacoltak az elrendezésekkel, hogy
nem volt sem örömünnep, sem „gyász”-nap.
Megvalósítottan voltak érintetlenek, úgy hogy annak filozófiai
ismeretének sem voltak birtokában. Tanulva tudtak. A Bizalmas
Tanítás alapjain végezték kötelezettségeiket. (*a www.Jász-ság.hu
„Tűnt léptek nyomdokán” összeállításban vissza-vissza térő
’tátos’ nem a „táltos” megfelelője! A ’tátos’ olyan gondolkodó,
aki tanít, előre mutat és soha semmit nem kér, sem magának, sem
törzsének, nemzetségének! Túl van már családos kötelezettségein, élete a szolgálat. Nem jár ki semmit, legfeljebb rámutat,
vagy rávezet a miértekre, okozatok okára. Gyógyít is ugyan, de
nem különben, mint bármely komoly jász ’Atyafi’, vagy
’Anyajány’. Istenes elkötelezettsége folytán különb a
különbeknél.)
Máig érvényes különbség MINDEN-tudat és ős-jász értékrend,
valamint más rendszerek/irányzatok között, hogy az előbbiek a
valódi, tiszta Isteni Szeretet alapján nyugszanak. Nem hirdetik,
élik! Elvárásnélküliek, így tisztelve Istent, Felsőbbségeket,
természetet, élőlénytársakat és elrendezéseket, sosem
támasztottak(nak) követelményeket. Ha szólnak, megmondják
véleményüket s tudomásul veszik, ahogy lesz. Nem
harcoskodnak, elfogadók, jót-rosszat egyaránt és egyformán.
A jászok esetében a jász-ság hű továbbvitelének az is biztosítéka,
hogy a jász történet során egyre-másra kirajzottak családok,
melyek vérségi tagjai -ha vegyülve is, de- rejtett hordozói az ős
jász tudásnak és eszményeknek.
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A ’gondolkodó-uralkodó’ meghatározottságú jász ősök küzdelmeiről azért nem szólnak a krónikák, mert mikor hadi
erényeikkel felléptek, annak hírmondója nem maradt. Kóborló,
nomád életükben kerülték a bajt, az összeütközéseket. Nem
viharzottak ordító csatazajjal, kardcsörtetve, lándzsát törve. Soha,
semmit nem ostromoltak. Csak magukat, családjukat, nemzetségüket védték, ha kellett, vagy barát segítségére, azok védelmezőiként páratlan nyilazó tudásukkal a távolhalált gyakorolták.
Egy lövés egy találat, egy találat egy halál. Indulat, zaj, felfordulás
nélkül. Akik -az elrendezések következtében- a jász harcosok
által beteljesített visszahatás „áldozatai” voltak, legtöbbször az
előtt estek el, mielőtt „IstenNyila” sors-csapásukról bizonyosságot szereztek volna. Mikor ellen elesett, a békés harcosok
csendesen -diadal nélkül- folytatták örök vándorlásukat a
végtelen Turán síkságban.
Jelen s más iratok nem a jász fölmagasztalását célozza, de körülírását, amit minden nemzetség ugyan tehetne tisztesen kedvére,
mintsem mást leszól, lenéz, miközben idegen gúnyákban, kacska
tollakkal tetszeleg. A jász bármíly nyakas is, de csöndes, nem áll a
világ útjába. Dolgát mindig elvégzi. Legfőbb szórakozása a
munka, hát él neki. Rég nem vágyik már őshazájába, arra sem tör
hogy kutassa azt, mit belepett a homok.
Jász semmit nem vezet vissza jász ősiségre. Nem sír még nyelve
elvesztén sem, maga hagyta el. Beolvasztója nyelvén beszél
önmagáról, amikor múltba, dicső múltjába- s arra tekint, mert
van mire. Van miből meríteni s az jászé, nem másé. A
MINDEN-tudat nem jász bölcselet, de a jászok egyes ősei Jas
tátos útján-, MINDEN-tudat szerű eszme mellett vándoroltak,
míg túl nem népesedett a környező sokság és csak békével
beolvadni lehetett. Húzódni olyan tájra, mire másnak foga nem
fáj, idegen békén hagyja, nem keresi, nem bolygatja, de élni lehet
rajta dolgosan ’jó’-t, ’jó’-l.
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Nem véletlenül alakult sajátosan a jász történet, mely szívbéli jász
számára máig hat. Mik ezek a sajátosságok? Teljesség igénye
nélkül: 1. míg lehetett nem telepedtek le 2. vándorló életük során
nem szaporodtak túl, (úgy As városállamában, mint vándorlásaik
idején, majd a Kárpát medencei bejövetelkor kb. mindig pár
ezren voltak, akárcsak napjainkban - nem keverendők a
Jászságban élők, ott születettek és/vagy elszármazottak a „jász”al!) 3. nem teremtettek egyházat, vallási közösséget 4. család
alapon szerveződtek 4. nem hoztak létre maradandó tárgyi
kultúrát (építmények, épületek, templomok...), annál hűségesebb
őrzői az ős bölcselet szellemiségének, amit nem tanítanak, nem
hirdetnek, de jellemvonásaik (rejtve) őrzik a tudás bírását 5. nem
hagytak maguk után temetkezési helyeket, síremlékeket,
hamvasztást, vagy pusztába vándorlást alkalmaztak, kivéve, ahol
keveredtek más kultúrával 6. ahogy helyhez nem ragaszkodtak
nem kötődtek bármi áron még nyelvükhöz sem, még ’as’ vagy
’jász’ nevükhöz sem (több századon át alán-ként, majd kun-ként
és más neveken szólt róluk a történelemírás) 7. mert
megtanulták, mindig képesek voltak a változtatásra, hogy ne
törjenek, hát hajlottak, mégis mindig egyenesen, a keresztény
kultúrkört is elfogadva 8. sosem kereskedtek, ha gyakoroltak is
árúcserét 9. ahogy haszonra, birtokra sem törtek egészen kb. a
XIV. szd.-ig, mikor már kezdtek magyarosodni.
Miért hagyta el jász a maga nyelvét és „azonosult” a magyarral ?
A változás okán. Mert „letűnt dicső korok léte” – hangzott a
Bizalmas Tanításban. A jelen korban a változás úgy erkölcsi-,
mint szellemi vonatkozásban a hanyatlás.
Mikor egy nép megérett, megkapja a kellő tudást. Mely nép mire
érett, olyat kap!
2018. 06.
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Lényeg-elv
MINDEN-tudat ↔ minden tudat ? ↔ minden lél(-ek) ?
Mi a tudat ? ↔ Mi a lél(-ek) ?
Elöljáróban:
„Tudományosan nem vizsgálható. A test/tudat dualizmus egyik
bírálata szerint a dualizmus nem igazán segít hozzá a tudat
természetének megértéséhez. Csupán annyit mond ugyanis, hogy
mindannyiunkban létezik egy nem fizikai szubsztancia, mely
gondolkodik, álmodik, tapasztal stb. Márpedig – állítják a
fizikalisták – egy nem fizikai jellegű tudat nem vizsgálható
közvetlenül, s különösen nem vizsgálható tudományos
módszerekkel, mivel a tudomány csak a fizikai világgal
foglalkozik. Az ilyen tudatnak csak a világra gyakorolt hatását
lehetne tanulmányozni.
A dualista számára az egyik lehetséges válasz erre az, hogy még
az amőbáknak is van valamiféle kezdetleges tudatuk, és hogy a
tudat az állati testek evolúciójával párhuzamosan alakult ki. De
tovább is mehetne egy lépéssel és mondhatná, hogy minden
fizikai dolognak van valamiféle tudata: ez utóbbi nézet
„pánpszichizmus” néven ismeretes. A pánpszichizmus felfogása
szerint egyfajta egészen primitív tudatuk még a köveknek is van.
Az ember mentális képességének kialakulása ekkor fizikai
anyagok kombinációjával és egyszerű tudatok bonyolultabb
tudatokat eredményező társulásával megmagyarázható. Ezzel a
megközelítéssel azonban nem sok dualista jegyezte el magát,
aminek egyik oka az, hogy a pánpszichizmus megszünteti az éles
határvonalat az emberek és a világ élettelennek tartott részei
között.” - Nigel Warburton: A dualizmus bírálatai
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„pánpszichizmus: a görög pán, 'minden' és pszüché, 'lélek'
szavakból” - Katolikus Lexikon
„Különböző indiai filozófiákban és a buddhizmusban is
találkozunk a pánpszichizmussal (világlélek fogalmával). Ezen
elmélet szerint nincsenek individuális lelkek, egyének hanem
minden egy egyetemes egész része. A buddhizmusban sem
létezik az individuum, mivel mindent a keletkezésben és az
elmúlásban fognak fel. Buddha a saját én lélek létezését is
tagadta, minthogy egyetlen maradandó szubsztancia sem létezik.
Mindezek ellenére Buddha vallotta az újjászületés tanát, azonban
mivel nincs maradandó lelki szubsztancia, nincs individuum, az
új élőlény az előző élőlény tetteiből fog kialakulni, mellyel sem
testileg, sem lelkileg nem lesz azonos.” – WikiPédia

***
MINDEN-tudati oldalról:
A MINDEN-tudat alapja a Bizalmas Tanítás (B.T. más szóval:
Jasopanisad, értsd: Jas upanisad, Isten Jas*-hoz szóló bizalmas
tanítása - * ahol Jas a jász ős-bölcs.)
A 640 szakaszból álló -több mint ötezer éves- párbeszéd (Isten
és ember között) Istenre utaló -egyfajta- esszenciája az a
„MINDEN” (című „tömörítvény)” ami érinti az Isteni
részecskét is, amiből következik (hisz a Bizalmas Tanításon is ez
vonul végig, hogy) van EGY Isten és van végtelen sok Isteni
parány (lél, lélek-, élet-, erőny-szikra mint ~ rokon-értelmű
kifejezések, bár mindegyik külön tanulmányt érdemel/ne/.)
Isten, Aki a MINDEN „…Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s
hagyja is vétkezni e teljes részeket.” – a Legfelsőbb, aki Isten, a
MINDEN, Önmagán belül teremt (Teremtő aspektusa által !) átmeneti- (anyagi) megnyilvánulásokat s azokba engedi azokat a
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lél parányokat Akik ( ! ) ott kívánnak próbát tenni arra, hogy Ők
is uralkodhassanak, mint Isten, Aki az Úr.
Mivel Isten végtelen, így a mérhetetlennek gondolt anyagi
megnyilvánulás (pl. világmindenség) is csak egy paránya a
MINDEN-nek. Lél parányait nem kell Istennek megteremtenie,
hisz mint az Ő szerves részei Vele együtt megszületetlenek, azaz
öröktől fogva levők. Minden lél-ről egy biztosan elmondható,
hogy állapotuk a ; VAN-ság. Történhet Vele bármi, nincs eleje,
sem vége.
Az „Önképű” annyit tesz, hogy olyan(ok) mint Isten és
szabadok. Mehetnek is, maradhatnak is. Le is eshetnek (lelki
világból az anyagi világba) és fel is emelkedhetnek (az anyagi
világból a lelki világba).
FONTOS ! A lelki világ -mint Isten bensője- (szintúgy) végtelen,
míg minden megnyilvánulás véges úgy időben, mint térben.
(Istennek nincs künsője, nincs Őrajta túli, Rajta kívüli !)
Bármilyen régi, bármilyen nagy egy-egy teremtettség soha nincs
kezdet és vég nélkül és nincs örök megnyilvánulása. Ami születik,
annak biztos a halál. Ám mindez, a lelki világ egy-egy -sajátos*szférája, mondhatni dimenziója. (* „sajátos” itt = melyik, milyen)
Bár anyagi, mégis -lévén a lelki világban- lelki is. Legjobb példa
erre az öt durva fizikai (tér – tűz – levegő – víz – föld)
megnyilvánulás ’tér’-rész eleme, amely tere a megnyilvánulásnak,
miközben az anyagi megnyilvánulások belsejét is tér tölti ki. (lásd:
B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld víz lég
hő térrész egyszer ész értelem s hamis én…”)
Isten nem áll útjába a lél-, akár ’önpusztító’ viselkedésének sem.
(Maga a lél elpusztíthatatlan ! ezért a lél azon burkát kell érteni,
amely anyagi mivoltával azonosítja magát -ami a harmadik finom
fizikai elemnek felel meg, a „hamis én”-nek, a téves önazonosságtudatnak- mikor is a test elfeledve igaz(i) kilétét az anyagtesttel
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azonosul. Úgy a durva-, mint a finom fizikai megnyilvánulások
valódi „sorrendisége” fordított, azaz finomak közül első helyen
áll a hamis ön/én/azonosságtudat, ezt követi az értelem, majd a
felfogó képesség. Téves azonosulás szüli az értelmet és az, az
értelmező képességet. Hasonlóan áll a durva „hierarchia” is. Első
a tér -amikor a megnyilvánulás tere és annak alkotóelemei
kitöltője**- ezt követi a „hő”-ként megnevezett tulajdonképpeni
változás/váltakozás, hullámjelenség, annak összes értelmezhető
és értelmezhetetlen tartományával, alatta/utána a légnemű/ség/,
azt a folyékony/ság/ követi és utolsó állomás -amit mi elsőként
észlelünk- a szilárd/ság/. - ** Köztudott, hogy úgy
Naprendszerünk elemei közötti tér, mint egy atom megfogható
részecskéi közti tér összehasonlíthatatlanul nagyobb kiterjedésű,
mint az észlelhető/értelmezhető alkotók együttese. Mi több; az
atomok belső „ritkasága” arányaiban felülmúlja Naprendszerünk
Napja és a körötte keringő bolygók közötti térarányokat !
Mindkét esetben több a „semmi” mint a valami, teljességükben
mégis tökéletesen funkcionálnak. Hiába mérhetetlenül „ritka”
összetételű egy atom, mint egész, minden rá jellemző atomi
sajátságot képvisel.)
„…Vannak sosem múlók, vannak kelők-nyugvók, megnyilvánultak és
sohasem láthatók. Ami változatlan, azt változó fel nem fogja. Ami
változik az születik, majd elhal, míg él növekszik, gyengélkedik, tanul s
kezdi újra.” – Mivel minden létezés; lényege köré épül, nincs
semmi lényeg nélkül, így a sosem múló lél-ek hol anyagi
megnyilvánulást öltenek magukra, hol elhagyják azt. (A Nagy
Bumm során a sok-sok lél anyagi köntöst vett magára, amit majd
a Nagy Reccs idején levet mindaz, amely még itt maradt,
időközben fel nem szabadult.)
Minden létezésnek van „sorsa”. Megszületik – fejlődik –
betegeskedik/rendelleneskedik – tanul (lényegalkotója talán okul)
– vagy a testelhagyást követően; kezdi újra.
„…A MINDEN erői mik mindent áthatva, minden égit és földit
magához ragadva, hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak, szabad
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szellemnek kiutat nem hagynak.” – a MINDEN erői -itt a ’jó’ –
’szeszély’ – ’nemjó’- mindent áthatnak, egyedül Isten mentes
hatásaiktól.
(Megjegyzés: a lél-t nagy alapossággal járja körül úgy a Bizalmas
Tanítás, mint maga a MINDEN-tudat. Mindegyik megtalálható a
www.Jász-ság.hu oldalon)
Követve a cím sugallta gondolatiságot: Mi a lényeg ?
A helyzet hasonlatos az elöljáróban idézett dualista meg közelítéshez, miszerint van az anyag/test/élőlény (jelen esetben
ez alatt ~ ugyanaz értendő) és az általa „keltett/gerjesztett”
tudat. A WikiPédia megközelítésében (nem mint ha kizárólagos,
netán egyedülállóan hiteles forrás volna !!!) a tudat egy(fajta)
’termék’ valaminek, vagy valakinek a terméke. Leginkább
embertől származtatják, mint ’funkció’ ami -csak- külső
hatások/ingerek következtében (azok visszatükröződésében)
megnyilvánuló emberi fogalom. (mint ha senki és semmi más
tudattal nem rendelkez/het/ne.)
Ez a megközelítés érthető okokból -hisz ember vizsgálódikemberi alapról, emberből indul ki. Igaz, hogy az ember anyagból
van, de az anyag tudatlan, tudattal csak az ember rendelkezhet vélelmezi az a duális felfogás, ami ha el is fogad anyagit és anyag
fölöttit, ez utóbbit az anyag termékeként kezeli. Elsődleges az
anyag ~ másodlagosak annak szüleményei. Mint ha a ’lényeg’ az
anyag volna, az anyag feletti pedig annak hozománya (akár
lényegtelen is).
Ezt gondolja az emberiség nagyobb része (még különböző
hitrendszerekben élők is). Ezzel szemben a MINDEN-tudat -az
Isten által kinyilatkozott- Bizalmas Tanításra alapozva úgy
közelíti meg a lényeget, hogy külön választja az örök és a
mulandó „kategóriákat”. Így ha ember-központú gondolatból
indulunk ki, az egyértelműen a mulandó tartomány része. Örök
401

