
„Lehel kürtje"

A jászberényi Jász Múzeum elefántcsont kürtje gyérszámú középkori emlékeink
kimagasló darabja. Faragványaival, díszítményeivel majdnem száz esztendő óta foglal-
koznak a kutatók. Motívumainak elemzésével próbálták meghatározni készítésének
idejét is. A problémák tisztázását nehezítette, hogy a kürt díszítései stílusukban, jelle-
gükben eltérnek egymástól.

A kutatók egyik csoportja - köztük a német Bock, a magyar Hampel, hogy csak
a kiemelkedőbbeket említsük - a kürtöt IX. századi bizánci munkának tartja. A IX.
siázadi eredeztetéssel Supka Géza is egyetért, ő azonban az ábrázolások mezopotámiai-
perzsa elemei alapján nem bizánci, hanem szaracén faragó munkájának véli. Az emlí-
tettektől eltérően Pulszky Ferenc Magyarország Archeológiája II. kötetében (1897) a
kürtöt nem IX. századi bizánci, hanem X. századi munkának tartja és analógiáit a karo-
ling elefántcsontvéső-ipar termékeiben ismeri fel.

A kürt bizánci jellegét Ipolyi is hangsúlyozta, de már 1876-ban figyelmeztetett
arra, hogy ezek a bizáncias minták a XII. századig megvannak a románkon művészet-
ben. A száj-dísz romános jellege Ipolyihoz hasonlóan Gerevichnek is feltűnt, aki ennek
alapján még a XI. századinéi későbbi eredetet sem tartja kizártnak. László Gyula tanul-
mányában a kürt készítésének idejét a rajta lévő romános elemek, valamint a bizánci
művészetben ritka, a hazai későnépvándorlás korban és az északbalkáni - közelebbről
a dalmáciai, IX-XI. századból való - kőfaragványokon viszont annál gyakoribb laza
szalagfonat alapján a IX-X. század fordulójára teszi és úgy véli, hogy a kürt készí-
tője északbalkánról, vagy esetleg hazánkból került a bizánci műhelyekbe, ahol továbbra
is felhasználta régebbi mintakincsét.

A kürt készítési idejének meghatározásánál Pulszky, Hampel, Gerevich és mások
megállapításai nem hagyhatók figyelmen kívül. Különösen Pulszky és Gerevich meg-
állapításai érdemelnek figyelmet, akik a kürt szájdíszítésének román jellege alapján,
készítésének idejét a XI-XII. századra teszik. A díszítések bizáncias jellegét azzal
magyarázzák, hogy a XI-XII. században úgyszólván egész Európa mintakincse a bi-
zánci hatás alatt fejlődött. E hatás alakítja a szaracén, a karoling és a román díszítő-
művészetet is, ezért a kürt faragványainak előképét - mint az eddigi megfigyelésekből
is kitűnik - nemcsak Bizánc, a karoling és a késő népvándorláskori díszítőművészetben
kereshetjük, hanem a XI-XII. századi román művészetben is. A faragvány díszítő-
elemei tehát olyan ábrázolásokat tartalmaznak, melyeket már a faragó a XI-XII. szá-
zadban is megtalálhatott. Csalog József szerint a kürt díszítésénél olyan minták szol-
gáltak előképül, melyek központos elrendezésűek, jobbra és balra tükörképszerűen is-
métlődnek, tehát ennek megfelelő kompozícióról származnak. Ilyen tükörképszerűen
ismétlődő kompozíciók közvetlenül, vagy közvetve, mindig textilre utalnak. A közpon-
tos elrendezés emlékeivel már az avarok régészeti hagyatékában is találkozunk (pl.
klárafalvi lelet). Ezek szerint a jászkürt faragója a díszítéseknél a már meglévő szövött



4. ábra

anyagokat használta mintául. Vitatkoznunk kell azonban azzal az állásponttal, misze-
rint nemcsak a peremsor és a fonatdísz alatti második, harmadik sor kiképzésénél,
hanem az egész kürt kifaragásánál régebbi mintákat használt volna fel a mester.
Az egyes sorok külön-külön való vizsgálatából kiderül, hogy nem mindegyik tükör-
képszerű elrendezésű (i. ábra). Ilyen a fonatdísz alatti első és negyedik sor is. Mielőtt
azonban ezekkel foglalkoznánk, a feltétlenül textileredetre utaló, peremdíszt, valamint
a fonatdísz alatti második és harmadik sort kell behatóbban vizsgálnunk (2. ábra).

