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TANULMÁNYÁHOZ

1954-ben egy íeltűnően ízléses külsejű füzetben a Népművelési Minisztérium
Múzeumi Főosztálya közreadta a jászberényi „Lehel kürtje'' ismertetését.

A füzet első fejezetében a szerző, László Gyula a Lehel-mondával foglalkozik.
Nyomon követi a monda alakulását, bővüléseit krónikáinkban, és azt a kérdést bon-
colgatja, hogy a monda néphagyomány formájában előbb létezett-e a krónikásból
ismert részleteknél. Erősen érdekli az a kérdés is, hogy ez a népszájon élőnek tar-
tott régi legenda-anyag idegen krónikák — (bölcs Salamon) — hatása alatt alakult-e
ki, vagy csak azokból vett elemekkel gazdagodott-e, és hogy ez a hagyomány kez-
dettől fogva Lehel vezér személyéhez fűződött-e. A szerzőnek ezekben a kérdések-
ben elfoglalt álláspontját, különösen a „Lehel" név magyarázatát, mely szerint az
„kürtöst'' jelent, még eléggé feltevésszerűnek látom. Feltétlenül meggyőzőnek tar-
tom azonban azt a megállapítását, hogy a kürt ezekben az időkben méltóság-
jelvény volt nálunk is. — A fejezetnek ezt a megállapítását a további kutatás
szempontjából igen fontos kiindulópontnak tekinthetjük.

A második fejezet első részében a kürtre vonatkozó történeti tudósításokat
és magyarázatokat veszi sorba a szerző. 1642-től kezdve sorjában megemlíti a kürt-
höz fűződő rövidebb-hosszabb megjegyzéseket és magyarázatokat, de elhanyagolja,
illetve meg sem említi azokat az adatokat, melyekből az tűnik ki, hogy a Jászság-
ban igen hosszú ideig, szinte a múlt század közepéig nem volt általános az a fel-
fogás, mely a kürtöt ma Lehel vezér alakjával kapcsolja össze. Nem értékeli ki
kellőképpen azt az általa érintett megjegyzést sem, hogy a kürt képét 1642-ben a
jászberényi ref. egyház pecsétjére vésette, azaz hatalmi jelvényként használta. —
Erre a kérdésre később szintén vissza fogok térni.

A következő fejezetrésszel, mely a kürt leírását tartalmazza, ezen a helyen
szintén nem foglalkozom részletesen. A leírást egy valóban pompás kiterített rajz
egészíti ki, mely összehasonlíthatatlanul jobb a régieknél, még a beosztásban, az
elválasztások módjában hozzá legközelebb álló, 1903-ban készült Dörre-féle rajznál is.1

A kürt faragványainak magyarázatában László Gyula Hampel József fejte-
getései alapján áll. Hampel viszont a Dörre-féle kiterített rajzot használta fel, ennek
alapján fogta össze az egyes csíkok ábrázolásait, s így ez a rajz befolyásolta néze-
teit akkor, amikor a faragásokhoz mintául felhasznált régi, már létezett bizánci
kompozíciókat nem ismerte fel. Ebből viszont egy örökségként megmaradt hiányos-
ság adódik, melyet ismertetésem végén szintén megkísérlek kipótolni. — Azt a meg-
állapítást különben, hogy a képen a cirkuszi körből vett ábrázolásokkal állunk szem-
ben, minden további nélkül elfogadhatjuk.

