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VERÕFÉNYES, GONDTALAN GYERMEKKOR
(Részlet)
Anyámnak
Görögdinnyék ágy alatt, szünidõ, forróság.
Tegnap varrt új ruhácskám öltöztet manapság.
Az apai bekecs hálóhely kis cicáknak.
Parány karmaik közt virágszirmok cikáznak.
Két hét a nyárból és egy mozizás emléke,
A mama sült kotletje és Cooper-film egyszerre.
Sült krumpli illat az aroma õrzõje,
S szomszédunk éretlen, savanyú szõlõje!
------

TAVASSZAL
Lányaimnak: Anasztáziának és Jekatyerinának
Milyen szürkék az idõ szegletei!
Milyen ritkák a csodálatos percek!
De megpezsdítik a fiú szíveket
Az álmaikban felsíró hangszerek…
De a kislánykák viruló mosolya,
Az õserõt, az életet másolja…
Ó, várjál! Még várjál!
Egy szempillantás, megzendül az idõ.
Ó, készülj! Ó szépülj!
A sors tenyerén bimbózik a jövõ
S a kikelet hárfái zengedeznek
A szirmot bontó örök Szerelemnek!
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Palláné Szénási Magdolna

A K. L. HETAGUROV ÁLLAMI EGYETEMRÕL
A K. L. Hetagurov neves oszét költõrõl elnevezett állami egyetem Oroszországban,
az Észak-Oszét-Alán Köztársaság fõvárosában, Vlagyikavkazban található. A hazánk
területének mintegy tizedrészét kitevõ kis köztársaság csodálatos természeti
környezetben, a Nagy Kaukázus kellemes klímát biztosító északi lejtõin terül el. A
köztársaság lakóinak száma mintegy 600 000, akik többsége, mintegy 70%-a,
városlakó. A Köztársaság területén a többségben lévõ oszétok mellett oroszok,
grúzok, örmények, zsidók, görögök és azerbajdzsánok is élnek.
Az észak-oszét autonóm terület 1924 óta az Orosz Köztársaság része. Az 1936ban és 1991-ben bekövetkezett történelmi változások nem hagyták érintetlenül ezt
a kis, a központi területektõl igen messze elterülõ köztársaságot sem. A fejlõdés
számottevõ és látványos.
A megélhetést elsõsorban agráripari tevékenység biztosítja. Az ipari tevékenységek közül a bányászat, a gépgyártás, a festékipar és a keményítõgyártás emelkedik
ki. A mezõgazdasági termelés területén a gabonatermesztés, az állattenyésztésben
pedig a tej- és a húsfeldolgozás dominál.
Észak-Oszétiában pezgsõ kulturális élet folyik. A 90-es évek adatai szerint a köztársaság területén 204 könyvtár és több múzeum mûködik, közülük a leghíresebbek az
Észak-Oszét Köztársasági Néprajzi Múzeum, Vlagyikavkáz Városi Múzeuma, a Hetagurov nevét viselõ Oszét Irodalmi Múzeum, és a Tuganov Képzõmûvészeti Múzeum.
Az Oszét Köztársaságban a felsõoktatási intézményeket is beleértve 12 tudományos intézet mûködik. A mai egyetem természetesen nem elõzmények nélkül lépett
elõ a semmibõl. A pezsgõ szellemi életbõl sokféle tudományos társaság, majd intézmény alakult ki, például az Oszét Történelmi-Filológiai Társaság, amely a ma is
mûködõ Észak-Oszét Fõiskola közvetlen elõdjének számít.

A Hetagurov Állami Egyetem
A mai egyetem közvetlen elõdje az 1920-ban Terszk városában alapított fõiskola
volt. Az intézmény megalakulásakor azt a célt tûzte maga elé, hogy a nép minél
szélesebb rétegeinek nyújtson magas színvonalú képzést.
A kapuit 1920-ban megnyitó észak-oszét pedagógiai fõiskola 1938-ban vette fel
K. L. Hetagurov oszét költõ nevét. A mindössze 2307 hallgató a fõiskolán kezdetben
a következõ öt karon tanulhatott: természettudományi, történelmi, irodalmi,
matematika-fizikai és földrajzi. Hamarosan beindult az aspiránsképzés is. 1923-tól
az oktatók tudományos munkáit rendszeresen kiadták. A gyûjteményes írások
sorozatának a „Tudományos feljegyzések” címet adták.
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Hetagurov szobra az aulában

1969-ben átszervezésekre, összevonásokra
került sor, és ekkor hozták létre a K. L. Hetagurov nevét viselõ ÉszakOszét Állami Egyetemet.
A megnyitás évében
történelmi, fizikai, biokémiai, matematikai, filológiai, idegen nyelvi,
sporttudományi, gazdaságtudományi és jogi
kar mûködött. A késõbbiekben, a fejlõdésnek
és az újabb igényeknek
megfelelõen, az egyetem

