
HAGYOMÁNYOK
A magyarországi jászok
(Rövid történeti vázlat)*

A középkori jász népet az orosz évkönyvek két helyen említik, a korábbi 965-re,
a későbbi 1380-ra vonatkozik.1 Általánosan elfogadott nézet az, hogy a jászok
az iráni nyelvet beszélő ászokkal illetve az alánokkal azonosak,2 s központi lakó-
területük az északi Kaukázus középső része volt. M. I. Marquarttál egyetértve
M. I. Artamonov is úgy véli, hogy a jászok sztyeppéi alánok voltak. M. I. Arta-
monov szerint a szaltovo-majecki kultúra északi csoportjának egykori hordozói.3

A történettudományban már igen korán felbukkan a jászok kérdése; töb-
bek között az orosz évkönyvekben olvasható homályos utalás a bolgárokhoz és
Nyugat-Európához való viszonyukról,5 s ez összefügghet a jász népcsoportok
intenzív megtelepedésével az Elő-Kaukázustól az Al-Dunáig. Nem kívánunk
most ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozni; jelen áttekintésünkben inkább
azoknak a jász csoportoknak a sorsára fordítjuk figyelmünket, amelyek Ma-
gyarországra kerültek.

Az orosz történetírásban a magyarországi jászok kérdésével jóformán nem
foglalkoztak és csak egyetlen ismert publikáció van, V. I. Lamanszkij régi cikke,
amely helyesen összegzi és vázolja fel az addigi kutatásokat.5 V. í. Lamanszkij
cikke a jász kérdést illetően hatással volt a magyar történeti kutatásokra is. Az
utóbbi időben Magyarországon széleskörű, de bizony nehezen hozzáférhető iro-
dalma támadt e kérdésnek. Mi ennek csak egy részét érintjük, s mindjárt hang-
súlyozzuk is, hogy Szabó László véleménye szerint a jászok történetének le-
írása több kötetet is kitehetné.6 A magyar irodalom megszerzésében és megis-
mertetésében felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak Erdélyi István, Szabó
László, Tóth János magyar tudósok és G. Karginov. Nem kis jelentőségű az
sem, hogy a szerző 1982 szeptemberében személyesen is szerezhetett jászsági
tapasztalatokat, s megismerkedhetett a Jász Múzeummal is.

V. I. Lamanszkij számontartotta azt, hogy a tatár—mongol támadás elől
a jászok egy része a kunok egy csoportjával 1238-ban Magyarországra mene-
kült.7 Ez az időpont elfogadott a szovjet történetírásban; a kun hordák feje
ekkor Kötőn (a cikkben Kotján) kán volt, akit IV. Béla (1235—1270) magyar
király hívott Magyarországra. A kunok és jászok megjelenése a magyar feudá-
lis arisztokrácia ellenszenvét váltotta ki.8 A magyar történetírásban elfogadott
véleménynek számít, hogy a kunok és jászok betelepedése 1241 után ment
végbe,9 azaz a tatár—mongol hadak 1242 nyarán való távozása után; ez szá-
munkra kétségesnek tűnik. Vizsgáljuk meg ezt a dátumot; Gyárfás István és
utódai nem kísérték figyelemmel a Délkelet-Európa területén végbement ese-
ményeket: Kötőn kánt a tatár—mongol hadak 1238-ban Asztrahánynál meg-
verték és ő 40 ezer emberével Magyarországra futott.10 1241 márciusában Batu

• V. A. Kuznyecov 1985. szeptemberében a Damjanich Múzeum vendégeként kutatott a Jász-
kunság területén.
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kán csapatai a kelet-európai szökevényeket Magyarországon „érték utol". Kötőn
kun hordájának szétverése, a hordának és csoportjainak az alán politikai-
katonai szövetségnek a Magyarországra való beköltözése, illetve az észak-
kaukázusi Alánia katasztrófája — egy láncszerű eseményt alkotnak, amelynek
egyik szeme az 1238. év eseménysorozata.11

Ha N. I. Karamzinnák köszönhetően ismerjük is a kun (polovec) hordák
számát, az alánok száma ismeretlen. Tegyük fel, hogy lényegesen kevesebben
voltak, mint a kunok és ez megmagyarázza az alán—jászok kezdeti alávetett
helyzetét.