A faragványok művészi megjelenéséről szólva a szerző Falke nyomán könnyen
érthető, tömör képet ad arról, hogy a jászberényi kürtnek mintegy 40 elefántcsont-
kürt rokona hol és mikor készült, illetve, hogy mi a legfőbb ismertető jele az egyip-
tomi, a bizánci és az egyéb középkori kürtöknek. A Lehel-kürtöt kétségtelenül
bizánci alkotásnak tartja, és olyannak, mely a császári hyppodromok részére készült.
— Ezt az utóbbi megállapítást nem tartom bizonyítottnak, mert a cirkuszi élet köré-
ből vett ábrázolások egymagukban nem bizonyítják a kürt cirkuszi rendeltetését.
A cirkuszi vonatkozású díszítések, illetve kompozíciók Bizáncban bizonyos anya-
gokon egy időben általánosan el lehettek terjedve, és ezekről is rákerülhettek az
elefántcsont-kürtökre. Erre mutat a jászberényi kürt díszítésének ide csatolt, tőlem
származó elemzése, de az is, hogy cirkuszi jelenetekből kiragadott részleteket talá-
lunk a prágai Szt. Vid székesegyház két elefántcsont-kürtjén is.-

Nem lényegtelen kérdés a jászberényi kürt korának meghatározása sem.
László Gyula erről a kérdésről szólva arra hivatkozik, hogy a keleties ízű bizánci
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művészet, továbbá a népvándorláskor művészetének sok eleme átsarjad a román
kor művészetébe is. Éppen ezért semmi okát sem látja annak, hogy a Lehel-kürtön
megfigyelhető román-kori elemek miatt a kürtöt késői időre keltezze.

Az idézett következtetést nem tartom feltétlenül helytállónak. A kürt ilyen
körülmények között olyan XI. századi bizánci munka is lehet, mely örökségként
őrzött meg régebbi elemeket. Későbbi időpontra mutat az is, hogy a többi kürt
választékos faragásaihoz mérten a Lehel-kürt bizonyos fokig barbár ízű. Ez a kürt-
faragás hanyatló korszakát jelezheti. Egy másik szempont az, hogy a jászberényi
kürtön bizánci körben szokatlan szalagfonatok játszanak nagyobb szerepet, holott
a szalagfonatot későbbi időkben más helyen gazdagon beleillesztik a díszítőművé-
szetbe. A XI. századra mutat még az is, hogy Bizánc nálunk az Árpád-kor elején
igyekezett leginkább befolyását biztosítani, s hogy éppen ezzel a törekvéssel kap-
csolatban kerülték ajándék, vagy a bizánci részről megkívánt hűbériséget is jel-
képező hatalmi jelvényként hozzánk azok a fejedelmi szépségű ajándékok — (a
magyar jogar hegyikristály gömbje, Constantinus Mcnomachos koronája, a magyar
korona alsó része, stb.) —, melyekről a szerző is megemlékezett. Kétségtelen, hogy
ezek a jelenségek időben nem teszik lehetővé a kürtnek Lehel vezér személyéhez
való kapcsolását, de a tárgyilagosság kedvéért nem hagyhatjuk ezeket sem figyel-
men kívül.

A Lehel-mondát a Képes Krónika festője még nem ismerte. Ezen a képen
Lehel nem a jászberényihez hasonló kürttel, hanem hosszú havasi kürttel vágja
fejbe a császárt. Ebből nyilvánvaló, hogy a miniátor nem ismerte a jászkürtöt.
László Gyula ezt, helyesen, úgy értelmezi, hogy a XIV. században Lehel mondája
valószínűleg nem fűződött még a jászkürthöz.

^ A maga korában is nagy értéket képviselő kürt nem lehetett akárkié, hanem
gazdája — régi szokáshoz híven — méltósága jelvényeként hordotta. László Gyulá-
nak ezt a megállapítását alapjában véve helyesnek tartom, de mégsem látok lehe-
tőséget arra, hogy a jászberényi kürtöt Lehel vezér személyével hozzuk kapcsolatba.
Ezért a következőkben másfajta magyarázatot igyekszem keresni, és a kürtnek
hatalmi jelvény mivoltát szem előtt tartva első lépésként a kürt palástjának díszí-
téseit teszem újabb vizsgálat tárgyává.