A szájon körülfutó, egymásbahurkolt medaillonokban elhelyezett állatok és a
tövishúzó ismert, klasszikus motívuma kétségtelenül a román díszítőművészet hatásáról
tanúskodik. A középső - rajzunkon is jól látható - medailIonban előnézetben ábrázolt
sast, ettől jobbra és balra egy-egy hátratekintő oroszlánt, lépkedő madarakat és az egyik
oldalon egy tövishúzó alakot látunk. A tövishúzó kivételével az alakok hibátlanul
illeszkednek a korongba. Ez arra utal - mint ezt korábban is megállapították -, hogy
míg a többi alak elhelyezésével nem a kürt mestere kísérletezett először, a tövishúzó
alakjának medaillonokba illesztése a faragó egyéni leleményének eredménye. A „tövis-



húzó" kivételével az egyes medaillonok tükörképszerűen ismétlődnek, ugyanúgy, mint
a szövött anyagok mintái. A fonatdísz alatti második sor szintén központos elrende-
zésű, kompozicionális szerkezete azonban eltér a perem díszétől. Míg ott a középső
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alak egyértelműen megjelölhető, a második sorban az ismétlődő állatalakok két, cent-
rálisnak is felfogható elemet fognak közre. Ha a kiterített síkszerű rajzot, illetve
a rajta látható mintasort egymásbazáródó körként fogjuk fel, kiderül, hogy a két
küzdőalakot körülvevő állatfigura ugyanúgy megismétlődik tükörképszerűen, mintha
a „hyppodrom" alatti kézfejet, illetve fonat-motívumot tekintenénk a sor középpont-
jául. Rajzunk mindkét megoldást szemlélteti (3. és 4/a. ábra). Korábban a kézfejjel kom-
binált szívfonatmotívumot az ábrázoláshoz szervetlenül kapcsolódó aplikációnak te-
kintették és úgy látták, hogy a középpontban a két, egymással viaskodó ember-alak
all, akiket jobbról és balról egy-egy kakas, illetve küzdő kentaur-pár fog közre
(4/a. ábra). Ha a kézfej-motívum a sordísz középpontja - mint ezt a 3. ábránk érzékel-
teti -, akkor a korábbi véleményektől eltérően, a kézmotívumtól jobbra és balra a küzdő
kentaur-pár, majd pedig a sor legszélén a két kakas-figura foglal helyet, melyek az
előbbi megoldás szerint a?, egymással küzdő alakokat vették körül. Figyelemreméltó
Cscmeginek az a megállapítása, mely szerint a kürt kéz és fonatmotívuma szervetlenül
kapcsolódik egymásba. Az analógiákon általában a színfonat nem a kézfej-motívum
alatt, hanem fölötte helyezkedik el, bár mindkettő külön-külön is előfordulhat önálló
jelentéssel. Mielőtt azonban jelentéstartalmát vizsgálnánk, a két egymással küzdő em-
beralak problémáját tisztázzuk. Ezek dinamizmusa első pillanatra feltűnik, szemben
a kakas, illetve a kentaur-alakok statikusságával. Míg a kentaur- és kakas-alakok orna-
mentális jellegűek, a viaskodók mozdulatait az életből merítette a kürtöt faragó mű-
vész. Ruha- és hajviseletük is inkább a szalagfonat alatti figurákéra emlékeztet és
a méretek is inkább az első sorral való összefüggést sejtetik. Pulszky a motívumok
analógiáit a karoling elefántfaragásokkal hozza kapcsolatba, míg Csalog, a sor közép-
pontos elrendezése alapján ezeket is ugyanúgy szövött anyagokról származtatja, mint
a kürt egyéb faragásait. A viaskodó kentaur-párok nem annyira tükörképszerű, mint
inkább raportos elrendezéséből arra következtethetünk, hogy a sort karoling nyomott
anyagokról véste a kürtre az ismeretlen művész. A harmadik sorban lévő kiterjesztett
szárnyú sas körül egy-egy szárnyas griff foglal helyet. Ez az ábrázolás is bizánci elő-
képekre vezethető vissza.

Az ismertetett motívumsorok meglévő előképek alapján kerültek a kürtre. A fa-
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rágó nem, vagy csak alig változtatott a mintául szolgáló ornamentikákon. Az eddig
még nem ismertetett sorok közül a fonatdísz alatti első és negyedik sorra kell röviden
visszatérnünk (2. ábra).