pl. Isten, valamint valamennyi lél. (Nyilván aki mindkettő -vagy
akár csak egyikük- létezését tagadja, annak e sorokkal nincs
további dolga.)
Axióma: Nincs semmi lényeg nélkül. – vagy – Semmi nincs
(nem létezhet) lényeg nélkül.
Lényeg = LÉL. (köznyelvileg -ennél fogva félrevezetően- a
lélek !)
Sok-sok lényegtelenség létezik, de olyan ami van, csak lényeg által
jöhet létre.
És már meghatározásra is került a „sorrendiség” nem valaminek-,
vagy valakinek lesz (van) lényege, hanem lényegnek lesz (van)
valakije, vagy valamije !
(Továbbiakban a B.T a Bizalmas Tanítás rövidítése)
Előre kell bocsátani, hogy a MINDEN-tudat ~ „cím” „világszemlélet” elsődleges jelentéstartalma az hogy aki
követi/gyakorolja a MINDEN-tudatot, az tudatos Isten felől
nem (csak) hiszi Őt. Ebből (is) következik, hogy Isten nem
személytelen energia, vagy gondolat, netalán emberi kitaláció,
fantáziaszülemény, hanem Önmagában Teljes-, örök Személy !
(Tehát ez a „tudat” nem az a ’tudat’ ! Ez a „tudatosság” nem az a
’tudatosság’ !)
B.T. 20. „…mi elpusztul mi elsorvad az csak a test semmi más - örök
lélnek mind egyre megy nem fogja a változás…”
Kezdi Isten a tanítást határozott különbséget téve változó
anyag/test és örök lél, azaz lényeg között.
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B.T.23. „…nincs a lélnek születése halála sincs éppen úgy - ha már megvolt
nincsen vége számára nincs véges út 24. megölhetik mozgó testét de ki
mozgat sértve nincs - ősi az ő léte miként örök valósága is…”
A lél, mindenek lényege megszületetlen. Aminek van születése,
annak számára biztos a halál/pusztulás, legyen az másodpercekig
élő parány, növény, állat, ember, vagy akár évmilliárdokig
működő teremtettség, netán a Felsőbb Irányítók, Fél(ig)Istenek.
B.T.27. „…miként elnyűtt ruhát vet le ember s vesz fel másikat - tesz a lél
is egyre másra testi vándorlásokat 28. lélt a kard nem kaszabolja tűz nem
hamvaszt víz nem old - nem szárítja szélförgeteg marad bizton bármikor
29. lél a szilárd mozdulatlan ésszel föl nem fogható…”
Reinkarnációs alaptétel ! + az örökmozgó lél ugyanakkor szilárd
és mozdulatlan, ami csak az ’azisnemis’ törvény-, az egyidejű
azonosság és különbözőség elve alapján kezelhető.
B.T.32. „…előbb megnyilvánulatlan aztán a lél testet ölt - mikor minden
egybe olvad újra láthatatlan ő…”
Ez a bizonyos „Ő” (mármint minden lél) -Istenhez hasonlatosan
szintén- Személy, legyen az bármíly’ anyagi parányba-, atomi
részecskébe burkolva, emberben, vagy Fél(ig)Istenben -mindazok
lényegalkotójaként !- megnyilvánulásuk minősége azon
szabadságfok szerinti, amit átmeneti burka lehetővé tesz az Isteni
elrendezések, értsd: természeti törvények keretein belül. (atomi
parányok-,
ásványok
lényegalkotóinak
szabadságfoka
gyakorlatilag „0” míg növényi-, állati igen bekorlátozott, az
emberi igen magas, Felsőbb Irányítók lényegalkotója emberit
magasan meghaladó.)
Mikor a teremtettség megnyilvánulatlan -értsd: nincs ! (Itteni
vonatkozásban a Nagy Bumm előtt, majd a Nagy Reccs-et
követően)- olyankor anyagi vonatkozásban a lél-ek szintúgy
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megnyilvánulatlanok, hisz nincs anyagi burok. Mindig is anyagfelettiek.
B.T.121. „…lélt borító anyagtestben vágy mi mindent megcsaló - érzékeket
észt értelmet s tévutakra sarkaló 122. bölcs belátás fő ellenét legyőzni csak
úgy tudod - hogyha ajzott érzékeid kitartóan uralod 123. csapongó érzékek
felett ész s azon az értelem - értelemnél magasztosabb lél mi mozgat
életet…”
Embernél maradva, az érzékek egyfajta vevői a környezetnek,
annak összes információjával az érzékszervek révén. Az ész
mintegy felfogó képesség, míg az értelem mindezek értelmezője
kb. az intelligencia. Mindezeket a vágy (-irányultságok) erősen
befolyásolják melyek: vágy a hírnévre („népiesen” a hiúság) vágy
a hatalomra (érdekérvényesítésre), vágy a javakra, vágy az
élvezetekre, alapvető hatást gyakorolnak. Ugyanazon ingerre
másként reagál hírnév-hatalom-javak-élvezet uralta ember,
azonban tudni kell, hogy mindenki ’kevert’ azaz birtoklója mind
a négy vágynak/vágykésztetésnek, bár -gyakorta változómértékben, arányban.
A lél ugyan anyag/test feletti nemcselekvő, mégis hatással van
burkoló „köntösére” befedettsége mértékében.
Minden lél eredendően örök+teljes tudású+boldog. Azonban a
különböző lét- és létezési formák* lényegalkotása során
hordoznak „emlékeket”. (lásd: B.T.498. „…testelhagyást követően
mind felvesz új alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot 499.
új test hall s lát ízlel szagol tapint és gondolkodik - megtévedten
érzéktárgyak béklyójába sodródik…” ) Befedettebb lél kevés
segítséget nyújthat, míg a kevésbé anyagba bonyolódott lél
magasztosabb az értelemnél is. A valódi tudás sem kívülről
szerezhető meg, hanem a lél teljes tudása képes felszínre jutni, ha
csak halványan is, de meghaladva bármi tárgyi tudást. Nem
véletlen a legtöbb szellemi iskolában a tisztulásra/ mentesülésre
való bíztatás, nem pedig anyagi/testi dolgokba való
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belebonyolódás, beburkolódzás, hisz tudott, hogy „Ki mivel,
attól…!” azaz semmi nem lehet -s nincs is !- vissz(a)hatás nélkül !
Lásd: karma-törvény.
(* ’lét’ ≈ élettelen, ’létezés’ ≈ élő. Az élettelen burokba kerülő lél
a megnyilvánulás idejéig arra „kárhoztatott” míg az élő burkú lél
létformáról-létformára „fejlődik” vagy időnként vissza.)
B.T.124. „…ha megérted mi a lényeg értelmed is rendezett - lenyugodott
elmédben majd harag s vágy nem kéjeleg 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…”
A lényeg megértése rendezi az értelmet. Nem véletlen a „lényeglátó” jelző (bár lényeg-felfogások különbözőek). Mikor rendezett
az elme, olyankor az emberben nem viaskodik a kettőslátás/kettősség; értsd: jó-rossz, öröm-bánat, harag-vágy,
szeretem-nemszeretem… ellentétpáros megítélés. A lényeg-látó
(bölcs) közelít az EGY-séghez.
A B.T. mondanivalóját Isten, Aki a MINDEN, a Legfelsőbb,
Naprendszerünkben először a NapIstennek adta át, Aki hiába mérhetetlenül- nagyobb hatalmú akár az egész emberiségnél,
mégis lefoglalja Nap-sága és Nap-kénti kötelezettsége. Így hát Őt
is fel kellett világosítania Istennek az Abszolút Igazságról. A Nap
lényegalkotója a személyes NapIsten, Aki szintén egy lél köré
„épült”. Minden Felsőbbség egy-egy kitüntetett lél „köntöse”
miként emberi lényegnek az emberi test, annak elméjével együtt.
Azután -miként azt a lelki tanítványi lánc rendje diktálja- átadta e
tudást az emberiség ŐsAtyjának, aki megosztotta fiával - és így
tovább, és így tovább.
Azonban hiába a hiteles továbbadása a bölcseletnek, a láncolat
időről-időre, meg-meg szakad. Az Isteni tudás örök, de
legtöbbször nem nyilvánul meg. Valamennyi teljes tudású lél őrzi,
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de mivel anyag/testbe burkolóznak, annak -milljomrét (milliónyi
rétegű !)- burka nem engedi felviláglani. Világosság hiányában
pedig csak a sötétség uralkodhat, a nemtudás, azaz a tudatlanság.
B.T.177. „…lél az soha nem cselekszik test hogyha lát vagy ha hall 178.
hiába az érintés is szag íz látvány egyre megy - alvás mozgás légzés beszéd
test csak az mi megtéved…”
Ugyan mindig mindenben és mindenkiben a lél a lényeg(alkotó)
Ő mégsem tesz semmit ! VAN-ságában hat, mint egyfajta kifogyhatatlan- energiaforrás, a lét(ezés) fennállása érdekében.
Mikor egy lél „testet” ölt a milliónyi rétegből az első a felejtés,
felejtése valódi kilétének s egyben azonosulás létformájával. Az
„atomi”-lél atomnak hiszi magát, a „sejti” sejtnek, a „molekulai”
molekulának, a „növényi” növénynek, az „állati” adott állatnak,
míg az „emberi”-lél embernek hiszi magát. Így hiszi, mert a
hiányos tudás tudatosságnak alig nevezhető.
B.T.183. „…lél az bizony nem cselekszik természet mi sarkalló - nem lél
az ki bíztat hanem nemtudás mi mozgató…”
Azonban B.T.184. „…bármit gerjeszt tudatlan lény érintetlen Legfelsőbb
- testnek összes tévelygése bizton elkerüli Őt…” - azaz Isten; akár
mindenek foglalata MINDEN-ként, akár mint mindent átható
Mindáthatókénti Teljességét mindig megőrizve, érintetlen. Istent
nem érinti teremtettség létrejötte, annak háborúskodása, vagy
megszűnése. Mindenségében örök hullámzásként zajlanak
megnyilvánulások és megnemnyilvánulások, teremtések,
fennállások és pusztulások. Egyik szférájában teremtés zajlik,
másikban fennállás, harmadikban épp megnemnyilvánulást
jelentő megsemmisülés. E gigantikus-, megnyilvánult-,
sokmilliárd éves „világmindenségek” pedig csak egy-egy átmeneti- porszemek a végtelen MINDEN-ben.
B.T.185. „…ám ha tudás felszínre jut Napként ragyog mindenre eloszlanak tévképzetek test lényege feléled…”
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Mikor az ember -megtisztulva- felszínre engedi a lél örök tudását,
olyanná válhat mint Nap a Naprendszerben. Forrás, mindent
beragyog, miközben elpusztít minden tévképzetet.
B.T.190. „…MINDEN önmagában teljes lél a MINDEN mása itt…”
- az „önképére” teremtő Isten sem képes megfosztani lél
parányait, azok Isteniségétől. Mind olyan mint Ő, de egyikük sem
Isten, Annak másai. Minőségileg Vele megegyezők, ám
mennyiségileg még az óceán és annak cseppje közti azonosságféle hasonlat is kevés !
B.T.193. „…lél soha nem kerül ki a MINDEN-ből…” - Nincs
Istenen kívül, sem Isten háta mögött !
B.T.213. „…megtisztultan lélt nem fedi öngondolat leple sem…” - ahol
az „öngondolat”-ot értsd: hamis ön/én/azonosságtudatnak.
Ember számára csak annyi mondható: „Nem ez a test
valódi/igazi Énünk !” Minden lényeg(alkotó) -lél- örök, míg a
test-, az elmé(jé)vel együtt mulandó.
B.T.218. „…mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta lél - ki a
MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él…” - Egyedül Isten
mindenek tudója, múltban, jelenben s jövőben. Ám lél parányai,
a Vele való minőségi azonosság következtében birtokolják az
ősemlékezetet (is) melynek felszínre engedése a lél tisztulásának
(milljomrét burkának mérséklődésével arányosan) velejárója. Ha
a három kötőerő közül (jó-szeszély-nemjó) a ’jó’ kerül felülre és
háttérbe szorul a marasztaló ’szeszély’ és a visszahúzó ’nemjó’
akkor az eredendően tiszta ’jó’ lél az ősemlékezettel is
megajándékozza „áldozatát”. Olyas’ bölccsé válik a „gazdatest”
mint aki többet tud, mint amit tanult.
B.T.229. „…tudja az ki úgy lát Engem lény lényege Én vagyok - Én de
egyik lél se MINDEN hisz MINDEN csak Egy vagyon…” - mely
B.T. szakaszban kinyilatkozza a Legfelsőbb, hogy akként lényege
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-Ő- minden lénynek, amennyiben minden lél az Ő parányi
szerves része. (Vele minőségileg mindenben megegyező !)
Eljátszva a gondolattal: a nagy(betűs) LÉNYEG Isten, míg
minden „kis” lényeg egy-egy lél.
Az Önmagában Teljes MINDEN, Akinek nincs szüksége
semmire a lél-ek révén cselekszik, azokat ruházza fel, vagy
hatalmazza fel kötelezettségekkel, lehetőségekkel és az általuk
előidézett változások végső elszenvedője is Ő. Minden egyes rész
hatással van a rész-egészre és az egészre, leginkább pedig a
mindent Önmagába foglaló MINDEN-re - Aki ettől függetlenül:
ÉRINTETLEN.
B.T.248. „…ezer ember közül ha egy ki őszintén törekszik - ezer ilyen
közül talán egy ki lényem megérti…” - azaz -kinyilatkozása szerintminden egymilliomodik ember képes megértve értelmezni Isten
lényét.
B.T.249. „…megnyilvánult természetem nyolcrétegű öltözék - föld víz lég
hő térrész egyszer ész értelem s hamis én 250. ezen alsóbb jellegeken
uralkodik felsőbbség - minden létnek leglényege parány részem örök lél…” azaz, az öt durva- és a három finom fizikai megnyilvánulása az
Isteni szándéknak. (Valójában kétszer négyre bontható,
amennyiben a tér/rész/ durva is, de finom is.) A teremtéskor így
rendeli a Teremtő: „- Legyen így !” - s a természet fennállásáig
tökéletesen működik is. A durva s finom megnyilvánulások
minden része felett ott; a benne lévő és/de felette álló; lényeg –
egy-egy lél.
B.T.251. „…tudd hogy minden Bennem nyugszik mikor van és mikor
nincs - vagyok minden cél és forrás fogd fel ezt és ne csak hidd 252. minden
ami csak létezik gyöngysor rajtam fonálon - nincsen Nálam hatalmasabb
ezen egész világon…” - röviden; Istentől semmi nem független !
B.T.268. „…félistenek imádói múló sikerhez jutnak - míg a Nekem
hódolóknak hajlékom a jutalma 269. csekély értelemmel bírók nem ismerik
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kilétem - nem tudják hogy vagyok MINDEN Földön és az egekben 270.
ostobák még azt sem tudják megszületetlen vagyok - örök létű sosem múló
Tőlem függ az alakom 271. múltnak mának és jövőnek csak Én vagyok
tudója - jól ismerek Én mindenkit mégsem látják valómat…” - a
Fél(ig)Isten-hívők nem látják (be) Istenük feletti Legfelsőbbet, a
MINDEN-t.
B.T.272. „…tudod Jas hogy lél testet ölt kettősséggel fedem be - irtózat és
vágynak harca örök lánc lesz elmére 273. de ki egységre jut belül jámboran
él rosszat jót - abban felsugárzik lényeg csak azt vágyja szolgáljon…” - a
lét legfontosabb eleme a szolgálat. Rendelt kötelezettség szerint
betölteni a szerepet a nagy körforgásban életről-életre s így jutni
el ahhoz a megtisztult állapothoz, amikor a lényeg felszabadulhat.
B.T.291. „…ember léttér Teremtőtől e világig kereng itt - de ha elér
árnyvilágot végleg elkerülheti…” - teremtett világunk a MINDEN
Teremtő aspektusától ered, benne az emberré válás
lehetőségével. Az ember-alak előbb tisztán ösztönlény, azaz
állati-ember, majd tudatosodva emberi-ember lehet, a
tisztulási/mentesülési folyamat tetején Isteni-emberré válhat,
amikor is értelem és érzelem együtt áll.
Fontos tudni, hogy napjainkra -s már évezredek óta- az emberi
viselkedés a küzdelem, a küzdés köré szerveződve; érzelemvezérelte. A tudatosulás útja azonban csak értelem segítségével
járható. Aki életsorozati során nem válik Isteni-emberré, az ; e
teremtettség
fennálltáig
emberburokba
kényszeríti
lényegalkotóját. Miután világunk megnemnyilvánulttá válik (a
Nagy-Reccs-, vagy megsemmisülés során) minden lél szerteoszlik
a lelki világban, érdeme szerinti szférába.
B.T.292. „…Teremtőnek éjszakája ezer földi korszakos* - nappala is
éppen annyi s százévesen már halott 293. életének első napján léltömegek
jönnek le - alkonyatkor mindahányan áramlanak fölfele 294. körforgás ez
napról napra testöltés és elhagyás - nappalon az anyagi lét nemlétezés
éjszakán 295. tudd hogy van egy másik lét is ahol sosincs elmúlás - az a
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világ akkor is van mikor itt kor éjre vált 296. megnyilvánulatlan e tér
öröklétű éppenúgy - aki oda eljut egyszer annak már nincs visszaút…”
(* az anyagi megnyilvánulás az első „isteni” napon kezdődik,
amikor is a lelki szférából alázuhannak az anyagi világ
alkotóelemeinek lényegalkotó lél-jei s ezer korszak múlva a
Teremtő egy isteni éjszakáig álomba merül, a megnyilvánulás
megszűnik. Egy ilyen „napot” az ind mitológia ’kalpa’ vagy
’maha-juga’ néven említ. Egy kalpa = a négy kor összege, azaz
4 320 000 000 emberi év.)
B.T.297. „…bár MINDEN-ként nem itt lakom mégis mindent
áthatok…” - kinyilatkozás a Legfelsőbb Mindátható személytelen- létéről.
B.T.307. „…mint a MINDEN itt s mindenütt áthatok mindig mindent
- át de nem Én vagyok bennük minden nyugszik Énbennem 308. vagyok s
nem is azisnemis lásd be imígy szólhatok - vagyok MINDEN mégis a lél
parány MINDEN mondhatom 309. miként a szél leng a térben úgy
csapongnak Bennem Ők - Én csak terük s okuk vagyok Ők sohasem
veszendők 310. mikor világ nem nyilvánul minden száll fel Énbelém - majd
a megnyilvánuláskor új áradást teremték 311. világkorok sora szerint jön
majd oszlik anyaglét - mindez oka éppúgy vagyok s foglalatként adok tért
312. MINDEN önmagában teljes nem kell Nekem semmi sem cselekszem de nem köt mégsem öröklétem semleges 313. nemszándékolt
akaratom természeti törvényként - állót s mozgót megteremti okozat e
mindenség…” - aminek oka a MINDEN.
B.T.369. „…minden létben kezdet lét s vég szószólókban ékes szó - lél
tudása tudománya vagyok ki MINDEN-tudó…” - a lél igaz(i)
’tudománya’ megegyezik Istenével.
B.T.431. „…lényeg a lél mi befödi küzdőtér…” - ami a lél átmeneti
burka, a létforma, az örök hadban áll az azt körülvevő világgal.
Folytonos a hatás-vissz(a)hatás rendje. Nincs hatás/történés,
ellenhatás nélkül.
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B.T.449. „…tudd hogy ami mindent áthat lél aki nemszületett - jó szeszély
nemjó s változás anyagban a hevület 450. lélvágy ok a kéjre kínra de nem
lél a cselekvő - anyagtermészet mi késztet mozgat s hatást szenvedő 451.
forma kötőerők révén kényszeríti a testet - lényegi lény oly leplet kap mit az
érdeme rendel 452. anyag testben nem csak lél van Mindátható is ott lőn Ő ki enged Ő ki tanú történést elszenvedő…” - a lél azért kerül(t) az
anyagi világba hogy „istenkedhessen”. Mivel Isten EGY, így csak
paródia amit minden lél s annak átmeneti burka elkövet.
B.T.456. „…tudd Jas mindaz ami itt van mozdulatlan vagy mozgó - lél és
burok kapcsolata anyagvilág alkotó…”
B.T.459. „…aki látja a cselekvőt tudja anyag s kötés az - az lát tisztán
az érti már lél a bajban ártatlan 460. ki a sokságot átlátja mindnek érti
lényegét - tudja az hogy áthatásom adja világ egységét 461. teljes vagyok
önmagamban épp így teljes minden lél - bármiben is tartózkodik nem övé a
cselekvés 462. bár az anyagtérben lakik mégsem érinti meg az - lehet lélnek
bűnös burka ő mégis tiszta marad 463. naprendszert Nap beragyogja
éppígy tesz a testtel lél - a létforma általhatott pompázatos csatatér…” életünk ugyan csatatéren zajlik, ám ha helyesen éljük képes
pompázatos lenni. Ha nem kényszerítjük lényegalkotónkat a
tudatlanság sötét burkába, akkor Isteniként képes beragyogni a
létet.
B.T.464. „…ki meglátja különbséget lényeg és a test között - közelebb jut
Legfelsőbbhöz mert lélt lát anyag mögött…”
B.T.467. „…személytelen energiám ezen világnak Anyja - tőle a test lél
meg Tőlem Aki vagyok mag Atyja…” - (talán) érthető hímivarú s
nőivarú különbözősége.
B.T.468. „…jó szeszély és nemjó kötés adja testnek jármait - testi burok
így képezi lélnek földi láncait 469. jó az üdvös szabadító visszhatástól
mentesít - tőle érzet a tudásra s boldogságra az hevít 470. szeszély megköt
élvre hajszol testtudatot szilárdít - kapzsivá tesz elvakulttá vágyak felé
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irányít 471. nemjó sötét tunyává tesz tudatlanság otthona - ki ezt bírja
álomban él ő a lélhez mostoha 472. jó a jóhoz szeszély vágyhoz nemjó
nemtudásba visz - bölcs jót keres azt követi ő a tisztulásban hisz 473. tudd
e három kötőerő lél-el örök hadban áll - mikor melyik kerül felül az
gyakorol ráhatást 474. mikor szorgos hű törekvő jót segíti felülre - lél
felragyog az mi látszik harmónia egésznek…”
B.T.497. „…e világban lél parányom anyagot ölt magára - öt érzékkel s
tévképzettel kerül örök csatába 498. testelhagyást követően mind felvesz új
alakot - visszhatásit továbbviszi mint szél virág illatot 499. új test hall s lát
ízlel szagol tapint és gondolkodik - megtévedten érzéktárgyak béklyójába
sodródik 500. tudatlan lényeget nem lát nem érti természetét - jó szeszély és
nemjó fedi míg tudó érti a lélt 501. tudást bíró látást szerez olyt hogy
meglássa a lélt - tudatlanok bármit tesznek sorsuk csak oktalan lét 502.
Napnak fénye Hold fénylése tűznek világlása is - Tőlem ered ősforrástól míg
e világ itt kering 503. létlényegként áthatok Én rendszert bolygót
földeket…” - a Mindátható alakjában Isten mindig mindenhol- s
mindenben jelen van ! és nem csak kívül, de B.T.505. „…minden
szívben benne vagyok tudás emlék feledés…”
B.T.506. „…létezésben lél kétféle csalhatatlan s esendő - aki itt van mind
esendő csalhatatlan le nem jő 507. lél fölött van Mindátható ki Legfelsőbb
személye - öröklétű s fenntartója hármasvilág egésznek 508. mivel Én
vagyok a MINDEN mindent bíró foglalat - ezért magasztalás tudás
Értem van és Általam 509. aki belátja a MINDEN-t Engem Aki
Legfelsőbb - örök boldog telt tudásunn az már nem lesz esendő…”
Akár végszóként: B.T.613. „…isteni lél abban ébred aki értelemmel
él…” - s a lényeg-elv is érthetővé válik.
2019. 05.
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Jász/alán amulett 1.
Fel-fel bukkannak az ősi jász jelek, -jelképek, a
szájhagyományozott ősemlékezet képbe merevedett alakjai.
Alán amulett a jóságos Lyukó Isten jelképével
A jelen cikksorozatban bemutatott alán amulettek között
kivételes jelentőségű az e cikkben tárgyalt példány, mert a lábait
szemlélő számára kétségtelenné válhat, hogy az alán szobrocska
szó-jelekből van összeállítva.