Az, hogy a polovec—kunok és az alán—jászok együtt mentek Magyaror-
szágra és egymás mellett Telepedtek ott le, távolról sem véletlen és olyan régi
hagyomány, amelyet Délkelet-Európából és az Észak-Kaukázusból vittek ma-
gukkal. Mikor a polovecek (kunok) megjelentek a Fekete-tenger északi részén
húzódó sztyeppéken, hosszantartó harc vette kezdetét Russzal és az Észak-
Kaukázus népeivel. Az egész elő-kaukázusi sztyeppe be volt ékelődve a kun
(kipcsak) sztyeppe („Dest-i-kipcsák"), amely délen Alániával volt határos. Az
első időszakban az alán—kun (polovec) viszonyt feltehetően az elő-kaukázusi
sztyeppéért folytatott katonai fölény megszerzése határozta meg, lévén ez a
terület az alán állattartás bázisa.12 A XII. században stabilizálódtak az alán—
kun viszonyok és a XIII. század kezdetén szövetségre léptek: az orosz évköny-
vekben 1116-ban utalás található a jászok kun (polovec) földön való éléséről, a
Don folyónál (,,rece zovomoj Don").13 1222-ben az alánok és a kunok Ibi-al-
Aszir és Rasid ad-din14 szerint, együtt harcoltak a mongolok ellen. Ilyen formán
tehát a kunok és jászok együtt való feltűnése Magyarországon történeti ha-
gyomány.

A magyar történetírásban a magyarországi jászok történetét összekap-
csolják a Pannóniában i. sz. I. században élt jazygok szarmata törzseivel, s
Rusvay Kálmán Ptolemaios geográfiai adatai alapján rekonstruálja a ..jász"
városok helyét is a mai térképen.13 Azonban a közvetlen genetikus kapcsolat a
jazygok és a magyarországi jászok között problematikus és igazolhatatlan, s ez
megmutatkozik Rusvay Kálmán térképrekonstrukciójában is: a történeti Jász-
ság területén nincs egyetlen ,.jász" (jazyg) város sem.46

Magyarországon a jászok és kunok egymás mellett telepedtek meg két
kerületet, a Kunságot és a Jászságot alkotva. A Jászság földrajzi fogalmát
A. H. Magomedov „Oszétia" fogalmával azonosította,17 ez azonban helytelen, s
nem felel meg a valóságnak. Horgosi Ödön magyar nyelvész a ,,Jászság"-ot a
..jász"-melléknévvel egyezteti.18 A mai Jászság Szolnoktól északra, Budapesttől
keletre, mintegy 70 km-re fekszik, kulturális, gazdasági és közigazgatási köz-
pontja a kis Tárna és Zagyva folyók összefolyásánál fekvő Jászberény (40 ezer
lakosú város). Földrajzilag a Nagy Magyar Alföldhöz tartozik, s ez meghatároz-
za gazdasági fejlődésének irányát, a mezőgazdaságnak kedvezve leginkább. A
jászok ittélése hosszú időn át a helynevekre is rányomta a bélyegét: ma 15
településen élnek és valamennyit — megtartva az etnikus sajátosságot kifeje-
ző jelzőt — „Jász"-nak nevezik (Jászberény, Jászárokszállás. Jászapáti, Jász-
fényszaru, Jászladány, Jászkisér, Jászalsószentgyörgy, Jászjákóhalma. Jász-
dózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jásztelek. Jászszentandrás, Jászágó. Jászboldog-
háza, Jászivány).19 Ezen kívül, ezt a magyar történészek is említik, hogy a ku-
nok egy része is a Jászságban él. A magyarok a jászokat mindig saját nevükön
jász, jászok néven nevezték. A XIV. században. Zsigmond király (1387—1437)
okleveleiben a jászokat filiszteusoknak is írják („Philisteaorum seu Jazonum
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capitaneis").20 V. I. Lamanszkij ezt az új nevet a német pfeil ,ij' szóból szár-
maztatja,21 de ez az etimológia nem helytálló. Szabó László nemrég megjelent
írása rámutat, hogy a mai jászoknak ez a második neve a bibliai füiszteusok
nevével áll összefüggésben és ezt alátámasztja a jászok pogány volta.23 A XVII.
században II. Lipót uralkodása idején (1657—1706) a jászok ismét kezdik ma-
gukat régi nevükön nevezni (Jazyges, Cumani seu Philistaei 1696.; Districtus
Jazygum et Cumanorum, 1702).23 Ahogyan helyesen állapította meg V. I. La-
manszkij, a jászok filisztes és jazig elnevezése irodalmi, mesterséges név.

