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és Technika Házában 1988. december 2-3-án
Másodszor került sorra Szolnokon "A Jászkunság kutatása" elnevezésű
konferencia kétnapos ülésszaka. Amikor a két megye, Bács-Kiskun és Szol-
nok több évi előkészítés után kidolgozta az egykori Hármas Kerület terüle-
tén folyó kutatások rendszeres és összehangolt tervét, szükségesnek látszott
egy fórum megteremtése is, amelyen - háromévenként - találkozhatnak a
különböző szakágak kutatói, s beszámolhatnak eredményeikről.
1985-ben Kiskunfélegyháza adott helyet a Városi Könyvtár patinás épüle-
tében a konferenciának, s ekkor több szakterületen sikerült az utóbbi évti-
zedek kutatási eredményeit felmérnünk. A Szolnokon megrendezendő ülész-
szak bővebb, de kevésbé átfogó témájú előadásokat kínál több szakterüle-
ten.

Az eltelt három év sok újat hozott, de kardinális kérdésekben termé-
szetszerűen nem lehetett lényegesen előre lépni ennyi idő alatt. A részered-
mények közreadása, új kutatók fellépése a jellemző. Van azonban egy pont,
amiben várakozásteljesen új a szolnoki ülésszak: itt lépnek színre először
azok a szovjet kutatók, akik a Kaukázussal, ezen belül is a jászok és kunok
ott élő rokonnépeinek kutatásával már évtizedek óta foglalkoznak. A szemé-
lyes kapcsolatfelvétel a Damjanich Múzeum és a Jász Múzeum régóta ala-
kuló tudományos együttműködésének fontos állomása, s remélhetőleg - az
oldódó nemzetközi légkörben - később az összehasonlító kutatások területén
is gyümölcsözőeredményeket hozó széleskörű együttműködés kiindulópont-
ja is. A konferencián elhangzott előadásokból adunk közre szerkesztett vá-
logatást.

TÓTH JÁNOS - TÓTH MARIANNA
ADATOK A JÁSZOK
ETNOGENEZISÉNEK KÉRDÉSÉHEZ

Valamely nép, népcsoport eredetét, származását kutatva időben és tér-
ben meglehetősen messzire, a lehető legtávolabbi pontig kell visszanyúl-
nunk, amikor talán önálló népként még nem létezett, hanem más népek-
kel együtt, azokkal átmenetileg szoros szövetségben, elválaszthatatlan
egységben élt. A jász nép származásáról, korai történetének egyes szaka-
szairól meglehetősen nagyszámú közlemény, tudományos kutatási ered-
mény, vegyes értékű írás halmozódott fel mintegy másfél évszázadnyi idő
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során. Bár a korábbi publikációk jelentős része a témát illetően sok eset-
ben téves utakon jár, mégis sok értékes adattal, gondolattal gazdagítja a
későbbi történeti kutatásokat.

A jász nép kialakulására, korai történetének vizsgálatára aránylag még
csak rövidebb ideje, mindössze néhány évtizede fordíthatott határozot-
tabb, összpontosítottabb figyelmet a tudományos kutatás. Az iráni szár-
mazást feltételező korábbi elméletek fontos bizonyítéka, a jász nyelvem-
lék, szójegyzék megtalálása és publikálása /NÉMETH Gy. 1958/ lényeges
segítséget jelentett a hazai és a szovjet kutatók számára egyaránt a továb-
bi kutatások helyes nyomvonalának követéséhez, de támaszpontul szolgál
a különböző korábbi publikációk egyes szórvány-adatainak értelmezésé-
hez is.

A jász- őszét- alán történeti kérdéseket érintő hazai és szovjet kutatók
eddigi eredményei, olykor nehezen elérhető publikációk adattöredékei se-
gítenek abban, hogy kísérletet tegyünk egy rövid áttekintés felvázolására,
amelyben a jász nép őshazájának tekintett "Kang-Kü" birodalom és népei
sorsának alakulását próbáljuk nyomon követni térben és időben a jászok
magyarországi betelepedésének feltételezett időszakáig, a 13. század ele-
jéig.