L

Az első számú rajz László Gyulától származik, és azt mutatja be, ami a jász-
berényi kürtön látható. A második számú rajz ennek tőlem származó kiegészítése,
mely azt mutatja, hogy a kürt faragója, feltevésem szerint, milyen központos elren-
dezésű, jobbra és balra tükörképszerűen ismétlődő kompozíciót, illetve mintát
használt fel. A rekonstrukció elkészítésénél a László-féle rajz fordított nyomatát is
felhasználtam, a kürtön nem szereplő, a faragáskor elhagyott alakokat azonban —
szemben a kifaragottakkal — aláhúzott számokkal jelöltem meg. Kétszer húztam
alá azokat az alakokat, melyek a László-féle rajzon a peremsávnak nem megfelelő
elvágása folytán nem a nekik megfelelő helyre kerültek, vagy amelyeket a kürt
faragója az első sorban (I.) megfordítva helykitöltés érdekében vitt át egyik oldal-
ról a másikra. Olyan középpontos felépítés, a középtengely felé haladó, vagy attól
távolodó, tükörképszerűen megismétlődő kompozíciókra gondolok, melyet a kürt
faragója — ott, ahol elég hellyel rendelkezett — teljes egészében rámásolt az elefánt-
agyarra, ahol pedig nem futotta ki a helyből, ott lerövidítette, esetleg meg is másí-
totta az eredeti jelenetet.

A kürt rajzát elemezve tehát a rajz nyújtotta lehetőségekből kiindulva, de
László Gyula megállapításán túlmenve az a meggyőződésem, hogy nemcsak a perem-
sor, de az egész kürt kifaragásánál régebbi mintákat használt fel a mester. Ez ter-
mészetesen azt jelenti, hogy a kürt — csak azért, mert díszítései cirkuszi vonatko-
zásúak — nem készült feltétlenül cirkuszi kürtnek.

Feltevésem igazolására vegyük sorba az egyes szalagokat, és induljunk ki a
kürt domború, hosszabbik oldalának felező vonalából!

A peremsávnak, két fonat közé burkolt nyolc korongjában szigorúan rész-
arányos rendben jobbra és balra megismétlődő képeket találunk: a középső kép
szembe ábrázolt sast (— 2. kép, P. O —), ettől jobbra és balra egy-egy hátratekintő
oroszlánt (— 1—1:), egy-egy lépkedő madarat (— 2—2') s egy-egy tövishúzó alakot
látunk (— 3—3' —). A nyilván ezek után következő kentaur-alakok közül már csak
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1. kép
A hehel-taürt kiterített rajza László Gyula szerint

az egyiknek jutott hely, ezt azonban László Gyula kiterített rajzán a szalag jobb
széle helyett a bal sarokba rajzolta. Áttéve ezt a szalag jobb végére — {—— (a szalag
bal szélére ennek fordított, az előbbiekhez hasonlóan kifelé tekintő mása kívánkozik
(—i—4'—). Ez a korong a kürt faragásakor már nem fért ki, de az eredeti kompozí-
cióban mint kilencedik kép feltétlenül megvolt.

A peremsáv díszítéseiről szólva László Gyula maga is azon a véleményen van,
hogy ezt a sort a kürt faragója már kész minták felhasználásával alkotta meg3. Nem
fejezi ki azonban ezt a véleményét a többi sorral kapcsolatban.

A kürt palástján lévő díszítések négy sora közül célszerűségi okokból először
a második sorról szólok, és legvégére hagyom az első sort. A második sor közép-
jelenete két küzdő alakot mutat. Egyik dárdával támad, a másik botfélével fejbe-
veri amazt. Ez a jelenet a peremsáv középjelenetének vonalában áll. Jobbra és balra
egy-egy, a középső jelenet felé forduló madáralak következik (— II. 1—1'—), majd
ezektől jobbra és balra egy-egy kentaur-pár következik •(—II. 2—2'—). Több kép
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ehhez a szalaghoz nem tartozik, mert a kürt belső, rövidebbik oldalának vonalában
látható kéz-motívum már különálló, és itt csak elválasztó jelleggel bír. A mintául
szolgáló kompozícióban esetleg még további alakok is szerepelhettek, ezek azonban
nem fértek volna rá a kürtre. A második sor ezek szerint teljesen részarányos és
tükörképszerű felépítésű.

