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A  vörös-ezüst sávozat Imre királyunk (1196— 
1204) 1202-ben kelt oklevelének arany fug- 
gőpecsétjén tűnik fel; bullájának nyolcszor 

vágott pajzsán 3+3+2+1, összesen 9 lépő oroszlánt 
ábrázoltatott. Öccse, II. András (1205-1235) arany 
fíiggöpecsétjén 2+2+2+1, összesen hét oroszlán lát
ható, a párban ábrázolt, egymás felé lépő oroszlánok 
között 1-1-1 (összesen 3) egymás fölé—alá helyezett 
kis pajzsocskával.1 (A kérdéses kettős pecsét egy 
1217. évi oklevélen függ; az oklevelet 1266-ban át
író Aliottus Uguicci császári közjegyző leírta a pri
vilégiumot, és pecsétjének képszerű ábrázolását is 
bemutatta.) Váltakozó számú vágásokat és oroszlá
nokat tüntetnek fel András viasz kettős pecsétjének a 
címerpajzsai is.2

Mivel e pajzsábrázolások szimbolikájáról korabeli 
forrás nem számol be, ma sem tudjuk, mire gondol
hatott Imre király, amikor az oroszlánokat pajzsára 
emelte. Az oroszlán a nemzetközi heraldikában a leg
gyakrabban ábrázolt címerképek közé tartozik. Jó né
hány tudattartalom kötődött hozzá, érthető tehát, hogy 
a különböző források egymástól eltérő módon magya
rázzák a szimbolikáját. Az egyes állatokról alkotott 
középkori hiedelmek mindenekelőtt a Bibliának, a 
tisztelettel övezett egyházatyáknak, valamint a kora
beli természetleíró könyveknek (főként az állatokkal 
foglalkozó bestiariumoknak) az állításain alapultak. 
A legnépszerűbb, legismertebb ilyen „tudományos” 
munka a Physiologius (Természetbúvár’) volt, amely 
szinte korlátlan tekintélynek örvendett, anélkül, hogy 
állításait bárki is a legcsekélyebb mértékben ellen-
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őrizte volna. Elsősorban e munkából származik az a 
középkori felfogás is, amely az oroszlánt az állatok 
királyává, a bátorság, a harciasság jelképévé alakítot
ta. A Physiologusnak a valósággal homlokegyenest 
ellentétes közlése szerint az oroszlán mindig szembe 
támad, bömbölésével előre figyelmezteti áldozatát, 
erő, bátorság, nagylelkűség (!) jellemzi -  olyan tu
lajdonságok, amelyek teljes mértékben megfeleltek 
a középkori lovagvilág kívánalmainak, s amelyek az 
egyes gyermekmesékben nekik adott szerepek révén 
hellyel-közzel még napjainkban is élnek. Aligha cso
dálhatjuk, hogy a Keleten és Nyugaton a királyt is 
szimbolizáló állatot az európai címertörténet során,



Imre király 1202. évi arany 
föggőpecsélje (előoldal)

a heraldika kialakulásától kezdve számos uralkodói, 
főúri család szerepeltette a címerében. Nem ok nél
kül vélekedtek úgy egyes 13. századi kortársak, hogy 
„akinek nincs címere, oroszlánt visel”.

A 12-13. századi Német-római Birodalomban a 
sast a császár hívei, az oroszlánt ellenfelei viselték 
jelképként. Feltüntetése 
tehát pártállást is jelölhe
tett. Névcímerként jelent 
meg León címerében. De 
teológiai szimbólummá 
is válhatott az oroszlán: 
a „Juda törzséből” való 
oroszlán Jézus Krisz
tust jelentette, akinek a 
feltámadására utalt az 
a hiedelem is, hogy az 
oroszlán nyitott szem
mel alszik. De mégsem 
lett kizárólagos Krisz
tus-szimbólummá a vallásos művészet
ben. Rajta kívül szentek (pl. Jeromos) 
és bibliai személyek (így Dávid, Márk) 
attribútumaként is szerepel. Ráadásul 
nem kizárólag „pozitív” tudattartalmak 
kapcsolódhattak hozzá. Ha valamely kö
zépkori művészi ábrázoláson sárkánnyal 
harcolt, a jót képviselte, ha szarvassal, a 
rosszat, miként a gonoszt szimbolizálta 
akkor is, amikor Szűz Mária karjában 
a kis Jézussal, lábát a (legyőzött) állat 
fejére helyezve jelent meg (Oroszlános 
Madonna).

