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Reider Mónika

Zászlóanyák a magyar hadi események forgatagában  
– A zászlóanyai szerepkör a műtárgyak tükrében1

Bevezetés

Habár Alexandra Pavlovna orosz nagyhercegnő és József osztrák főherceg – egy-
ben Magyarország nádora – házasságát politikai érdekek motiválták 1799-ben, a 
magyarok lelkesen fogadták az új nádornét. A mindössze 16 éves Alexandra min-
denkit lenyűgözött szépségével és közvetlenségével, de amúgy is szívesen ismer-
kedett a magyar szokásokkal. A nádor így jellemezte fiatal feleségét: „Alexandra 
nagyhercegnő, kit Felséged az orosz császárral egyetértve menyasszonyomul jel-
ült ki, már első pillanatban meghódított szépségével és egyéniségével… őszinte 
szívből kell Felségednek megvallanom, hogy találkozásunk életem legboldogabb 
pillanata volt, mert olyan szép és nemes hercegnő kerül oldalam mellé, aki szeret-
ni fog s akivel boldog leszek.”2 A szóbeszéd akkoriban úgy tartotta, hogy József 
nádor annyira kedvelte a feleségét, hogy miatta vetette fel Pest újjáépítési tervét.3 
Egy másik legenda úgy tartja, hogy a nádorné javaslatára lett piros-fehér-zöld a ma-
gyar zászló.4 Az igaz, hogy előszeretettel hordott magyaros ruhákat és kedvelte a 
magyar zenét, valamint 1801-ben a nádori pár adományozott egy piros-fehér-zöld 
zászlószalagot, viszont ezek már korábban, Mária Terézia alatt szerepeltek – mint 
magyar színek – többek között a Magyar Királyi Testőrség egyenruházatán is.5 Lé-
tezett egy úgynevezett „Fahnen nach ungarischem Fuss” elnevezés, vagy ahogy 
magyarul elterjedt, a magyar lábra állított, zöld alapszínű, vörös-fehér szegélyű 
századzászló a királynő idején, amelyet már akkor úgy említettek, hogy a három 
magyar szín,6 hasonlóan az 1743-ban kiadott rendelet alapján elkészített ezredzász-
lókhoz, amelyeknek az alapszíne fehér lett, de zöld-fehér-vörös díszítéssel szegé-

1 Jelen tanulmány a KRE BTK Történettudományi Doktori Iskola programja keretében szervezett 
konferencián (2016. április 19.) elhangzott előadásom javított, bővített változata. Ez úton szeretném 
megköszönni a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum következő gyűjteményvezetőinek, hogy a ta-
nulmány megírásához rendelkezésemre bocsátották a gyűjteményükbe tartozó műtárgyakat: Dr. Sal-
lay Gergely (Numizmatikai Gyűjtemény), Tóth Orsolya (Plakát- és Aprónyomtatvány) és Dr. Závodi 
Szilvia (Tárgyi Emlékanyag Gyűjtemény). Ezeken kívül felhasználtam még az általam kezelt Zászló-
gyűjtemény műtárgyait, amelyek szintén a nevezett múzeumhoz tartoznak.

2 Lestyán Sándor: József nádor: Egy alkotó élete írásban és képben 1776–1847. Budapest, Posner Grafikai 
Műintézet Rt., 1943. 26.

3 Uo. 36.
4 A nádorné életrajza: Olga Sudnikovich: Alexandra Pavlovna, Magyarország nádornéja (Александра 

Павловна, палатина Венгрии.)
5 Cs. Kottra Györgyi: Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig. Budapest, Kossuth Kiadó, 2011. 71–72.
6 Uo. 64.
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lyezett (azaz újfent a magyar színek).7 Mária Terézia koronázásának napján nem 
csupán magyaros ruhában jelent meg, hanem az esemény tiszteletére mindent a 
magyar színek borítottak. Arra törekedett, hogy kedvességével, előzékenységével 
megnyerje a magyarok rokonszenvét, és nem esett nehezére, hogy a magyar színek 
elterjedésében közreműködjön.8