A harmadik sor közepén szembe ábrázolt sas látható. Ez a madár eltekintve
attól, hogy nincsen keretbe foglalva, feltűnően hasonlít a peremsáv középtagjához.
Jobbra és balra ettől egy-egy befelé forduló griff következik <—III. 1—1' —). Külön
elbírálás alá esik itt az elválasztó motívum, melyet magyarázó rajzomon a kéz-
motívum alatt elkülönítve mutatok be. A sor kompozíciója itt is szimmetrikus és
tükörképszerű. ,

A negyedik sor középtengelyében egy hosszú szoknyás, hosszú ujjasba öltö-
zött alak, az úgynevezett mágus áll. (2. kép, IV. O) Jobbra és balra ettől négy-négy
nem egyforma, de azonos számú és kétoldalt ugyanannyi helyet elfoglaló, cirkuszi
mutatványokat végző alakot látunk. — A szimmetria itt is megvan. Hiányzik a belső
oldal elválasztó rajza, ezt az utólag készült, XVIII. századi ezüstdísz kedvéért
kivésték.

Ilyen következetesen betartott részarányos alakrendezés mellett szinte nem
lehet kétséges, 'hogy az első sor mintájául szolgáló szalagon is szimmetrikus volt az
alakok elrendezése. Az a kürtön nem tűnik fel azonnal, mert az egész jelenetnek,
hely hiányában, csak a felét vésték ki, illetve másik feléből csak egyetlen alakpárt
faragtak ki — megfordítva. (2. kép, I—5—6')

A kompozíciónak egészben megmaradt fele a kürt-rajz baloldalán látható
hyppodromból indul ki, és a középvonal előtt ábrázolt visszatekintő szarvasig tart.
Ez azt a benyomást kelti, mintha a jelenetnek középtagja eredetileg az épületféle
lett volna, s hogy ezt a középtagot a kürt faragója a lezáró taggal, a kürt külső
középvonalában ábrázolt levélpárral cserélte volna fel. — (V. ö. a László-féle rajzot
a rekonstrukcióval!)

A hyppodromból kirohanó lóból, lovasból, két cintányéros gyalogosból, egy
íjászból és egy visszatekintő szarvasból álló, baloldalt ugyanígy megismétlődő jelenet
lerövidítésére nyilván nem vállalkozott a mester. Pedig a hyppodrom ellenkező
oldalán ellentétes irányiban haladó jelenetet részarányosán a helyszűke miatt csakis
így rajzolhatta volna meg a kürtön.

A rajzok egyébként az mutatják, hogy a mester, valahányszor új -sor faragá-
sához kezdett, munkáját mindig a kürt külső, hosszabbik oldalának felező vonalá-
ban kezdte. Ide faragta a közép-alakokat, és innen kiindulva haladt először az egyik,
majd a másik irányba addig, míg faragásai a kürt belső oldalán össze nem találkoz-
tak, illetve itt már csak egy elválasztó motívum részére maradt hely. — Ezt a sort
nyilván nem az eredeti középtaggal, a hyppodrommal kezdte meg, hanem a való-
színűleg tévesen középtagnak nézett, a jelenetet lezáró levélpárral. Nem kétlem,
hogy erre a tévedésre is oka volt a mesternek. Legvalószínűbbnek azt tartom, hogy
a mintául szolgáló, figurális díszítésű anyagon az eredetileg szimmetrikus, teljes
jelenet egy sorban többször ismétlődött, s hogy az ismétlődő jeleneteket egy-egy
levélpár választotta el egymástól.

