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NEMzETI JELKÉPEINKRŐL ÉS A LEHEL-KüRTJÉRŐL

Kik és mik alkotják nemzeti jelképeinket, és hogy alakultak ki? Hogyan változtak az utóbbi 
2-3 évszázad során? Milyen hatása volt a kultúrpolitikának, és a tudomány változásának 
nemzeti szimbólumaink kialakításában, nemzeti emlékeink feldolgozásában és interpretá-
lásban? Hogy alakult ki a nemzeti történetírás hazánkban és a körülöttünk lévő népeknél, 
és hogyan változott? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Péter, az MTA BTK Régészeti 
Intézetének tudományos munkatársa legújabb könyvében, melynek a Turulok és árpádok 
címet adta. A jászfényszarusi származású régész műve elsősorban kutatás- és politikatör-
téneti munka. Több korábbi munkáját újította fel, pontosította és gyúrta össze az említett 
kiadványában. 

A könyv több témakörből áll. A legnagyobb témakörben a honfoglaló magyarok kutatá-
sát, valamint a nemzeti szimbólumaink, árpád vezér és a Turul-madár jelképpé válásának 
folyamatát mutatja be. Kiemelve az adott kultúrpolitika által meghatározott helyüket és a 
művészeti ábrázolásukat, amelyek által beivódtak az emberek tudatába, és toposzokká vál-
tak. A könyv bemutatja a történelem és régészettudomány által elért legújabb eredményeket 
is, melyek alapján rávilágít arra, hogy a nemzeti emlékeink kutatása korántsem egy lezárt 
folyamat, és a történelemkönyvek lapjain szereplő eredmények egy-egy újabb felfedezés 
segítségével bármikor módosulhatnak. 

Külön fontos a Jászságban élőknek a könyvben szereplő, a Jászok jelképeként is ismert 
Jászkürt, vagy Lehel-kürtnek kutatástörténeti feldolgozása, mely a könyvben külön fejezetet 
kapott. A kürt leírása, története és kutatástörténete mellett az elefántcsontból készült kür-
tök nemzetközi kutatási eredményeit is ismerteti a szerző, valamint megpróbálja behatárolni 
azokat a kutatási irányokat, amiket követve még többet megtudhatunk a Jász Múzeumban 
őrzött ereklyéről.

Kis kitérőt tesz a Felvidékre is, ahol a szomszédos népek nemzeti jelképeinek a kialaku-
lásának egy-egy szeletét osztja meg az olvasókkal. A szlovák és cseh kultúrpolitikai törté-
nések mellett a magyar kultúrpolitikai eseményeket is párhuzamba állítja a szerző ebben a 
rövid fejezetben. 

Az utolsó fejezet egy forráskritikai elemzés a honfoglalás korának írott forrásaihoz. A 
korabeli kútfőkből, és azok elemzése által mutatja be nekünk a honfoglaló magyarokat, il-
letve világít rá azokra a toposzokra, melyeket azóta is előszeretettel használunk magunkra, 
illetve őseinkre. 

A könyv tudományos ismeretterjesztő mű, melynek nyelvezete a szakcikkek kifeje-
zésmódjához nem szokott olvasónak is könnyen olvasható, élvezetes olvasmány. Azonban 
tudományos munka is, lábjegyzetekkel, pontos hivatkozásokkal és hatalmas felhasznált 
irodalomjegyzékkel ellátva. Ajánlom mindenkinek, akit kicsit is érdekel a múltunk, illetve a 
történelmi tudatunk változása az utóbbi évszázadokban. Aki pedig kicsit jobban bele akarja 
ásni magát az érintett kutatásokba, annak kezdésnek ott van az irodalomjegyzékben szereplő 
munkák garmadája. 