1/a. ábra. A jóságos Lyukó isten amulett (középen), az
amulett szójelei (balra fent) és a párhuzamos székely betűk
Az alán amulettek jellemzője, hogy különös, torz tartásban
ábrázolják a fennvalót. Ennek a torz tartásnak két magyarázata is
lehetséges. Az egyik szerint azért ilyen különös a tartása ezeknek
az alakoknak, mert jelekből vannak összerakva (ezt vallja e sorok
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írója is). A székely írásjelek ismerői könnyen azonosíthatják is e
jeleket.
Azonban a többi szobrocska alapján felmerülhet a kétely a
székely jeleket nem ismerők körében, hogy nem csupán a
táncoló, transzban lévő sámán ábrázolását látjuk-e?
Nos, ezt a dilemmát oldja meg ez az alán amulett. A szobrocska
lábai ugyanis a jó hieroglifával azonosíthatók. Első pillantásra úgy
tűnhet, mintha az egyik lába letörött volna, de - jobban
megszemlélve - erről szó sincs. Az amulett felülete ép, törésnek
semmi nyoma. Ez az antropomorf alak azért ilyen, mert a lábai
helyére egy szabályos jó hieroglifát (a székely írás "j" betűjének
elődjét) tette az alkotója.
Ezért aztán okunk van annak feltételezésére, hogy ha az alak
egyik testrészét feláldozták az olvashatóság kedvéért (a láb
helyére jelet tettek), akkor a többi testrész is lehet elolvasható.

1/b. ábra. A jóságos Lyukó Istent ábrázoló alán amulett, az
ágyék táján kidomborodó Lyukó jel az élet forrását
jelképezi.
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2. ábra. A szobor lába a kacskaringó alakú jó hieroglifa

5. ábra. Az alán amulett ágyékán lévő Lyukó jel az élet
forrásának a jelképe.

6. ábra. Az amulett Isten hieroglifája megdöbbentő
telitalálat, az Isten szó nem csak elolvasható, hanem az
alakja meg is jelenik előttünk.
Varga Géza írástörténész
Az Isteni teljesség legtökéletesebb -képi- ábrázolása a „ ○ „
miként a lél a „ • „
Mikor az írástörténet a körbe zárt pontot is -egy-fajta- ’Isten’
jelentésként azonosítja, akkor vitat hatatlan, hogy e
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lingatúrában (ikerbetűben) ott található a MINDEN és a LÉL.
Természetesen a lél Istenben, miként minden.
A körbe zárt pont azonban nem csak a két örök képe -Isten és a
lél- hanem a forrást is jelképezi, amennyiben a végtelenül nagy
körből ered a végtelenül parányi pont. Egyfajta kútforrás (lásd
V.G. jegyzetét)
Az

(is) egy ligatúra (ikerbetű) O-ban az M.
Az alán amulettben megformált „Jóságos
Isten” megfelel(tet-hető) annak a „képzetnek” amit az OM rajzolata tükröz.
Kívül a mindent körülölelő, min-dent Magába
foglaló, ugyanakkor mindent átható Legfelsőbb / Isten / Aki a MINDEN, belül az
Ő székelybetűs „nt/tn” „ten” azaz -szinténIsten szó-képi jelölése.

Isten ’jó’-sága még akkor sem volt sosem
kétséges jász ősök számára, ha jól tudták
hogy teljességébe éppúgy beletartozik ’szeszély’ mint ’nemjó’
mint kötőerő, ami Rajta kívül mindenre és mindenkire hatást
gyakorol.
Három féle embert különböztet meg a MINDEN-tudat
(melyhez hasonlatosnak vélhető a Turán alföldi kóborló
nomád jász ősök világszemlélete)
1. az állati-, ösztön ember,
2. a tudatos emberi-ember,
3. az Isteni-ember, akiben szív és az ész,
értelem és az érzelem együttáll.
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A hármasság végigvonul a szellemi élet számtalan területén, így
nem csak a kötőerőkön, de a Földi vidékek térségei szerint is.
Három fő irányultság, -szemléletmód különíthető el az É-i
féltekén (a D-i félteke egy másik „világ”):
A Himalája felett a természetszemlélet az uralkodó, ide tartoznak
a sámánisztikus-, vagy természet-vallások,
a Himalája alatt és az Induson túl: az Isten-központú szemlélet
(hinduizmus),
míg az Industól Nyugatra az ember-központúság (ábrahámita
vallások).
A buddhizmus e három körött/mögött/mellett
miközben egyik sem.

„lebeg”

Nem hagyható figyelmen kívül Zaratusztra és Mani „működése”
de mindkettőjük az Induson inneni.
A jász ősiség évezredekig a hármasság határán a Hindukus
lábainál és a Turán Alföld D-i részén zajlott, legközelebb az
Isten-központusághoz - Aki Jó-ságos.
Jász ősök nem csak a három kötőerőről, de a vissz(a)hatás
(karma) törvényéről is tudatosak voltak, amennyiben jó-ra jó, míg
nemjó-ra nemjó lehet csak a -viszont- válasz.
A „Tűnt léptek nyomdokán” (www.Jász-ság.hu) összeállítás több
írásában jelennek meg ősi jász hangbéli megnyilvánulások/
megnyilatkozások, melyek nemegyszer képekben is rögzültek a
századok során.
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A Bizalmas Tanításon nyugvó MINDEN-tudat két alapvető
„eleme” az EGY Isten, Aki a MINDEN, Önmagában TELJES,
valamint mindenek lényege -egy-egy- LÉL.
Borzák Balarám Béla
Varga Géza jegyzete:
„…A székely írás jelei eredetileg a kőkori ősvallás céljait szolgálták,
jellemzően az isten (istenek) neveit és jelzőit rögzítő szójelek voltak.
A székely írás "ly" betűjének sumer megfelelője azt jelenti, hogy "kút,
forrás", az egyiptomi és a kínai pedig azt, hogy "Nap, napisten".
Mivel Kőhalmi Katalin szibériai kutatásaiból tudjuk, hogy eleink a Napot
egyúttal az életfolyó forrásának is tekintették, nyilvánvaló, hogy a jel
egyszerre jelenthetett Napot, napistent, valamint kutat és forrást.
Az akrofónia szabályai szerint a székely "ly" egy olyan szó jeléből
keletkezett, amelyik "ly"-vel kezdődött. A magyar nyelvben ez a lyuk szó,
aminek a jelentése a sumer "kút, forrás"-hoz is közel áll…
…A hun, avar és honfoglaló emlékekről elolvasható hieroglifikus
szövegekben a jel előfordul és a Lyukó (Isten) szó illik a szöveg
olvasatába...”
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Jász/alán amulett 2.
Fel-fel bukkannak az ősi jász jelek, -jelképek, a
szájhagyományozott ősemlékezet képbe merevedett alakjai.
Alán amulett a "nagyságos Bél a magas kő" mondattal
(Részletek)
Az alán amulettek egyik legérdekesebbje ez a kü-lönös fémtárgy.
Antropomorf (mert feje, szeme és szája is van), de mintha
fogalma sem lett volna a készítőjének arról, hogy milyen is egy
ember alakja. A már tárgyalt, elolvasható alán amulettek alapján
tudjuk, hogy az amulettek készítői nem az emberábrázolás
pontosságára, hanem egy ős-vallási tétel felidézésére, hieroglifákkal való rögzítésére törekedtek. Ezért esetenként a testrészek
helyére szójeleket tettek, az alak antropomorf vonásai éppen csak
felidézték a jelekkel megnevezett Istent.
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1/a. ábra. Az amulett (középen, az amulett szójelei (balra
fent) és a megfelelő székely betűk (jobbra fent)
Ez az amulett a magyar hieroglif írás X alakú Bél szójelét …
viseli magán (a székely írásban ebből a jelből alakult ki a
formailag hasonló "b" betű). ... Nyitray Szabolcs említi is az
egyik, Mubaraz Helilovval közösen írt könyvében, hogy a
Kaukázusban élő hunok egyikét Bél-nek hívták.
A veleméri rajzos sindükön (zsindely) és tejes-köcsögökön is
szerepel az X alakú rontáselhárító jel.
Azaz lenne okunk azt gondolni, hogy ezek az alán amulettek
valójában magyar amulettek - de ennek eldöntése maradjon a
régészek dolga. Gondolhatjuk azt is, hogy az alánok - a magyarul
beszélő szkíták és hunok hatására - magyar jeleket használtak és
magyar isteneket imádtak.
…
A Bél hieroglifa … az isteni középpontból szétáradó élet jelképe.
Ezért tették az X alakú jelet a nemzőszerv helyére.
…

3. ábra. Az amulett Bél hieroglifája
…

Varga Géza írástörténész
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A „Tűnt léptek nyomdokán” (www.Jász-ság.hu) összeállítás több
írásában jelennek meg ősi jász hangbéli megnyilvánulások/
megnyilatkozások, me-lyek nemegyszer képekben is rögzültek a
századok során.
A hang -mint információhordozó- mindig megelőzi az anyagba
zárt-, vagy anyagon visszatükröződő képi tartalmat. Lásd a
teremtő ige elsődlegességét a -tárgyiasult- teremtettség
megnyilvánulása előtt.
A Bizalmas Tanításon nyugvó MINDEN-tudat két alapvető
„eleme” az EGY Isten, Aki a MINDEN, valamint mindenek
lényege -egy-egy- LÉL.
Az Isteni teljesség legtökéletesebb -képi- ábrázolása a „ ○ „
miként a lél a „ • „ A jász ősiség számára Isten (e)„világi”
megfelelője a NAP, míg a min-denek lényegalkotói a lél(ek) az
Isteni szikra, élet-, lélek-, vagy erőny-szikra: ×
Az alán amulettben megformált „Bél” -belseje, belső- jelentés(t)hordozó X megfelel(tethető) an-nak a belső lényegnek- lél-nek,
Aki az Isteni parány. (mert hogy minden lél -hasonlatosan
Istenhez- Személy !)
Semmi nem létezhet -és nem is létezik- lényeg nélkül !
Ember esetén (is) a lényegalkotó lél képes anyagba (petesejtbe)
burkolózva új test(kezdeményt) létre-hozni „teremteni” a
hímivarsejt révén, ami az örök + teljestudású + boldog MAG,
azaz a LÉL hordo-zója.
Részletek: a „Jász” - Magyar Adorján: Az Ős-műveltség - című
művében – a www.Jász-ság.hu oldali anyagból:
Az álló + egyfajta állandóság, stagnáló esz-ményképű, míg a dölt
× egyfajta mozgás, változás tudatú.
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Az „életszikra” vagy „erőnyszikra” a jász világkép lél fogalmának
felel meg. Mindenek nem anyagi, anyagtalan lényegi lénye(i).
(be)Látható, hogy a jász szemlélet jelen környe-zetünket mindig
is Nap-központúként ismerte (sosem létezett körükben Földközpontúság !), sőt azzal is tisztában voltak, hogy a Nap
mindenek forrása ezen NapRendszerben.
Borzák Balarám Béla
Varga Géza „gyűjtése”:
A wikiwand alapján az alánokról.
Alán, többes számban alánok az ászi nép szövetségének görögösített
elnevezése volt. E nevet az ászik az i. e. 130. év után vették fel, amikor a
kangarok hűbéresei, alárendeltjei, alanyai lettek, és ez okból – miként
kínai források, illetve Ammianus Marcellinus is hírül adja – szövetségük
korábbi nevét Masszagéták elvetették, megváltoztatták.
Az ászik – nevük később jazig, jász alakban is felbukkan – a
szkíta népek közé, a közép-ázsiai szkíták (szakák) csoportjához tartoztak.
A közép-ázsiai ászik a 3. században egy időre visszanyerték
függetlenségüket. A Keleti-Kaukázusban letelepedett csoportjukat a 3.
század elejétől a 4. század közepéig latin, armeniai stb. források ez okból
újólag masszagéta, maszkut névvel is illették.
A harmadik törzs, a rhoxolánok először a kelet-európai pusztán tűntek
fel. Elsőként Sztrabón ad hírt róluk az i. e. 1. században.
Az ászi nép szövetségének neve kezdetben – görögösen –
Masszagetai (Μασσαγεται) volt. Egyik törzsük neve – az aorszoké –
perzsa királyi sziklafeliratokon Sakâ tigraxaudâ, azaz hegyes fövegű
szakák.
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Az ászik a jüecsik, utóbb kusánok vándorlása (i. e. 166–129.), s ennek
kapcsán Görög Baktria összeomlása, valamint a kangarok hódításai
nyomán függetlenségüket (i. e. 130. táján) elvesztették. Szövetségük nevét
ekkor megváltoztatták, és egy részük Európába költözött. Alföldünket
időszámításunk második évtizedében érték el.
A hunok szövetségébe betagozódott ászik részt vettek az Onogur-bolgár
Birodalom és a Kazár Birodalom megalapításában is. A Kaukázus északi
előterében tanyázó alánok ezzel szemben megőrizték a függetlenségüket, s
bár később szorongatták őket a türkök, a kazárok és az arabok, országuk
a mongol hódításig fennállt.
A Kárpát-medencében letelepedett ászik egy része a 401. évben kivált a
hunok szövetségéből, és csatlakozván a hunok elől menekülő vandálokhoz,
Nyugat-Európába vonult. Egy részük letelepedett Nyugat-, illetve
Délnyugat-Európában, más részük a vandálokkal Észak-Afrikába
költözött.
A 830. év táján vallási belháború ütött ki a kazárok országában. A
lázadásban részt vevő ászik, közelebbről aorszok – arab forrásokban
nevük al-Arsiyya, al-Arsiya, As-yah, al-Ursiyya, al-Larisiya, al-Orsiyya
és Ors – elpártoltak a kazároktól, kavaroknak nevezték magukat, és
csatlakoztak a szabarok egy csoportjához, kik ugyanekkor szakadtak el a
kazároktól. A két csoport szövetsége magyar (arab forrásokban alMaggariya, badzsgird, bajdzsirt, basgird, basgurd stb.) néven írta be magát
a történelembe, a bizánciak azonban leginkább csak türköknek (tourkoi)
nevezték őket.
Az alánok kaukázusi országát végül a mongolok számolták fel a 13.
században.
Az i. sz. 4. század közepén a hunok megszállták az ászik közép-ázsiai
birtokait, valamint Szogdiát. Az alánok egy része ekkor már jó ideje a
kelet-európai pusztán, a Havasalföldön, illetve a Kárpát-medencében lakott.
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A Don és a Dnyeper vidékén letelepedett alánokat – elfoglalván a Dnyeper
vidéki pusztákat a 2. század második felében – a keleti gótok hajtották
volt iga alá.
A 375. évben az európai hunok megjelentek Kelet-Európában, uralmuk
alá vonva az ott élő alánokat, valamint germán stb. népeket. A Kaukázus
északi előterében élő alánok ellenben megőrizték függetlenségüket. Országuk
nagyjából a Dariel-szorostól a Kubány folyó forrásvidékéig terjedt. Arab és
perzsa forrásokban jobbára alan vagy as néven szerepelnek. Nevüket
örökölte a Dariel-szoros: Alánok kapuja (arabul Bab al-Lan, a perzsák
nyelvén Dar-i Alanan).
A 9. század közepe táján a Dnyeper alsó szakaszánál – a levédiai
pusztán – ütöttek tanyát, azután pedig, a század második felében, egyik
csoportjuk a Kárpát-medencébe költözött, és az ott élő avar stb. népesség ura
lett.
A hun és a szkíta népek szoros kapcsolataira utal a magyar ősmonda, mely
többek között a magyarok származására ad meglehetősen világos
magyarázatot. Az elbeszélés szerint Hunor és Magor, két hun vitéz, elveszi
feleségül Dula alán király leányait, s a névadó Magor házasságából
származik a magyarnak nevezett nép.
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Jász/alán amulett 3.
Fel-fel bukkannak az ősi jász jelek, -jelképek, a
szájhagyományozott ősemlékezet képbe merevedett alakjai.
Alán amulett a Lyukó országa mondattal
A neten bukkantam a magyar hieroglif írás jeleivel olvasható alán
amulettek képeire (sajnos, ma már nem találom a forrást). Ezek
egyikének olvasatát teszem közzé e cikkben. A többi amulett bemutatását további cikkekben tervezem.
A szobor alakú írásemlékek megdöbbentően szokatlannak
tűnhetnek azok számára, akik a latin alapú írásunkhoz hasonló
írást várnának a hun sztyeppéről is. Ezek az eltérések a végső
soron kőkori eredetű ősírásunk sajátosságai, amelyeket tankönyv
jelleggel leírtam a Magyar hieroglif írás c. kötetben. Ez az írás a
vallásos nézetek illusztrálására született meg, éppen arra találták
ki, amit ez esetben is látunk.
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1. ábra. Alán amulett a Lyukó országa mondattal, fején a
napistent jelképező Lyukó hieroglifa, törzsén az "ország"
jelentésű hármas halom
Varga Géza írástörténész
A „Tűnt léptek nyomdokán” (www.Jász-ság.hu) összeállítás több
írásában
jelennek
meg
ősi
jász
hangbéli
megnyilvánulások/megnyilatkozások,
me-lyek
nemegyszer
képekben is rögzültek a századok során.
A Bizalmas Tanításon nyugvó MINDEN-tudat két alapvető
„eleme” az EGY Isten, Aki a MINDEN, valamint mindenek
lényege -egy-egy- LÉL.
Az
(is) egy ligatúra (ikerbetű) O-ban az M, mint „írásos”
megjelenítése a teremtő Igének.
Az „om” un. mag-szó, dévanágari (az indus-völgyi civilizációban
kialakult ősi írásmód) jele:
amit pranavának neveznek.
Az OM által veszi kezdetét a teremtés, ami -mint az „O”- kerek
egész, és -mint az „m” ~ hullám- hullámzik, rezeg benne a
kettősség váltakozása. Ahol megszűnik a mozgás, rezgés, ott
megnem-nyilvánúlttá válik, az addig működő rendszer.
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Az alán amulettben megformált „ ○ ” egyfajta tel-jesség, kerek
egész míg az örök változást/válta-kozást jelképező hullám „m”
az amuletten a „hármashalom”.
Borzák Balarám Béla
Varga Géza jegyzete:
„…A székely írás jelei eredetileg a kőkori ősvallás céljait
szolgálták, jellemzően az isten (istenek) neveit és jelzőit
rögzítő szójelek voltak.
A székely írás "ly" betűjének sumer megfelelője azt jelenti, hogy "kút,
forrás", az egyiptomi és a kínai pedig azt, hogy "Nap, napisten". Mivel
Kőhalmi Katalin szibériai kutatásaiból tudjuk, hogy eleink a Napot
egyúttal az életfolyó forrásának is tekintették, nyilvánvaló, hogy a jel
egyszerre jelenthetett Napot, napistent, valamint kutat és forrást.
Az akrofónia szabályai szerint a székely "ly" egy olyan szó jeléből
keletkezett, amelyik "ly"-vel kezdődött. A magyar nyelvben ez a lyuk szó,
aminek a jelentése a sumer "kút, forrás"-hoz is közel áll…
…A hun, avar és honfoglaló emlékekről elolvasható hieroglifikus
szövegekben a jel előfordul és a Lyukó (Isten) szó illik a szöveg
olvasatába...”
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Jász/alán amulett 4.
Fel-fel bukkannak az ősi jász jelek, -jelképek, a
szájhagyományozott ősemlékezet képbe merevedett alakjai.
Alán amulett Föld hieroglifával
Az 1. ábrán látható alán amulett készítője nem a természethűségre, hanem a szent jel használatára törekedett, ezért az
antropomorf alak törzse helyére egy Föld hieroglifát tett.
E Föld jel egy ligatúra. Egyik eleme a kör, ami a horizontot, vagy
a Napot is jelölheti. A fogazottsága lépcsőre is utalhat.
A ligatúra másik eleme az X alakú Bél hieroglifa, az Éden négy
szent folyójának térképe. Ezek a folyók a teremtő erőt, az élet
lehetőségét és az isteni rendet viszik szét a világ tájaira. Bél az
isteni triász fiúistene. A hímtag azt jelzi, hogy ő a nép ősatyja (a
magyar krónikákban fennmaradt magyar mitológia Nimródja).