Alexandra meleg szívvel gondolt a magyarokra és új hazájára házasságkötését 
követően, gyermekének születését követő tragikus halála pedig életre hívta a sze-
mélyéhez kötődő legendákat. Azonban nem kizárt, hogy a magyar színek pártolá-
sát, és trikolorként való használatát elsőként ő fogalmazta meg. A nádorné történe-
tén belül találkoztunk egy jellegzetes, kevésbé elemzett tárgycsoporttal: a magyar 
nemzeti színű zászlószalaggal. A zászlószalagok története szorosan összefügg a 
zászlók, ezen belül a hadilobogók és (hadi) zászlóavatások kultuszával. Elemzésük 
során a hadi események közepette a női szerepek változásai is kibontakoznak előt-
tünk. Tanulmányom célja ezeknek a bemutatása a 19–20. századi hadi eseményekre 
fókuszálva. Természetesen mindkét század önálló kifejtést is megérdemel, mégis 
egyben tárgyaltam őket, mivel így a zászlóanyai szerepkör változásai jobban kidom-
borodnak. Mindkét századra jellemző a forrásgazdagság, ezért tanulmányomban 
megpróbáltam a legjellemzőbbeket kiválasztani. Nem műtárgyelemzésre töreked-
tem, hanem sorra vettem a női szerepek változásait elsősorban a zászlószalagokon, 
csapatzászlókon, korabeli napilapokon és más jellemző műtárgyakon keresztül.

Zászlószalagok a 18. században

A zászlószalagok nem egy időben keletkeztek a zászlókkal, de ez utóbbiak hívták 
életre. Az újonnan kiosztott zászlókat a kora újkortól kezdődően mindig ünne-
pélyesen felszentelték, megáldották. A zászlószentelések ceremóniája nem sokat 
változott az idők során: zászlószög beverés, zászlószalagok felkötése, felszentelés, 
felmutatás a csapatnak. Az így megkeresztelt zászlóra tettek esküt, vitték a harcme-
zőre, és a katonák temetése is a felszentelt zászló jelenlétében zajlott. A felavatott 
zászlót különös tisztelet illette meg, és az avatást követően a katonai szervezetet 
önmagában is képviselő jelképpé vált.9 A 18. században felbukkannak különböző, 
látványos zászlószalagok, és szerepük a későbbi századokban sem csökken. Talál-
kozunk a zászlóanyai mellett a kitüntető- és emlékszalagok csoportjaival is. Ebben 
az időben a szalagok igen feltűnő kinézetűek voltak, hatalmas méretük mellett a 
díszítettségük is látványossá tette őket. Szöveget nem írtak rájuk, ellenben családi 
címereket, esetleg egy évszámot a szalagágak alsó részén majdnem mindegyikre hí-
7 Alfred Mell: Die Fahnen des österreichischen Soldaten im Wandel der Zeiten. Wien, Bergland Verlag, 1962. 

36–37.
8 Helga Peham: Maria &eresia - ganz privat. Wien, Öbv & hpt, 2003. 101.
9 Reider Mónika: „A Magyar Királyi 2. honvéd gyalogezred zászlószentelési ünnepsége.” In: Závodi 

Szilvia (szerk.): A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 13. Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 2012. 141–
142.
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meztek. A fémszállal ékesített zászlószalagok súlya is említést érdemel, hisz a zász-
lóvivők kezdetben heveder nélkül vitték a nagyméretű zászlókat.

A zászlószalagok a 18. században kaptak nagyobb hangsúlyt, amikor a kiadott 
szabályzat értelmében egységesültek a csapatzászlók a császári és királyi haderő-
ben. Ez azt jelentette, hogy teljesen egyformák voltak a zászlók, nem szerepelt raj-
tuk olyan felirat, amely megkülönböztette volna egyiket a másiktól. Ekkortól ka-
pott kiemelt szerepet a zászlókra kötött szalag (néha több), amelyet addig is hasz-
náltak, de korábban elsősorban dekorációs funkciót töltött be. Ezt követően a sza-
lagokon helyet kapott az alakulat megnevezése, buzdító jelmondat (ha volt), és az 
adományozó neve mellett az adományozás időpontja. Szép példa erre az a sötétkék 
színű bársonyból készült, kétágú zászlószalag, amelyet Mária Karolina osztrák fő-
hercegasszony 1849-ben adományozott, és németül a következő jelmondat került 
rá: „A hűség vezet a győzelemhez”. A szalagok általában kétágúak ebben az időben, 
később találkozunk háromágúakkal is.

Az adományozó személye, a zászlószalagokéval párhuzamosan és fokozatosan 
egyre nagyobb szerepet kapott. Ők voltak a zászlóanyák, akik mintegy keresztanyai 
funkciót töltöttek be az impozáns zászlószentelési ünnepségek keretében. Ezek a höl-
gyek a társadalom által megbecsült, ismert személyek voltak, akik jelképesen a civil 
és katonai szférát személyükkel kötötték össze, patrónái lettek az alakulatnak. Erre 
az előkelő szerepre kezdetben az ezredtulajdonosok hitveseit kérték fel, később ma-
gas állású hölgyek lettek a zászlóanyák, gyakran királynék vagy más országok uralko-
dóinak hitvesei. Domaniczky István magyar királyi honvédelmi miniszteri titkár 19. 
századi állami szertartásokról szóló könyvében találkozunk annak a leírásával, hogy 
a zászlószentelési ünnepségeket milyen módon kellett akkoriban levezényelni:

