
Jog
esküvőt szerveztek, temetésen pap és kántor helyett vánosság előtt ne legyen olyan ünnepi alkalom, ahol 
munkatársi búcsúztatás és üzemi kórus volt. A nyíl- egy pap is jelen lehet és vezeti a szertartást.
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Az elmúlt években Magyarországon egyre töb
bet foglalkoztak egyes történelmi, nemzeti 
szimbólumokkal (turul, árpádsávos zászló). 
A különféle médiákban gyakran hallhatunk, olvasha

tunk ezekről a témákról, így az árpádsávos zászló té
maköréréről is (kisebb-nagyobb kihagyásokkal) már 
lényegében 2001 óta, amikor egy Hódmezővásárhe
lyen kirakott zászló kapcsán került a viták közép
pontjába ez a szimbólum. Az elmúlt évben -  ismét 
-  felerősödött, s jelenleg is folyik a zászlóvita. Az 
árpádsávos zászló témájához nagyon sokan hozzá
szólnak, véleményt nyilvánítanak, anélkül azonban^ 
hogy valójában ismernék, illetve tisztában lennének 
a vexillológiai, heraldikai stb. -  azaz a történelmi se
gédtudományi -  témakörrel. Még a történész hozzá
szólók is csak ritkán hivatott, szakavatott művelői a 
történelem segédtudományainak.

Pandula Attila

Fejezetek az „árpádsá
vos" zászló és lobogó 
történetéből

Megjegyzendő, hogy Magyarországon -  még a 
legszorosabban vett szakmai körökben is -  csak na
gyon kevesen vannak valóban tisztában a szimbó
lumok, így a zászlók, lobogók, címerek stb. körüli 
szakmai kérdésekkel, szabályokkal.1
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Érdekes az is, hogy a hazai közvélemény előtt 
egyáltalán nem ismert, hogy a hasonló problémákat 
hogyan „kezelik” pl. az Európai Unió országaiban, 
ahol igencsak találkozhatunk -  különböző idősza
kokban -  erőteljesen kompromittálódott szimbólu
mokkal (is).

Napjainkban szinte senki sem 
gondol arra, hogy egy-egy szimbó
lum nem sajátítható ki, nem köthe
tő kizárólagosan egy-egy államhoz, 
társadalmi rendszerhez. Általános
ságban azok az „igazán jó ” szimbó
lumok, amelyeket hosszú időn ke
resztül, évszázadok óta használnak.
Azt is fontos hangsúlyozni, hogy ha 
egy szimbólum (pl. címer, zászló) 
nem teljesen azonos a vitatott szim

A z Arpád-ház családi zászlója  
(rekonstrukció)

bólummal, s akár részleteiben tér el attól, akkor nem 
beszélhetünk azonosságról (még a látszólagos for
mai hasonlóságok ellenére sem); például egy zászlót 
címerrel látnak el, mezővel egészítenek ki. Ritkán 
mutatnak rá azokra az -  alapvető -  összefüggések
re, amelyek a heraldika (címertan) és a vexillológia 
(zászló- és lobogótan) között fennállnak. A címerek 
ugyanis gyakran részei a zászlóknak, s egyáltalán 
nem ritka, hogy a zászlóban maga a címer (vagy an
nak részei) jelennek meg sajátos formában.

Tekintettel arra, hogy napjainkban a közvélemény 
nem tájékozott e témák kutatásának forráslehetősé
geiről, megemlítem, hogy a csak pecsétábrázolások
ról (szfragisztikai anyag) vagy éremképekröl (numiz
matikai anyag) ismert királyi, állami inszigniáknak
-  eredetileg -  voltak zászlók alakjában is használatos 
változatai.

Tekintettel a zászlók pusztulékony anyagára, 
azokból (nemcsak Magyarországon) csak elvétve 
maradtak fenn eredeti, igazán régi példányok, illetve 
töredékek. A megfelelő, forrásként használható törté
neti ikonográfiái emlékek sem túlságosan gyakoriak, 
így nálunk (egy-két példától eltekintve) csak a 14. 
századtól ismertek e témakörben felhasználható képi 
ábrázolások, amelyek a zászlók alak
járól, színezéséről, használatáról, 
esetleg méretéről stb. tájékoztatnak.

A sokat vitatott árpádsávos zászló, 
az államcímerrel szoros összefüg
gésben, a történelmi magyar zászlók 
egyik fő alaptípusa; a másik alaptí
pus a magyar államcímer másik fő 
motívumát alkotó „kettős keresztes” 
zászló lenne. A harmadiknak pedig
-  az újabb korokban „modem” nem
zeti színként is használt -  piros-fe- 
hér-zöld számít. Ez az összeállítás is az államcímer
rel van szoros kapcsolatban.