1. ábra. Alán amulett Föld hieroglifával
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2. ábra. Az alán Föld jel és a székely írás "f" (Föld) jele

3. ábra. Az alán Bél jel és a székely írás "b" (Bél) betűje
Varga Géza írástörténész

A „Tűnt léptek nyomdokán” (www.Jász-ság.hu) összeállítás több
írásában jelennek meg ősi jász hangbéli megnyilvánulások/
megnyilatkozások, me-lyek nemegyszer képekben is rögzültek a
századok során.
Az

is egy ligatúra (ikerbetű) O-ban az M.

A Bizalmas Tanításon nyugvó MINDEN-tudat két alapvető
„eleme” az EGY Isten, Aki a MINDEN, valamint mindenek
lényege -egy-egy- LÉL.
Az Isteni teljesség legtökéletesebb -képi- ábrázolása a „ ○ „
miként a lél a „ • „ A jász ősiség számára Isten (e)„világi”
megfelelője a NAP, míg a min-denek lényegalkotói a lél(ek) az
Isteni szikra, élet-, lélek-, vagy erőny-szikra: ×
429

Az alán amulettben megformált „Bél” jelentés(t)-hordozó X
megfelel(tethető) annak a belső lényeg-nek, ami az Isteni parány.
Mindez nem idegen a „Föld” hieroglifa értelme-zéstől, hisz Naprendszerük lényeg-alkotója a NAP -a Maga Lél-je köré
„tömörülve”- a Földi lét él-tetője, ahogy a Föld (miként semmi !)
nem ment (es) lényegalkotótól.
Borzák Balarám Béla
Varga Géza jegyzete:
„…A székely írás jelei eredetileg a kőkori ősvallás céljait
szolgálták, jellemzően az isten (istenek) neveit és jelzőit
rögzítő szójelek voltak.
A székely írás "ly" betűjének sumer megfelelője azt jelenti, hogy "kút,
forrás", az egyiptomi és a kínai pedig azt, hogy "Nap, napisten". Mivel
Kőhalmi Katalin szibériai kutatásaiból tudjuk, hogy eleink a Napot
egyúttal az életfolyó forrásának is tekintették, nyilvánvaló, hogy a jel
egyszerre jelenthetett Napot, napistent, valamint kutat és forrást.
Az akrofónia szabályai szerint a székely "ly" egy olyan szó jeléből
keletkezett, amelyik "ly"-vel kezdődött. A magyar nyelvben ez a lyuk szó,
aminek a jelentése a sumer "kút, forrás"-hoz is közel áll…
…A hun, avar és honfoglaló emlékekről elolvasható hieroglifikus
szövegekben a jel előfordul és a Lyukó (Isten) szó illik a szöveg
olvasatába...”

430

Jász Úr és Tündér

ELŐSZÓ
A mesék gyakorta igazabbak bármíly valóságoknál. Mesében nem kell
tartani az író fondorlatától, hisz úgy sem hiszi el az olvasó. - Ez csak mese!
- gondolja derűsen és nem erőlködik azon hogy megfejtse a sorokat, csak
engedi hatni. Azután minél inkább ráhagyatkozik a történések folyamára
azon veszi észre magát, hogy benne van a valószerűtlenségben. Ringatják a
sorok, rácsodál a mesebeli tájra s van hogy még a hangokat is hallani-,
illatokat is érezni véli a jámbor olvasó. Csak sietség maradjon el. - Most
ráérünk. Nem sürget semmi sem. - És valóban az elszánt kereső ember
megadja a szónak ami annak jár; időt, nyílt szivet és befogadó
gondolkodást. A betűk életre kelnek, a szavak körülölelnek és a hangulat
lecsendesít. Csak igyekvést hagyni el! Ha az első mese hétfőre íródott akkor
az egyik nap, kedd a második s így tovább, hagyjuk a gyorsolvasást. Ami
új bekezdés, az új gondolat. Engedjünk minden szót hatni. Fogadjuk el,
hogy a szó leírt hang, az a hang ami a teremtő ige is: teremtő. Képet fest a
semmibe és olvasó ha rámered, nemegyszer tükörre talál. Csak áll csendesen
s hagyja a lassúdást. A kalandvágyó megteszi, hogy egy nap csak egy mese és
nincs tovább. Egy napig enged az időnek, békével várja a pirkadást. Megint
egy nap és megint csendesség és elfogadó ráhagyatkozás. Hagyjuk érni mi
ránktalált.
Hétfő
Tündérmese
Egyszer egy Tündér dideregve érkezett egy félelmes, csudás
várhoz.
Csendes, halk szavát nem hallotta meg a vár rettegett, komor
nagyura.
Gyengéden bekopogtatott.
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Kenetlen láncain, riasztón zuhant le a várárok farkasverme
fölé a csapóhíd.
A Tündér elgondolkodott.
Sötét a kapu és csupa szálka a mocskos, szőrös hídpadozat.
Bentről mégis, valami melegség árad.
Selyemhab lábait mind fölszaggatná a durva jároda, de látta a
Tündér, hogy bent, a sötétség mélyén halvány fény dereng.
A Tündér nem félt és szelíden libbent át a zord kapun.
Hitte, hogy igaz kincsre talál.
A kapuoszlopzatokon cifra faragványok, erő, mívesség
mindenütt.
Minden jól ki van találva.
Az udvaron árva szél kavargott, századok porát sodorva.
A Tündér egy kicsit hunyorgott, szúrta szemét a por.
Még könnye is kicsurrant.
Az élet sós cseppje a várudvar kopott gránitpadlóján,
mint egy gyémántszilánk úgy csendült.
A padozat nagyot nyögött, de semmi nem moccant.
A Tündér bátran lépett tovább.
A nagyterem bejáratán ezer seb, a múlt betört harcosainak
fegyvernyoma.
A vasalt, robosztus, tölgypalló ajtó félig nyitva volt.
A zárban kulcs.
Kívülről.
Nem mert a kilincshez nyúlni, csak besurrant szelíden.
A kandalló pattogva lobogó tüze világította meg a termet.
A Tündér kecsesen pördült egyet s elálmélkodott a sok csodán.
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Könyvek, szobrok, képek térképek s megannyi trófeák, mind tárt
karokkal hívogat.
A Tündér megint elgondolkodott.
Pattog a tűz, sejteleg a fény s valami halk zummogás.
A Tündér a hang forrását kutatja.
A kandallótól elég távol, egy sötét szögletben,
díszes trónusán, komoran ült a vár zord ura.
Rajta vért s megannyi erős páncél és csak ül
a távoli tűzbe meredve.
Arcán ezer ránc, bőre cserzett és sötét,
tán még friss sebekkel is ékített.
Erős keze a trónus karzatán. Körötte teljes fegyverzete.
Mindig éber, mindig harcra kész.
Magában mormog valami halk csodát.
A Tündér elébe libben és rámosolyog.
Nem hiszi amit lát. Egy tekintet, ami derül, bízik és nyitva vár.
Lassan pislant.
- Mire vársz Jó Ura? - így a Tündér, de nem kapja válaszát.
A Tündér táncra kél. Kacag, dalol s mint forgószél söpri ki a
századok porát.
- Jó Ura! Kél a Nap! - csendül ajkain s valóban a vár pompás
ólomüveg ablakát egy halk sugár szúrja át. Egyenesen a Jász úr
szívébe talál.
Megrezzen.
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Csörtetve föláll. Fegyvereit földre hányja, lánczubbonyát ím
lerántja s már könnyűdik is amint mosdótáljához vonul. A
Tündér harmatvizet csurgat a durva marokba.
- Jó Ura! Ezeket elrakhatom? - kérdi a Tündér és a padlón heverő
vasakra mutat.
- Legyen! - szól az úr és egyenesen a nyitott ajtóhoz lép.
Az udvart fölmossa a magos bástya fölött bezúduló napfény. Az
úr a Napra emeli tekintetét.
Bírja, de mégis könnye hull.
Elindul a föltárt csapóhídon át, egy szál ingben,
a szikrázó puszta rétbe …
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Kedd
Embermese
Élt egyszer egy Jász Nagyúr.
Nemeslelkű, erkölcsös, bátor a harcban.
Vitézsége ellenére jámbor természetű, igazmondó és a legfőbb
tudások jó ismerője.
Egy tere volt; a végtelen.
Kettő között élt, mint Ég és Föld, Nap és a Hold alatt,
víg nappalon és zord éjszakában.
Három járomban tengette életét; jó, szeszély és a nemjó igájában.
Négy irányból határolta várát a vidék;
Keletről a szikrázó puszta rét,
Délről a végeláthatatlan óceán,
Nyugatról egy rengeteg erdő,
Északról az egeket ostromló hegyvidék.
Öt érzékével kötődött világához, mint szeme, orra, szája, füle és
két erős keze.
Egyszer méla éjjelében egy Tündér forgatta föl nyugalmát. A
Tündér belopódzott várkastélyába és felkavarta az évszázadok
porát. Kisöpört, kiszellőztetett és beengedte a Napot. A Jász
Nagyúr végzetes sebet kapott egy napsugártól, mert az
fölmelegítette a szívét.
Levetve vértjét s páncéljait, széthányva teljes fegyverzetét, a
Tündér locsolta harmatvízben, megmosta szutykos kezeit
s le arca bánatát.
Egy szál ingben lépett a hajnali verőfénybe,
fölhagyva ódon várfokát s a várkapun át a végtelen térbe ért.
De merre fordítsa lépteit?
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- Hol vagy Tündér? - mordult még marconán
- Mutasd a jó irányt!
A végeláthatatlan vízivilág nem ember léttere.
A hegyorom bár az egeket ostromolja, mégis kopár és sivár.
Messze lát csúcsáról vándora, ám dermesztő a kietlen jégvilág.
Az erdőrengeteg megóv és jól bezár, de félhomályt lakói nem
Nap gyermeki.
Nincs más csak a puszta táj, mit vándor ha választhat.
Ott végtelen a tér, éltet a napsugár,
képzetnek útjában sehol semmi gát.
Így indul a Jász Nagyúr elhagyva zord zugát, fénybe, rétbe, ezer
szeszélybe. Hő és fény, ég és tér egyre csak incseleg s közben a
száz virág ontja csak illatát.
Megcsalhat délibáb s tűrni kell változást, égzengést, forgószélt s
viharnak záporát.
A Tündér vidáman csacsogott, kezében rétvirág, haja meg fenn
lobog.
Koszorút font.
A koronát a Nagyúr fejébe húzta és nagyot kacagott.
- Hódolatom Jó Ura! - s már illant is tovább.
A Jász Nagyúr csak csöndben ballagott.
A fura társulás egyszercsak Hat testvérrel találkozott.
- Kik vagytok? - így a Tündér s kíváncsin pislogott
- Békesség - szólt első
- Szolgálat - második
- Barátság - harmadján
- Gyermekség - negyedik
- Szülőség - ötödik
- Szerelmesség - utolján.
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Egy tűz körül ültek s helyet szorítottak a lomha Nagyúrnak.
A Tündér csak köröttük szálldosott.

- Isten hozott - szólt Békesség - Mi már ismerjük egymást!
A Jász Nagyúr csak bólintott.
- Mi járatban ? - kérdezi Szolgálat.
- Fölzavart ez a mihaszna - a Nagyúr csak így morog.
- És miben segíthetünk - kérdi Barátság.
- Nem tudom, hogy legyen - dünnyög a Nagyúr.
- Bízz a Legfelsőbben, meglásd Ő megsegít 437