„Zászlószentelésnek, azt a régtől-szokásos ünnepies cselekvényt nevezzük, mi-
dőn a zászló különféle szertartásokkal (szegverés stb.) egyházilag megáldva s az úgy-
nevezett „zászlóanya” ajándékozta fényes hímzésű és jelentős jeligéjű „zászlószalag”-
gal díszítve, lelkesítő beszédek között, az illető csapatnak átadatik. A zászlószente-
léshez – melyet katonai vagy más lelkész teljesít – az ezred (honvéd-zászlóalj), dísz-
ben, hadijellel, esetleg a régi zászlóval, az e szertartás helyéül kijelölt templom, vagy 
az e célra emelt kápolnasátor elé vonul, a hol két díszőrt állítanak fel. […] A tisztek 
rendfokozat és rang szerint sorakozottan, félkörben az oltár körül foglalnak állást. 
A zászlószalagok a zászlóra felkötendők. […] A fölszentelés bevégzése [után] […] a 
lelkész a zászlóba három szeget ver az Isten dicsőségére, az ezredparancsnok egyet 
ő Felsége, egyet a hadseregparancsnok nevében, a polgári hatóság főnöke egyet ő 
Felsége nevében, a parancsnok egyet a honvéd főparancsnok és egyet az ezred (zász-
lóalj) nevében, mire a többi törzs- és főtiszt egy-egy szeget, azután a tiszthelyette-
sek, altisztek és honvédek, a századok sorrendje szerint a többi szeget verik be. […] 
[Végül] a parancsnok az új zászlót a csapatnak felmutatja, inti, hogy azt, a dicsőség 
jelképéül, nagy tiszteletben tartsa és gondosan őrizze, a harc legkomolyabb percei-
ben körüle gyülekezzék, a legvégsőig védelmezze és semmi esetben se hagyja el.”10

10 Domaniczky István: Állami szertartások. Budapest, Pesti Nyomda, 1880. 104–105.
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A szöveg több szempontból is érdekes. Egyrészt meglehetősen részletes útmu-
tatót rögzítetett a zászlószentelések lebonyolítására vonatkozóan, amelynek főbb 
elemei a mai napig megmaradtak. A katonai nevelés szellemi, testi és viselkedésbeli 
műveltséget adott, az emberi együttélés hagyományos értékrendje részeként haza-
szeretetre is nevelt.11 

Feleség és/vagy honleány? Hölgyek és a hadsereg kapcsolata a 19. században

A nacionalizmus térhódítása az összetartozás kifejezésére szimbólumokat hívott 
életre: a címert, a zászlót, a kokárdát. Számos eredeti kokárda fennmaradt, ame-
lyeken jól látszik, hogy úgy hajtották a nemzeti szalagokat, hogy az balról-jobbra 
adta ki a magyar nemzeti színeket, pedig a heraldikai szabályokat követve a helyes 
sorrend a zöld-fehér-piros lett volna.12 De nem volt idő elmélyedni a színek sorrend-
jében, mivel az 1848. március 15-ét követő napokban lázas gyorsasággal tüntették el 
a császári jelvényeket. Soha nem látott mennyiségben fogyott a nemzeti színű sza-
lag, a kokárda, és készültek a nemzetiszínű zászlók. A forradalom és szabadságharc 
egyik vívmánya, hogy törvényben rögzítették a nemzeti színek és a címer haszná-
latát. Az események hívtak életre egy szintén a magyar nemzeti öntudatot kifeje-
ző, csak erre az időszakra jellemző zászlószalag csoportot. Ezek a korábbi, dúsan 
hímzett szalagokhoz képest egyszerűbb, szerényebb kivitelezésűek voltak, de nem 
is az volt a cél, hogy a szalagok versenybe szálljanak a császári-királyi időszak míves 
szalagjaival. Sokkal nagyobb volt a hangsúlya annak, hogy a három szalagág kiadja 
a piros-fehér-zöld színeket és rajta buzdító feliratok szerepeljenek. Mindazonáltal a 
díszítések, formák finomodásában szerepett játszott a biedermeier stílus a 19. szá-
zad első harmadában. Ekkor jelentek meg a letisztult formákat követő háromágú, 
nemzeti színű zászlóanyai szalagok. Felesleges díszítésektől mentes egyszerűbb ki-
alakításra törekedtek, ugyanakkor nem nélkülözték a finom anyagok és fémszálak 
használatát. Finom egyensúlyt alkot a forma és a díszítettség, amelyeknél az amúgy 
is kifejezőbb színes szalagágak a magyar nemzeti érzést hivatottak hirdetni. Habár 
a zászlóanyák továbbra is magas társadalmi állású hölgyek voltak, a szalagjaik nem 
túldíszítettek.