A magyar kutatók a magyarországi jászok származását tradicionálisan
összefüggésbe hozzák az északi Fekete-tenger mellékén és Délkelet-Európá-
ban élt szarmata—alán—jász, iráni nyelvű népességgel, a nyelvi egyezések
alapján, de Szabó László úgy véli, hogy a jászok saját magukat ászi (t. sz.) né-
ven nevezték, ö is úgy véli (M. I. Artamonovvál együtt), hogy az ászi—jászi
(jász) népesség, a szaltovo—majecki kultúra alán népességével azonos.23 Gom-
bocz Zoltán és Melich János rámutattak az észak-kaukázusi őszetek és a mai
magyarországi jászok etnikai-nyelvi kapcsolatainak valószínűségére,26 de 1959-
ben Németh Gyula publikált egy ma már széles körben ismert pár lapos jász
szójegyzéket is, amely 1422 januárjában kelteződik és kb. 40 szót tartalmaz.27

Ezzel a jelentős nyelvemlékkel végleg igazolódott a magyarországi jászok és
őszetek nyelvrokonsága, s legfőképpen bebizonyosodott alán eredetük. Németh
Gyula írta, hogy ,,a jászoknak ez a nyelvemléke nem áll messze az őszét nyelv-
től" és, hogy >,egy nyelvnek két nagyon közeli dialektusáról van szó, amennyi-
ben a jász közel áll a digorszki nyelvjáráshoz." Ezt a véleményt V. I. Abaev
megerősítette, szerfölött fontos kiegészítést téve: ,,a magyarországi jászok a
XV. században nem a dél-orosz vagy a krími alánok ivadékai, hanem az észak-
kaukázusiaké, akiknek a nyelvébe a kaukázusi alapnyelvből kerültek elemek."28

A jász szójegyzék ellenőrzése és pontosítása, amelyet nemrégiben Ritter Ralj-
Peter végzett el, Németh Gyula alapvető megállapításait nem érintette — a
jegyzék nyelve rokon az őszét nyelv mai digorszki dialektusával — nyilván-
valóan a jászok, magyarországi alánok nyelve ez."29

Oj fényt vet a magyarországi jászok származásának kérdésére a Jászság
területén (Jászdózsától nem messze) folyó XIII—XV. századi jelentős négy-
szállási temetőfeltárás. Ezt a lelőhelyet a II. világháború előtti irodalomban
nem tartották túlzottan jelentősnek, ismerték, de szisztematikus kutatása csak
nemrég indult meg. 1983-ig 456 sírt tártak fel a négyszállási temetőben, s eze-
ket Selmeczi László az ásatás vezetője jásznak tekinti. (S ahogyan Selmeczi
László írja, a Négyszállásra vonatkozó középkori források igazolják, hogy itt
jász-magyar alánok éltek.31) A temetkezés földbeásott sírokba történt; a sírok
nyugati tájolásúak, a halott lábai nyújtottak, s a kezeit behajlítva a mellre vagy
a hasra helyezték. Selmeczi László külön kiemeli a kéz helyzetét és hivatkozik
Szabó János Győző véleményére, aki szerint ez a temetkezési rítus a bizánci
(keleti) kereszténységet jellemezte. így tehát a Négyszálláson eltemetett embe-
rek kezdettől fogva keresztények voltak, de keleti keresztények lévén a római
katolikus egyház szemében eretnekeknek minősültek. Éppen ezért a XV. szá-
zadban a ferencesek mégegyszer megkeresztelték őket, s a temető közepén kő-
templomot építettek, amely egyhajós és ötszögletű, erősen nyújtott apszissal
zárul; az építészetben ezt a szerkezetet a ferencesekhez köthetjük. A jászok
másodszori megkereszteléseí írásos források is igazolják.33