További értelmezési lehetőség, hogy az oroszlán 
totemállatként került viselője pajzsára. Ez esetben 
kb. „ez az ősi oroszlán megvéd engem” lehetett a 
jelentése. De az is előfordulhatott, hogy valaki azért 
viselt oroszlánt, mert olyan hübérúr vazallusa, fami
liárisa, katonája volt, akinek oroszlánt ábrázoltak a 
címerében. Ilyenkor azonosító címerkép volt, a mo
dem kori egyenruhát helyettesíthette. Végül valaki 
akár utánzásként is felvehette, azaz ö is tartotta ma- 
gáfolyannak, mint valamely más, oroszlános pajzsot, 
zászlót viselő személy. Mindezek az értelmezések 
együtt, esetleg közülük több együttesen elősegíthet
ték az oroszlánok pajzsra kerülését. Fejedelmi csalá
dokról lévén szó, a magyar királyok esetében a leg
vonzóbb ezek közül talán az uralkodói címerállatra 
utaló értelmezés lehetett. Volt kutató Magyarorszá
gon, aki Imre és András címeres pecsétjei kapcsán 
arra gondolt, hogy a hét oroszlán az ezredforduló 
előtti törzsszövetségben élő hét magyar törzs, illetve 
a felettük gyakorolt uralom szimbóluma lenne, a to
vábbi különböző (köztük a II. András alatt használt) 
pecséteken eltérő számban ránk maradt oroszlánáb
rázolások azonban ennek ellentmondani látszanak. 
Nem visz közelebb e probléma megoldásához, ha a 
magyarokhoz csatlakozott három kabar törzsnek is 
tulajdonítunk egy vagy két oroszlánt, legfeljebb úgy
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rajza

okoskodhatunk, hogy a címerhasználat magyarorszá
gi meghonosodása idején még nem számolgatták pon
tosan e címerállatokat, csak azt figyelték meg, hogy 
„sok” van belőlük. Esetleg úgy is vélekedhetünk, 
hogy (amint több szerző is gondolta) oroszlán(ok) 
szerepelt(ek) az Árpád-ház ősi, családi címerében.

De ha ezt feltételezzük, 
megválaszolatlanul ma
rad a kérdés: miért nem 
szerepelnek az oroszlá
nok a későbbi II. András 
király szlavón hercegi 
címerének a pajzsán. A 
13. századi angol címer
tekercsek is oroszlánokat 
tulajdonítanak a magyar 
királyoknak, ezek tör
téneti hitelét azonban a 
nagy távolságon kívül 
csökkenti az „akinek 

nincs címere, oroszlánt visel” elve. Az 
„állatok királyának” az ókortól kezdve 
keleten és nyugaton egyaránt megfi
gyelhető nagy elterjedtsége és fentebb 
felsorolt számos jelentése miatt a ma
gyar királyi címer esetében nem tekint
hető egyértelműen bizonyítottnak azok 
szimbolikája. Továbbá, ha feltételez
zük, hogy az Árpádok családi címere 
oroszlán(oka)t ábrázolt, nyomatékosan 
merül fel a kérdés, miért tünt(ek) el 
ez(ek) teljesen H. András király uralmát 

követően az Árpád-ház szimbolikájából, amikor az 
együtt ábrázolt vörös-ezüst sávozat nemcsak meg
maradt a királyi család jelvényének, hanem (miután 
átalakult az országot szimbolizáló jelképpé) napja
inkban is szerepel a magyar államcímerben. Persze 
az is elképzelhető, hogy a több vágásos, több orosz
lános ábrázolás túlságosan tömöttnek tetszett, túlsá
gosan megterhelte a pajzsot, és a kis felületű pénzek 
verőtövein különösen nehéz lehetett kivésni.

Valószínűbbnek látszik azonban, hogy a vágáso
kat felváltó kettős keresztes címer újbóli alkalma
zása szorította ki az oroszlánokat; a heraldikusok a 
további magyar címerfejlődést vizsgálva általában a 
sávozott pajzsot tekintik az Árpádok családi jelképé
nek és a kettős keresztet uralkodói szimbólumnak, 
így pedig az oroszlánok (ábrázolásuk nehézkessége 
mellett) fokozatosan funkciótlanokká válhattak, hi
szen a 13. század derekától a királyi hatalmat a kettős 
kereszttel, az Árpád-házhoz tartozást a sávozattal, a 
kettőt együtt pedig a vágásos és a kettős keresztes 
mezők együttes alkalmazásával egyértelműen ki le
hetett fejezni.

