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Hányan tartják fontosnak a kokárda viselését ? Abba 
most nem menjünk bele, hogy belül, vagy kívül kell pi-
rosnak lennie, egy azonban biztos, a magyar szalagrózsa 
eseménydús évtizedeket tudhat maga mögött. Sokáig tilos 
volt hordani, aztán egy időben a párthovatartozása szim-
bóluma lett, végül (szerencsére) visszanyerte eredeti funk-
cióját. De vajon hányan tartják fontosnak, hogy ezzel a 
szimbólummal emlékezzenek a Márciusi ifjak hősies 
helytállására? Egyáltalán van értelme kitűzni a kabátunkra 
és így tisztelegni a hősök emléke előtt, vagy idejétmúlt, 
felesleges szokás, netán túlzott "magyarkodás"? 
A színek a nemzeti zászlót szimbolizálják, tulajdonképpen 
egy nemzeti színű szalagot körbehajlítanak. A magyar 
kokárdát március 15-én, az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc kezdetét jelentő pesti forradalom évfordu-
lóján szokás viselni. A magyar hagyomány szerint a pesti 
radikális ifjúság vezérei Petőfi Sán-
dor és JókaiMór szerelmeiktől, Szendrey Júliá-
tól illetve Laborfalvi Rózától kaptak nemzetiszínű kokár-
dát a forradalom estéjén. A francia kokárdától eltérően 

nem kalapra tűzték, hanem 
a kabát hajtókájára vagy 
mellrészére a szív felőli 
oldalon. A kör alakú nem-
zetiszínű kitűzőhöz az 
1848-49-es években is - 
lecsüngő, szintén nemzeti 
színű szalagból pántlikát 
tűztek. Történetileg a ma-
gyar kokárdák a nemzeti 
függetlenedés eszméjét 
magukévá tevő polgárok 
hovatartozás - jele lett, 

ilyen kör alakú nemzetiszín formában, kis pántlikákkal. A 
szembejövő személyek számára azt volt hivatva látható 
módon közölni, hogy viselője a magyar forradalmi eszmé-
ket magáénak tudja - 
 
„Látjátok ezt a háromszínű kokárdát itt a mellemen? Ez 
legyen a mai dicső nap jelvénye. Ezt viselje minden em-
ber, ki a szabadság harcosa; ez különböztessen meg ben
nünket a rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín kép-
viseli a három szent szót: szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség. Ezt tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben magyar 
vér és szabad szellem lángol! Ez aztán fordított a dol-
gon. A háromszínű kokárda helyreállítá a rendet. Aki há-
romszínű kokárdát akart feltűzni, annak előbb haza kellett 
menni. Tíz perc múlva a színház üres volt. És másnap 
minden embernek ott volt a mellén a háromszínű kokárda; 
a Nemzeti Kaszinó urainak paletot-ján kezdve, a napszá-
mos darócáig, s aki köpönyegben járt, az a kalapjára tűz-
te. ” 

Jókai Mór 

 
 

Hajrá, Magyarország,  
hajrá, magyarok! 

 
 
 
Nem kell annak politizálnia, aki jövőnket félti, s szavazatával 
segít meghatározni hazánk jövőjét, utódaink boldogságát! 
Amit az ország jelenlegi kormánya tesz, az nem politika —
mert a politika mindig piszkos és  sajnos sokan megtapasz-
talták, hogy csupa köpenyegforgatás, átejtés, népbolondítás, 
ahogyan ezt szüleinktől is hallottuk -, hanem tömören szólva 
honvédelem. Önvédelmi harc a belső és a külső mást akarók 
ellen, mert mindenféle más csak akkor lehet igaz, jó és hasz-
nos, ha egyezik a népek akaratával. A mai választónak tudnia 
kell, hogy szavazatával megállíthatja a népvándorlást, az 
európai életmód lerombolásának akarnokait, a pénzhatalom 
boszorkánykonyháján  alkalmazott „emberiség-megváltó” 
receptek szerint elképzelt „új” világot. A civilizációnk elleni 
támadást védhetjük minden voksunkkal, amit  parlamenti 
választások alkalmával ország védőinkre adunk. Lelkiisme-
reti dolog ez a szavazás. Április nyolcadikán minden ma-
gyarnak el kell mennie szavazni. Üzenetet kaptunk minisz-
terelnökünktől.  
Íme néhány részlet Orbán Viktor évértékelő beszédéből: 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A választásra készülve annyit megállapíthatunk, hogy nekünk 
sikerült az, ami egyetlen más pártnak sem: mi összetartot-
tunk. S mivel sikerült összetartanunk egymással, sikerült ösz-
szetartanunk az országot is. Sikerült komoly célok mögé 
többséget verbuválni, sőt a legkomolyabb kérdésekben – mint 
a függetlenség, határvédelem és migráció – pártvonalakon 
átnyúló, hatalmas egységet is összekalapáltunk. Nagy dolog 
ez a mai széthúzásra és széthullásra hajlamos időkben. A 
magyar politikában, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi biztosít-
juk a folyamatosságot és a tapasztalatot. Vérvonalunk az 
első választásoktól máig húzódik, 16 évet voltunk ellenzék-
ben, és 12 évet voltunk kormányon. Nincs még meg az egyen-
súly, mint láthatják… Azt már megtanulhattuk, hogy a politi-
kában az idő a legfontosabb. Egy ország kormányzásához 
tapasztalat kell és magabiztosság, terepismeret és nemzetközi 
kitekintés, s ha ez még párosul az újító bátorságával, már 
nyert ügyünk van. 
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Hölgyeim és Uraim! 
Azt, hogy ma a magyar politikából az embereknek itthon és 
külföldön mi jutunk eszükbe, nem adták ingyen. A Fidesz 
harminc éve alakult. Hosszú út volt ez. Nehéz küzdelmek, 
kitartás, hűség, bajtársiasság. Hűség és szolgálat Magyaror-
szág felé, egység és bajtársiasság egymás iránt. Minden ma-
gyar ember ismer, sőt kiismert bennünket. Tudják, nem be-
szélünk a levegőbe, nem ragad magával bennünket a nagyot-
mondás kísértése sem. Amit mondunk, komolyan gondoljuk. 
Amit vállalunk, abba bele is vágunk, azért keményen dolgo-
zunk, és a végén megcsináljuk, általában el is érjük. Ha nem 
lenne foglalt, azt mondanám: mi vagyunk a nyugodt erő. Mi 
önmagunk vagyunk, és nem árulunk zsákbamacskát, anti-
kommunisták vagyunk és hazafiak. Szenvedélyesen szeretjük 
Magyarországot, és készen állunk, hogy mindent megtegyünk  4 