A sírok mellékletei nem nagyszámúak (érdekes a kerámia hiánya), de né-
hány dolog nagyon beszédes és elegendő bizonyítékot szolgáltat az etnokultu-
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ralis jellemzők meghatározására. így a Komáromi József által publikált bronz-
gyűrű (sajnos nem eléggé pontosak a rajzok) külső oldalukon éles kiszögellés-
sel, a kaukázusiakra emlékeztetnek/'3 Legutóbb, többek között, a hevszuroknál
volt meg, s gadzsijának, leszulának. nevezték.3'1 Prückler József cikkében bronz-
ból készült füles gombokat közölt, s ezek igen széles körben elterjedtek
az észak-kaukázusi alán kultúrában és az Arany Horda időszakának emlé-
kei között.:!(i Közéjük tartozik a bevágott bronzlemezből készült fibula is, amely-
nek kaukázusi származása szintén nem zárható ki.3' Hasonló típusú köralakú
azsúrozott lemez nem ritkaság az Észak-Kaukázus középkori leletei között.:)S

De különleges jelentősége van Selmeczi László ásatása néhány leletének a
magyarországi etnokulturális kapcsolatok igazolása szempontjából. Mindenek
előtt két horgas bronz kapocsnak, amelynek rajzait e sorok írójának alkalma
volt megtekinteni a szolnoki Damjanich Múzeumban. Ezek a darabok az egy-
korú helyi kultúrában idegenek, ugyanakkor széles körben elterjedtek a mon-
golok megjelenése előtti időszakban az Észak-Kaukázus leletanyagában.39 Nyil-
vánvalóan ezek Négyszálláson észak-kaukázusinak minősíthetők. Nem kevésbé
fontos két köralakú bronz fülbevaló, tipikus alán nap amulett, amely széles
körben ismert Észak-Kaukázusban/'0 Az amulettek rajzait sikerült meg-
tekintenem Budapesten Selmeczi Lászlónál, az ásatás vezetőjénél. A női
sírokban eléggé gyakran fordulnak elő hengeralakú csont és bronz tűtartók,41

amelyek tökéletesen hagyományosak az Észak-Kaukázusban. Ugyanakkor Sel-
meczi László arra is rámutat, hogy ilyen tűtartók a „hasonló korú Kárpát-
medencei leletanyagban egyedülállóak."''2 Végül, kétségtelenül kelet-európai
eredetű két ezüst fülbevaló az 1. és 86. sírból. Az egyik kérdőjel alakú fülbe-
való alsó részén ezüstből készült huzalt csavartak körül és az öt golyócska ún.
,,szőlőfürt"-öt alkot, a második is kérdőjelre emlékeztet spirálisan felcsavart
véggel.43 Mindkét fülbevaló elterjedt az Észak-Kaukázusban a XIV. század-
ban és az Arany Horda időszakában. Ezek az analógiák főként Kelet-Euró-
pába és az Észak-Kaukázusba vezetnek, de a fém amulettek és az említett lele-
tek elsősorban az alán kultúrával való kapcsolatot jelzik. A régészet eredmé-
nyei tehát ugyanúgy igazolják a jász- és alán—őszét kapcsolatokat, mint a
nyelvészet eredményei.

Selmeczi László a négyszállási temetőhöz közel egyidejűleg foglalkozott a
település feltárásával is. Megállapítható, hogy a lakóházakat kőből építették,
holott a közelben kő nincs és a Mátrából, 35 km-ről szállították ide/'5 Lehetsé-
ges, hogy ebben azt kell majd látnunk, hogy a jászok megőrizték a kőépítkezés
hagyományát, azt. amelyet a Kaukázusban régen gyakoroltak. Ám még korai
lenne ilyen következtetést levonni, az anyagot még nem publikálták.