Azzal a feltevéssel szemben, hogy ezek a sorok is centrális elrendezésűek, közvetve,
vagy közvetlenül szövött anyagokra vezethetők vissza, a sorok alaposabb vizsgálatából
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kitűnik, hogy az itt található ábrázolások nem ismétlődnek tükörképszerűen, hanem
összefüggő eseményeket, mozzanatokat érzékeltetnek. A negyedik sor vitatahatatlanul
cirkuszi jelenetet ábrázol, míg az első vadászat eseményeit, mozzanatait mutatja be.
Miután a jelenetekben nem a már meglévő kompozíciók elemeinek egyszerű csontra-
vésése volt a faragó feladata, joggal tételezhetjük fel, hogy itt olyan mozzanatokat
ábrázol, melyek a kürt rendeltetésével, szerepével függnek össze. Célszerűségből a ne-
gyedik sor elemzésével foglalkozunk először, annak hangsúlyozásával, hogy nem von-
juk kétségbe az itt látható ábrázolásoknak a cirkuszra való utalását, annyit azonban
niegjegyzünk, hogy az alakok kezében lévő korongformák aligha cintányérok, mint
inkább egyfenekű „zörgőkkel", vagy fémlapokkal felszerelt sámándobok. A fémlapokat
nem a kávához, hanem a kifeszített bőrre erősítették. Valószínűleg ilyen fémlapokkal
szerelték fel azt a sámándobot is, melyet az egyik Léna-völgyi barlang sziklarajzán
Okladnyikov és Ivanov felfedezett. Ez is fonalkeresztes volt ugyanúgy, mint a jász-
kürtön látható különleges varázserejű sámándob. Míg azonban a felső sorban kifeje-
zetten doboló mozdulatokat ábrázol a mester, a negyedik sorban a nagy ügyességet
és gyakorlottságot igénylő egyensúlyozó-mutatványt kizárólag hárfa és kürt zenéjére
végzi a két gyermek-alak. A kürtötfújó - hogy csak a kürt és a hárfa hangja érvénye-
sülhessen - megakadályozza a dobosokat a produkciójuk végzésében. László Gyula
a kürtfelületet ábrázolásainak mindegyikében a kürt cirkuszi rendeltetésének igazolá-
sára cirkuszi jeleneteket lát. Ezzel szemben úgy látjuk, hogy a kürt első sora vadász-
jelenetet ábrázol. Lovas és gyalogos dobosok verik fel az erdő, mező csendjét, élükön
egy szarvast célozó íjásszal. A szarvas hátán sólyom látható, mely annak gyorsaságát,
tüneményességét érzékelteti, szemlélteti. A szarvas agancsán hurkolt levélpár van.
A következő jelenet oroszlánviadalt ábrázol, ahol egy gyalogos támad a hátratekintő
oroszlánra. Míg itt határozottan az oroszlán elejtésére utal a faragó, a szarvas esetében
semmi sem mutat arra, hogy az íjásznak sikerül elejtenie, sőt, az agancsra fűzött leve-
lek segítségével azt igyekszik érzékeltetni, hogy a szarvas elmenekül, elrejtőzik üldözői
elől. Az ábrázolás nem formailag, hanem tartalmilag hasonlít a csernigovi kürt ezüst-
vercteinek jeleneteihez, melyekben a két vadásztestvér csodálatos kalandját ábrázolja
az ismeretlen magyar ötvös. Nyiluk nem tudja megsebesíteni az elvarázsolt vadakat,
mer; még a levegőben kettétörik. A faragványokon is ugyanúgy sérthetetlen, megsebez-
hetetlen, a totem-állat, mint a csernigovi kürtvereteken, vagy krónikáinkban, ahol Hunor
és Magor is eredménytelenül üldözi a csodaszarvast. Mivel a totem-állat elejthetetlen,
krónikáinkból csak üldözésének mozzanata tűnik ki. A két vadásztestvér még akkor is
üldözi a fel-felbukkanó csodaszarvast, amikor már elejtése reménytelennek látszik.
Az üldözés szükségességének hite átszövi egész középkori krónikairodalmunkat.