újabb karok mûködését is lehetõvé tette.
Ma már oszét filológiai, újságírói, földrajzi, alsó fokú nevelésre és oktatásra
feljogosító tanítói, mûvészeti, felsõoktatásban tevékenykedõ oktatók
továbbképzését folytató és felsõfokú tanulmányok folytatására felkészítõ- és
elõkészítõ karok is mûködnek.
Az egyetemen napjainkban 78 tanszék tevékenykedik, mintegy 30 szakterületen
lehet aspirantúrát végezni, és 1997-ben megnyitotta kapuit a doktori képzés is. A
védésre bocsátott doktori értekezések az egyetem honlapján, az interneten olvashatók.
Az immár 80 éves intézmény fennállása során ez idáig több mint 38 ezer diplomás
szakembert bocsátott ki falai közül, akik a népgazdaság legkülönbözõbb területein
tevékenykedhetnek.
Az oktatás mellett az intézmény kulcsszerepet játszik a térség tudományos életében.
Az egyetem rendszeresen teret biztosít a különbözõ konferenciák, tudományos
rendezvények lebonyolításának. A szóban forgó rendezvények igyekeznek minél
szélesebb rétegeket megszólítani. Vannak helyi, regionális, országos és nemzetközi
rendezvények is.
Az 58 506 m2 területen található egyetemen olyan magas színvonalú információs
technológiai bázis mûködik, amely lehetõvé teszi, hogy az ûrkutatás elméleti kérdései
mellett az itt felállított földfelszíni ûrállomáson gyakorlati munkával is foglalkozzanak.
A tudományos kutatásra és az ezzel összefüggõ egyéb tevékenységekre a központi
állami forrásokon túl számos egyéb területekrõl is igyekeznek minél több pénzhez
jutni. A projekt- és a tenderkiírásokból származó összegeket, a szponzorok juttatásait, a hazai-és a nemzetközi pénzforrásokat igyekeznek a kulcsfontosságú
kutatásokra összpontosítani. Az egyetem kutatóintézeteiben az alap- és az alkalmazott
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tudományok, valamint a technika
területén folyik a legjelentõsebb
kutatómunka.
Az egyetem jelentõs erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a
nemzetközi tudományos élet vérkeringésében nagyobb súllyal vehessen részt. Jelenleg több mint 120
nemzetközi oktatási program lebonyolításában vesz részt, részese több
európai uniós, csendes-óceáni-ázsiai
regionális, valamint amerikai
programnak. Már eddig is jelentõs
nemzetközi tevékenységét azonban
szélesíteni kívánja. Rövidtávú céljai
között szerepel, hogy egyre több
nemzetközi mobilitási programba
kapcsolódjon be, továbbá külföldi
diákokat és oktatókat vonjon be az
A Történettudományi Kar épülete
egyetem munkájába, és szeretné, ha
ez a mobilitás több-irányúvá válhatna.
Az azonos érdekek és tapasztalatok eredményesebb kiaknázása céljából közös
tudományos kutatómunkát szeretne folytatni más egyetemek közremûködésével,
oktatók és diákok bevonásával. A nemzetközi tevékenységbõl befolyó összeg nagy
hasznára válik az egyetemnek, hiszen ezekbõl jelentõs pénzösszegeket lehet
visszaforgatni az egyetemi oktató –és kutatómunka különbözõ pénzigényes területeire.
Az egyetemi élet színes és változatos. A tanuláson és kutatáson túl magas szintû
kulturális- és sporttevékenység is folyik. Az egyetem Sportpalotája számos sportág
versenyeinek lebonyolítására alkalmas. Az egyetem sportolói elsõsorban a
nehézatlétikai számokban, szabadfogású birkózásban és vívásban képviselik
eredményesen az alma matert. Sokszor jutnak el az ország határain túlra is, résztvevõi
a világbajnokságoknak és az olimpiai játékoknak is.
Az egyetem saját Tv-stúdióval, és egy 1000 fõt befogadó kultúrpalotával is
rendelkezik.
Népi együttese, az „Iriszton” nagy népszerûségnek örvend Oroszország határain
túl is.
Aki többet is szeretne megtudni a szimpatikus egyetem életének további
részleteirõl, keresse fel a webmaster@nosu.ru egyetemi honlapot, ahol angol és
orosz nyelven lehet tájékozódni.
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Selmeczi László