Tehát a történeti, nyelvi, régészeti források egy harmonikus, egyező képet
rajzolnak fel: az alán-kaukázusi eredetű magyarországi jászokat és migráció-
jukat és az anyagi kultúrában a megőrzött keleti elemek sorát, úgy ahogyan
ezt Prückler József már régen észrevette.''6 Az ezt követő időszakban a magyar-
országi jászok kultúrája módosult, hasonult a jászokat körülvevő kultúra arcu-
latához. A. H. Magomedov állítása arról, hogy állítólag a mai jászok és az
Észak-Kaukázusban élő őszetek kultúrájában anyagi, szellemi és társadalmi
téren folytonosság van, sőt hogy „a paraszti gazdaságok sok eszköze és a ma-
gyarok kézműipara alán—őszét genezist bizonyítanak",47 alaptalan és enyhén
szólva belemagyarázás. Ilyen következtetések levonását csak a két nép kultú-
rájának és néprajzi képének gondos analizálása és összehasonlító vizsgálata
után engedhetünk meg magunknak.

35



Hogyan alakult a Magyarországra került jászok sorsa a továbbiakban? A
XIV. században a magyarországi jászok még jelentős mértékben őrzik iráni
arculatukat. így Károly Róbert 1323-ban kelt oklevele 30 jász nevét sorolja fel:
„Larsan filius Zochan, Iwnchan filius Furduch, Jakobus filius Keskene, Chareth
filius Ambultan, Demetrius filius Pubul, Stephanus filius Beegzan, Paulus filius
Mokzun, Andreas, Chakan, Zacharias et Georfius filius eiusdem, Demetrius
filius Kurman, Hurz, Arpan, Andreas filius Zwagan, Zaduch filius Kolnen,
Georgius filius Marquar, et Petrus filius Chomoz, Jazones fideles nostri."48

V. I. Lamanszkij úgy véli, hogy a fentebb felsorolt jászok közül tíznek
keresztény neve van, ahogyan ez szokásban volt a keleti keresztényeknél,
„de jelentős többségben nem török, hanem iráni arculat és jellemvonás."''9 Ez
az oklevél említi először önálló népként a jászokat. Az oklevél még arról is
tudósít, hogy 18 néven nevezett jász a saját és rokonai (nemzetsége) nevében
a királyhoz fordul, hogy Keverge fiainak uralma alól vegye ki őket és nyújtson
nekik kiváltságokat. A király meghallgatta a jászok kérését és megengedte,
hogy saját bírót (kapitányt) válasszanak, sőt adott olyan jogot is nekik, hogy
közvetlenül a király csapataként vonuljanak hadba. Szabó László elemezve az
1323. évi oklevelet, arra a következtetésre jutott, hogy a jászoknak a kunokhoz
való viszonya 1323-ig alárendelt volt, s megemlíti azt is, hogy a Keverge név
török—kun eredetű abban az időben, amikor a jászok többnyire alán neveket
viseltek.50 Jellemző, hogy az oklevelek, ahol a kunokról megemlékeznek, tudnak
családjaikról, nemzetségeikről, ám a jászokról soha sem szólnak, jóllehet rég-
óta a Jászság területén élnek és résztvettek a király hadjárataiban is.51 Megál-
lapítható, hogy az 1323-ig kiadott oklevelekben a kunok elfedik mintegy a já-
szokat és bejövetelük óta fennhatóságuk alá tartoztak. 1323-ban a jászok tud-
tak élni a kedvező politikai helyzettel — Károly Róbert király hatalma meg-
erősödvén, korlátozni akarta a kunok befolyását. Ettől kezdve válik világossá,
hogy a jászok önálló etnikai egységet alkotnak: 1339-ben a jászok lakóterületé-
nek központja Jászberény és székük (közigazgatási egység) külön vált a kun
székektől.52 A jászok és kunok szembeállítása volt a királyi hatalom megerő-
södésének egyik első lépése.