A második sorban kakasoktól körülfogva dobverövcl és lándzsával viaskodó
alakok láthatók. Szerintünk ez a mozzanat nem ehhez, hanem az első sor ábrázolásai-
hoz kapcsolódik (5. ábra). Annak ellenére, hogy a cirkuszban nemcsak állatküzdelmek,
hanem emberi erőpróbák, diadalok is gyakoriak voltak, úgy véljük, hogy ez az egyen-
lőtlen küzdelem aligha tekinthető cirkuszi produkciónak. Ezért sokkal valószínűbb,
hogy a csendet felverő sámándobosok nemcsak a jószellemeket hívják magukhoz, ha-
nem felriasztják az erdők manóit, rossz szellemeket is. A sámándobosra orvul, lánd-
zsával támadó férfialak is alighanem az erdőben settenkedő, felriasztott rossz szellemet
példázza. A már korábban mondottak és a fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a vias-
kodó emberalakokat helyhiány miatt illesztette csupán a kürtfaragó a második sorba.

A kézfej- és fonatmotívum kérdését szándékosan hagytuk utoljára, mert úgy vél-
jük, hogy az elmondottak elengedhetetlenül szükségesek a továbbiak követéséhez.
A motívumok első interpretálása Csemegi József nevéhez fűződik, aki a Lehel-kürt
kézmotívumában - a keresztény ikonográfiában általánosan ismert és használt „isten
keze" ábrázolásoktól eltérően - nem cselekményt, hanem állapotot érzékeltető jelképet
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Iát. Szeiinte „alkalmazásának oka nem lehet más, mint a kürt viselője számára isteni

7. ábra

erő jelenlétének biztosítása bajelhárítás céljából". Ugyancsak ő mutatott rá, hogy a
kézfej alatti fonatmotívum a kürt készítésekor a keleti sztyeppék művészetében köz-
ismert és apotropaikus jclképi tartalmában egyértelműen meghatározott formaelem
volt, és mint ilyen, került a kürtre is. A fonatmotívum analógiái a kijevi (csernigovi)
és a vlagyimir-rusdalji stíluskörből ismeretesek a XII-XIII. században. A mondot-
takat összegerve, megállapíthatjuk, hogy a jászkürtön lévő legkülönbözőbb - a IX-XII.
század között érvényrejutó nyugat-keleti, bizánci és északbalkáni - stílushatások talán
sehol nem érvényesültek olyan intenzitással, mint Magyarországon. Mindezek alapján
joggal következtethetünk arra, hogy a jászkürt faragójának nem kellett feltétlenül
Bizáncban tartózkodnia ahhoz, hogy az ottani formakincset elsajátítsa, hiszen az úgy-
nevezett bizánci hatások a kürtön már csak általánosan jelentkeznek. Nem hagyható
figyelmen kívül az sem, hogy a bizánci elemek mellett a kürtön a későnépvándorlás-
kori, északbalkáni és keleti motívumok is vannak. így az a magyarázat sem állja meg
a helyét, hogy a mester a X. századi Bizáncból észak felé irányuló kulturális expanzió,
művészeti exporttevékenység és mestervándorlás nagyobb arányú megindulásakor orosz
földre kerülhetett, hogy ott az alakulóban lévő feudalizmus növekvő reprezentációs
igényeinek kielégítésében közvetlenül közreműködjék. Az ábrázolások és a kürt-monda
összefüggéseinek vizsgálata - mint ezt az alábbiakban láthatjuk - azt tanúsítja, hogy
a faragómester a sztyeppéi népek ősi, babonás hitvilágának emlékeit csak Magyar-
országon sajátíthatta el.