Ugyanakkor az ősi totemállat, a turul emlékét a
14. századi Képes Krónika miniatúrái megőrizték az 
utókor számára. Fogas kérdés, hogyan kerültek a vál
tozó számban szereplő állatok Imre, majd II. András 
király címerébe.3
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Jog
Az 1930-as évek kutatása a távoli spanyol földön 

találta meg a magyar címer sávozatában ábrázolt 
oroszlánok párhuzamait. A 12-13. századi Hispánia 
kis királyságainak, Leónnak, Kasztíliának és Ara
góniának az uralkodói gyakori házasságaik révén 
szoros családi kapcsolatban álltak egymással. Kirá
lyi okleveleiken León és 
Kasztília uralkodói olyan 
kör alakú díszítményeket 
használtak, amelyek a 
pápai kancelláriában az 
oklevelekre rajzolni szo
kott rotákat mintázták. A 
pápai roták két koncent
rikus körből kialakított 
gyűrűt mutattak, benne 
a pápa jelmondatával.
A belső kört egy kereszt 
négy részre osztotta, 
amely a pápa nevének a betűit mutatta.
II. Ferdinánd (1157-1188) leóni király
sága idején a kör belsejét nem osztották 
négy részre, hanem helyére oroszlánt raj
zoltak, a gyűrűre pedig a (jel, jelvény ér
telmű) signum vagy sigillum szó került, 
amelyet a király nevére és királyságára 
utaló, a korabeli pecséteken alkalmazni 
szokott felirat kísért. A leóni oroszlánok 
az ország névcimerének címerállatai 
voltak. Eredetileg a szászánida-fati- 
mida művészetben fejedelmi (királyi) 
szimbólumokként szerepeltek, s hispániai arab köz
vetítéssel juthattak el Leónba. E leóni rotákon (rue- 
dákon) olyan előrelépő, farkukat hátuk mögé emelő 
oroszlánok láthatók, amilyenek Imre, majd II. András 
magyar király pecsétjeinek sávozott címerpajzsain 
nem sokkal utóbb megjelennek, és amilyeneket az 
esztergomi királyi palota kápolnájának a falán (tö
redékesen) feltártak. 1198- 
ban ezt a várban álló, akkor 
még teljesen el nem készült 
királyi házat Imre király az 
esztergomi érseknek ado
mányozta („...donavimus 
in perpetuum domum regá
lém in castro Strigonien- 
si, que nundum fűit opere 
consumata eidem Strigoni- 
ensi archiepiscopo...”). A 
festés az épület befejezésé
nek végső művelete szokott 
lenni. így az esztergomi 
oroszlánok és Imre 1202. 
évi aranybullájának orosz
lánjai időben igen közel kerülnek egymáshoz. De 
hogyan szerepelhetnek Magyarországon a távoli His
pániáéhoz hasonló oroszlánok ábrái? Miért ilyeneket 
választott az esztergomi királyi palota festője és Imre 
király pecsétmetszője?

Az 1930-as évek kutatása úgy vélekedett, hogy 
házassági kapcsolat révén. III. Béla magyar és II. Al
fonz aragon (1162-1196) király gondosan kimunkált 
megállapodásban (az első ismert magyar házassági 
szerződésben) megegyeztek gyermekeik egybeke
léséről. Mint az újabb, részletesebb vizsgálatokból

tudjuk, a szerződést kötő 
két uralkodó 1196 ápri
lisában elhunyt, a meg
egyezésnek megfelelően 
Imre (most már király) 
és Konstancia (most már 
a szintén király II. Pé
ter [Pedro, 1196-1213] 
nővére) vélhetően még 
ugyanazon év nyarán 
vagy kora őszén egybe
keltek. III. Béla és Mar
git korábbi házassága 

(1185) jól ismertté tette a magyar királyi 
családot Nyugat-Európa fejedelmi ud
varaiban. Magyarország III. Béla alatt 
lett nagyhatalom, amelynek királya im
már az európai „nagypolitika” résztve
vőjévé is vált. Margit, III. Béla második 
felesége nemcsak az angol trónörökös 
özvegye volt, hanem VII. Lajos francia 
király (1137-1180) és Konstancia, kasz- 
tíliai hercegnő leánya is.