vígasztal Gyermekség.
- Bízom én nincs hiba, de mi az mit tehetnék ?
- Gondoskodj azokról kiket az Ég reád bízott - simogat Szülőség.
- Azt teszem egyre csak s nem várok másokat kedvetlenkedik a Nagyúr.
- Jó út mit megteszel - így szól Szerelmesség - de hol az önátadás?
Csend lett. Csak Tündér csicsergett és önfeledten kacagott.
Hallgattak. Pattogott a tűz s halkan dúdolni kezdtek.
Ringott a hullámzás, ágak közt szellő járt, fény-árnyék játszódott,
senki nem aggódott.
Szerda
Életmese
Rét mentében, vízhatárán, erdőszélen s hegy lábánál,
élt egyszer egy zord Nagyúr.
A bizton erődjébe besurrant Tündér, reátárta a Napot.
Fagyos szíve fölmelegedett és fegyver s páncéljait félredobva,
nyitott mellel lépet a szikrázó rétre.
Lassú vándorlása során hat testvérre lelt, akik
a Békesség,
a Szolgálat,
a Barátság,
a Gyermekség,
a Szülőség és
a Szerelmesség nevet viselték.
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Békeséget már régről ismerte a Jász Nagyúr,
Szolgálattal jó barátságban volt,
Barátságot nemegyszer látta vendégül,
várkastélya ódon falai közt.
Szülőséget népe igazgatásakor lelte föl, de
Gyermekségnek és Szerelmességnek hírét sem hallotta.
Komor jártában inkább a lába elé nézett, mint távolba,
vagy az égre. Óvatosan került ki tüskés bozótot, ördögszekeret,
bogáncs és más ragaszkodókat.
Egyedül indult, de a fecsegő Tündér mindig körötte forgolódott,
ügyet sem vetve bármily akadályra.
A Tündértől kapott rétvirág-koszorút homlokából leemelte,
finoman megmarkolta, de azért el nem dobta,
pedig a lendület már kezében volt.
- Tündér! - morrant a zord Nagyúr - Üljünk le,
beszédem van veled.
- Gyere a ligetbe Jó Ura, még napszúrást kapsz rendezkedett a Tündér.
- Kiugrasztottál bizton véderődből; helyes - folytatta a Jász úr betereltél ebbe a pusztaságba; jó, a Hat testvérhez elvezéreltél;
megköszönöm, de hogy folyton csak csacsogsz, kacagsz, táncolsz
és incselkedsz, nem megyek veled semmire.
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- Figyelj Jó Ura! - így a Tündér - egy pacsirta, halld mint dalol s égre szegezte karcsú ujjacskáját.
- Odanéz Uram! Amott az hűs liget, vízszéle tocsogós medrivel invitálta a Tündér - jó sásból, vadbirs levélből míly kiváló trónus
rakható.
Behúzódtak az áttört lombok alá, Tündér nagy öl száraz sást közte vadbirslevelet- halmozott s gondosan megformázta azt.
A Jász Nagyúr nyögve roskadt a kusa szénára.
A Tündér tovalibbent s már suhant is
üdítő vízpermetet hintve a Nagyúrra.
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- Tündér! Szorult beléd értelem is, vagy csak ez állandó
gyerekség, foglal el? - szólt csendre szelídülve a Hadúr.
-Nem kevésbé, mint érzésből beléd Jó Ura! fricskázott a Tündér.
A Nagyúr erőst elgondolkodott.
Lábait maga alá húzta, derekát kiegyenesítette, karját nyugvón
ölébe engedte és meleg tekintetét Tündérre emelte.
- Világosítsd hát meg nekem, mire megyek a Hat Testvérrel?
Békesség mind megóv. Elvárásoktól ment meg s hogy egy legyél
jóban-rosszban.
Szolgálat kitanít alázatból, hogy sose légy büszke.
Barátság megsúgja, ne tégy különbséget.
Gyermekség a ráhagyatkozás biztonát nyújtja.
Bízz az Úrban vakon.
Szülőség tanít meg adni, adni és adni,
semmit sosem kérve.
Szerelmesség a szín önfeladás - ott már nincs méricskélés,
adok-kapok. Nincs; legyen józan ész
és nem számít akár az egész világ!
A Jász Nagyúr erőst elgondolkodott. Szó se több, se más, csak a
békés hallgatás. Kék égen átlengő habfelhő pom-pomok, lombok
közt hűsítő lengedés, még a vízpart is csobog, ahogy Tündér ott
lábat lógatott.
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Csütörtök
Bolondmese
A puszta rétben egyszer, magányosan vándorolt egy Jász Nagyúr.
Páncélját s fegyvereit, hátramaradt erős várában hagyva, egy szál
ingben, napban, szélben, eső verte ligetszélen, tocsogóson,
ingoványon, ment csak egyre, ment a bátor.
Sokáig társa volt egy Tündér, de ő most valahol elmaradt.
Morgolódott is a Nagyúr magában:
- Hol ez a mihaszna, a végén még hiányzik!
Amint így ballagott, egy furcsa figurára bukkant.
Fura volt, mert csak beszélt fennhangon, hol jajgatott,
hol fel-fel zokogott és egyre csak jobbra-balra kacsázva haladt,
ki tudja mely irányba.
- Ez bíz bolond! - állapította meg a Nagyúr tárgyilagosan félteni mit sem kell, hisz a gyermekek és a csendes háborodottak,
mindig az angyalok kötényébe esnek.
Az elrendezés keresztezte útját a Nagyúrnak és a Bolondnak.
A Nagyúr ép megfáradt s egy kis nyírfa tövébe húzódott, mikor a
Bolond se szó, se beszéd, csak mögételepedett.
Egyik útonjáró az egyik oldalról, másik a másikról vetette hátát a
kis fácskának, így szinte egymásnak dőltek, nem is a karcsú
árnyatadónak.
A Nagyurat egy kicsit zavarta a hívatlan társ közelsége,
de érezte, hogy nincs a Bolondban semmi rossz.
Csak ültek egy ideig csöndben.

442

A Nagyúr a Tündérre gondolt, a Bolond meg folytatta
mondókáját:
volt egy álom rét határon
hová tűntél álomlányom
hol leng égbe éjkék hajad
hol ring vállad hab derekad
te voltál a tűz ten magad
lánggal égtél társad salak
fölégettél mi csak éghet
férfiszív melléd nem léphet
drága fényem hol talállak
merre lellek milyen várban
életem így örök bánat
nem gondolok csak halálra
nélküled mit ér a létem
egyedül mond hová lépjek
mutass irányt miként szoktad
azoknak kik kutakodtak
A Bolond elhallgatott és hangos zokogás rázta testét.
A Nagyúr egyre jobban átérezte a szerencsétlenséget.
- Kit keresel Barátom? - szólt csak úgy hátra.
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- Tudod Jó Ura, volt egy csoda. Másnak nem mondhatom, mert
szépsége eltakarta a Napot. Biztosan a Nap lánya volt, mert
örökkön csak égett, lángolt. Oly éltető volt minden szava, lépte,
bája, sötét haja, de ép olyan pusztító is, miként fensőbb
Napkirályunk. Nem volt nyugta, menedéke, egyre izzott, egyre
égett, mígnem Ő is porrá égett. - sorolta a Bolond és könnyei
most hangtalan zubogtak.
A Nagyúr próbálta vigasztalni a Bolondot.
- Tudod Barátom; megmondták a bölcsek régen,
aki lángol, maga ég el!
- Tudom Uram így járt Ő is, szemem láttán hamvadt el,
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s amint hévtől forgószél lett, úgy szállt hamva szerte széjjel.
Puszta rétben szórta hamvát, itt az összes apró nagyság, itt
keresem, itt kutatom, már ép eszem is elhagyott.
A Nagyúr nem tudott mit mondani,
csak érezte hátán a csöndes rázkódást.
Hosszú csend volt mígnem távol, valami csak nem csilingel.
Szinte egyszerre dobban a két hatalmas férfiszív.
- Ő az! - zuhan ki mindkettőjük száján. Csak úgy ültükben a hang
felé fordulnak.
A zord Nagyúr arca mosolyra hajlik, míg a Bolond fölpattan:
- Tudtam, tudtam! Nincs véghalál.
Puszta ékét újra látom, nem hagyott Ő örökre el,
csak hát újabb életre lelt.
És már jól látták a dalolva szökkenő Tündért,
aki egyre csak kacagott…
Péntek
Évszakmese
Egyszer egy fegyvertelen Jász Úr, egy Tündérrel barangolt a
szikrázó pusztában. Síkvidéknek szerelmesei tudják, hogy a
puszta nem sivatag, nem halott róna. Van itt minden mi lét tere,
végtelenség, napfény s meleg. Éppúgy van itt teljes élet, fű fa
virág ezer féle. El nem múló pompa világ, télen csöndes máskor
vidám, vidám, de csak ép annyira, nehogy essen bárhol hiba.
Lassan halad Jász Úr és Tündér. Jász Úr lomha, erős, nem fél.
Tündér pedig sziporkázik, lent s fönt egyre ficánkol.
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- Tündér? Miért ezt az irányt adtad? - kérdi a Jász Úr hisz mikor erős váramat elhagytam, mehettem volna nagy
vizekre, égig érő hegyvidékre, rengeteg kerek erdőbe.
- Vizek hátán hogyan járnál?
- Kopár hegyen mit találnál?
- Egeket ők ostromolják, mégsincs bennük semmi vidám. így a Tündér.
- Az erdő meg félelmetes, kobold, manó, sötét van ott, végtelent
ott nem láthatod. Ott, hogy sarjad élet napszám, bomlása is egyre
dúl, naptól elzárt aljzatában dudva s gomba, ami úr.
- Itt a puszta, vizes rétben, mindent megtalálsz mi részed.
Itt mindennek megvan az ő ideje, tavasz nyílik, tél meg felejt.
Nyáron bőség, a rét buja, kiteljesedhet itt akkor mi él.
Őszre minden lassan beért. Fáradságok termése kész,
halványulnak már a színek, megbékélnek égő szívek.
Télre nyugság végleg elér, lombok, ékek nem zárnak fényt,
megfeszülnek vizek felül, térben, tájban minden elül.
Csillog jégnek páncélzata, alant mégis élet él,
csendben, lassan tavaszra kész, minden épül nem, hogy henyél.
Ilyenkor mi kinőtt évben, fagy megérlel jó keményre.
- Értem - válaszol csendesen a Nagyúr.
- Tudod, mikor ódon váramban magányosan csak a tűz lángjait
figyeltem, nem zavart semmi meg, erős véderődben, átéreztem
én is az évet, éppúgy mint az emberéltet.
Tavasszal, hogy rügy kipattan, üde pompás, friss még minden.
Selymes a rét akár gyermek, szemét emeli mindenre.
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Tanul, tanul, nő és figyel, készül felnőtt életire.
Játszódik is ép eleget, vidám, könnyed, mindent érez, nem
láncolja az értelem.
Nyáron minden kiteljesedik. Buja lesz, mi termést hoz.
Asszony lesz a kicsiny lányból, kerek mindenhol mint kell,
így szikrázik, így virágzik, hogy minden méhet csaljon be.
Mikor aztán beért termés, lassan őszbe fordul már.
Csendesedik heves vér is, tetszik nem is, elmúlt nyár.
Meleg még a Nap sugára, mézédes lesz a gyümölcs,
de már levél lassan fonnyad, s termés is a földre hull.
Aztán télen, körül a csend. Béke, nyugság, kész egy év.
A Tündér újra csak táncra kél.
- Tudom, tudom! - így incseleg- kristály tiszta az értelem,
de a világ nem csak tény, örökkön ott búvik remény.
Jó Ura! Te olyan szilárd vagy, mint a Föld, mégis valami folyton
gyötör. Gyere, fogjál meg hogyha tudsz,
nagy erőddel lám mire jutsz?
A Jász Úr óvatlanul a Tündér felé kap. Oly gyors, harcban edzett
sziklamarka, hogy a Tündér még csak nem is pislant.
De lám; ott a bezárt acélmarok s ott a Tündér, de nem rabon.
Mint a látszat olyan teste, s egyre kacag csak a beste.
- Nosza mi van dicső harcos? Nézd csak milyen üres markod!
Nincs ott semmi, már elhiszed? Érzést az Úr másból teremt.
Nem a sötét anyag hona, az csak lomha, nagy és buta.
A Jász Úr fölhúzta egyik szemöldökét és derűsen
elgondolkodott.
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Tudta eszével, hogy a világban minden rendben.
Tudta, hogy mi az elrendezés.
Értette az öt formát; a földet, ami szilárd, a vizet, ami szétfolyik,
léget ami fürgén illan, lángot ami úgy rezeg.
Tudta ő a tér képletét, azt mi léttér, véget nem ér.
Megtanulta már az evilági, három láthatatlan képét is;
észt, értést és érzetet s azt is tudta nagy eszével;
mi a hamis éntudat.
- Azt hitted, az Úr csak ennyi? Buta anyag s értelem? incselkedik tovább a Tündér - s hol a MINDEN, hol teljesség,
hol mi élet érzete? Mit gondolsz, a napsugárról, ami szíved szúrta
át, anyag az, vagy nagy okosság, nem érted ezt Jóbarát!
A Nagyúr elröstellte magát. Elhallgatott
és csendesen ballagott tovább…
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Szombat
Érzésmese
Egyszer egy Jász Úr, ki elhagyta erődített kastélyát, minden
fegyver és páncél nélkül elindult a termékeny pusztába, hogy
megkeresse az érzést. Hatalmas harcos volt, végtelen tudással, de
a szíve kőkemény. Kemény volt a harcban, békében jámboran
megengedő, de szívéhez semmi és senki nem fért hozzá.
Örökkön éber volt, védekezésre kész felajzott íjával s nyilaival.
Nem ment a városba, nem erdőbe, hegyekbe, sem hajóútra nem
kelt fel a tengerekre. Vele tartott egy kis kópé Tündér, aki
örökkön a Nagyúrral incselkedett. A magányos vándort sokáig
idegesítette a Tündér csacskasága, de egy idő után megkedvelte.
Már nem, hogy nem morgolódott vele, de ha eltűnt egy időre
hiányzott neki, ha meg vele volt hát jólesett közelsége.
Így vándoroltak kettesben, leginkább hallgatagon.
Tündér dalolászott és repdesett,
a Jász Úr meg csak valami halk mantrát zummogott.
A várúr megtapasztalta, hogy a kicsiny Tündérnek nincs teste.
Egyszer próbálta elkapni, de csak a nagy semmibe nyúlt.
Az éteri kicsiny lélek gondtalan felhőtlenségben,
fáradhatatlanul csapongott.
Mégis egy napon a lomha mozgású, kitartó vándor vállára ült.
A Jász Úr megszokta súlyos páncélzatának, teljes fegyverzetének
terheit, de mióta egy szál ingben vándorol, nem érzett semmi
nehézséget. Szabad volt és megbékélt.
Tűrte a megpróbáltatásokat, soha nem méltatlankodott.
Ahogy a Tündér az erős vállra csüccsent pimasz kényelemmel,
az erős váll megbillent.
- Hogy a csudába ? - gondolta a Nagyúr - hisz ennek a kis
jószágnak nincs is teste?
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- Mi a baj Jó Ura? - incselkedett a Tündér
- Csak nem nyom valami?
A Jász Úr nem szólt, de erőst furcsállotta a dolgot.
Ment, de a teher csak nyomta a vállát s közben gondolkodott.
- Te kópé! - kezdte kedves hangon
- Hoznál nekem egy szál virágot?
A Tündér már rebbent is - Milyen legyen? Pipacs jó? cserfelt csak röptében.
A Jász Úr érezte, hogy nem nyomja a teher.
Nem akart ő virágot csak kíváncsi volt, hogy jól érzi e.
Amint a Tündér visszatért, megint súly került a vállára.
Erőst nem értette.
- Tündér, ha megkérlek; békén hagynál csak egy napra? kérte az Úr fáradhatatlan potyautasát,
miközben elvette tőle a tündöklő pipacsot.
- Hova tűzöd most, hisz szagolni nincs mit rajt,
tán kopasz hajadba? - és akkorát kacagott a Tündér,
hogy csak úgy bucskázott hátra a széles vállról.
- Hova, hova? Ingem gomblikába - morrant a Jász Nagyúr.
- Jól van elmegyek, kerülök egyet, - szólt vidáman a Tündér és
piciny lábacskáival a Hadúr vállára toppanva, odadörgölte
arcocskáját a cserzett barna bőrhöz.
- Holnap majd jövök, vigyázz magadra, ne hogy baj érjen amíg itt
nem vagyok, tudod milyen nehezen veszel észre jelentéktelen
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apróságokat - csacsogott a Tündér és kacagva, dalolva szállt a
magasba.
Nagyúr igen meglepődött - Azt a nemjóját - mondta már
fennhangon - Ez meg mi?
Nincs teste, nincs súlya és nyomja a vállamat.
Nincs teste és amikor nekem dörgölőzött majd leégett az arcom?
Mi ez? - tanakodott.

Így vándorolt tovább, csak egyedül.
Megvolt magában, csendes mantrájával,
békés gondolataival, ismerve s tudva minden csudát.
Világot nem bánta, egy volt már mindennel, semmihez
nem ragaszkodott.
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Eltelt egy nap s a Tündér nem jött.
Eltelt még egy, majd még egy, csak nem mutatkozott.
A Nagyúr erőst elgondolkodott,
miközben mintha sajogni kezdett volna a szíve.
- De hát megígérte - így tanakodott - Hol késik? amint ezt hangosan kimondta,
valami pici szúrást érzett a szívében.
- Biztos nem esett baja!? - aggodalmaskodott egy kicsit.
Várt még egy napot, de aztán visszafordult.
- Tán rossz irányba megyek, azért nem talál? ekként morfondírozott.
Amint elindult az új irányba,
ismerős dalocska csendült a feje fölött.
A Jász Nagyúr szíve nagyot dobbant.
Fölnézett. Égre emelte tekintetét…
- Láttam ám Vén Bolond ! - szólt pimaszul Tündér - csak nem
csavargatta valami, oly harcedzett szívedet ?
azzal megint az Úr vállára zökkent,
óvatosan megsimítva a durva férfiarcot.
A Hadúr érzett valami kicsiny langy simítást,
de a súly most nem nyomta.
Elmosolyodott. Ez jó…
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Vasárnap
Békemese
A dús pusztában kóborló, várát felhagyó,
fegyvertelen Jász Nagyúr,
csalfa kísérő Tündér társával visszafordította az útirányt.
- Hé, hé Jó Ura! Hová ? - sikított fel a Tündér
s mintha egy pillanatra elillant volna örök víg kedélye.
- Tudod Csalfa Kedvesem, megtaláltam amit kerestem - így a
zord Nagyúr
- Köszönöm Neked! Szívem fölmelegedett.
Kitártam váram kapuzatát, páncélom s fegyverim leraktam,
nyitott, egy szál ingben, védtelen vágtam a pusztának.
Nem hoztam magammal mást, csak a bizalmat
és langyuló nyitott szívemet.
Egyedül jöttem, de Te Kedves azért mindig köröttem voltál.
Találkoztunk a Hat Testvérrel;
Békesség megtanított megbékélésre a világgal s önmagammal,
Szolgálat megérttette az alázat fontosságát,
Barátság rányitotta szemem az egyenlőségre,
Gyermekség elmondta, hogy bíz védtelenül is,
hisz örök védelemben vagyunk,
Szülőség ráébresztett, hogy mások a fontosak,
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akikről gondoskodnom kell,
A Szerelmességet, meg Te tanítottad meg Kis Bolond, hisz ha
nem vagy hiányzol nagyon. Ha vagy; derülök és olyan jó.
Ha nem; hát úgy fáj a szív, hogy belehalok.
A Tündér megszeppenve hallgatott.
- Tudod beszélgettünk az évszakokról folytatta a Nagyúr, oly bársony hangon, hogy a Tündér
erős vállára zuhant.
- Kikelet a gyermek, tiszta szín érzés és érzelem,
őszintén nyitott míg tanul. Midőn felnő és megházasodik,
meghozza terméseit és kiteljesedik, mint a buja nyár.
Értelmét növeli.
Őszre minden beérik.
Szív és az ész is összeér, ha ápolták gondosan !
Halánték már deresedik, de jöhet a mézédes szüret,
mit a gyermekekre s szüleikre hágy.
A tél? Tudom már, hogy nem a véghatár, nem a pusztulás,
csak a vén fejnek el kell hagynia minden hív szokást.
Belátni akár a beláthatatlant is, sziklára keményíteni a vélt tudást.
Ilyenkor már semmi nem viháncol.
Csönd van, csendesség.
Csepp hidegség, de szikrázóan süt a Nap, ha melege kevesebb is.
Már tiszta a kép. Új tavasz, újabb lét közeleg.
A Tündér erősen a Nagyúrhoz bújt.
- Mi lesz velem nélküle ? - gondolta reszketőn Magamban nem létezem!
A lomha Jász Úr csak ballagott várához vissza, komótosan.
Nem sietett.
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Már nem nézett lába elé, nem bánva kórót és bogáncst, tekintete
vár fokát kutatta, viselve Nap hevét, hajnal harmatát.
- Mi lesz velem nélküled, ha vissza mégy váradba? szakadt ki Tündérből szipogva.
- Bolond vagy !? Azt hiszed elhagylak ? Életem Fénye ! vígasztalta a lágyhangú marcona.
- Mikor hazaértem, nagy munkába fogok. Ha akarsz, Te is
segíthetsz.
- Mit fogunk csinálni ? - kérdezte Tündér még mindig
szipogva.
- Rendet csapunk! Isteni Rendet! - szólt határozottan a
Nagyúr - Először is, a várárokból fölszedem a farkasfogakat.
Friss vízzel engedjük tele, csupa aranyhalakkal és
lótuszokkal.
Meghagyjuk a szilárd falakat, de úgy megmelegítjük, hogy
bárki kóbor keresőt bevonzanak
A csapóhidat oly simára gyalulom, hogy még a Te selyem
lábacskádat sem sérti fel mikor ki-be futkározol.
És a híd örökkön lenyitva lesz bárki előtt. Egye csak rozsda
láncait. Az udvar kövét felszedjük, virágokkal ültetjük be, de
csak ott ahol éri a Nap.
Körül az erős falmenedékben, fedelet építünk a megfáradt
átutazóknak.
- És Te egyedül akarsz ott élni továbbra is ? - sírt csendben
a Tündér - A hülye vasaiddal ?
- Azokat meghagyjuk emlékbe, hisz már nem kellenek,
de aki vendég jön, annak megmutathatjuk, hogy ilyenek is
vannak, de kettős embernek minek!
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- Mi az, hogy Kettős Ember ? - szepegte s mintha megálltak
volna könnyei.
- Hát az Isteni !
Együtt van benne a Szív és az Ész,
az Értelem és az Érzelem.
Én ott ülök majd a lócán a konyha pitvarában,
Te mellettem és lábad lógázod egyre csak.
- Bizti ? Ugye nem csapsz be ? kérte édesen a Tündér a Nagyurat.