E vázlatos adatközlés forrásai talán arra is alkalmasak, hogy ráirányít-
sák a figyelmet néhány korábbi, vagy nehezebben elérhető publikáció
egyes részleteire, jegyzeteire, amelyek a további kutatómunkához serken-
tő gondolatokat ébreszthetnek, újabb szempontokat nyújthatnak.

HORGOSIÖDÖN
AZ ŐSZÉT-JÁSZ NÉPNÉV EREDETÉRŐL

A jász népnév eredetét hosszú ideig mítosz és legenda, valamint téve-
dések vették körül. Fodor Ferenc így nyilatkozik erről: "Aligha volt a ma-
gyar földnek meg egy olyan népe, amelynek a neve, eredete olyan sok vi-
tára adott volna alkalmat, mint éppen a jászoké. Mi ez a nép, honnan kap-
ta nevét, honnan jött, több mint másfélszázada kérdezik már a történelem
a nyelvészet és a néprajz kutatói, nemcsak a hazaiak, hanem mások is."

Előadásunkban csak a népnév kérdésével kívánunk foglalkozni: a hibás
nézetektől /pl. 'jazigV a romantikus és népetimológiás "íjes, íves, íjász" vé-
leményeken keresztül, míg eljutott a tudomány a szláv eredeztetésig,
Melich János korszakváltó publikációjáig. Melich ott tévedett viszont, ami-
kor a magyar 'jász' szót délszláv eredetűnek mondta, habár hangoztatta,
hogy a szó maga orosz eredetű. Melich véleménye került be Bárczi Géza
Szófejtő Szótárába is. Kniezsa István "A magyar nyelv szláv jövevénysza-
vai" című monográfiájában vitába száll Melichnek a szó eredeztetésével
kapcsolatos véleményével, s bizonyítja orosz eredetét.
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Későbbiekben nyelvészeink /pl. Bárczi Géza is / ezt a véleményt fo-
gadják el. A történelmi és nyelvészeti tények bizonyítják az alán, aas,
jász szavak összefüggését, és az utóbbiak etimológiai kapcsolatát vitat-
hatatlanná teszik: a magyarországi jászok magukkal hozták az ugyanar-
ról a tőről fakadó osz /-ebből az oszétok neve/ aas nevet, ahogyan az
oroszok illették ezt az iráni eredetű kaukázus népcsoportot, amely a ku-
nokkal együtt hazánk területére költözött a mongol-tatártámadás elől.

VILEN UARZIATI
HAGYOMÁNYOS ASZTALKA /fyng/
AZ ALÁN-OSZÉT MITOLÓGIÁBAN

A hagyományos-mindennapi kultúra valamennyi tárgyának megvan-
nak a maga gyakorlati és szimbolikus sajátosságai és potenciálisan lehet
őket használni mint tárgyakat és mint jeleket. A tárgy, amelyet rend-
szerint hétköznapi céllal használnak, rituális kontextusában megváltoz-
tatja szemantikus státusát. Az anyagi tárgy alkotója világnézetének hor-
dozója lesz és mint a kultúra tényezője magában foglalja a gyakorlati, sze-
matikai és esztétikai funkciókat is.

A mai emberekhez képest a hagyományos társadalomban élő embert jó-
val kevesebb tárgy vette körül. Ezeket azonban hosszabb ideig használta
aktívan, azok több nemzedéken át szolgáltak. Az ember és anyagi környe-
zete: a ház, az eszközök, fegyverek, szorosabban összekapcsolódtak, majd
hogy nem személyes viszonyt fejeztek ki. A kultúra ilyen tényezőinek egyi-
ke a fyng, egy kis, alacsony, kerek, háromlábú asztalka. Az oszét-alán la-
kás enteriőrjében és a szomszéd kaukázusi népeknél ez változatlan elem
volt.

Az asztalkát a közös étkező asztal elé állították, étkezés után a falra
akasztották, ami feltehetően a nomád életmóddal való genetikus kapcso-
latra utal. Maximálisan három emberre méretezték. Ez álló étkezési for-
ma volt, innen van a mai őszét nyelvben az asztal, étel, vendéglátás jelen-
tésingadozás. Az elnevezés indoeurópai eredetű. Ennek az asztaltípusnak
ősi voltáról beszélnek az antik idők írásos forrásai, valamint az Észak-
Kaukázus régészeti feltárásai. Szórványosan megmaradtak Oszétiában
egész napjainkig a magasabb négylábú asztalok konkurrenciájával szem-
ben is.