Az európai összehasonlításban is a legkorábbiak 
közé tartozó -  „királyi”, „állami”, „nemzeti” -  szim
bólumainkról a legkorábbi adatok -  nagyjából egy 
időből -  a 12. és a 13. század fordulójától kezdődően

ismertek. Ez mindenképpen ennek megfelelő -  kora
beli -  zászló- és lobogóhasználatot is feltételez.

A kettős kereszt 1190 körül, 111. Béla király pénzein 
tűnik fel először. A sávos (vágásos) címer 1202-ben, 
Imre király aranybulláján látható először. A vörös- 
ezüst-zöld mint felségszín van jelen (többé-kevésbé 

folyamatosan) az 1210-es évektől 
kezdődően pl. az uralkodói függőpe
csétek zsinórszíneként.

A későbbiek folyamán oly jelleg
zetes heraldikai, vexillológiai stb. 
elemek a nyugati nehézfegyverzetü 
lovasság elterjedésével váltak Eu- 
rópa-szerte, így Magyarországon is 
ismertté és elterjedtté. A felismerhe
tővé tétel igénye állította előtérbe a 
címeres jelvényeket (címer, zászló, 

sisakdísz). Az egyes csapatok irányításában nagy sze
repe volt a zászlóknak. Ezeknek a szimbólumoknak 
a korabeli hadművészet kiemelt jelentőséget tulajdo
nított a harcmezőn. így nem volt véletlen, hogy pl. az 
egyes csaták leírásánál -  a magyar krónikák szerzői 
is -  gyakran írtak pl. a magyar királyok, hadvezérek 
stb. zászlóiról.

A zászlón és a pajzson (esetleg pl. a ruhán is) meg
jelenő címer egybeesése a 13. század második felétől 
kezdődően nálunk is egyre inkább érvényesült. Ezt 
egyes leírások, illetve más források is alátámasztják.

Megjegyzendő, hogy a sávos zászlók (és címerek) 
esetében a sávok száma nem volt kötött, az változó
nak tekinthető (3-11 sáv), így egyáltalán nem szük
ségszerű a „hétszer vágott” használata.

A több kutató által a 13. század második felére kel
tezett kígyóspusztai övcsat, amelyet egyesek harci, 
mások pedig tomajelenetként értelmeznek, jól mutat
ja  a középkorban nálunk is használt lovagi fegyver
zetet, viseletét, jelvényeket, zászlókat stb. A csaton 
megjelenő bal oldali lovag sávos (pólyás) címeres 
pajzsot hord. Mögötte fegyvemöke ugyanilyen motí
vummal ékes, hosszúkás formájú zászíót tart.2

István stíriai herceg (a későbbi V. István király) 
lovaspecsétjén a pecséthasználó sok
szalagos lobogójú lándzsát tart elő
re. Egyesek, pl. Donászy Ferenc,3 
illetve Kumorovitz Lajos Bemát4 
szerint ezek a szalagok nem csupán 
díszítések, hanem árpádsávok. A 
herceg zászlójának (rúd felöli) ki
sebb részében a stájer párduc, másik 
(nagyobb) részében viszont az Ár
pád-ház sávjai szerepelnek. Mivel 
a fennmaradt ábrázolás (pecsétkép 
részlete) egyszínű, ez a kérdés nem

A z A rpád-ház királyi zászlója  
" (rekonstrukció)

dönthető el egyértelműen.
A késői Árpád-kortól kezdődően a nyugat-európai 

követjárások, a királyi és főúri házasságokkal járó 
-  kölcsönös -  érintkezések révén, a szomszédos oszt
rák-német területekkel fenntartott kapcsolatok miatt, 
a címer, a zászló, a pajzs, a ruházat, a sisakdísz stb.
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nyugati jellegű alkalmazása Magyarországon is elter
jedt.

Megjegyzendő, hogy az uralkodócsalád tagjai ál
talában a „sávos" jelvényeket használták, trónra ke
rülésük után viszont többnyire a közjogi jellegű ket
tős keresztet.