Még a 1848-as forradalmi események között is megragadták az alkalmat, hogy 
zászlószentelési ünnepségeket szervezzenek, amelyek keretében megkapták az ala-
kulatok a csapatzászlókat. A szabadságharc leverése utáni fegyverletételt ábrázoló 
egykorú kőnyomatokon és festményeken jól látszik, hogy az orosz csapatok előtti 
fegyverletétel valójában zászlóletételt jelentett, hiszen az alakulatot önmagában is 
képviselő jelképtől fosztották meg a magyar csapatokat: a csapatzászlóktól szalagja-

11 Miklós Zoltán: „A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia nevelési értékrendjének változása 1872 és 
1944 között.” In dr. Szijj Jolán (szerk.): „AD ACTA” A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve 2003, Buda-
pest, Hadtörténelmi Levéltár, 2004.

12 Cs. Kottra: i. m. 93.
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ikkal együtt. Ezt követően a 1848-as zászlók viszontagságos sorsa különféleképpen 
alakult: mintegy 80 darab osztrák kézre került, amelyeket később megsemmisítet-
tek. A cári csapatok birtokába jutott honvédzászlókról nincs pontos adat, ezeket 
mint hadizsákmányt, trófeaként magukkal vitték Szentpétervárra (nagyjából 60 
darabról van szó). Csupán néhányat sikerült elrejteni, habár Haynau agyonlöve-
tést helyezett kilátásba azoknak, akiknél ilyet találnak. Az 1849-ben Oroszország-
ba került zászlók sorsa mindig is fontos volt a magyar közvélemény és a kutatók 
számára. Először 1941-ben, majd a második világháború után 1948-ban kerültek 
vissza Magyarországra.13 Így a hányattatott sorsú csapatzászlókat és szalagjaikat ma 
múzeumok őrzik, és az utókor is megismerheti azokat. Néhány példa a zászlóanyák 
és adományozott szalagjaik közül:

Gróf Batthyány Lajos feleségének, gróf Zichy Antóniának, Magyarország első 
miniszterelnöke feleségének adományozói szalagja még a kétágú verzió, de mint 
a legismertebb zászlóanya szalagja, mindenképpen említést érdemel. Sajnos az 
eredeti szalag nem maradt fent, a rekonstrukció készítési ideje pedig ismeretlen. 
Annyit lehet tudni a festett, vászon alapanyagú, egyszínű szalagágakon olvasható 
feliratból, hogy Zichy Antónia az 1. honvédzászlóalj részére adományozta a zász-
lószalagot. A buzdító felirat ezen a következő: „Ne bántsd a magyart”. A zászlóalj 
történetéből tudjuk, hogy a zászlószentelési ünnepségre 1848. június 24-én került 
sor a pesti Újpiacz téren. A zászlóalj a 1849. július 2-i komáromi csatában elvesz-
tette zászlaját, és a zászlót megszerző osztrák katona a zászló rúdját és szalagját el-
égette, a zászlólapot megtartotta.14 A szabadságharc nyomán sok asszony maradt 
özvegyen, ez a sors jutott Batthyány feleségének is, aki férje halála után tudatosan 
kerülte a nyilvánosságot, habár nagyon sokat jótékonykodott, és különböző egyle-
teknek is a tagja volt, például az 1861-ben alakult Magyar Gazdasszonyok Orszá-
gos Egyletének, amelyet Damjanich János özvegyével, Csernovics Emíliával és gróf 
Zichy Pál Ferencnével együtt alapított.15 „S pedig ki tagadná a nők óriási befolyását 
a társadalmi, söt az államéletre is?” - teszi fel a kérdést a Vasárnapi Ujság írója egy 
1870-ben, Zichy Antóniáról megjelent életrajzi összefoglalóban.16 Antónia húga, 
Károlyiné Zichy Karolina szintén betöltötte a zászlóanyai tisztséget 1848. június 
24-én a 2. honvédzászlóaljnál. A selyemdamaszt, hímzett és flitterezett, szintén két-
ágú (vörös-zöld) zászlószalag felirata a következő: „V. F./1848 – Királyért, hazáért, 
szabadságért / Él a magyar, áll Buda még!/ 1848 2. zászlóalj/”

Damjanich János felesége, Csernovics Emília nevéhez egy nagyon szép, vö-
rös-fehér-zöld színű, háromágú zászlóanyai szalag kötődik, amelyet 1849-ben 
adományozott a 36. honvédzászlóaljnak. A szalagágak feliratai: „36dik Honvéd 
Zászlóally. 1849/Ha Isten velünk, ki ellenünk?/Damjanich-Csernovics Emilia”. 