Konstancia aragon hercegnőt nem
csak udvari lovagok és olyan bájos ud

varhölgyek kísérték el új hazájába, mint a hamarosan 
Korlát fia Benedekhez feleségül ment Tota asszony, 
hanem művészek is (mint pl. a jó  „Aimeric” királyt 
megéneklö provanszál trubadúr, Peire Vidal és ta
lán Gaucelm Faidit). Ekkor, Konstancia és kísére
te tagjainál pillanthatták meg a magyarok azokat a 
különböző tárgyakat, amelyeken a leóni oroszlánok

díszítésként szerepelhet
tek. Talán itt látták meg a 
magyar előkelők Hispáni
ából érkező új királynéjuk 
lovagi kíséretének a címer
pajzsain az arany mezőben 
viselt négy vörös cölöpöt, 
amelyet azok II. Péter ki
rály alattvalóiként pajzsra 
is emeltek. (Volt kutató, aki 
a leóni és a magyarországi 
oroszlánok hasonlatossá
ga mellett egyes 12. és 13. 
századi francia, aragóniai, 
kasztíliai valamint leóni 
királyi pecséteken a trónon 

ülő nyugat-európai uralkodók és Imre király 1202. 
évi arany pecsétje királyképének hasonló kéztartását 
is megfigyelte.)

A magyar pecsétábrázolások és az oroszlános fal
festmények hasonlósága alapján elképzelhető az a

11. András 1222. év i arany- 11. András 1222. évi arany
bullája (előoldal) bullája (hátoldal)

II. A ndrás 1222. évi arany
bullája hátoldalának rajza

Oroszlánábrázolás a  Physiologusból (miniatúra a 
Bibliotheca A ugustana kódexéből)
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magyar címertani szakirodalomban immár hét évti
zede általános felfogás, amely nemcsak az oroszlá
nok mintáit kereste a távoli Hispániában, hanem a 
vörössel és ezüsttel kilencszer, illetve (más pecséte
ken) hétszer, összefoglalóan „sokszor” vágott meze- 
jü pajzshoz is a cölöpöket ábrázoló aragóniai címer
pajzsot tekintette olyan mintának, 
amelyhez igazodva Imre, majd II.
András magyar királyok a Konstan- 
cia kíséretében távoli földről érkezett 
lovagok pajzsainak magyar „ellen
párját” kialakították.4

Szent István, az első magyar ki
rály (1000-1038) hordozható hadi
jelvénye a(z egyes) kereszt lehetett.
A zászlótörténeti szakirodalom való
színűsíti, hogy -  ha zászlaját ü l. Ottó 
német császár (986-1002) bíborszínű 
zászlajának a mintájára készítették
-  István rúdja hegyén kereszttel el
látott vörös zászlót használhatott. Az 
egyes keresztes zászlót III. Béla alatt 
kettős keresztes válthatta fel, majd a 
kettős kereszt a zászló csúcsáról le
kerülhetett a zászló szövetére, illetve 
(a zászló ábrázolásának és a pajzsra 
helyezett jelképnek a korai időszak
ban szokásos egyezése alapján) a 
kettős kereszt Imre király pajzsán is 
megjelent.5 Látva az aragon lovagok 
cölöpös ábrázolású címerpajzsait, el
képzelhető, hogy Imre király a vörös 
pajzsokra nem kettős keresztet, ha
nem ezüsthatást mutató, a fapajzso
kat erősítő fémpántokat helyeztetett.
Aranybullája ábráján megfigyelhető, 
hogy az oroszlánábrázolásokat mu
tató sávok mélyebben láthatók, tehát
-  e sorok írója úgy véli -  technikai
lag az eredetileg fából készült pajzs 
vörös szövetbevonatára kerülhettek, 
míg a pajzsot erősítő fém (ezüstnek ábrázolt, a pe
csétlenyomaton kiemelkedő) pántok nem mutatnak 
rájuk helyezett címerkép-ábrázolásokat.