A XVI. század elején kezdődött a magyarság harca a törökökkel. Az Alföld,
amelyhez a Jászság is tartozott, török harcok területévé vált. Az első török
hadjárat 1536-ban érintette a Jászságot, ennek eredménye, hogy a lakosság fél-
vén a becsapó törököktől, Jászberényben kezdett koncentrálódni. 1550-ben
Jászberényben és 12 jász faluban 752 családot írtak össze. A török uralom után
(1552, 1572 nagy hadjáratai) Jászberényben már 1049 család élt (jóllehet az
adatok nem teljesek).53 Egy fennmaradt 1550-es török defter (fejadó összeírás)
szerint kun és jász családok egész sorát regisztrálták, közülük figyelmet érde-
melnek a Kucsa, Bakszán (kabard-balkarc területen egy folyó neve), Durgan,
Bakator, Balo, Bodor, Kesken. Olan (Rusvay Kálmán szerint alán), Seburán,
Tar,55 és a családnevek ,,-on" végződésű csoportja, amely Németh Gyula szerint
jász eredetre utal.56

A jászok életében a legkritikusabb időszak Eger 1596. évi elfoglalása után
kezdődött, amikor a Jászság majdnem elpusztult.57 De 1608-ban a jászok már
saját zászlóik alatt vesznek részt II. Mátyás (Habsburg) király koronázásán.
Tehát a jászok nem semmisültek meg, jóllehet a Jászságot a törökök elfoglal-
ták, átépítették és megerősítették Jászberényt. Nyilván a jászok egy része Ma-
gyarország más területére költözött át, különösen sokan voltak a hajdúk között
(Magyarország keleti részén) és Fülek várában,58 de megindult ezután a Jász-
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ságba való visszaszivárgásuk is. Szabó László ezért a következőket írja: „a jász
lakosság szilárd magot alkotott", őrizte kulturális sajátosságait, sőt a szerző
arra a következtetésre jut, hogy a jász lakosság a török uralom idején nemcsak
megmaradt egy részében, de a beköltözők különböző hullámait befogadva asz-
szimilálta őket, hasonította saját kultúrájához,59

A XVI. század folyamán a jász családnevek fokozatosan eltűnnek, helyet
adva a magyaroknak. Ez az időszak a jász—magyar nyelvváltás korszaka is. A
XVII. század végén Otrokocsi Fórizs Ferenc tanúsága szerint a jászok már nem
beszéltek csak magyarul,60 a nyelv és a kultúra asszimilációja befejeződött. Az
etnikai tudat a jászok utódainál azonban a mai napig megmaradt: „Mi magya-
rok vagyunk, de jászok." — ezeket a szavakat a szerző a Jászságban maga is
hallotta. Jászberényben Bathó Edit a Jász Múzeum munkatársa ezt mondta:
„Jásznak hiszem magamat."

A magyarországi jászok gazdálkodásának sajátosságai a földművelés és
állattartás terén régóta ismertek. Fő terményeik a búza és a kukorica, illetve
termesztenek különböző gyümölcsöket is. Állattartásuk a takarmányra és szé-
nára alapozódott és ezért istállózó jellegű volt. Sok jász családnak volt mintegy
300 birkája vagy 20 disznaja vagy 15 lova egy gazdaságban, s ez középszintnek
számított.04 A XX. századig a Jászság gazdálkodását a tanyás gazdálkodási sziszté-
ma jellemezte, a tanyák fő építményei az ólak (istállók) voltak és a tanyai gaz-
dálkodásban is az állattartás dominált. A táplálkozásban a hús mellett nagy
szerepe volt a tejtermékeknek, különösen a túrónak és sajtnak. A XX. száza-
dig nagycsaládi keretek között folyt a tanyás gazdálkodás — több nemzedék
dolgozott és élt együtt több tanyán.00

A tanyák a falvakhoz tartoznak. A lakóházak a templom körül helyezked-
nek el, a gazdasági építmények a lakóházaktól elkülönülve a települést körbe-
fogták (kertek). A lakóépületek farazatos vagy nyeregtetős, náddal (szalmával)
vagy cseréppel voltak fedve, s egyik hosszanti faluk mentére tornácot építettek
—, ez a régi magyar építkezést jellemezte.