13 Cs. Kottra: i. m. 149.
14 Kerekes Zoltán: „Az Országos Hadtörténeti Múzeum zászlógyűjteménye.” In Molnár Pál (szerk.):  

A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1. Budapest, Országos Hadtörténeti Múzeum, 1971. 111.
15 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861–1932) Budapest, 1932.
16 Petőfi Sándor: „Gróf Batthyány Lajos özvegye.” Vasárnapi Ujság, 17. évf. 25. sz. 1870. június 19. 1.
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Ez a szalag egyike azoknak a tipikus háromágúaknak, amelyeknek szalagágai a 
nemzeti színből tevődtek össze. Ilyen szalagot adományoztak legtöbben, többek 
között: Földvári Lajosné Szita Aloyzia, a 3. honvédzászlóaljnak, Kossuth Lajos-
né az 5. honvédzászlóaljnak, Gróf Nádasdy Leopoldné Forray Júlia grófnő az 54. 
honvédzászló aljnak.

A számos előkelő hölgy között volt egy kivétel: az 59. honvédzászlóalj zászlóa-
nyai feladataira egy polgárhölgyet, Baranovics Rózát kérték fel. Az elragadó szép-
ségű hajadon (ahogy az újságban róla írtak) esete kivételesnek számított. A kétágú 
– vörös-zöld – zászlóanyai szalag felirata a következő: „Független szabad honért / 
Győzni vagy halni / Baranovics Róza 1849. jún. 12.”17

A kiegyezést követő első zászlószentelésre 1869-ben került sor az 1. pesti hon-
védzászlóalj részére. A zászlóanya Erzsébet királyné volt. A zászlószalag elveszett, 
de a közvélemény úgy tudta, hogy a királyné maga készítette. Ez nem biztos, de 
része annak a kultusznak, amely Magyarországon a királyné körül kialakult. Berán 
Lajos emlékplakettet készítette 1909-ben, amely erre az eseményre emlékezik. Azt 
a pillanatot örökítette meg, amikor a zászlóvivő és kísérője a már felszalagozott csa-
patzászlót a széken ülő Erzsébet királyné lábai elé helyezi, aki bal kezét a magasba 
emeli. Háttérben a zászlóalj katonái és a budai hegyek látszódnak.

Gróf Andrássy Aladárné, Báró Wenckheim Leontin zászlószalagját érdemes ki-
emelni ebből a korszakból. Nem csupán azért, mert egy igen látványos, vörös alap-
színű és aranyozott betűs, szépen kidolgozott zászlószalag, hanem azért, mert a 
grófnő Erzsébet egyik felolvasónője volt, illetve egyik tagja annak a hölgybizottság-
nak, akik kezdeményezték a királyné halála után, hogy használati tárgyainak össze-
gyűjtésével lehetőség legyen egy emlékmúzeum felállítására, ami 1908-ban meg is 
valósult a Budai Várban. Az emléktárgyak nagy részét a királyné két leánya, Gizella 
és Mária Valéria főhercegnők adományozták.18 A grófnő társadalmi szerepválla-
lásáért sokan hálásak voltak, társadalmi megbecsülését jelzi az is, hogy a Magyar 
Királyi Zempléni 40. honvédzászlóalj felkérte a zászlóanyai tisztségre 1870-ben.  
A szalagon a következő felirat olvasható: „Feletted áldás, előtted diadal./ Zemlény 
megyei 40ik m. k. honvéd zászlóaljnak Gróf Andrássy Aladárné szül. Báró Wenck-
heim Leontin”. Az előkelő zászlóanyák sorába tartozik Karola szász királyné, aki a 
császári és királyi 60. gyalogezred jubiláló ünnepségére 1898-ban zászlóanyai sza-
lagot készíttetett.19

A hadrendi megnevezés mellett továbbra is felkerült egy-egy jelmondat a zász-
lóanyai szalagokra. Jellemző erre az időszakra is – mivel a zászlószentelési ünnep-
ségek népszerűsége nem csökken –, hogy a Honvédelmi Minisztérium külön for-

17 Szokoly Viktor: „Zászló-szentelés 1849-ben.” Vasárnapi Ujság, 8. évf. 16. sz. 1861. április 21. 186–187.
18 Fraknói Vilmos: „Visszatekintés egy évtized munkásságára 1898–1907.” In Mihalik József (szerk.): 

Múzeumi és könyvtári értesítő: a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének és országos 
tanácsának hivatalos közlönye. Budapest, Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és 
Országos Tanácsa, 1907/3–4. 217�218.

19 Mikszáth Kálmán (főszerk): „Jubiláló ezred”. Országos Hirlap, 2. évf. 224. sz. 1898. augusztus 14. 9.
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gatókönyveket adott ki az ünnepségek megszervezésére. A hivatalos csapatzászlók 
lapjára továbbra sem került fel a hadrendi szám, így a zászlóanyák és az általuk 
adományozott szalagok (amelyeken viszont a hadrendi szám szerepelt) továbbra 
is fontos szerepet töltöttek be a Magyar Királyi Honvédség életében. Összegezve 
megállapítható, hogy a 19. század második felében a legelőkelőbb családok nőtag-
jai le(he)ttek zászlóanyák (1. kép).