Miután az ábrázolt jelenet, illetve az eredeti kompozíció fele-része több helyet
foglal el, mint amennyi a kürt kerületének felén elfért volna, a hyppodrom már a
belső választófalon túlra került. Ezután a jelenet negatív irányú 'megismétlésére
hely már nem maradt. így a mester kénytelen volt a megmaradt, két alaknak meg-
felelő helyet saját fantáziája szerint kitölteni, önállót itt sem tudott alkotni, mert
a középtagnak nézett levélpár és a hyppodrom közé egyszerűen a menet élén ha^dó
emberi-állati párt faragta rá. Ügy látszik, hogy az eredeti minta eme jelenete nem
volt pontos párja a szarvas nyomában járó nyilas alaknak; ehelyett itt hátratekintő,
oroszlán nyomában járó ember szerepelt.

Miután ez az egyetlen párból álló jelenetrész nem lehetett tükörképe a tény-
leg kifaragott féljelenetnek, a mester ezt az oroszlános párt egyszerűen megfordí-
totta, és a már befejezett féljelenet elé helyezte. Ezzel a felvonulási jelenet élére
még egy alakpárt toldott.

A fentieknek megfelelően a mintául szolgáló eredeti ábrázolás szintén pozitív
és negatív felépítésű szimmetrikus ábrázolás volt. (2. kép, I.) A középütt álló hyppo-
dromból kiinduló menet élén jobboldalt hátratekintő szarvas haladt, a másik olda-
lon hátratekintő oroszlán .állt. Ezen nem is kell megütköznünk, merthiszen teljesen
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2. kép

A Lehel-íkürt díszítésének elemző rajza
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azonos alakok ismétlődésére a IV. sor kompozíciója szerint nem kell számítanunk.
A kürtön szereplő párhuzamos, centrális felépítésű szalagok, illetve sorok az

elrendezésben megnyilvánuló nagy egyezések ellenére mégis mutatnak kisebb eltéré-
seket is. Egyik csoportjuk különálló, jobbra-balra ismétlődő képekből áll, melyek
olykor keretelés nélkül fordulnak elő, máskor fonott keretben jelennek meg. (—III.
sor, peremsor); másik csoportjukban hasonló elrendezésű jelenetes ábrázolásokkal
van dolgunk. (I—IV. sor.) Felismerhető ezeken felül a kettő egyesítése is: amikor
a jelenetek mellé önálló, csak dekoratív hatásra törekvő ábrázolások kerülnek.
(II. sor.)

Jóllehet az egyes sávok különböző elemekből tevődnek össze, az elrendezés-
ben megnyilvánuló közös elv, a részek különböző múltja ellenére rokonokká teszi
azokat. Nézetem szerint az, hogy a jászkürtön szereplő díszítések szalagjai mint
kész kompozíciók már mind megvoltak akkor, amikor a kürt faragója elefántcsont-
agyarra vitte rá azokat. Ebből pedig az következik, hogy a kürtön látható jelenetek,
kétségtelen cirkuszi jellegük mellett, nem függnek össze feltétlenül a kürt rendel-
tetésével. Lehet, hogy a ikürt valóban cirkuszi célokra készült, és hogy ebben az
esetben a készítő a tárgyhoz illő, de már meglévő ábrázolás-mintákat használt fel,
de lehet, hogy a kürt egészen más célra készült. Ezt a felfogást teszi valószínűvé
az is, hogy a jászberényi kürt ismert rokonain felváltva találunk cirkuszi, harci,
vadász- és egyéb, kizárólag dekoratív hatásra törekvő díszítéseket4.

Messzire vezetne, ha utánajárnánk annak a kérdésnek, hogy a felhasznált
minták pontosan mikor és milyen anyagon keletkeztek és voltak meg a kürt készí-
tésének időpontjában. A jászberényi kürtön található díszítések, miként azt már
kimutattam, egy sorban ismétlődő azonos jelenetek. Nincsen ezért kizárva, hogy
eredetüket olyan anyagon kell keresni, melyen a sávokban való ismétlődés technikai
adottság, mint ami textiliákon, selyem- és aranybrokátokon a legvalószínűbb.