Jász Úr oly hatalmasat kacagott, hogy falak beleremegtek,
még a torony galambjai is fölrezzentek repülve egy hatalmas kört
a környező pompázó rét felett az égben
s a Nap alatt.
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Levéljáró
Érdeklődő ífjú kérdi: - Tátos mondjad hogy legyen? Hogyan
jussak egyről által, hová hogyan léphetek? Miként tudok újan
élni? Kérlek segíts értenem. - tátos mondá: - Figyelj fiam! Levéljáró így teszen.
- Van egy madár levéljáró -hogy is néz ki egy-mindegy- egy mért
fontos hogyan lépdel, vízinövény levélre.

- Van egy növény, vízi növény, levélzete vízen ring -mi formája,
szirma, szára- az hogy milyen mindegy is.
- Át kelnél a vízi tükrön? Hogy teheted, nagy talány! Hidat verni
képtelenség, ha csak egyszer hágnád át. Kövesd hát a levéljárót,
mikor útban akadály, lépkedj szépen egyről egyre, nincs itt semmi
nagy talány. Nincs hát persze, csak ügyeljél két levél közt mit
tegyél, mivel lábad bizony kettő, kell hozzá így két levél. Egyik
lábad egy levélen, másik nyugszik másikon, így jutsz által
biztonságban, ne veszítsd el a nyomot.
- Mondhatod azt; lehet talán sánta is e példázat, de azt hidd el
egy helyt nem lész, egy levélen két lábbal. Hogyha megállsz, levél
süllyed, víz meg ellep, odavagy, egy levél csak egyet bír ki, ne állj,
kedved ne lohaszd. Mozdulni kell, menni, menni, ez ember
természete, megtorpanni -egyre állni helyben, egyben- nem lehet.
- Igen ám, de biztos lépést csak az ád ha lábbal érsz, bizton aljat
ami elbír, nem hagy cserben, ki nem tér. Legyen ezért szilárd
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levél, minden miben kapaszkodsz, járatlanság, tudás híja
biztonságot nem ad jót.

- Erősítsd a levélzetet, mint a szikla oly legyen, az is miről ellépsz
egyre s az is mire érkezel. Kettő között ingovány van, mindent
fojtó süppedék, kerüld messze; neked véged hogyha levél közé
lépsz!
- Azt is mondják bölcs tanítók: - Örök mozgás -egyik út, másik
pedig az hogy- biztont, erőt tudjál legalul!
- Az is fontos: - El ne feledd, hátra hagyni úgy lehet, dolgot
hogyha előtted egy sokkal üdvözítőbb hely!
- Ha nem biztat mi elöl van, nem mersz lépni nem is vágysz, min
meg topogsz nem bír soká elmarad a változás. Elmarad, hogy
legyen másként, legyen úgyan ahogy jobb, de ne feledd mindkét
lábad jó szilárdan megálljon!
- Régiről el úgy rugaszkodj, hogyha erős már az új, de újra is úgy
helyezkedj, ha a régi támaszt nyújt. Így kövesd a levéljárót, lásd a
példát mindenütt, ne csak rohanj eszed vesztve, tanuljál
természettül.
- Ne csodáld a káprázatot, múló szeszélyt, víziót, figyelmesen éld
az élted, tanuld ki a csíziót!

- Persze mindez csak akkor megy hogyha által kélni vágysz, ha a
mocsár neked vonzó, maradjál de pórul jársz.
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Krista titka
Végeláthatatlan puszta, napkeleti szél simítja, dédelgeti száz
virágát, hullámzó fűóceánját. Készül a Nap nyugodásra csendes
éji álmodásra. Nappal lakók vackolnának, éjjel élők motosz kálnak. Halkul milljom madár dala, sűrű bozót az otthona.
Hajnaltól a tér kitárult, nyugovásra zug bezárul. Minden lassul
vége mának, ki-ki pihen biztonságban. Serény hangya is
elszunnyad, erőt gyűjt az új holnapra.
Sehol senki hinnénk rendben, ha egy szilaj mén ne lengne,
hogyha nem verné föl alvót erős pata kemény vad ló. Fújtat,
zihál, csupa csatak, rajta szőrén sudár alak. Nincs kötőfék, se
kantárja, zablája sem zabolázza. Úgy nőt egybe lovasával, kit az
Úr is egynek láthat. Sörény repül, belé olvad, lányvitéze
hajfonatja. Kacag a lány, lova nyerít, jobb combjával egyet feszít,
villámként már serdül is mén, ki hinné hogy mindent megért.
Nem kell ostor, parancs se kell, halk pisszenés alig ha jel, mégis
érzi mikor merre tudja lányka mit szeretne. Ifjú a lány szilaj sudár
akár csak egy szabad madár, szabad mint a lova élte együtt
szállnak végtelenbe.
- Krista, Krista! - rezzen egy hang, tudja a lány anyja hívja. Távoli
a szó, de csöndben száz határt is által szökken. Hang felé vált
hevült leány: - Ne félj! Megyek édesanyám!
Lovat forgat szép merészen, forgat térddel lágy tenyérrel, arccal
simul erős nyakhoz, szeretet tett kezest vadból. Elvárásnélküli
csoda, viszont szolgálat vitt oda. Sosem akart ura lenni, nem
parancsolt sosem néki. Együtt járják a világot, nem láttak még ily
barátot. Ember és ló együtt élnek, puszta mélyin békességben.
Mindegyik a maga ura, nem követel önös utat. Régi az ő
barátságuk, nagy titokból nőtt viráguk. Csöndben virult, titkon
hajtott fölrúgták az ős parancsot. De hát; mondta öreg Tátos
mikor csínyjük kitudódott: - Minden szabály arra való, hogyha
jobb jő az a való.
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Történt egyszer nem ép tegnap, elszökött egy vemhes kanca.
Krista kedvenc anya lova, furcsa szerzet mondták sokan. Furcsa
volt a ló s a gyermek inkább együtt jártak keltek. Nem keresték
saját társuk, együtt élték víg világuk. Mikor alig volt már idő,
hogy a csikó világra jő, elveszett a leány lova, nem volt neki sehol
nyoma. Sírt a gyermek, sírt csak egyre vigaszt nem lelt bármit
tettek. - Kérd a Tátost - mondta anyja - mi tévő légy, csak ő
tudja!
Öreg Tátos leültette mikor hozzá lép a gyermek.
- Tudod lányom nincsen semmi, minek okát kell keresni. Tudja
jól a minden Ura, kinek s minek mi az oka. Majd meglátjuk, hidd
el jó így meglátod hogy leszel még víg.
Fölszáradt a lányka könnye, járt kelt sokat egyre nyögve; - Mit is
tegyek, merre menjek? Tán örökre elvesztettem?
Teltek napok, éjjelek is szíve szorult, de hitt neki, hitt a Tátos jó
szavának, nem érheti galád bánat. Járta, járta rét határát, föl se
tette ló kantárát, hagyta hogy a kedves cseléd keresse kit szíve
remél. Így jutott el nem túl távol, nem messze a lápvilágtól
csendes csalit közelébe ahol csodát látott végre. Meglátta az
anyalovat, magas fűben veszélyt kutat, le-le hajol;
- Vajon mihez? Nicsak! Fehér gyermekihez!
Lepattan a lórul nyomban, rohan rohan hűs bokorba. Anya lovát
megragadja, hang nélkül csak úgy siratja.
- Megvagy végre szívem éke! Mért hagytál el, mi a vétkem? szepegte, de tudta mindjárt nagyobb dolog van itt mit lát.
Cseppnyi fehér csikó reszket, anyja nyalja hogy fürössze.
- Ezért hát a világ vége, messze legyen születése, távol titkon
szekérvártól -fehérség ha nem is átok- gyermek szívnek mégis
bánat, nőni kéne áldozásra.
- Ezért bújtál ilyen távol? El tábortól, el családtól?
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Többet tudtál Te csak szívbűl, mint sok okos eszességbűl!
Mondta Tátos; - Dolgok oka, kifürkészhetetlen csoda. Jó Urunk
azt nem hagyhatta, hogy csikódat föláldoztasd. Eldugtad így
messzi rétbe ne tudják, hogy ő is lészen, higgye mindenki hogy
vesztél, magad s fiad eltemették.
Ez lett Krista titka mélyen, soká senki meg nem élte, mindenki
csak furcsállotta - Mi lelte e leány urat? - régen sem volt könnyű
fáma, de hogy titka megtalálta most már anyja sem értette; - Mért
csavarog el örökken? - Alig látták, mindig várták, találgatták: - Mi
lőtt lányát? - Anyja egyre csak kesergett, apját nyúzta; - Mi lett
véle? - Jó apa meg csöndben tűrte, anyaszív mért ne hevülne.
Persze, hogy ő aggodalmas, férjhez adná nem habozna.
Miközben az idő múlott, nőtt a lány és meg is nyúlott. Hiába a
sok tekergés egyre szebb lett a kis szépség. Vidám volt és csak
kacagott; - Jövök megyek, csak szaladok!
Titkát rejtve múltak hetek, férfinépre nem nézhetett. - Jól van mondta hát mindenki- hogyha sorsa jó így neki, legyen ahogy ő
akarja, csak egészség el ne hagyja!
Ezt a titkát őrizgette, míg csikóját megnyergelte, csak úgy szőrin
kantár nélkül, vele szállva szerelembűl. Így szelték a szelek
szárnyát, puszta vidék dús határát, együtt éltek össze nőttek,
együtt ríttak örömkönnyet.
- Megyek Anyám! Már itt vagyok, nézd e széllel mit nem hagyok!
Szélnek hívom fehér ménem áldozat ő már nem lészen.
Emberhez ha nem is szokott, engem bíz még le nem dobott.
Kezes lett ő kedvességbűl, együtt érző kedvtelésbűl.
Szekértábor közepére betoppan a pompás ménen. Földre ugrik,
megsimítja, Tátos elé úgy állítja.
- Jól van lányom legyen ígyen! Titkod védted, megbecsülted.
Ahogyan kell úgyan legyen, éljél vele mindörökre. Magos égre
együtt néztek, csillagokkal így szemeztek, Krista és Szél egybe
keltek, hű baráti szerelemben.
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Legszebb zene
Kicsiny leány pusztarétben ugra-bugrál ficánkol, susog, csacsog,
picsog egyre, nyughatatlan viháncol. Ugrik lóra, bakra bátran,
szertelenke egész nap, dalol, kacag öröm nézni, kicsattanó szíve
van. Zireg-zörög, kopog, dobol, amit elér megszólal, hozzá
zümmög, dúdol mindig, keresi a csodás dalt. Keresi, de nem
találja. Elégedetlenkedik. Anyját nyúzza, társát böki; - Hol
találom? - kérdezi.
Kiszalad a csalitosba, átugrik az árkokon, szekértábort körbefutja, benne nyugság nem honol. Tűri békén vajszív szülő; - Majd
elnövi, lenyugszik! - de a lányka egyre-másra, jobbra-balra
igyekszik.
- Hol az a dal! Hol az a hang, ami tökéletest szól? - más kit nem
ér ilyen kérdés, soha jót nem válaszol. Így hát anyja tanácsára
ment Tátoshoz kérdezőn, segít ő majd s mutat utat, eligazít
kerengőt.
- Figyelj gyermek! Kinyisd füled! Szívedet meg őrizd jól, nehogy
szutyok beszennyezze, tiszta legyen mindenkor! Ne csak nézzél;
láss is mindent! Ne csak halljad; értsd a szót! Bárhol is jársz,
ügyelj csöndben, Vigyázód majd válaszol.
- Vigyázz semmi meg ne álljon, poshad víz ha áll soká! Világ sora
változása, megállása a halál!
De csak lassan; látva láthass, minden csoda tárja föl, benső titkát
mind előtted, akkor értesz zenéből!
Próbál gyermek figyelmezni, lassít léptin, andalog. Dúdol, de már
jobban hallgat, hátha szél hoz dallamot. Csöndesen jár
ligetrétben, figyelmesen tárja szét; szívét, szemét, fülét mindet,
körül semmi el nem vész.
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Virul a Nap, élet derül, pusztában is zsong a lét, madár, bogár, fű,
fa, virág zeng és susog szerte szét. Sétál gyermek csöndesedve,
minden neszre ügyelve; vidám zsongást csak nem hall még
harmónia egésznek! Várja azt mit Tátos ígért; Vigyázója mikor
szól, de csak nem jő, nincs megnyugvás, hiába is ballagott.
Telt-múlt idő, nem jött a dal. Nem jött el mit keresett. Bárhogy
neszelt körbe-körbe, nem lett hiány fele se! Sétálgatott künn és
otthon, kérdezgetett;
- Hallják-e? - senki nem szólt hogy hallaná, mit a gyermek
remélne.
Szomorúan, sápadt arccal újra fordul Tátoshoz:
- Mond Tanítóm! Mért nem szólal az mire úgy vágyódom? Hol
van az a legszebb zene, mit mindenütt keresek? Mért nem lelem,
miért késik, hisz mindenre figyelek.
- Ügyelsz tudom jó gyermekem! Örülök hogy változol.
Kezded látni mi minden van, kívűl, bévül porondon.
- Tudod ahogy vénül ember, nem lesz sosem okosabb, csak a
sokból egyre jobban kiszűri mi fontosabb.
- Mi a fontos? Mi a lényeg? Ez biz ám a fő kérdés! Legtöbben
csak általfutnak élten, létük fölélvén.
- Holnap korán surranj majd ki -mikor szunnyad mindenkicsöndben sétálj ne túl messze, pirkadatot kilesni. Akkor hallgass,
akkor figyelj, ha vöröslik ég alja, Nap korongba nézzél bátran; Ő
majd bizton megsúgja!
Úgy is tett a gondos gyermek, amint Tátos tanácsolt. Másnap
hajnalt tájba szökkent, mikor más még álmodott.
Térdig érő harmatos fű, fürdeti csupasz lábát, hosszú pendely jól
fölázik, de azért csak nem hátrál. Hallgat körbe, figyel egyre,
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mintha minden halna el, még a hév is vissza rezzen ahogy a Nap
megébred.
Megrázkódik, hűvösebb lett. Még ki szólt is hallgat el s a nagy
csendben vörös széle napkorongnak feléled. Lassan-lassan kúszik
föntebb, tényleg bírja szeme jól, nem is pislant, csak szemeznek,
nem hogy baj lesz; hanem jó. Érzi amint szemfenéken
örömsugár simogat, közben egy nesz annyi sem sok, sehol
semmi se moccan. Sem egy tücsök, sem egy rigó, de még szél
sem surran el, csak a nagy csönd körös-körül, csak az ami
dédelget.
Párafátyol vizes réten, selyem függöny Nap előtt;
- Mikor egész -monda Tátos- elég akkor elebből! - Könnye
csordul napsugártól, harmat csurran lábain, megborzad de akként
éppen, mikor legszebb hangzat hí. Nem hall semmit, csak a
csendet s mégis minden egybe lett, végtelenül tökéletes; - Ez az
igaz zene! Ez!
- Csak a csönd mi Isten szava! -monda Tátos tenmaga- Mind az
összes ami más zaj, világnak káprázata!
Ettől kezdve megnőtt gyermek, ha ép nem a testben is, de nőtt
szívben és hallásban, most már tisztán énekli.
- Megvan Anyám! Édesanyám! Megtaláltam, végre meg! Tudom
már, hogy ez ideig hamis helyen kerestem! Ott kutattam ahol zaj
volt, ott hol minden egyre szól, össze-vissza kavarg minden,
nincsen ott rend, nincs ott jó! - Mondta Tátos jó Öregje: Gyakran ott van lényege -több dolognak- ahol sokan, nem
gondolnak értelmet.
Így talált a felnőtt gyermek, legszebb zenét; csendben, ott! Nem
volt többé sosem bánat, örömből szőtt dallamot.
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Vad fekete kanca
Éltek a síkságon szilaj nomád jászok, egységben egekkel földi
pusztaságon. Bírták mi megpróbált testben és lélekben, mikor
szűk legelő, lassan tovább mennek.
Mesteri íjaknak és az lovaglásnak, senki nem lehetne vitéz jásznak
párja. Köztük is legkivált; As vitéz -az áldott- íly deli bölcs
legényt, világ még nem látott. Békével viselte sorsuk hányatását,
derűvel szelte ő puszta tág határát.
Híre ment egyszer csak fekete kancának, aki a vidéket büszkén
által járta. Mondták kik pusztázók; - Párja lóban nincsen! Ily
nemes jószágot senki nem kap kincsen!
Sok idő eltelik, üldözik a prédát, de senki nem érte hőn óhajtott
célját. Látták itt, látták ott, csődörök körében, mégsem bírt
kerülni egyik sem fölébe.
Méltó vad fekete, kancák ékessége, egekig lobogott éjkéken
sörénye. Csüdje oly karcsú mint gazellának lába, tompora,
combjai erő duzzadása. Nemesi főtartás, neszre metszett füllel,
angyali arcában tündér szemek ülnek. Szemei sarkában szilaj
huncut vadság, szinte csak nyeríti; őt biz el nem kapják!
Hold fogyott és tellett, hányszor már ki tudja, mégis csak kerülte
nyakát pányva rúdja. Dacosan nyerítve került embert csődört,
száguldó léptitől puszta föld csak döngött. Hiába legügyesb
pusztai vitézek, gyönyörű vad kancát haza nem vivének.
Híre volt réthatárt nemes büszke vadnak, trófeát tűztek ki annak
ki elkapja.
Szilajság, erősség, oly nagyon ügyesség, mindegyre hiába
akárhogy kövessék.
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Egyszer hogy As vitéz pusztában portyázott, messziről éjsötét
kanca lovat látott. Dobbant hűs nagy szíve büszke vonásoktól; Ily nemes jószágot erővel nem fogtok!
Tette hát békével, hosszú türelemmel, mind kijárt határba s
kanca lovat leste.
Teltek tán hetek is akár több holdtölte, vitéz és vad kanca csak
közelebb jöttek. Utóbb már oly közel, hogy csak szemezgettek,
egyik a másiknak tekintetét vette.
As vitéz hűs szíve dobolt hevesebben, ahogyan jutottak egyre
közelebbe. Nem volt itt cselvetés, se csapda, sem pányva,
szeretet vonzása hatott a kancára.
Amint már jóközel jutottak egymáshoz, fekete vad kanca szilajon
pompázott. Szikrázó szőrével napsugár ha játszott, As vitéz
sóhajtott; - Nem csalóka álom? - nem álom valóság, hogy
megbarátkoztak, As után lépkedett fekete lópompa.
Imígyen léptettek -csuda világ- párban, szekérvár széliben, árnyas
hűs karámba.
- Jön a tél, zordidő, gyere Lelkem védlek! -súgta As- éntőlem
soha nem kell félned.
Oda bújt szépvitéz lova oldalához, együtten sóhajttak gyöngéd
barátságot. Több ez mint barátság, szerelembe estek, erős kéz
simogat éjkék szőrű testet.
- Pihenj meg jó lovam, megvédelek kártol, soha nem csukok rád
börtönül karámot!
Szabad vagy örökken, ahogy Isten termett, gyönyörű életem, vad
fekete szentem!
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Csudálatos Zizi anyó
Egyszer régen, nagyon régen szekereken puszta rétben, élt sok
gyermek melegségben, áldozatos szerénységben. Jobbra-balra
vitte sorsuk ősi népük családostul, járta örök kerek útját,
őrizgette dicső múltját. Napközben, hogy derült világ, dalolt
madár, nyílott virág, mindenik csak dolgát tette, fi, nő, leány,
apró gyermek. Apáik a biztont adták, jót mutattak legyen
nagyság, legyen nagyság békességben, elrendezett megértésben.
Ne lázadjon Idő Úrra, ne tévedjen hamis útra, ki-ki tegye amint
sora, így élhetünk csak boldogan. Anyácskák meg dédelgették,
gyermekiket szeretgették, gondját vitték a családnak, senkit ne
érjen a bánat.
Ott élt csudás Zizi anyó. Bárki róla, csak jót ha szól. Ő volt
minden gondos őre, jámboran élt nem pörölve. - Mitől csudás? kérdezhetnék, hát csak attól, miként hogy élt. Csudákat tett élet
hosszan, lény nem kapott tőle rosszat. Zúzás, marás, seb vagy mi
baj, Zizi anyótól ág kihajt. Gyógyít testet s lélt mi bajos, körötte
tér madárdalos.
Nem járt tátos oskolába, mégis tudós ember lánya, jól tudta ő mi
jó, mi árt, nemzetsége nem ért hibát. Kit-kit abban segítgetett,
ami neki baja leszen.
Volt ki bús volt, ki meg rokkant, Zizi anyó máris toppant.
Surran, zizzen folyton míg él, olybá mint a rabszolga méh. Sosem
fárad, sosem henyél, innen kapta Zizi nevét.
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Mikor minden nyugságra lel, ép a lél és éppen a test, akkor szalad
gyerek haddal, rétfüvet gyűjt hűs kazalba. Mutat utat s mit hogy
kutat, oktat süldő huncutokat.
- Lásd csak úti füvet öcskös, vérző sebet bekötözzön. Ez a bajra,
az meg jajra, bogyó, gyökér nagy sóhajra.
Így serényen élte éltit, csudálatos természetit.
Volt hogy tájba andalogva, egyedül hágott halomra, onnan
kémlelt szerte széjjel, dúdolása szállt a széllel. Nem vitázott, nem
csatázott, égiekkel parolázott.
Jámbor hittel dédelgetett, mosolyával édelgetett. Lassan járt, de
fürge lépttel, figyelmesen ügyeléssel, zummogása egyre hangzott,
egészséget egybetartott.
Csudájára akkor jártak, mikor szóval gyógyít lábat. Tört
csontokat összesóhajt, bízza egység módját jóra.
Nem csak tudja, teszi a jót, önzetlenül hívja valót. Segedelmet
kap az égtől, Isten adta tehetségből.
Ily csudás lél alig ha él, mutat jót és bölcsen beszél, aki látja
hírnökölje, fenn vigyázza mindörökken.
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Három kő
Lassan ballag öreg Tátos, legény lépdel nyomdokán, csendesen
hogy fű se zizzen, harmat lepi bocskorát. Épp hogy ébredt Nap
korongja, midőn három kőhöz ért, tanítvány és bölcs tanító
igazítja ködmönét. Megrezzen a bátya válla, pedig szokta hűs
szelet, ifjú kérdi; - Mond mi végre rendeződtek en kövek?
Három markos fehér kő ült dús növényzet pamlagán, szépen
sorba egyenesbe, merre mutat s mi irányt?
Fölnéz elébb s nagyot sóhajt, jó öregje halkan szól;
- Itt az idő, újra vége, út tovább nem járható.
- Mond jó Mester minek vége, mért az útnak vége itt?
Általlépem, megkerülöm hely van túlon réten is!
- Nem érted, de haljad sorra minek szab határt e kő; eddig miénk,
onnan másé, már nem határ hegytető. Egykor nem oly nagyon
régen, ott távolan, hegyen túl ott volt határ, látóhatár, onnantól
volt más az úr. Most meg látod fűcsomóban három kő egy
sorban áll, szomszéd népek rakták ide, itt leend az új határ. Nem
használt az intő szó sem, párzottak és szültek is, kevés valá tátos
szava, látod észnek hűlt helyit.
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Van egy földrész amin élhetsz, van egy másik másoké, amíg elférsz
minden rendben, ha sokasodsz már kevés! Összeértek életterek,
kicsiny lett az ősi föld, sok az éhes száj s a másvágy, asszony
szívet szédítő. Egykor csendben, szép szelíden éldegéltünk
távolabb, amint szűkült a nagy puszta, odébb vittünk sátrakat.
Jártuk ősink örök útját, tudtuk; állni nem szabad, bölcs a földjét
föl nem éli, elébben tovább halad!
- Mért kell mindig tovább menni? - kérdi legény érttelen Egyhelyt szokva, mindent tudva, volna nagyobb kényelem!
- Mikor egyhelyt megtelepszel, azt gondolod ten helyed. Idő
múltán azt képzeled, birtokod és úr vagy te! Körbe vonod,
megforgatod, más e földre nem léphet, megzavar hogy ki van
kiért, hamisság lesz képzeted. Úgy képzeled minden tiéd, mi
birtokon belül van, tested vérét is áldozod hogyha rádtör
szomszéd had.
Így szoktatod magzatod is; - Becsülje mi ősöké! - bár ha tudná
semmink sincsen, mit magunkkal vihetnénk!
Magunkkal a végső útra -ami mindent egyszer ér- mezítelen s
üres kézzel, oda csak úgy mehetnénk. Nem vihetünk
ragaszkodást, vágyaink se vihetnénk, amíg így lesz addig ember,
kezdi újra életét!
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Tátos könnye
Öreg Tátos nádas szélén fogad víztúlról jövőt, lassan mozdul
lába, hangja, keze reszket ernyedőn. Csöndben roskad
fűtrónusra, apró gallyat lángba vet, halkan dúdol égre nézve,
egyszer-egyszer tűzre tesz. Hallgatag, de szeme élénk, mindent lát
mi érkezik, jönnek-jönnek egyre többen, csöndesen megkérdezik:
- Hogy volt régen Öreg Bátya! Mesélj őseinkrül itt, hogy volt
éltük, hogyan haltak, miben hittek lelkeink?
Halkan szólal Öreg Bátya, hátra vetve varkocsát, fehér hajból
míves gonddal fonta tar fő ostorát. Viselt gúnyát rendez vén kéz,
simít arca ráncain, könnyét nyeli vissza-vissza, meg ne lássák
hívei.
- Halljátok hát mint volt egykor, midőn lápból künnen élt, nemes
javas, mágus, tátos, sok-sok tudós víg legény.
Szabad volt a puszta végig, erős lovas védte meg, asszony
gyermek sátorvárát, vén szülői életet. Rendben ment itt mindig
minden, nem volt semmiben hiba. Áldoztak ahogy csak kellett,
éltek s jártak halmokat. Volt ki vadnak, kegyetlennek,
szívtelennek hitte őt, pedig népünk jó vitézi megóvták a
szenvedőt. Azt is mondták; - Kecskét hágtak! - ostoba ki elhiszi,
nemes vitéz hogyan menne Istenhez ha vétkezik!
- Nem volt akkor más tanítás, úri furfang, áltatás, nem kellett ott
senkit félni, egyenes volt fi és lány. Egyenesek szóban, tettben,
tudták mi a jó szokás, figyelmezték öreg szülék, nemes vezér jó
szavát. Nem kellett ott riogatni, Isten nyila csak pihent, egyszerű
volt minden szabály, senki sem csalt féltiben. Másnak java kinek
kéne, kinek mi kell mind meg volt, tiszta lélek, tiszta erkölcs,
minden emberben honolt.
- Ez még messze azelőtt volt, mikor napnyugatra tért, népünk
sok-sok emberével, nemzetünk és hét vezér. Ahogy itt
megtelepedtünk, sokasodtunk egyre csak, egyre szűkebb lett a
puszta, látni vágytak ormokat. Napnyugatnak tája csábít, messzi
jószág mámorít, könnyű harcban, könnyű vágta butította fiaink.
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Sokaság volt legfőbb bajunk, kevés volt a legelő, sok az éhes száj
s a nő vágy, ékes kincsért epedő.
- Teltek évek, múltak telek, sok sikerrel jött sereg, hiába szólt
tátos szava; - Ember már elég legyen! - Nemcsak kincset, más
tanítást, azt is hozott mindenik, világias okosságok lepték őshit
fényeit. Más vér, más hit zavart kavart, össze-vissza ment a nép,
új vezérünk más eszével kormányozta nemzetét.
Azt hitték -kik jót akartak- újabb honban Úr is új, pedig minden
jó volt régin, nem kellett a háború.
- Volt vezérünk ősi hittel, másik újban lát csodát, hiába szólt
minden tátos, másra néztek ostobán. Nemcsak nézték,
csalogatták más honoknak gyermekit, azt mesélték; - Véren
frissít! - az majd népet emberít.
Ember helyett vadak lettek, békés legény ölre ment, nemcsak
külhon ostobáit, önvérét is verte meg.
Hiába volt új tanítás, új tilalmak garmada, nem használt itt
mostmár semmi, zűrzavar lett nem csoda! Ilyen földön erő
kellett, nemcsak belső, külhoni, idegennel verették le
rokonvérnek hadjait.
Megfeszítték, összetörték régi szentség híveit, új vezér az új
kereszttel irtotta ki véreink. Tűzzel-vassal pusztította ős tudások
nagyjait, ki el nem bújt annak vége, elhamvadtak álmaink.
- Így került a néhány tátos tüskés bozót mélyire, fába, lápba, tág
mocsárba, rengeteg rejtekibe. Drága vérim nem feledtek, legyen
bármi évekig, őrízétek ősi képünk, nemes vérünk cseppjeit.
Aztán egyszer, ha oly híg lesz, hogy már azt se tudja nép, magyar
vér-e, vagy miféle mindenfajta jövevény.
Öreg Bátya lassan fölkelt, tüze is el hamvadott, könnye hullott
már nem bánta hogyha ráncain csorog. Csorog-csorog Tátos
könnye, láp vizébe olvad el, népei meg halkan, csendben,
elosonnak septiben.
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MOST