Az Imre király által használni kezdett új magyar 
uralkodói címer vörössel bevont, fém oroszlánokkal 
díszített fapajzsának ezüst fémpántokkal való erősí
tését azért is lehet elképzelhetőnek tartani, mert az 
aragon cölöpöket először feltüntető IV. Ramon Be- 
renguer aragon herceg, barcelonai gróf, provencei 
herceg (1131-1162) 1150-ből és 1157-ből ismert 
lovas pecsétjein a normann pajzsokat merevítő, a 
pajzsközépből (a klasszikus ókori umbóból) minden 
irányban kiinduló pántokat lehet megfigyelni, ame
lyek a későbbi aragon címer cölöpjeinek egyfajta elő
képei lehetnek. II. (Aragóniai) Alfonz (1162-1196) 
1186. évi pecsétjén már a (csak) többször hasított 
pajzs látható. A barcelonai Aguilar palato 13. szá
zadra datált festményén feltűnő Empúries-i grófi cí

mer arannyal és vörössel hatszor vágott címerpajzsa 
(azaz arany mezőben három vörös pólyája), valamint 
a sátorábrázolás, amelynek bejáratára ez a pajzs fel 
van függesztve, mutathatják az umbóból vízszintes 
irányban kiinduló (eredeti) fémpántok továbbélését.6 
E címerek -  ezüst helyett arany sávozatot mutatva

-  a magyar királyi címerek sávozatát 
mintázzák.

Míg az oroszlános címerábrázo
lások értelmezésénél az a probléma, 
hogy túl sok jelentést hordozhatnak, 
a cölöpök és a többször vágott paj
zsok -  mint általában a mesteralakok
-  szimbolikájánál az okoz nehézsé
get, hogy nem tudjuk megfejteni az 
értelmüket. (Persze nagyon való
színű, hogy kezdetben nem is volt 
ilyen -  mindössze a tulajdonosuk
ra utalhattak.) Semmiképpen nem 
vihető vissza a 15. század elé az a
-  később közismertté vált -  legenda, 
amely szerint Kopasz Károly császár 
(840-877) a szaracénokkal szemben 
a barcelonai grófsága hősies védel
mében halálosan megsebesült vazal
lusa, Geoffroy le Valu vérébe mártott 
négy ujjával négy függőleges csíkot 
húzott a gróf arany pajzsára, s ezzel 
alakította ki az aragon címer négy vö
rös cölöpjét. De nem bizonyítható az 
a másik legenda sem, amely szerint 
II. Sándor pápa 1068-ban zászlótar
tói címmel tüntette volna ki Sancho 
Ramirez aragóniai királyt, s a zászló 
ábrázolta volna az arany mezőben 
a négy cölöpöt. Ennek fejében a ki
rály országát pápai szuverenitás alá 
helyezte volna. Aki valamennyire is 
ismeri a címerek kialakulásának tör
ténetét, nyomban észreveszi, hogy a 
9., sőt a 11. században is korai még

címerekről beszélni, hiszen ezek a 12. század máso
dik harmadában alakultak ki Európában. Ezeket elő
re bocsátva már szinte felesleges azt is megemlíteni, 
hogy a pápa felsőbbségét elismerök sohasem cölöpö
ket viseltek, hanem keresztet vagy a pápai kulcsokat. 
Ráadásul -  ismereteink szerint -  Sancho nem is lett 
az egyház zászlótartója. így eredetileg jelentés nél
külinek tekintve az arany mezőben látható vörös cö
löpöket, be kell érnünk a származásukról francia és 
spanyol heraldikusok által vallott nézetnek a bemu
tatásával, hogy a 12-15. században cölöpöket mutató 
címerek az átlagosnál nagyobb számban fordulnak 
elő a mai Francia-Svájcban (Suisse romande) és a kö
zépkori Montbéliard grófságban, valamint Burgundi
ában, a baseli püspökség egy részében, Provence- 
ban, Foix grófságában, Savoyában, Dauphiné-ben, 
a nizzai grófságban, azután Navarrában, Béamban, 
és Aragóniában, északon Brabantban, főleg azokon

II. Ferdinánd, León királya címe
rének oroszlánábrázolása (1137)

lánábrázolásának rekonstrukciója 
(Horkai István)
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a területeken, amelyek a Malines-i család hatalma 
alá tartoztak. Márpedig e család jelképe az arany me
zőben viselt három vörös cölöp volt. Mindezek Bur- 
gundia-Provence irányába mutatnak. Provence örö
kösnője, Douce 1112-ben beházasodott az aragóniai 
grófi, majd királyi családba, s így a családi (arany) 
címerpajzsokon a többször 
hasított mező a továbbiak 
során négy (vörös) cölöp
ben állapodhatott meg.7