A 13. század végén a 
trónkövetelő Anjouk is 
a vágásos jelvényeket 
használták. 1290-ben 
Mária, V. István leánya 
és II. Károly nápolyi 
király felesége aranyko
rona és (sávos) ország
zászló átadásával ruház
ta Magyarországot fiára,
Martell Károlyra. Villani 
1295-ös feljegyzése sze
rint a herceg (négyeit) 
pajzsán a magyar vörös-fehér sávok is szerepeltek. 
Minden bizonnyal ilyen zászlót is használt.5

Ilyennek ismeri a magyar zászlót a 13-14. század 
fordulóján élt cseh Dalimil is, aki krónikájában III. 
István és II. Ulászló cseh király egyik háborújáról 
írva megemlíti, hogy Jurik Stanko kitüntette magát, 
ezért a cseh király megengedte, hogy pajzsán a ma
gyar színeket, a vörös-ezüst sávokat viselje.6 Ez az 
adat is jól dokumentálja az árpádsávos zászló 13. szá
zadi használatát.

A sávok esetében megjegyzendő, hogy teljesen 
természetes az ilyen jellegű használat, ugyanis a sza
bályok szerint színre (itt a vörösre), csak fémet (itt 
ezüstöt) lehet rakni. A zászló sávozása pedig kezdet
től fogva megfelelt a heraldikai gyakorlatnak.

A 14. században megnőtt a -  vonatkozó -  részben 
színes források köre. Az 1358 után a királyi udvar
ban írt és festett Képes Krónika sajátos heraldikai és 
vexillológiai kódexnek is tekinthető. Ez a forrás nem 
csupán a 14. század eseményeiről ír, hanem -  magá
ba olvasztva egyes korábbi magyarországi krónika
szerkesztéseket -  a magyar nép addigi történetét is 
összegezi, és színes rajzokkal illusztrálja. Az illuszt
rációk -  természetesen -  a korabeli jelképhasznála
tot dokumentálják, sokszor jóval korábbi időszakok 
eseményeinél is megjelentetve azokat. A miniátorok 
saját koruk címereit, zászjóit, jelképeit vetítették visz- 
sza a magyar történelem korábbi századaira, amikor 
abban a formában nem is használták azokat.

A különféle zászlóábrázolások (címer- és ruhaáb
rák) jól dokumentálják az árpádsávok használatát, 
így előfordul vörössel és ezüsttel hétszer vágott ma
gyar királyi zászló is.7

A Képes Krónika lapjain gyakran jelennek meg a 
királyi család tagjai -  egymással szemben vívott -  
harcok részeseiként. Ezekben az esetekben az egyik 
sereg „kettős keresztes”, a másik „árpádsávos" (ban- 
niére típusú) zászlók alatt küzd.8

Miután az Anjou-ház megjelent a magyar törté
nelemben, a Képes Krónika ábrázolásain a korabeli

tényleges gyakorlat figyelhető meg. A zászló rúd fe
lőli mezőjében, a kék mezőben arany Anjou-liliomok, 
a másik mezőben (az „ árpád-házi rokonságra” való 
utalásként) az árpádsávok jelennek meg.9 Ugyanezek 
a motívumok, de megfordított sorrendben láthatók a 
Képes Krónika bán fanfárzászlóként is.10

A Képes Krónika bán
-  ennek megfelelően
-  pajzson is ábrázolták 
a különböző motívu
mokat. Érdekes, hogy 
pl. Szent István ábrázo
lásánál kettős keresztes 
pajzsot, illetve zászlót 
jelenítettek meg, s az 
uralkodó a láncruha fö
lött árpádsávos heraldi- 
kus öltözetet visel."

Bár a harc közben 
közvetlenül nem szerepeltek, de a hadviselés során a 
tábori életben gyakran szolgálták a tájékozódást -  s 
emellett díszítő-reprezentatív szerepet is betöltötték 
-  a díszsátrak. Ilyennek a képe is megtalálható az 
ábrázolások között. Ezen vörössel és ezüsttel hétszer 
vágott mező, illetve rombusz alakú pajzsban a kettős 
keresztes államcímer-inotívum figyelhető meg -  IV. 
László király sátraként.12

A Minnesángerek költeményeit tartalmazó Manes- 
se-kódexben -  Wemer von Hohenberg költeményé
nél -  egy nagy csatajelenet képét ábrázolták. A harc 
egy város zászlókkal díszített falai előtt folyik. Ezen 
zászlók között is megjelenik az árpádsávos zászló 
mint Magyarország zászlója.13

1. Lajos király egyik, 1379-ből való pecsétjén is 
megjelenik két, a címer feletti sisakból kiinduló vö
rös-fehér zászló.14

Az Anjouk alatt a királyi (országos) zászlók alap
vető változata -  általában -  az a típus volt, amikor 
a zászló rúd felöli (előkelőbb) részén a sávok sze
repeltek, utalva a trónon ülő dinasztia rokonságára 
az Árpád-házzal, a zászló másik mezőjében viszont 
az Anjouk címermotívuma jelent meg (kék mezőben 
arany liliomok).