A folklórban a hagyományos életmódnál, sót még napjainkban is, a fyng
értelmezése társul a szentség fogalmával. Az asztalka legrégibb fajtái ala-
csonyabbak és kisebbek, később - magasabbak és nagyobbak lettek, ami-
ben az újabb idők magasabb asztalainak hatása fedezhető fel. Ugyanak-
kor valamennyi kerek formájú és a teher elviselése érdekében szétterpesz-
tett, három lábú a formájuk.

Ismeretes, hogy a számok és a geometrikus figurák meghatározott má-
gikus és erkölcsi jelentőséggel rendelkeznek. Az ókorban és a középkorban
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ezeket a kozmosz és a világ harmóniáját magyarázó lényegnek tekintet-
ték. A hármas szám az indueurópai és részben az őszét mitológiában meg-
különböztetett helyet foglal el, amit a középkor számvilágában még külön
megerősít az a tény, hogy ekkor a szentháromság eleven szimbólum.

Az étel elfogyasztása és a vele kapcsolatos különféle cselekedetek már
régen is lehetőségként szolgáltak az isteni erőkkel való kapcsolatteremtés-
re. Mindenek előtt - az étel felszolgálása ajándék vagy áldozat a mitologi-
kus hősök felé. Ilyen értelemben a fyng áldozati oltár, amit régészeti ása-
tások is alátámasztanak. Az őszetek fontos rituális étele a mai napig a ga-
bona lisztből sütött, sajttal töltött három kerek pirog és az áldozati állat -
rendszerint bárány, vagy borjú - néhány fontos része. A hagyományos asz-
talon feltétlenül ott van a főtt fej, nyak, farok, vagy lábak.

Az étel megnevezése tükrözi az alapvető háztartási eljárásokat és lehe-
tővé teszi, hogy megítéljük az ősi alán- őszét ideológiai elképzeléseket. Az
ételeket állatok termékeiből, húsából készítették, szakrális tulajdonságok-
kal ruházták fel és az asztalkán sajátos szemantikus jelentésükkel együtt
adták fel.

Három pirog rituális folyamatba kapcsolva mitológiai környezetet te-
remtett: a három kozmikus szférát; az eget, a földet és a föld alatti világot.
Ez az ősi struktúra tükröződik a nagyszámú indoirán analógiában és meg-
őrződött az oszét-alán eposzban és mitológiában is.

A legidősebb által a szent patrónusokra mondott felköszöntó beszéd
után a pirogot keresztalakban vágják fel. Megkapjuk a klasszikus hármas
és négyes számot. A hetes szám a béke és a harmónia ősi értelmezése. Ez
két tényező: a szellemi és a testi szövetsége. A pirogot vágás közben tilos
elfordítani. Halotti asztalnál csak két pirog van. A mitikus gondolkodás
feltételezte a halott lelkének és testének átvándorlását az alsó és a felső
világba. A szemantikai elemzés lehetővé teszi, hogy megfogalmazzuk: a
hagyományos asztalnál a világnézet struktúrájának modelljét látjuk, ame-
lyet nem befolyásolnak a személyes mozgások és események.

Szemiotikái jelentésűek az áldozati állat részének nevei. Ezeket csak a
legidősebb személy, a rituális asztalt irányító öreg adhatja tovább. Ezek
szimbolizálják a tudást, az erőt és a gazdagságot. Ezekben testesül meg az
indoirániak elképzelése a három szociális funkcióról: a vallási-egyházi; a
háborús és a hétköznapi funkciókról.

Feltételezhető, hogy a fyng a maga kultúrtörténeti gyökereivel az indo-
iráni, szélesebben indoeurópai hagyományokhoz kapcsolódik. Gyakorlati
és szemantikus funkciója alapján az alán-oszét objektivizálódott tényként
tekinthetjük. A három funkciós struktúra jelen volt az őszét társadalom
rendszerének koreográfiájában, amit ezek a követketetések is igazolnak.
Ez ad lehetőséget annak a véleménynek az alátámasztására, hogy a kau-
kázusi népek életében az analóg asztalok az alán-oszétektől erednek.
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