A XVI. század végén, XVII. század elején befejeződött a magyar parasztság
földhözkötésének új folyamata. A Jászság területén azonban nem voltak nagy
földbirtokok és a jászok személyükben szabadok maradtak, s hogy ez így történ-
hetett, abban nagy szerepet játszottak a jász privilégiumok és a királynak tett
hadi szolgálatok és adók.6'1 A dokumentumokban gyakran nevezik őket „nemes
jászoknak". 1702-ben a jászok elveszítették kiváltságaikat — a Jászság területét
a Német Lovagrendnek 500 ezer rajnai forintért eladták. De a szabadságukhoz
ragaszkodó jászok (és kunok) ezt az összeget összegyűjtötték, visszafizették és
174"5-ben Mária Terézia visszadta jogaikat.65 Ez a hatalmas anyagi teher sokáig
gátolta a Jászság gazdasági fejlődését.

A szocialista Magyarországon a Jászság területe agráripari jellegűvé vált.
Jászberényben van az ipar centruma,60 ahol modern és erős ipari, üzemek, az
Aprítógépgyár és a Hűtőgépgyár (exportra is termel) a legnagyobbak. A mező-
gazdasági termelésben a szőlő és a bor is jelentős helyet foglal el. Jászberény
a terület kulturális központja is, itt működik egy pedagógiai főiskola és a Jász
Múzeum — ezek a vidék tudományos kutatásának és oktatásának központjai is.
A múzeum kiállításában — megemlítjük, hogy centenáriuma 1974-ben volt —
a Jászság története, néprajza és kultúrája került bemutatásra. A kiállításban
központi helyen állították ki a Jászság történeti szimbólumát — a magyarok
legendás hadvezérének, Lehelnek a harci kürtjét, aki a X. században élt és
Regensburg alatt került fogságba és ki is végezték. A kürt 43 cm hosszú, ele-
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fántcsontból készült és lovagi, szarvas- és oroszlánvadászatot, kentaurok har-
cát ábrázoló jelenetekkel van díszítve; illetve szárnyas griffek között sast ábrá-
zoló címerrel, s az alsó frizen akrobaták, zenészek és szemfényvesztők láthatók.
Ezek az utóbbi jelenetek magyarázzák meg egyúttal a nyitott tenyér motívu-
mot is: Bizáncban a cirkuszi játékok azután kezdődhettek meg, amikor a csá-
szár nyitott tenyerét felemelte és jelt adott a kürtösöknek. Ez is mutatja, hogy
Lehel kürtjén amely egyedülálló, a cirkuszi játékok bizánci jeleneteit ábrá-
zolták.

Lehel kürtje, amely nemzeti ereklye, régóta ismert a Jászságban: 1642-ben
a jászberényi református egyház pecsétjén jelentkezik először.6'1 Nem kevésbé
fontos a Lehel név sem: a XIX. századig a Jászság másik szimbóluma volt, s a
Lehel huszárok zászlója is ismert.70

Mélyen szimbolikus, hogy 1945-ben a Jászságot és Jászberényt a német
fasiszták csapataitól az őszét nép híres fia, a Szovjetunió kétszeres hőse, J. A.
Pliev hadseregtábornok szabadította meg.

A magyarországi jászok kapcsolatainak alapos vizsgálata az észak-kauká-
zusi őszetekkel és a kelet-európai alánokkal új oldalát nyithatják meg népeink
kölcsönös kapcsolatai történetének. Nyilvánvaló az is, hogy a további kutató-
munka négy fő irányba folytatódhat: a jász (alán) nyelv lehetséges emlékeinek
feltárása; a magyarországi jászok hagyományos népi kultúrájának megismeré-
se; a jászok és kunok folklórjának kutatása; és végül a magyarországi jászok
régészeti emlékeinek további feltárása.

VLAGYIMIR ALEKSZANDROVICS KUZNYECOV
a történettudományok doktora,

a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Észak-Oszétiai Intézetének igazgatóhelyettese
— Ordzsonikidze
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