Volt egyszer egy hol nem volt, úgy hívták hogy LeszMOSTvolt.
Ez a LeszMOSTvolt hát máskor, össze-vissza tátikázott,
csodálkozott-csodálkozott:
- Oszt most mi van, hogy már megvolt?
- Dehogy múlt el, majd csak esztán érkezendik ami mostság szólt az Idő vicceskedőn, LeszMOSTvolt-al incselkedőn.
- Figyelj Komám! LeszMOSTvolt hát, hogyha egyszer rajta
kapnád azt a cseppnyi se lesz - se volt, akkor talán megvolna jól,
de mert ez bíz nagy huncutság, örüljél, hogy lesz még aztán.
Ami megvolt az már megvan, ami lesz az majd csak itt van, ami
meg a nyakunkon van, hívjuk MOST-nak ha akartad.
Ebben a nagy MOST-anságban, gyorsan dolgozz mert
megláthasd, hogyha szádat egyre tátod egy falat sem ér el már
most, csak majd akkor mikor majd lesz, ha meg nem hát most
lekésted.
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- Sebeskedjél tüsténkedőn, nem marad egy cseppnyi időd, se nem
erre, se nem arra, minden múlik, vagy csak majdan. Ilyen őrült
rohanásban hogyan nézel a világra, hogyan égre, Nap-királyra,
pompázatos Földi tájra? Kutakodol semmi MOST-ban, pedig ott
csak semmit foghatsz.
- Tudd meg Én mint Örök Idő, meg nem állok, nincs delelőm,
MOST-kor is csak villantásra merevedek; ki tud, láthat. Ne is
gondolj semmire sem, hiszen minek úgyse leszel. Leszel éppúgy
semmi miként, az kit nézel isteniként.
- Legfelsőbb Úr velem pusztít, pillanattól pillanatig, így hát a
MOST egyre múlik, nem lehet azzal eljutni, eljutni a
Legfelsőbbhöz, hisz Ő örök s el nem múlik.
- Múlhatatlant mulandóval, MOST-al mérni azt mi fenn van,
fenn az idők végeztéig, nem a MOST-ban, mindig éli, éli éltiti
öröklétig, MOST-at Ő bíz meg nem nézi, nézi azt mi Róla
zengett s azt ki felé törekedne, törekedne a jövőbe, megtisztulni
mindörökre.
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Semmimese
Egyszer régen, oly nagy régen -nincsen Isten ki megérte- vótt egy
nagy nagy JÓNAGY SEMMI. Ólyannyira semmi sem vótt, hogy
ottan még idő sem vótt. Nem vótt benne semmi erő, nem vótt
idő sem delelő. Eleje se vége annak, semmi mit rúlla mond hatnak.
Oszt, hogy ez a nagy nagy SEMMI kezd magátú gondúkodni,
gondúkodik, gondúkodik, hogy hogy nincs itt sehun semmi?
Valamitű osztán egyre kitanátta biz Ű nem nincs. Van bíz’ oszt
még neve is van, úgyan hívják hogy Ű az AZ! No mán örűtt a
nagy SEMMI van má’ végre neve néki. Bár még mindig csak a
SEMMI, de legalább lehet híni. Híni AZ-nak vagy tán EGY-nek,
mindegy neki hisz Ű NINCSEN. Hát ez az AZ mán csak
mocorog, hun csak lomhán hun szaporonn, de mán csak lett
valami ott, valami mit fő nem fogok. Mitű? Ne kérgyed; csak
tuggyad, lett az EGY-bű frikk-frakk oszt van. No mán amint
VAN a SEMMI, megint csak kezd gondúkodni,; - Kéne tán még
fincorogni, hátha abbú lenne vaami? Ficereg is a NAGY
SEMMI, idejíve kacérkodlik. No hát mikor legyen mán AZ, hogy
az EGY csak úgy sugáraz. Kitű-mitű, bánnya kínnya lött, oszt
kész van, mostantú van.
Van a SEMMI AZ sugárlik, csak úgy virít, no meg hallik. Hallik
is mer csak mennydörög, mireg-morog meg dőcörög. Amint ez
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AZ EGY nagy SEMMI világlik meg morgolódik, belé esik egy
csepp vaami. Hunnan s hova ne kutassad, tuggyad úgy, hogy
vaami mán van. De ez a kis vaami cseppnyi, nyőni kéne,
okosonni. Sebaj van má végre idő, abban hallad vaami elő.
Nőddögél oszt okosodik, VAN oszt meg NINCS gondúkodik.
SEMMI-t amint megismeri butasága szertefoszlik. Milljom éven
hal s születik, mígnem ollan eszes vaami, lőtt belülle egy
VALAKI. Innentű mán minden rendben, VALAKI van ki
teremthet, teremt eget, fődet, magot, napsugarat, szelet, fagyot.
Hullik belülle a sok mag, apró vaami egész egy had. De az összes
bamba apró, minden cseppje padba való. Tanúgatnak,
fejlődgetnek, életeket leélhetnek, oszt mikor mán jó okosak
teregethetnek másokat. Némelyik meg Úrrá válik, igazgatja
sokaságit. Okosodik, uralkodik, fineszesen gondúkodik. - Kéne
föntre egy nagy Vaami, oszt lehetne Űt imádni! - Így gondút ki
vaami Vaamit, amit lehet cifrázgatni. Apró vaamik sokasodtak,
okosodtak, magosodtak. Nőtt a létra nőtt csak egyre, magos égbe
emekedve. Azon lajtorján pár apró, hágott fönek úrnak való.
Űk lettek kik dirigátak; - Mi vagyunk akit imádhat! Imádhat sok
apró vaami, nekünk itt nem ugat senki! - SENKI lett a
fölöttesük, hiszen parancs nem jő nekük. Így lett VALAKI-bű
SENKI, ki tud vele messze menni, annak áll mán eszes világ,
fődi szeszély, kalapvirág.
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Bevégeztetett
Pusztavándor öreg Tátos botra rója terheit, búcsút intve veszi
lába napnyugatnak lépteit. Nincs itt sírás, nincsen bánat, útra kél
a jó öreg, aki látja mosolyt röptet, intve hódol sok föveg.
Elindul a végső útra, nem kíséri senki sem, lenyugodott szívvel,
egyként, köszönt múló életet.
Nem vágyik ő üdvösséget - Míly világ lesz? Egyre megy! - volt
mit szívből megtehetett; - Ím, most bevégeztetett!
Hallja még az égbe szálló, csöndes, békés dallamot, amit
hátrahagyott népe, búsvidáman hallatott. Fájó szívvel int feléje
aki marad még kicsinyt, fáj a szívnek, ám a lél víg, sorsa más
helyre viszi.
Térdig érő magos fűben járás már nem könnyüdik, lassan megy a
Nap nyugtával, szemét egy csepp könny üli.
- Elég volt-e? - amit megtett - Átadta-e amint kell? - nem tudja
meg hogy lesz tovább, ki-ki éri amint tesz.
- Ennyi volt. Ím ennyi mára, pillanat lett sok-sok év! - árnyék
nyúlik, egyre hosszant, övé, fáké, bokroké.
Itt a hely mi alkalmas lesz, itt a végső nyughelye végerőből botra
dőlve, nyom a földbe rúdhegyet.
Tátosbot a kopjarúdja, végső harcnak harcosa, ez lesz itt a
békeküzdés, arca már nem marcona.
Nincs itt kürtszó, dob se szólal, lovasroham messze leng; egy a
küzdő, egy az ellen, le kell vetni életet.
Viharverte köntösétől, csendesen megszabadul, nincsen más csak
ágyékkötő, ami marad legalul. Sokat látott köntös zsámoly,
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nyugszik botja tövében, öreg Tátos üggyel bajjal, fonja lábát
köréje. Szikár kezek fonadéka botra kúszik ég felé, lehunyt
szemmel, emelt fővel csendesíti életét.
Nincsen benne ragaszkodás, vágyak álma eljövend. Egyre
könnyebb lesz már minden, áldozat mit elkövet. Itt a végső
áldozatja - Lám a játék véget ért! - ennyi volt csak, most csak
ennyi, föladja az életét.
Nap korongja egyet pislant, látóhatár pompaszép, fű, fa, virág,
madár hallgat; - Ím, elillant kósza lél! - ami maradt már nem Ő
az, nem a Kedves Jó Öreg, csupán erős csontozaton szövetek és
bőrköpeny.
Testmelegje már elhagyta, lepi éjnek harmata, megtalálja lágy
fuvallat s más élőknek garmada.
Mondta mindig jó öregje: - Életen az élet él! Tedd csak mindig
mi a dolgod, légy derűs és sose félj! Nem tehet mást ember fia miként többi élő sem- ha nem okul, akkor marad, magát testnek
vélőnek. Ez az egyik legfőbb lecke; - Tudd hogy lél vagy, nem
haló! Testi rabság futó létünk, ősi tudást elhagyó!
Mi a testet megmozgatja, az sem te vagy - higgyed el! - káprázat
és mámorítás, ami velünk incseleg.
Nézd mi Tátos után maradt; arcvonása mint derül, tátosbotja
kopjafája, sírja rét mi elterül. Eső mossa, szél szárítja, Nap
hevétől fonnyad el, egyre inkább szikár csont csak, földi jószág
lopja el. Réti arszlán, ég keselyű, varjú, holló, kis rigó mind-mind
tölti éltes kedvit, porhüvelyt eltisztító.
Múlnak évek, hetek napok, Tátos botja égre néz, lassú vándor
főhajtással emeli meg süvegét. - Dicsőség az égieknek!
Földieknek elmúlás, vajon milyen új kaland lesz új életre eljutás?
Csend a vége, puszta béke, senki nem rí életért; - Ennyi volt és itt
a vége! Csapong, kacag csacska lél…
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UTÓSZÓ