Mivel a fejedelmi címe
rek a további fejlődés során 
szimbolizálni kezdték tulaj
donosaik országait, tarto
mányait is, az aragon grófi, 
királyi cölöpök Aragónia 
címerévé is váltak, s ma is 
szerepelnek Spanyolország 
címerében. Magyar vonat
kozásban is hasonló folya
mat játszódott le; a magyar 
királyok változó számban 
sávozott mezejü címerpaj
zsai hamarosan nemcsak 
az uralkodót és családját 
szimbolizálták, nemcsak 
egyes királyi tisztségvise
lők, királyi tulajdonú váro
sok jelképeiként tűntek fel, 
hanem hamarosan Magyarországra is utalni kezdtek 
a másik hatalmi jelkép, a kettős kereszt mellett. 1502- 
ben, amikor II. Ulászló király (1490-1516) Kassa 
város címerét bővítette, adománylevele szövegében 
Magyarország négy nagy folyójával, a Dunával, a Ti
szával, a Drávával és a Szávával azonosította a négy 
ezüst sávot.

A címereknek ez a területre utaló jelentésbővülése 
nemcsak Aragónia és Magyarország esetében történt 
meg, hanem az Európa-szerte megfigyelhető eszme- 
történeti fejlődés része is. Magyarország az európai 
címerhasználat keleti határán feküdt ugyan, de mint 
középkori nagyhatalom, nem maradt ki a nyugati ke
reszténység szellemi áramlataiból.8

A magyar címer sávozott pajzsán lépő oroszláno
kat illetően nem alaptalanul merülhet fel a gondolat, 
hogy Konstancia és Imre házassága előtt ismertek 
voltak, s nem Leónból jutottak Magyarországra. A 
legújabb művészettörténeti kutatások szerint az esz
tergomi várkápolna freskójának oroszlánjai nem az

1190-es években készültek, és az általunk fentebb 
idézett 1198. évi oklevélben említett, be nem fejezett 
királyi házra való utalás csak az Imre által folytatott 
építkezésekre vonatkozik.

A bizánci udvarban hosszú éveket töltő, s ezért a 
szkizmatizmus „vádjával” is illetett III. Béla király,

aki ráadásul már az 1180- 
as évek közepén egy fran
cia királylánnyal készült 
házasságra lépni, nem en
gedhette meg magának, 
hogy ne ékesítse székhe
lyét egy megfelelő szín
vonalon díszített egyházi 
épülettel. így a várkápolna 
oroszlánjai készülhettek 
már az 1180-as években 
is.

A szászánida művészet
ben közismert és népszerű 
oroszlánábrázolásokat Eu
rópa más országaihoz ha
sonlóan nemcsak Leónban, 
hanem Magyarországon 
is megfesthették.9 Persze 
problematikus, hogy ha a 
várkápolna építése már III. 
Béla uralkodása közepén 
befejeződött, az 1198-ban 

a még be nem fejezett királyi palotát az esztergomi 
érseknek adományozó Imre által kiadott oklevél mi
ért köti ki, hogy szükség esetén köteles az érsek az 
adományozó királyt ugyanabba a palotába befogadni. 
Hát nem állt rendelkezésére az 1180-as évek közepé
re már elkészült rezidencia? Ha viszont az új kutatási 
eredmények kiállják az idő próbáját, módosítanunk 
kell a hagyományos felfogást (amit eddigi munkái
ban jelen sorok írója is vallott), és az Imre, valamint 
II. András címerpajzsain látható oroszlánok ábráinak 
a technikai kivitelezésében sem a leóni oklevelek al
jára rajzolt állatfigurák utánzásait kell keresnünk.

Mindezek alapján tehát nem zárhatjuk ki, hogy a 
sávozott címerpajzs megjelenése Magyarországon 
aragon minta ellenpárjaként is bekövetkezhetett, a 
két ország uralkodói címereinek a párhuzamai azon
ban nézetem szerint elsősorban annak tudhatok be, 
hogy a bemutatott címerábrázolási, pajzsszerkesztési 
megoldások a kor Nyugat- és Kelet-Európájának az 
eszmevilágában egyaránt benne voltak.
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Aragóniai címer pajzs egy II. Alfonz korából származó 
krónikából
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Décsey Sándor

Zászlógyalázási per
( 1956)