1. kép. Myrbach Felician: A Magyar Királyi Honvédség zászlója (grafika). Ez az ún. 1869M csapatzászló. Jól kivehetők 
a zászlórúdra erősített zászlószalagok is
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Világháborúk százada, és ami utána következik:  
a gró*isasszonyoktól a dolgozó nőkig

Az első világháború éveiben a városi polgárok megváltak arany ékszereiktől, hogy 
támogassák a háború ügyét. A gesztus már a napóleoni háborúk alatt is létezett, és 
az első világháborúban ismét életre kelt. Bizottságok alakultak Magyarországon, 
amelyek szervezték a gyűjtést. A leadott arany jegygyűrűkért cserébe egy egyszerű, 
„Pro Patria 1914” feliratú vasból készült gyűrűt kaptak. De gyűrűk helyett pénzt 
adott többek között az uralkodó is, aki 5000 koronával gyarapította a gyűjtési ala-
pot. Vidéken és a városokban egyaránt jól működött az „Aranyat vasért” („Gold für 
Eisen”) alapítvány. Ennek megalapítója Auguszta főhercegnő, Ferenc József unoká-
ja volt. A vasgyűrű tulajdonosa büszkén hirdette, hogy ő már leadta a saját arany-
gyűrűjét.20 A főhercegnő a rászoruló családok megsegítésére számos jótékonysági 
koncertet is szervezett, amelyek bevételét az elesett katonák özvegyeinek és árvái-
nak ajánlották fel. Ilyen volt például a Mollináry-hangverseny 1916-ban, amelynek 
fennmaradt a plakátja. Az elnevezés tulajdonképpen a császári és királyi 38. gya-
logezredet jelöli. Auguszta ezen kívül, más főrangú asszonyokhoz hasonlóan, a Vö-
röskereszthez csatlakozva háborús sebesülteket ápolt és többszörös zászlóanyának 
számított, mivel különböző egyletek előszeretettel kérték fel erre a tisztségre, nem 
beszélve arról, hogy korábban, 1901-ben ő látta el a Ludovika Akadémia számára 
adományozott csapatzászló zászlóanyai feladatait (2. kép).21

Az első világháborúban a monarchia csapatzászlóit használták továbbra is (nem 
volt csapatzászló adományozás), amelyekkel több probléma is adódott: hamaro-
san megmutatkoztak a vékony alapanyag és nehéz szövés miatti hibák, szakadozni 
kezdtek, és a napfény hatására színeik megváltoztak. Mégsem cserélték ki őket, de 
a frontvonalból 1915-ben kivonták ezeket. A visszavont zászlókat általában magyar 
nemzeti színűekkel helyettesítették, míg a frontra pótlásként vonulók menetzász-
lókat kaptak, amelyet indulás előtt a búcsúztatók virágokkal, szalagokkal díszítet-
tek föl.22 A Magyar Királyi Honvédség számos átszervezést élt át, emiatt csökkent 
a csapatzászlók adományozásának száma. A világháborút és a tanácsköztársaságot 
követően, az 1920-as évektől a csapatzászló adományozások látványos korszaka  
újraindult.

20 Závodi Szilvia: „Aranyat vasért – Gyűrűk a világháború emlékei között.” In Szoleczky Emese – 
Závodi Szilvia (szerk.): A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 12. Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 
2011. 29–30.

21 Siposné Kecskeméthy Klára – B. Kalavszky Györgyi: A Ludovika. Budapest, HM Zrínyi Nonprofit 
KD., 2011. 96.

22 A Monarchia bonyolult felépítésű hadszervezetén belül elhelyezkedő Magyar Királyi Honvédséget 
zászlóaljakba szervezték, részükre az 1869M honvéd zászlóaljzászlót rendszeresítették. A nagyméretű 
(120×140 cm) zászló előlapján a Magyar Szent Korona országainak címere volt: Magyarország, Hor-
vát-, Szlavón- és Dalmátország egyesített címere. Ezt lebegő angyalok tartják és felette a magyar szent 
korona látható. Hátlapján nem a magyar katonai hagyomány szerinti Szűz Mária ábrázolás, hanem az 
uralkodó, I. Ferenc József névjele áll.
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3. kép. Ünnepség a frontról hazatért katonák tiszteletére a nyíregyházi Városháza előtt 1941-ben. Balra Horthy Miklós-
né, mint zászlóanya, szalagot erősít a csapatzászlóra