* * *

Érdekes a kürt sajátosságait megvilágító Lehel-monda történeti elemzése. Már az
[joo-as évek elején irt Anonymus-krónikában is találkozunk Lehel nevével. A haláláról
szóló 55. fejezeten kívül neve felbukkan a 39-40. és a 41. fejezetben is. Háromszori
említése között azonban csak egyízben - a 39., 40. fejezetben - szerepel a harci kürttel
kapcsolatban. Ezek az adatok is bizonyítják, hogy ellentétes a történelmi tényekkel,
miszerint „Anonymustól kezdve Lehel legfőbb ismertetőjele a kürt". Lehel nevének
állítólagos „kürtös" jelentése is inkább csak szellemes hipotézis, mely nélkülözi a tény-
leges bizonyítást. Más szerzők - így Horváth János - viszont azt bizonyítják, hogy
ezek az Anonymusnál leírt harci események nem egyformán zajlottak le a valóságban,
a krónikások azonban csak azokat emelik ki a harci jelenetek mozzanataiból, amelyek
ismétlődtek, illetve ismétlődhettek. A történeti események részletekbemenő ecsetclése
helyett megelégednek azok elnagyolt, sztereotip fordulatokkal teletűzdelt elbeszélésé-
vel. Ilyen állandóan ismétlődő mozzanat a hadi kürtök megfújása, vagy megfújatása
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is, melyről a krónika más fejezetei tudósítanak. A kievi fejedelem ellen induló Álmos
csapatainak megindulását is ugyanúgy a hadikürtök hangja vezeti be, mint Zuadu és
Kadusa Gladdal való ütközetét. Figyelemreméltó, hogy ott, ahol a hadikürtöket meg-
fújják, mindig a magyarok diadalmaskodnak (8., 39-40., 41. és 44. fejezet). A Lehel
és Bulcsú fogságbaeséscvel és mcgölctésével végződő Lech-mezei ütközet végső kime-
netelét is furcsán, ellentmondásosan ítéli meg Anonymus, mert, bár Botond és seregei
„. . . . meg valának győzve, mindazáltal győzőiket erősebben és diadalmasabban le-
győzték és rettentő öldökléssel leverek . . .". E szerint - más ütközetekhez hasonlóan -
a Lech melletti csatát is hadikürt hangjai vezették be. Anonymusnál már nem szerepel
a kürt-monda, az 55. fejezetben csak az olvasható a Lech-melletti szerencsétlen ütközet-
ről, hogy a ki végeztetett Lehei „a bajorok és alemannok istentelen cselei" miatt került
fogságba. Anonymus tehát a kürt-jelenetről hallgat, pedig feltehetően örömmel közölné,
ha ismerné, hiszen Lehel nrin önhibájából, hanem kívülálló okok miatt került fog-
ságba. A kivégzés előtti kürt-jelenetről csak a Kézai-krónikában olvashatunk először.
„Regensburgnál elhaladva foglyulestek és a császárhoz küldik őket. A császár akasz-
tásra ítéli őket és Regensburgban végeztette ki bitófán. Némelyek pedig mesésen azt
állítják, hogy másképpen ítélték el őket, hogy a császár elé állítva egyikök kürttel
a császárt fején megütve megölte. Ez a monda valószínűséggel ellenkezik, s könnyen
hívőnek bélyegzik, aki ilyesmit elhisz. Mert a bűntettes személyeket összekötött kezek-
kel áliitják a fejedelmek elé. Való igaz, s a krónikák könyveiben benne van, hogy
merészen szidalmazva a császárnak fenyegetően mondták, hogyha őket megöleti, akkor
az ő népétől többé egy fogoly sem marad életben, hanem vagy örök szolgaságra jut,
vagy előző ítélet nélkül ölik meg." A jelenetet eszerint Anonymus után, de Kézai előtt
írták, tehát a XIII. század közepetáján. Kézai krónikájából kiderül többek között, hogy
a kürt-jelenet szövegezője - ellentétben tudósi mivoltával - nem krónikákra, hanem
„némelyek meséire" támaszkodott a Lehel-monda megörökítésekor. Ismeretes ugyanis,
hogy a régi gestának sem ez az első, sem a második változata nem tartalmazhatott
sokat a kalandozások koráról. A Lehel-monda is csak a XIII. században került króni-
káinkba, bár már a XI. században is ismert és elterjedt lehetett. E régi, még a törzsi
önállóság idejéből fennmaradt mondák - köztük a Lehelről szóló is - csak akkor
kerülhettek az addig félretolt szóbeli hagyományok területéről a „történelem írott
lapjára", amikor már a nemesség is igényt tartott az ország ügyeinek intézésére, sőt
irányítására.

A fennmaradt történeti adatokkal egybehangzóan Anonymus is kívülálló okoknak
tulajdonítja a Lech-melletti csatavesztést, amikor mindezeket a „bajorok és az aleman-
nok "istentelen cselei"-vel magyarázza. Bár ilymódon egyiküket sem terheli közvetlen
felelősség a csata elvesztéséért, a hagyomány azonban még a valóban külső okok miatt
bekövetkezett csatavesztésbe sem nyugszik bele, s Lehelt olyan mondahőssé alakítja,
aki a külső okok ellenére, a kudarc közvetlen okait magáravállalva még az ellenség
fogságában is nagyszerű cselekedetet hajt végre, amikor kürtjével a császárt megöli.
Míg tehát Anonymus és a korabeli források külső okokra vezetik vissza a csata elvesz-
tését, a Zsámboki-kódexben Lehel saját szavai szerint azért estek fogságba, mert meg-
szűntek üldözni, illetve nem üldözték következetesen a németeket. A monda alapján
tehát Lehel és Bulcsú vétettek a győzelmet biztosító harci kürt mágikus erejével szem-
ben, s ezt csak a kürttel tehették jóvá, mely ellen vétettek. A népmonda tehát a kró-
nikás tudálékosságával és a történelmi tényekkel szemben olyan hősnek mutatja be
Lehelt, aki a népi mondáinkban nem először említett módon azzal tette jóvá az ősi
hit szerinti vétkét, hogy a varázserejű kürttel semmisítette meg ellenségét.