II.

Van a kürt-problémának egy jnásik oldala is, mellyel — véleményem szerint
— ma már szembe kell néznünk. Ez a kürtnek Jászberénybe kerülésével, illetve
itteni felbukkanásával függ- össze.

Tudott dolog — és ezt László Gyula is megemlíti —•, hogy a kürt 1642-ben
már bizonyosan Jászberényben volt, mert ebben az évben szerepelt képe először az

A jászberényi ref. egyház pecsétje 1642-ből
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itteni református egyház pecsétjén. A sokat idézett pecsétnyomó a háború során
ugyan elveszett, de egyik megkerült lenyomatát a 3. képen bemutatom.

Hosszú ideig ezt a kérdést nem feszegette senki. Inkább abból az általánosan
elterjedt felfogásból indultak ki, hogy a kürtöt a török hódoltság idején Jászfény-
szaru határában az eke forgatta ki a földből. Ennek nyomán alakult ki az a véle-
mény is, hogy a kürt sírmelléklet volt, s mint ilyen került egy pogány magyar vitéz
eltemetett holtteste mellé. Ilyen magyarázat mellett az is feltehető volt, hogy a jász-
sági földbe temetett magyar vitéz, vagy annak egyik elődje zsákmányként szerez-
hette ezt Bizáncban.

Ez a magyarázat, véleményem szerint, teljesen téves: abból az úgynevezett
népmondából származik, mely a Jászságban ma is él, s mellyel jászfényszarusiak
községük nevét igyekeznek megmagyarázni. A tudálékos és semmiesetre sem népi
eredetű hiedelem ugyanis úgy szól, hogy a jász kürtöt Jászfényszaru határában
találták a török világban, és hogy erről a „fényes-szaru" (elefántcsont) kürtről kapta
Fényszaru a nevét. Fényszarunak azonban már jóval korábban is ez volt a neve, és
Fodor szerint eredeti jász telepítés volt5. A megtalálás körülményeire vonatkozólag
különben semmilyen hiteles adattal nem rendelkezünk.

Kétségtelen, hogy kürtünk 1642-ben, amikor képét rávésték a berényi refor-
mátus egyház pecsétjére, már ismert és megbecsült darab volt a jászságiak szemé-
ben. Miként későbbi időkben is szimbólum jellege volt, hasonló jelentősége lehetett
már a XVII. század első felében is. Az a körülmény viszont, hogy a török hódolt-
ság idején megerősödött református egyház 1642-ben jelképül használta, a század
végén, az ellenreformáció idején viszont a jászberényi katolikus templom falán
függött — (megjegyzi ezt László Gyula is) —, azt látszik bizonyítani, hogy a
kürt birtoklásáért — éppen azért, mert az a jász vidék lakossága feletti uralmat
jelképezte — ebben az időben már vetélkedés folyt az egyházak között. Időben
visszafelé haladva és tovább fűzve a felvetett gondolat fonalát, feltehetjük, hogy
a reformáció korában a jászberényi reformátusok is a korábbi, katolikus egyház-
nak egy hatalmi jelvényét vették birtokukba, és hogy ennek pecsétjükön való
bemutatásával elért sikereiket, egyházuk uralmát akarták kifejezni.

A jászkürt díszítéseiben megnyilvánuló bizánci vonások azonban még mesz-
szebbmenő következtetéseket engednek meg. A jászok megtérítése 1472^ben, Mátyás
uralkodása idején — mint tudjuk — még nem volt befejezett tény. Mátyás a térítés
munkájában elért ereSmények jutalmául ebben az évben rendházat és templomot
építtetett a jászberényi ferenceseknek. Világi egyház azonban már jóval korábban
is volt ezen a helyen, am'it a nagytemplom Anjou-korú falzárványai is bizonyítanak^.