( Bevezető helyett)

Kisgyermek korom óta tudtam, hogy közöm van a jászokhoz. Na
sokat nem, csak annyit, hogy Borzák József nagyapám és Antal
Julianna nagyanyám a jászságból származott. Nagyapám Ápátyi,
Nagyanyám Szentandrási, vagy Árokszállási (ez mindig keveredett, mert nem beszéltünk/szüleim nem beszéltek róla) Ma már
bizton tudom, hogy Jászárokszállási születésű (1887. július 3.
apja: Antal János, anyja: André Angyél – sosem hallottam ezt a
keresztnevet, de biztosan érzem, hogy az angyalból ered) és
Jászszentandráson lakott házasságkötésük idején. Borzák József
nagyapám 1882. április 14.-én született Jászapátin, apja: Borzák
József (1845. 06. 20.), anyja: Rusvai Katalin (1846). Ük: Borzák
József 1817. 10. 03. – (nej) Bugyi Julianna 1819. 11. 30. Szép:
Borzák János 1792. 07. 17. – (nej) Horváth Klára 1792. 07. 09.
Ős-3: Borzák István 1758. 05. 19. – (nej) Molnár Klára 1761. 08.
08. Ős-2: Borzák Mihály 1709. 09. 22. – (nej) Nagy Katalin 1712.
10. 17. Ős-1: Borzák Gergely 1668. – (nej) Barna Ilona 1675.
valamennyi felsorolt ős házassága Jászapátiban köttetett.
Ezúton is köszönet Szabari Pál ó-rokon családfakutatónak!
Apám Borzák József tatárszentgyörgyi (Pest megye) születésű,
édesanyám Mester Mária seregélyesi (Fejér megye). Jómagam
Sárbogárdon (Fejér megye) születtem, ott majd Kálozon (Fejér
megye) és Balatonfűzfőn (Veszprém megye) gyerekeskedtem.
Húsz évig éltem a Balatonnál, majd még tízig Veszprémben a
Bakony alján, de mikor harminc év után 42 évesen visszaköltöztem saját családommal Kálozra, egy rekkenő nyári napon,
amint ballagtam építési telkünkre, a nagy falusi csöndben, a
verőfényben, rúgva a földút porát éreztem azt, hogy ez a föld a
szülőföldem. Megsejtettem a porból vétetést. Később éreztem,
hogy ez cseléd vidék, de én nem vagyok cseléd, én szabad
vagyok! Nagyapám, nagyanyám szabad tanyás jász gazda volt.
Apám jász vér, anyám cseléd. Így termett a „két vér” dacból:
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Két vér
Mester Mária (~1950)

Borzák József (~1950)

szabad s cseléd két vér egyben
tüzel mozgat egyre csak
szárnya szegett a csapongás
szolga vérem fojtogat
levetkőzni mint lehetne
mint is kéne törni meg
harci szellem szárnyszegését
rég kinőni kellene
szolga szívben nagy gondolat
messzelátás nincsenek
van féltése testi képnek
nem volt hírnév hírinek
szabad lángol eszme fénylik
cseléd szűköl féltiben
sziporkázó elme táncát
reszketegség törte meg
küzd a két vér folyton folyvást
felül nem jut végleg egy
mikor melyik kerül lentre
hely és idő dönti el
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cseléd elfér jól a mélyben
ott sem fölül lenn lapul
kéznél ne hogy ő legyen ha
szükséget lát gazda úr
bezárva sem zörget rácsot
magát helyén húzza meg
többre sem vágy szerény létnél
ezt mindenki tudja meg
de a szabad bezárt vulkán
hevül feszül szüntelen
hol itt hol ott tüzet felver
füstje fojtón fenyeget
távlat szabad szívben csillan
való cseléd vériben
kinek fény kell szabad vágyó
ki biztont vár szolga lesz
Sosem kapott meg magának a nagy víztükör, a városi zsongás, a
dombok, vagy a hegyek, de az erdők sem. Sosem éreztem
tulajdonosi (birtoklási) tudatot. Mai ingatlanunk az első
magántulajdonunk feleségemmel, de sem az építés fáradalmai
közben, sem ma hogy majdnem elkészült nem érzem, hogy a
miénk, az enyém volna. Eszemmel tudom, de semmi
ragaszkodás nincs bennem iránta.
Aztán telt az idő. Sokat dolgoztam kétkezi, kéziszerszámos
munkát telkünkön, házunkon, egyedül, csöndben. Bár az igazság,
hogy mivel egy kis erdőben építkeztem a csönd egyet jelentett a
szüntelen madárdallal. Mindig az évszaknak megfelelővel. Ekkor
kezdtem fölkapni a fejem a gyurgyalag, az egerész ölyv, vagy a
varjak, na meg a sok-sok apró énekes dalnok fene nagy
igyekezetére.
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Munkám révén összeakadtam Szőllősi Zoltán jászapáti jó jász
atyafival, s mikor bemutatkoztam, csak annyit kérdezett: Jászsági? - Afféle, csak még sosem jártam ott -feleltem. Mikor
Borzák nagyapámat említettem nagy víg kedéllyel invitált, hogy
menjünk el Apátiba családostúl, bemutat az összes Borzáknak.
(mint kiderült Rusvay Lajos: Jászapáti története című könyvéből,
a Borzák családnév jászságban az egyik legelterjedtebb). Nem
mentem. Nem mertem. Mit keresnék én ott?
Egy év múltán újra találkoztunk Szőllősi Zoltánnal. Akkor
kaptam tőle Rusvay Lajos említett könyvét, az alábbi
bejegyzéssel:
„Borzák Béla JÁSZ ATYAFINAK Szőllősi Zoltántól JÁSZ
BARÁTI ÜDVÖZLETTEL. Béla neved napján. 2004. Szentgyörgy
havában. Jászapáti.”
(ezen írásmóddal). Magányomban sokszor elolvastam e sorokat
és mondhatom, sokáig megkönnyeztem. Olyan szívmelegség
fogott el mindig, hogy gyakran hangosan sírtam.
És olvasni, keresni, kutatni kezdtem. Sok mindent találtam, de
nem sokat mondott. Nem találtam sehol az érzést.
Közben verseket és filozófiai gondolatokat is írogattam a világ
nagy s magam kis dolgairól, leginkább szabad-versben és kissé
értekezés-szerűen, nem túl sok lírával. Valami folytán egyszer
kibuggyant belőlem a „fehérló”. Nem volt ez sem tudatos, sem
nem magyar, sem nem jász. Olyan pusztai nomád életkép, majd
nemsokára csak úgy szívből a „Jász”, ami talán leginkább a szutra
műfajának lenne megfeleltethető.
„A szutra szanszkrit szó, grammatikailag csaknem összefüggéstelen
szavakból álló rövid mondat, csaknem rejtvény. Szógyökökből álló
titkosírásnak is nevezhető. Az összefüggést az olvasónak kell megtalálnia.
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Az ilyen szutrában a feljegyző a szavakat úgy használja, mint a jelképeket.
Ezért az őskori India vagy Irán szavakkal írt könyve a jelekkel írt kínai
könyvtől, a hieroglifákkal írt egyiptomi papirusztól, a kőbe vésett babiloni
írástól vagy a mexikói azték, a perui csomózott kiputól lényegében nem
különbözik.”
„Tömörségben, súlyban, komolyságban és erőben a szutránál többet írott
nyelv adni nem tud. A szutra végső titka pedig az, hogy amit nyújt, az nem
fogalom és nem kép, tehát sem az értelmi tudáshoz, sem a mítoszhoz semmi
köze sincs.
A szutra elemi metafizikai érintés, amely felébreszt. Ez az Élet
Mesterének közvetlen érintése. Az őskori hagyományból az éberség megértése nélkül semmi sem látható. A szutra primer éberségi aktus jele úgy,
hogy kellő kulccsal ez az aktus az olvasót is elkapja és felriasztja.” –
részlet Hamvas Béla: Scientia sacra című munkájából
Szóval így kezdődött:
Jász
jász
puszta
hideg fej
meleg szív
erdő bezár
víz nem bírja láb nyomát
hegyoromnál képzet megáll
csak a pusztán nincsen határ
pusztai vér
mindig szabad
s a tér fogja
tudja meddig
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ha kalandra vált
bejár falvat
várost
határt
majd vissza a pusztába
puszta ég alá
végtelenbe nyúló látóhatár
képzelet
ha van
szabadon száll
pusztában
idő az úr
pusztai nép ismer határt
végtelent
mit megfogni kár
szembe szállni
térrel
éggel
oktalanság
tudja jász
Álljon itt egy személyes vers, amivel 50. születésnapomon leptem
meg magam, magam.
Nyakamon a kötél
elég volt most már
elég volt itt már
szebb jövőt várva
feszítem hátam
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a hosszú útnak
bízva az újat
gyűröm a távot
talán fényt látok
tágul a tér
bár jól szorít még
és valami elakad
szememből könny fakad
görcsös az akarás
csak hogy innen kijussak
teret fényt levegőt kaphassak
és megy megy a küzdés
bár szorul és van még
hátra bőven de megy
vajon merre megy
kint vagyok
tán levegőt kapok
de jaj valami megfogott
szemem vérben forog
levegő nem hogy jön
de fogy és fogy
míg valaki nyom
szorul a hurok
nyakamon a kötél
ezerkilencszáznak ötvenötödik éve
április havának ha nem is a vége
de huszonhatodika és kint vagyok
és benne és itt vagyok
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szebb jövőt
súgja a bába
zsinórt a nyakamról levágta
s apám kezébe adott
ki égnek emelt
hát itt vagy kis poronty
isten hozott
ne félj
de majd ha elmégy
hagyj valami nyomot
***
Bika jegyben születtem: a bika legjellemzőbb tulajdonságai: a türelem, az
állhatatosság és az önuralom. Nehéz kihozni a sodrából. Minden tettét alaposan
megfontolja, és nem szívesen kockáztat. Befolyásolhatatlan. Mereven ragaszkodik a
múlthoz, a megszokotthoz, elveihez és elképzeléseihez. Makacsságával sokszor
haragítja magára a világot. Nehezen köt barátságot, de akit megszeretett, ahhoz
hűséges. A válást, sosem ő kezde-ményezi. Sírig tartó hűségének leginkább az az
oka, hogy nem szereti a változatosságot, nehezen barátkozik, nehezen fogad a
szívébe valakit, de ha egyszer befogadta, akkor nehezen is mond le róla.
Az asztrozófia szerint:
Bika meghatározottság lényege az állandó sóvárgás a lehetetlen megragadására.
Intelligenciái csodálatos ködkonstrukciókat, fény- és színkompo-zíciókat
konzerválnak hihetetlenül hosszú létperiódusokon át, amelyeket a körülzárt, bizarr
és betörhetetlen fantáziatartalom feszültsége vet széjjel újra és újra. A Bika
legnagyobb meg-próbáltatása és rémülete a változás. Vallása a formákká sűrűsödő
és az univerzumban szétáradó szépség fényanyagának tartós rétegződése.
Tevékenysége a kozmikus erők összegyűjtése, növelése és megtartása.
Aszcendensem a Skorpió: E csillagkép a kozmosz félelmetes és magasztos, tűzontó,
égő arzenálja. Állandó támadásban, külső és belső marcangolásban, a kétely és
vágy zárótüzét bocsátja rá mindazokra a pontokra a makrokozmosztól a
mikrokozmoszig, amelyek támadhatók általa. A Skorpió a csillagok háborújának
centruma: virulens baktériumközpont. A nyugtalanság univerzális krátere.
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Önmagát szüntelen legmagasabb lázban égető, meg-hasonlott és meghasonlással
töltött transzcendens lángvető - de mint ilyen a világmindenség (transzmutációjának)
alapvető átalakításának legfontosabb hőeleme. Minden statikus törekvést
lángostorral korbácsol végig. Minden stagnáló tendenciát felrobbant. Minden tévideába mérget csempész. Minden káprázat-konstrukciót szétlazít és minden
múlandó szépségben-, változásnak alávetett formában megindítja a vérmérgezés
folyamatát.
Vallása a mindent összezúzó, könyörtelen Igazság. Pokla - gyűlöletének és
nosztalgiájának tárgya: Mája, az illúzió, a valótlanság. A Skorpió meghatározottság inspirálja az anarchikus törekvéseket, a bomlasztó, minden tételt és
ideált megingató filozófiai rendszereket. Hatása olyan, mint a meztelen testen
hordott rádiumé.
(A rádium az az elemi test, a melynek fölfedezése csaknem olyan föltűnést keltett a
tudományos körökben, mint az oxigén fölfedezése. Az oxigén az égésjelenségek
magyarázatához szolgáltatott új alapot, a rádium az energia megjelenésének adta
eddig nem is sejtett példáját. A rádium ugyanis olyan elemi test, amely nemcsak
kémiai, hanem fizikai energiát is hordoz. De más sajátsága miatt is nevezetes.
Eddig a rádium az az egyetlen elemi test, amely ellent mond az elemek
állandóságáról szóló tanításnak és lehetséges, hogy rendelkezésünkre bocsátja az
energiának azt a nemét is, amely az elemek átváltozásának éppen olyan fontos-,
mint kényes ügyét is végleges eldöntéshez juttatja. Az a vélemény, hogy a rádium, az
alkimisták által annyi évszázadon át sikertelenül keresett "bölcsek köve".)
Kelta fahoroszkóp szerint: Diófa - Már kora ifjúságában saját útját járja. Erről
senki sem tudja letéríteni. Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Az
olcsó népszerűség nem a kenyere. Zseniális stratéga, sokoldalúan intelligens.
Szorgalmas és igyekvő. Mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan.
A Feng Shui szerint: A ragaszkodó, a tapadó. Kulcsszava: Nagylelkűség. Jele:
Tűz. Eleme: Tűz. Ragyogás, ép elme, ész, siker, kívülről kemény és hajthatatlan,
belülről lágy. Nagylelkű, de nem ész nélkül adakozik. Egyenes jellem. Hatalmas
energia, erő a munkában. Ötletes, lelkes. Nem szereti az aprólékos dolgokat.
Kalandvágyó és kíváncsi.
Pozitív oldalai: Segítőkész és készséges, jóindulatú, megbízható és diplomatikus.
Negatív oldalai: kicsinyes és aprólékos, elvész a részletekben, gyakran lassú.
Összegzés: A felszínen megfontoltságot, tapintatosságot és diplomatikusságot
tanúsít. Az adatokat illetően szőrszálhasogató és megszállott lehet. Vezérlő eleme a
tűz, végtelen erőt, tisztánlátást, magabiztosságot, érzékenységet és páratlan tudást
biztosít. Nem futamodik meg a nehéz munka láttán.
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Névmisztika:
borzák: A Főpapnő
A főpapnő útja a legszebb, mivel a szépség és a szeretet oldaláról közelíti meg az
egyetemes tudást, mindezt roppant intuitívan. Feladata, hogy segítsen másokat is
útjukon, így jutva el a bölcsesség kapujáig. A főpapnő az, akinek számára
megnyílik a titkos tudás kapuja, és betekintést nyerhet a legszentebb
misztériumokba.
balarám: A Főpap
A főpap a bölcsesség és könyörület embere. Bölcs, mert mindig keresi a rejtőzködő
igazságot. Könyörületes, mert segíti a körülötte élő emberek életét. Általában papi,
tanári vagy törvényhozói állást vállal élete során, de mindig hajlandó tanácsot adni,
ha kérik. Ugyanakkor hajlamos lehet egyfajta fennhéjázó gőgre is.
béla: A Nap
A nap a hatalom, a csillogás jelképe, így ez az ember vezető pozícióra törekszik.
Nem szereti, ha parancsolnak neki, azt azonban elvárja, hogy utasításait
haladéktalanul teljesítsék. Szereti a gyermekeket, sokszor ő maga válik játékos
gyermekké.
borzák balarám béla: A Szeretők
A szeretők megértik a szeretet fontosságát létünkben, átérzik, hogy a szeretet vezet
a teljességhez. Igyekeznek összeolvadni, eggyé válni a mindenséggel. Ők azok, akik
szabadon, teljes szívükből hoznak döntéseket, de előfordulhat az is, hogy
elérhetetlen álmokat kergetnek.
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