A jászberényi kürt kézmotívuma - mint mondottuk - a kürt viselője, illetve hasz-
nálója számára az isteni erő jelenlétének biztosítását szimbolizálja. A honfoglaló ma-
gyarság harci kürtje is ilyen mágikus erejű lehetett az egykori nomád magyarság sá-
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mánisztikus hite szcünt. E kürt hangjára indultak harcba és arattak diadalt diadalra
honfoglaló őseink. A Lech-mcllctti csata volt az első, ahol a kürtnek tulajdonított
mágikus erő ellenére - az ismert objektív okok miatt - vereséggel végződött a vezérek
kü delme. Érthető, hogy a népi epika ezt a törzsi önállJság korára utaló, sokak által
vissiakívánt világot széles tömegekre ható mondává alakította.

A kürt köré fonódó menda ugyanúgy népünk gazdag fantáziájának eredménye,
mint ahogy a kürt sem lehetett soha Lehel tulajdona. Annyi azonban bizonyos, hogy
a jászberényi kürt a rajta lévő mintakincs jelentéstartalma alapján ugyanolyan bajt,
vészt elhárító, távoltartó szerepet játszott, mint a_ok a kürtök, melyeknek hangjára
a honfoglalók harca, vadászatra indultak, vagy más, ehhez hasonló, különböző veszély-
lycl, nehézségekkel járó vállalkozásba fogtak. A kürtöt ilyen értelemben cirkuszi
attrakciók bemutatásánál is használhatták, igénybe vehették . . . Magától értetődő, hogy
az egyes kürtök kivitele is különbözött egymástól. A legdíszesebb kürtjük a vezérek-
nek volt. Ilyen értelemben a kürt a méltóságjelzést is szolgálta. Díszítésük kvalitásától
függetlenül azonban minden kürtnek rendelkeznie kellett - az ősi hit szerint - a veszélyt
elhárító, megelőző mágikus, erővel. Ezek után nyilvánvaló lehet, hogy a kürtöt miért
függesztették a XVII. század közepén a jászberényi református templom homlokzatára
é; milyen célból vésték emblémaként 1642-ben a református egyház pecsétjére. A kürt-
szónak tulajdonított, bajt, veszélyt elhárító hatás országszerte ismert, fellelhető népünk
pzokásanyagában. Nyugat-Magyarországon például húsz, harminc évvel ezelőtt tűz ese-
tén nemcsak riasztáskor, hanem a tűzvész egész időtartama alatt - nyilván a veszély
elűzése végett - végig fújták a kürtöt. Az Alföld városaira - köztük Jászberényre
is - a XVI-XVII. században a törökök miatt számtalanszor leselkedett veszély. Nyilván
ez is növelte a hagyomány szerint bajt, veszélyt elhárító kürt iránti különös tiszteletet,
s táplálta, tovább éltette a kürthöz fűződő babonás hiedelmeket. Nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azt sem, hogy a kürt elefántcsont anyaga miatt is különleges „amulett-
nek" számított. Középkori városaink kapuin is - évszázadokon függtek különböző
nagyságú mammut-agyarak és más állatcsontok. Mindezek közrejátszhattak abban,
hogy a jászkürt a jászok különleges rekvisitumává váljék. Nem véletlen, hogy a jászkun
kapitány avatásakor, sikeres szereplésének, működésének biztosítása végett a kürtből
ittak a szertartás alatt.

Fentiekben a jászberényi kürt néhány sajátosságával, mintakincsével, egyes motí-
vumainak jelentésével, készítésének idejével és a Lehel-mondával való néhány össze-
függésével foglalkoztunk. A szűkreszabott terjedelem nem tette lehetővé, hogy a kürttel
kapcsolatos összes részletkérdésekre kitérjünk. Ennek ellenére úgy gondoljuk, sikerült
olyan összefüggésekre is rámutatnunk, melyek alaposabb és módszeresebb kidolgozása
elóbbreviheti a kürttel kapcsolatos kutatás ügyét.

Katona Imre

Figyelem, sajtóhiba! A szövegben szereplő l-es ábra = 4-es ábra.
A szövegben szereplő 5-ös ábra = 7-es ábra.
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