Ismerünk azonban már jóval korábbi keresztény emlékeket is Jászberény
közvetlen környékéről: 2 km-nyire a várostól, a Szent Pál-halom dombján 2 évvel
ezelőtt egy közpékori temetőt találtam, mely az eddig feltárt 62 sír tanúsága szerint
zömében a XI—XII. századból való faluhoz tartozott, mely a XIV. században rövid
időre újra épült7. Kitűnt az eddigi ásatások során már az is, hogy a korai, I. István
éremmel meghatározott sírokban keresztény módra eltemetett nép fekszik, kígyó-
fejes, bronz karpereccel, S-alakra visszaihajlított végű hajkarikákkal, szláv kapcso-
latot mulató anyaggal, a későbbiekben viszont egy alacsony termetű, talán jásznak
nevezhető nép nyugszik. A temető közepén áll*, de alapjaiban is kiszedett kőtemp-
lom minden eddigi megfigyelés szerint az alsó réteghez tartozott.

Lanthó falu XI. századbeli népe ezek szerint nagyon valószínű, hogy honfog-
la ás előtti szláv maradvány volt, mely délszláv származása mellett — (a Zagyva
folyó neve is délszláv eredetű, Melich szerint8) — érthető módon állhatott a bizánci
egyház hatása alatt. Igazolja e feltevés helyességét az is, hogy 1900-ban ugyanerről
a helyről került a Jász Múzeumba a 760. leltári számú görög feliratos bizánci bronz
feszület, és hogy dél felé haladva az Alföldön, főleg Csongrád megye területéről
hajkarikás, kígyófejes, karpereces temetőkből több bizánci bronz mellkeresztet is
ismerünk.

A bizánci egyház befolyásának kiterjesztése a Kárpát-medence honfoglalás-
kori és Árpád-kori népeire különben nem vitás. A közeli Feldebrő altemploma való-
színűleg a legkorábbi, IX—X. századi bizánci keresztény emlékünk, de jól szemlél-
teti a bizánci törekvéseket Bulcsú vezér esete is, aki 955Jben, miután Bizáncban
megkeresztelkedett, onnan magával hozta Hierotheost, aki Theofilaktos patriarcha
Türhia. (Magyarország) püspökévé szentelt9. Ezek a jelenségek éppen úgy, mint az
Arpád-kor idejéből ismertek, alapjában véve politikai törekvések voltak, mert
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Bizánc a keleti egyház megerősítése révén befolyását igyekezett biztosítani Magyar-
országon.

Elfogadva László Gyulának azt a megállapítását, hogy a kürt ebben az idő-
ben méltóság, illetve hatalmi jelvény volt, figyelembe véve másfelől azt a tényt,
hogy a jász kürt ornamentikája Bizánc felé mutat, nagyon, vatlp^zínűnek találom,
hogy ezt a kürtöt, mint méltóság] el vényt az itteni régi keleti egyház kapta Bizánc-
ból, sTiogy ez a jelvény szármázott át később a nyugati keresztény ^égynázraTmajd
á reiormatus egyházra, a hódoltság végén pedig ismét a katolikus egyházra. Annák
feltételezése, flögy a kürt kezdettől fogva egyházi hatalmi jelvény volt, szintén nem
okoz nehézséget, mertihiszen az egyház a középkorban világi hatalom is volt, a jász-
berényi kürt rokonai között pedig meglehetősen szép számban akad olyan, mely
egyház1! kincstárakban maradt meg — pl. a prágai Szt. Vid székesegyház két elefánt-
csontkürtje cirkuszi ábrázolásokkal — vagy amelyeken maga a díszítés is vallásos,
egyházi vonatkozású. Eredeti méltóságjelvény jellege tehát a XVIII. században
merült feledésbe, és ekkor kezdték lassan és fokozatosan Lehel vezér személyéhez
kapcsolni.

Dr. Csalog József
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