I Q  /T  /L  októberében a magyar hadtörténe- 
/  s J  ö  lemben példátlan eseményre került 

sor Nagykanizsán a 27. lövész ezrednél.1 Az alakulat 
csapatzászlójából a népköztársasági, közkeletű nevén 
„Rákosi”-címert a parancsnok utasítására kivágták.2 
Jelenlegi ismereteink szerint ilyen zászlócsonkítás 
sem korábban, sem azóta nem történt a mindenkori 
magyar fegyveres erőknél. Nem hasonlíthatóak eh
hez az esethez a világosi síkon 1849-ben történtek. 
Ismeretes, hogy akkor több honvédzászlót szétvág
tak, majd a darabokat a tisztek és a honvédek maguk
hoz vették. Ezt akkor nem a zászlók meggyalázása 
céljából tették, hanem azért, hogy azok ne kerüljenek 
az ellenség kezébe. Tulajdonképpen tehát megmen
tették őket a meggyalázástól.3

Ahhoz, hogy ezt az esetet megfelelően tudjuk ér
telmezni, fontos tudnunk néhány dolgot. A zászló a 
hadseregeknél a legfőbb jelkép és jelképhordozó is 
egyben. A csapatzászló önmagában megtestesíti a tu
lajdonos alakulatot.4 A zászló tisztelete, csatában való 
megvédelmezése a katonák egyik legfőbb feladata 
volt. Ha egy alakulat csatában elveszítette a zászlaját, 
az az alakulat minden tagjára nézve a lehető legna
gyobb szégyen volt. Gyakran a legénység megtizede
lését és az alakulat feloszlatását vonta maga után.

A zászlón található jelképek, címerek és egyéb 
motívumok világosan és félreérthetetlenül jelzik a 
szemlélő számára, hogy az adott alakulat mely or
szág haderejébe tartozik, valamint azt, hogy mik a 
legfontosabb „szentségek” a számára. A 20. század 
elejéig sok zászlóról még azt is meg lehetett tudni, 
hogy ki az adott ország uralkodója. Sok országban, 
így Magyarországon is, a katonák a zászlóra tették le

az esküt. Ahogy a korabeli (1949-es) honvédeskü fo
galmazott: „ ...Zászlóinkat szabadságharcos elődeink 
példáin lelkesülve, győzelemre viszem. Parancsnoka
inkat, zászlóinkat, baj társaimat megvédem, fegyvere
inket és egyéb harci eszközeinket el nem hagyom.. . .”

1956 őszén, a forradalom során az egyik legfon
tosabb szimbolikus cselekedet országszerte a „Ráko- 
si-címer” eltávolítása volt. Zászlókról, épületekről, 
mindenhonnan pillanatok alatt eltűnt az elnyomást 
megtestesítő, szovjet jellegű szimbólum. A forrada
lom és szabadságharc jelképe lett a lyukas közepü 
zászló és a koronátlan kiscímer.5 Míg az utcán, a ci
vilek között a rendszerrel való elégedetlenségnek ez 
teljesen elfogadott formája volt, addig a katonáknál 
az ilyen jellegű „véleménynyilvánítás” korábban el
képzelhetetlennek látszott.

A nagykanizsai események röviden

Tekintsük át röviden, hogy milyen események 
zajlottak le a forradalom és szabadságharc idején a 
nagykanizsai alakulatnál. Ebben segítségünkre van 
az a jelentés, amit az események után készítettek 
az ezred tisztjei.6 Természetesen nem szabad figyel
men kívül hagynunk, hogy a jelentéseket az esemé
nyekben érintett tisztek írták önmaguk és közvetlen 
bajtársaik tevékenységéről, tehát semmi esetre sem 
nevezhetők elfogulatlannak. Ennek ellenére az egyes 
katonai alakulatok magatartásának vizsgálatához el
engedhetetlen (és pótolhatatlan) forrást jelentenek.

Az október 23-ai budapesti történésekről a rá
dióból értesültek. 24-én, hajnali 4 órakor Üveges 
Lajos őrnagy, ezredparancsnok7 riadót rendelt el, 5 
órára pedig az összes gépkocsi előállt, kiosztották 
a lőszert és elsőfokú harckészültség lépett életbe. A 
személyi állomány egységes volt a tennivalókat il
letően: „ Menjünk Budapestre! Mi majd elbánunk az 
ellenforradalommal!" A  laktanyában hangszórókon 
keresztül hallgatták a rádió adását. Nagy Imre sze
mélye megosztotta az állományt, ám azt mindenki 
helyeselte, hogy Kádár János lett a Központi Veze
tőség első titkára.8 (Ne feledjük: a beszámoló 1956.
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