2. kép. Zászlószentelés a Ludovika Akadémián. A király a zászlószeg jelképes beverésére indul 1901. május 8-án (újság-
részlet)
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Az úrinők továbbra sem léptek kereső pályára, és ők maradtak a legnépszerűbb 
zászlóanyák két évtizeden át.23 1922. január 1-jén létrejött a Magyar Királyi Honvéd-
ség, ami új csapatzászlók adományozást tette szükségessé. Az egyik legnépszerűbb 
zászlóanyának ebben az időben a kormányzó felesége, Horthy Miklósné számított, 
aki „Hazádnak rendületlenül” jelmondatú zászlószalagokat kötött a honvédségi 
csapatzászlókra. A kormányzónén kívül számos magas társadalmi állású hölgyet 
– például Kállay Miklósnét és Imrédy Bélánét – kértek fel erre a tisztségre, de volt 
rá példa (igaz, igen ritkán), hogy többgyermekes, dolgozó anyát választottak a fel-
adatra. Ennek üzenete az volt, hogy a társadalom valamennyi rétegét meg kívánják 
nyerni a honvédelem ügyének (3. kép).24

Az első világháború után sem maradtak a katonák csapatzászlók nélkül mert a 
Ferenc József-i idők zászlóit állapotuk miatt már nem használhatták tovább.25 A sza-
bályozás csak nagy vonalakban rögzítette a zászlók kinézetét, így nem volt akadálya 
annak, hogy hazafias hölgyek maguk ragadjanak tűt és cérnát. Ezek közé tartozik 
a Magyar Királyi 2. honvéd gyalogezred, amely 1923-ban gondos előkészületeket 
követően kapta meg a Szolnok város hölgyei által készített zászlót az örkénytábori 
zászlószentelési ünnepségen.26 Horthy Miklósné olyan sok felkérést kapott, hogy 
nem tudta mindegyiket elfogadni. Az említett zászlóavatásra viszont el tudott men-
ni. Az esemény fényét jelzi, hogy az egyik hadnagy üdvözlő verset intézett a zászló-
anyához ebből az alkalomból:

„[…] Nagyasszonyunk oly rég vártunk reá
S most szívünk boldog és örömteli.
Oh legyen áldott jóságos keze,
Mely jött e zászlót feldíszíteni […]”27

A második világháború végéig a csapatzászló-adományozás és a zászlóanyai rend-
szer változatlan maradt. Bár néha volt arra példa, hogy az előkelő hölgyek közé 
egy alacsonyabb származású zászlóanyát választottak, de ez olyan ritka volt, hogy 
arról azonnal írtak az újságok, mert annyira szokatlan volt. Általánosságban a ma-
gas társadalmi állású zászlóanyák – akiknek a karitatív tevékenysége ez időben is 
figyelemre méltó – mellett döntöttek.

A második világháborút követően mindenki számára egyértelmű volt, hogy az 
ország újjáépítése, az új magyar államiság megteremtése kiemelt fontossággal bír. 
A csapatzászlók hamarosan az alapszínen kívül szimbólumokban is magukon hor-

23 Gyáni Gábor: „Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban.” In Gyáni Gábor – Kövér 
György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Buda-
pest, Osiris Kiadó, 2001. 264�265.

24 Cs. Kottra: i. m. 146.
25 A zászlók azonos kinézetét szabályozó rendelet megszületéséig még várni kellett, mivel a háború után 

nem a zászlók sorsának a rendezése volt a legégetőbb feladat.
26 Reider (2012): 142.
27 Uo. 147.
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dozták a szovjet rendszer jellegét. A lényeg az volt, hogy a katonák és az emberek 
érezzék a Magyar Népköztársasághoz, a párthoz és a „felszabadító Szovjetunióhoz” 
való hűség fontosságát.28 Olyan zászlóanyai szalagokról, amelyek az előző évtize-
dekre jellemzőek, ekkor már nem beszélhetünk. Nem a zászlóanya nevét hímezték 
a szalagokra, hanem az adományozó vállalatok neveit, de az adományozó ünnep-
ségen továbbra is hölgyek kötözték fel a szalagokat, amelyből olyan sok volt, hogy 
szinte roskadoztak alattuk a zászlók. A mennyiség hamarosan a minőség rovására 
ment. Míg korábban egy-két szalag volt a zászlókon, ebben az időben sokszor húsz-
harminc is felkerült a zászlórudakra. Mindegyik egyszerű, piros selyemszalag volt, 
minimális díszítést sem találunk rajtuk. Az adományozás rendszerén lényegében 
nem változtattak, de a politikai berendezkedés a propaganda részeként vegyítette 
a „feltörekvő” dolgozó nő (elrejtve benne a zászlóanyai szerep) képét az új típusú 
rendszerhez igazított csapatzászló iránti hűség fontosságával. A zászlóanyai szerep-
kör népszerűségét mutatja, hogy a félkatonai szervezetek és különböző egyletek és 
egyesületek is megválasztották a saját zászlóanyáikat.