A JÁSZOK BETELEPEDÉSE, A MAGYARORSZÁGI
JÁSZOK A 13-15. SZÁZADBAN
A magyar királyság területére a 13. század második harmadában keleti
népcsoportok költöztek be. 1227-ben a nyugati kunok vezérei Barc (Bejbarsz) és
Membrok népeikkel együtt megkeresztelkedtek, s elismerték a magyar király fõségét.
1228-tól Kunország havasalföldi és moldvai területeit Béla királyfi (a késõbbi IV.
Béla) kormányozta. 1238-ban Batu kán legyõzte Kötöny (Köten) fejedelem kunjait.
1239-ben a menekülõ Kötöny és népe IV. Béla engedélyével beköltözött Magyarországra, és a Tisza, Temes, Maros és Körös folyók mentét szállta meg. Az említett
eseményekkel kapcsolatban, s a 13. század folyamán forrásaink végig csak kunokat
említenek.
Hogy Magyarország területén a kunok mellett egy másik keleti etnikum is jelen
van, 1318-ig1 nem tudósítanak okleveleink. Néhány évvel késõbb, 1323-ban Károly
Róbert 18 nevén nevezett jászt, nemzetségükkel együtt (Jasones et tota generatio
ipsorum) kivett Keverge fiainak hatalma és bíráskodása alól, s a királyi felséggel
katonáskodni tartozó jászok rendjébe helyezte át õket. Megengedte nekik, hogy
hozzá hû kapitányt vagyis bírót maguk közül válasszanak, s ezentúl a szabadságnak
azzal a kiváltságával éljenek, amellyel a katonáskodni tartozó többi jászok élnek.2 A
királyi rendelkezést tartozó oklevelet Jászberény levéltárában õrizték. Ez az oklevél
az elsõ, amely arról értesít bennünket, hogy Magyarország területén nagyobb
számban élnek jászok.
A jászok betelepedésével kapcsolatban alapvetõ kérdés, amely a történeti viták
során rendre fel is merül, hogy a jászok mikor és honnan érkeztek Magyarország
területére. A 2o. század közepéig a magyar történettudományban konszenzus volt
arról, hogy a jászok a kunokkal költöztek be Magyarország területére.3 Noha volt
egy korábbi jász betelepedés is. A honfoglaló magyarokkal együtt beköltözött,
eszlár-oszlár nevû településeket létrehozó, jászok (alánok) eddigi adataink szerint
feltehetõen már a 10. század folyamán asszimilálódtak, egykori jelenlétüket a
helyneveken kívül más nem bizonyítja. 1953-ban Györffy György vetette fel azt a
gondolatot, s munkássága folyamán, kizárólag az írásos források tanúbizonyságára
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alapozva, több tanulmányában is azt hangsúlyozta, hogy a jászok a kunoktól függetlenül, s a kun beköltözéshez viszonyítva késõbbi idõszakban költöztek a mai
Jászság területére. Tömeges megtelepedésük 1323, de még inkább 1350 elõtt nem
igazolható,4 bár a régészeti feltárások eredményeinek hatására annyit elismert, hogy
egy kisebb csoportjuk már a kunokkal együtt ide érkezhetett.5 2003-ban Kristó
Gyula már határozottan azt állította, hogy a mai Jászság a 14. század közepén települt
be csupán a jászokkal.6
Kristó dolgozataiban megemlítette, hogy elméletének egyetlen mozzanat látszik
ellentmondani, az a régészeti megállapítás, mely szerint a négyszállási I. sz. temetõ
legkorábbi rétege, benne a jászok elsõ generációjával, a 13. század második felére,
vagy inkább a század középsõ harmadára keltezhetõ. Az ellentmondás feloldását
azonban a régészetre hárította.7 Miután a Kristó által említett „egyetlen mozzanat”
személyemben érintett, 2005-ben két tanulmányban újra megvizsgáltam az általam
feltárt jász temetõk keltezését és etnikai meghatározását.8 A régészeti adatok azonban
cáfolhatatlanul azt bizonyítják, hogy a jászok a kunokkal egy idõben költöztek be
Magyarország területére, s közelebbrõl a Jászságba. A négyszállási I. számú temetõt,
még pogány temetõként, a XIII. század közepén nyitották meg az ide telepített
jászok, s a négyszállási II. számú és a jászágói temetõ legkorábbi sírjai is kétségtelenül
a 13. században kerültek a földbe. A jász betelepedés szempontjából a négyszállási
I. számú temetõ kronológiai helyzete a perdöntõ. Azért ezé a temetõé, mert nincs
elõzménye. Bár az Árpád-kori elõzményekkel rendelkezõ II. számú négyszállási
temetõben is feltártam jellegzetes, kétségtelenül a 13. század közepére, második felére
keltezhetõ tárgyakat.9 Annak a tatárjárás elõtti magyar falunak ugyanis, amelynek
telkén a késõbbi jász Négyszállás kialakult, temploma és templom körüli temetõje volt.
Tehát csak egy újonnan odaköltözött, és a katolikus hittel nem élõ népesség nyithatott
ott magának új temetõt. Ez az etnikum pedig a jász volt, ugyanis a temetõ régészeti
leletanyaga, az érthetõ hasonlóságok mellett is, világosan megkülönböztethetõ a
kunok és a 13. századi Magyarország népeinek régészeti hagyatékától.
A magyar nép a betelepülõket, mint ahogyan õk saját magukat is, jászoknak
nevezte, és etnikailag elhatárolta õket mind a magyaroktól, mind a kunoktól. Éppen
ötven éve, hogy Fekete Nagy Antal felfedezte azt a szójegyzéket, amelyet Németh
Gyula az oszétek digor nyelvjárása alapján fejtett meg, s amely kétséget kizáróan
bizonyította, hogy a magyarországi jászok eredetileg indoiráni nyelven beszéltek.10
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