
MAGYARRÁ LETT JÁSZOK 

   Igényes kivitelű, szép kiadvány jelent meg „A Jászságért” Alapítvány kiadásában 2020 végén. 

Dobos László és Farkas Kristóf Vince olyan ismeretterjesztő összeállítást készített, ami hasznos 

segítséget jelent a jászok iránt érdeklődők számára, egyben ösztönzést arra, hogy további 

ismereteket szerezzenek ennek a különleges népcsoportnak múltjáról, hagyományairól és 

értékeiről. 

 

   A színes fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány szól a jászok 

rövid történetéről, az ősei között számon tartott alánokról, és 

olvashatunk a jászok kaukázusi rokonairól, az oszétekről is. A 

magyar környezetben a jászok a középkor végéig őrizték 

nyelvüket. A kiadvány bemutatja ennek írásos emlékét, a 15. 

század elejéről fennmaradt jász szójegyzéket. A török kor 

pusztításai során sokan elmenekültek, és a 17. század első 

felétől kezdődött visszatelepülésük, más népcsoportokkal 

kiegészülve. A Jászkunság a török idők alatt  

szerveződött közös közigazgatási egységgé, melynek 

központja Jászberény volt egészen 1876-ig, Jász-Nagykun-

Szolnok megye megalakulásáig. A város templomának 

toronysisakját a Szent Korona díszíti, ami egyedülálló a mai 

Magyarország területén. 

A 18. század nagy sorsfordulói, a Jászkunság Német 

Lovagrendnek történő eladása, majd 1745-ben az önerőből történő megváltás a redemptio 

idején a jászok rendkívüli áldozatokat hoztak, ami fontos alapja a jász öntudatnak.  

   A kiadvány kiemelt helyén, különlegesen szép ábrázolásban jelenik meg nemzeti ereklyénk, 

a jászok legfontosabb jelképe a Jászkürt vagy Lehel kürt, ami 2020-ban felvételt nyert a Magyar 

Értéktárba. Megtudhatjuk, hogyan került a jászokhoz, és milyen jelképeket ábrázolnak az 

elefántcsont kürt motívumai. Olvashatunk a Csörsz-árokról, az egykor védelmet szolgáló sánc-

árokrendszerről és a róla kialakult mondakörről.  

   Külön fejezet mutatja be az 1991-ben alakult Jászok Egyesülete értékmentő, értékteremtő 

tevékenységét. Az egyesület számos jászsági kezdeményezést támogat, és kezdettől 

társrendezője a Jász Világtalálkozóknak. Méltó folytatója a száz éve alakult Jászok Egyesülete 

Budapesten szervezet tevékenységének. „A Jászságért” Alapítványt dr. Dobos László 

közgazdász-szociológus alapította 1990-ben. Jelentős az alapítvány kiadói tevékenysége, 

melynek során a Jászság történetének fontos köteteit teszi hozzáférhetővé reprint kiadásban. 

Emellett megjelentet fotóalbumokat, hangkazettát, CD lemezeket is. Megalapította a Jászságért 

Díjat, melynek átadása a Jász Világtalálkozók kiemelkedő eseménye.  

   Bár a jászok történetének jelentős irodalma van, a most megjelent füzet érdeme, hogy röviden 

és közérthetően foglalja össze a legfontosabb ismereteket a Jászságról. Így széles közönség, 

közöttük a diákok számára is hasznos ismeretterjesztő olvasmánnyá válhat. Annál is inkább, 

hiszen a Magyarrá lett jászok című kiadványhoz a Jász Múzeumban térítésmentesen juthatnak 

hozzá az érdeklődők.  

 

Dobos László – Farkas Kristóf Vince: Magyarrá lett Jászok. Budapest, 2020. Kiadó: „A 

Jászságért” Alapítvány 

Papp Izabella levéltáros, helytörténész 

 