1989 óta

A jelképek rendszerében nagy változás állt be: a Magyar Honvédség új, rend-
szeresített zászlót kapott, amely ismét fehér alapon, zöld-vörös lángnyelvekkel 
együtt adta ki a nemzeti színeket. A zászlóadományozások során újra találkozunk 
a zászlóanyák klasszikus, szocializmus előtti időket idéző szerepével. Álljon itt egy 
példa a közelmúltból: a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport egy 
Afganisztánban, a NATO parancsnoksága alatt szolgáló ezredszintű fegyveres ma-
gyar katonai egység részére Sólyom László köztársasági elnök 2009. szeptember 
3-án, Hódmezővásárhelyen csapatzászlót adományozott, melyre a köztársasági 
elnököt képviselő Palásti Ferenc dandártábornok kötötte fel az első zászlószala-
got. Majd Csorbáné dr. Tóth Marianna főiskolai docens – elismert és köztiszte-
letben álló személyiség – feladata volt, hogy az Afganisztánba kiutazó állomány 
új csapatzászlójára szalagot kössön fel, és zászlóanyaként legyen lelki pártfogója a 
Tartományi Újjáépítési csoport 7. váltásának.29 A zászlószalagok visszakapták régi 
fényüket, habár rendelet rögzíti, hogy a köztársasági elnöki, a vezérkarfőnöki és a 
honvédelmi miniszteri szalagoknak milyeneknek kell lenniük, a többi adományo-
zó szabadon dönthet a sajátja kinézetéről, amennyiben azok nem hasonlítanak 
az előbb felsoroltakhoz. A zászlóanyák általában egyszínű, világoskék vagy fehér, 
színek mellett döntenek, és ismét felkerül rájuk egy-egy buzdító jelmondat és a 
zászlóanya neve is.

28 Reider Mónika: „Zászlóadományozások az 1950-es években.” In Závodi Szilvia (szerk.) A Hadtörté-
neti Múzeum Értesítője 14. Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 2014. 201–202.

29 hodmezovasarhely.hu/oldalak/az-afganisztanba-indulo-magyar-katonak-mogott-all-az-orszag-3085 
(letöltés ideje: 2016. július 28.)
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Hosszú út vezetett Alexandra Pavlovnától napjainkig, de a zászlóanyai szerep-
kört minden rendszer felkarolta. Zászlóanyákat továbbra is szívesen választanak az 
alakulatok, de általában a szűkebb körből, aki valamilyen módon kapcsolódik az 
adott alakulat életéhez.

Rezümé

Egy jellegzetes, kevésbé ismert tárgycsoport a magyar honvédelem történetében a csapatzász-
lókhoz szorosan kapcsolódó zászlószalagok gazdag csoportja. A zászlószalagok története ösz-
szefügg a hadilobogók és a zászlóavatások kultuszával, habár nem egy időben keletkeztek a 
zászlókkal, de ez utóbbiak hívták azokat életre. Elemzésük során a női szerepek változásai 
is nyomon következők, mivel egy-egy ünnepélyes zászlóavatás során a zászlóanyai tisztségre 
felkértek egy hölgyet, aki többnyire állami, városi, esetleg katonai vezető személy női hozzá-
tartozója volt. Ahogy a női szerepek, úgy a zászlószalagok kinézete és fontossága is változott a 
19–20. század folyamán.

Kulcsszavak
csapatzászló, zászlószentelés, zászlóavatás, zászlóanyai kultusz, csapatzászló ado-
mányozás, női szerepek változásai

Abstract
Flag Mothers amidst Hungarian Military Events. A Flag Mother’s Role as Seen through Mus-
eum Objects

Flag ribbons, a category closely linked to unit flags, make up a rich and unique group of objects 
which are lesser known within the military history of Hungary. &e history of flag ribbons is 
tightly connected to the cult of army flags and flag inaugurations, and though they were not 
introduced at the same time with flags, their appearance was brought forth by the latter. &eir 
analysis allows us to follow the changes in women’s roles as well. For a festive occasion of a flag 
inauguration a lady was usually asked to take the role of a flag mother. In most of the cases 
this lady was a female relative of a leading state- or town-official, or of an army officer. As 
women’s roles changed during the 19th and 20th centuries, so did the appearance and impor-
tance of flag ribbons. Every time period abounds in sources, thus this paper discusses the most 
characteristic ones which help exploring the roles women took for the sake of national defence.

Keywords
unit flag, flag inauguration, cult of flag mothers, donation of a unit flag, changes in 
women’s roles