Károly Róbert 40 rö f vörös-fehér-kék szövetet vá
sároltatott Nápolyban hat magyar királyi zászló ké
szítéséhez.15

A New York-i Metropolitan Museum o f Art egyik 
Anjou-kori menyasszonyi ládáján egy nyolcszor vá
gott zászló ábrázolása is látható. A felső, szélesebb 
kék mezőben vannak az arany liliomok, a többi rész 
pedig a vörössel és ezüsttel hétszer vágott (árpádsá
vos) mező.16

Ez a zászlófajta teljesen megegyezik Kassa váro
sának I. Lajos király által 1369-ben adományozott 
címerével. A kassai címer színei azonban az ezüsttel 
kezdődnek.17

A magyar királyok lovagitoma-öltözete az An
jouktól kezdődően a 15. század második feléig vö
rös-fehér sávos (árpádsávos) volt.18
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I. Lajos 1358. évi kiváltságlevele szerint a raguzai- 
ak szárazföldön és vízen is a magyar király lobogóját, 
jelvényeit voltak kötelesek használni.19 Itt is szere
peltek az árpádsávos szimbólumok.

Az első magyarországi lobogóábrázolások az I. 
Lajos által adományozott zárai Szent Simeon-ezüst- 
koporsón láthatók. E lobogók két 
mezőre vannak osztva; a rúd felöli 
mezőben az árpádsávok láthatók, a 
másik mező eredetileg minden való
színűség szerint kék volt. Ez a mező a 
szélén többszörösen bevágott.20

Az 1400 körül készült szepes- 
mindszenti (Bijacovce) Szent László- 
falképcikluson az árpádsávos zászló 
és az árpádsávos festésű kopjarúd 
egyaránt tanulmányozható.21

A pozsonyi királyi vár egy 1438—
1455 közé datálható ábrázolásán a felső három tor
nyon -  mint Magyarország jelképe -  exponáltan jele
nik meg az árpádsávos zászló.22

A vegyes házbeli uralkodók időszakában, a 14-15. 
században megmaradt az árpádsávos zászló, minden 
valószínűség szerint kiegészítve az adott dinasztia 
saját motívumaival.

Antonio Bonfini a „sávos zászlót” a „legyőzhetet
len magyar nemzet színedként írja le (1488 körül).23

Mátyás király zászlójának képe ismeretes pl. a 
Philostratos-corvinából; a Mátyás bevonulása Bécs- 
be ábrázoláson fecskefarkas zászló jelenik meg. Ez 
teljesen azonos a korabeli királyi (állami) címer egy 
változatával. A vízszintesen sávozott zászló közepén 
a király címere látható. A négyeit zászló -  teljesen 
megfelelve a címerképnek
-  első és negyedik mezejé
ben, vörös alapon az ezüst 
cseh oroszlán, a második és 
harmadik mezőben a magyar 
címer sávjai láthatók. A szív
pajzsban a Corvin-ház „hol
lós” címere kék mezőben 
szerepel.24

A bécsújhelyi hadiszem
lén, ahol gazdag sorozatban 
szerepeltek különféle zász
lók, még kopjára erősített 
zászló formájában is, szin
tén szerepelt az árpádsávos 
zászló.25

AThuróczy-krónika 1488. 
évi augsburgi kiadásában 
egy csatajeleneten szereplő
-  korabeli -  zászlóábrázolás 
is megfelel más korabeli címerábrázolásnak; a képen 
négyeit zászlólap látható, az első és negyedik mező
ben a kettős kereszt, a másodikban és a harmadikban 
a sávok láthatók.26

Elsősorban a meglévő heraldikai párhuzamokra 
tekintettel egészen hasonló lehetett az I. Mátyás ural

kodását megelőző időszak zászlóhasználata is. Meg
említhető pl. V. László sisakdísze, mely egy fehérrel 
és vörössel hétszer vágott sasszámy volt.27

A pozsonyi várban talált 15. századi kályhacsem
pén lovas alak viszi az árpádsávos zászlót.28

Egy, a 15. század végén készült kassai táblaképen 
Szent István exponáltan tartja az ár
pádsávos zászlót, míg Szent László 
kezében a kettős keresztes zászló 
látható.

A 16. századi Jagelló-incunabu- 
lum címlapján ábrázolt páncélos 
lovag jobbjával vörössel és ezüsttel 
kilencszer, baljával pedig egy tizen
egyszer vágott magyar címerpajzsra 
támaszkodik.29 A korabeli zászlók 
között minden valószínűség szerint 
voltak ennek megfelelő példányok.

II. Ulászló és II. Lajos uralkodásának idején is ehhez 
hasonló árpádsávos zászlókat (is) használhattak.

Amikor II. Ulászló 1515-ben fiával Bécsbe látoga
tott, magyar kísérete kitűnt festői ruházatával; a vité
zek dzsidáikon vörössel és fehérrel sávozott zászló
kat viseltek.30 A magyar huszárok a 16. század végén 
kétcsíkú vörös-fehér dzsidát használtak.31 Francolin 
herold Turnier-Buchja szerint a Miksa főherceg által 
atyja tiszteletére rendezett 1560. évi lovagi tornán a 
magyar királyi zászló fehérrel és vörössel hétszer vá
gott volt.32

A magyarországi végvári harcok idején, más je l
képekkel egyetemben, általános az árpádsávos zász
lók és szimbólumok használata. így a korabeli huszár 
tárcsapajzsok nagy része árpádsávos festéssel marad 

fenn korunkra; itt elég csak 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
Fegyvertárában, illetve a 
fraknói vár Esterházy-gyüj- 
teményeiben fennmaradt, 
különböző helyekről odake
rült példányokra utalni.33

A korban láthatóan el
különültek a gyalogsági és 
a lovassági zászlók. Ennek 
megfelelően alapvetően két 
méretben készültek a zász
lók. A gyalogsági zászlók 
nagyobbak, átlaguk 100x150 
cm, a lovassági zászlók ki
sebbek, átlaguk 40x50 cm.

Tata 1597. május 23-ai 
visszafoglalásánál is szere
pelt az árpádsávos zászló, 
amelyet a nyitott leveles 

aranykoronával lefedett magyar államcímer, illetve a 
vörös-fehér kopjazászló is ékesített.34 Pápa 1597. au
gusztus 19-ei visszafoglalásánál árpádsávos zászlót, 
illetve árpádsávos katonai sátrakat is használtak.35 
Győr 1598. március 29-én történt visszafoglalásánál 
ugyanígy szerepelt az árpádsávos (katonai) zászló.36

Anjou királyi zászló  
(rekonstrukció)

Árpád-sávos zászló a  Képes Krónika III. Bélát ábrá
zoló m iniatúráján
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történél aeme

E vonatkozásban még nem említett forráscsoport 
pl. a Márkus Weiss által 1622-1626. körül festett má- 
riazelli mirakulumképeken megjelenő vexillológiai 
részletek. A Nagy Lajos korát felidéző ábrázolásokon 
-  természetesen -  a saját kor, a 17. század első har
mada jelenik meg. így a zászlóábrázolások is ennek 
az időszaknak a magyar zászlóemlé
keit idézik. Például a Nagy Lajos ki
rály álma című képen az árpádsávos 
zászló jelzi a törökök ellen készülő 
magyarok táborát.37 A Nagy Lajos 
király csatája a törökkel című képen 
nagyméretű árpádsávos zászlót visz 
egy lovaskatona. Ezen, a rúd felöli 
harmadban, a magyar államcímer 
„kettőskeresztes” motívuma jelenik 
meg, itt vörös kettős kereszttel.38

Az adott időszakban címeres le
veleken is megjelenik az árpádsávos 
zászló. Borsod Vármegye Levéltá
rában maradt fenn Hevessy Mihály 
miskolci prédikátor címereslevele 
(1582?), amelyen hosszú, háromszögletű csúcsba 
futó formájú árpádsávos zászló látható. E zászlónak, 
a korabeli katonai zászlónak megfelelően, a rúdja is 
vörös-fehér sávozású.

Az árpádsávos zászlók -  mint a korszakban hasz
nált, jellegzetes katonai zászlók -  megjelennek a 
korabeli halotti epitáfiumcí- 
mereken is. Katonák esetében 
gazdag zászlódísz is látható 
ezeken az emlékeken, például 
Osgyáni Bakos Gábor epitáfi- 
umcímerén a csetneki (Stitnik) 
evangélikus templomban.

A magyar államcímer sávos 
motívuma megtalálható a lékai 
(Lockenhaus) Nádasdy-kegy- 
úri templom egyik oltárának 
stukkódíszítésén (17. század 
második fel). A magyar ki
rálykoronázásokon, például II.
Mátyás koronázásán is hasz
náltak árpádsávos zászlót.39

Ez a zászlóforma a kor Er
délyében sem ismeretlen. Pél
dául az 1601. augusztus 3-ai 
goroszlói csatavesztés során 
árpádsávos zászlót is zsákmá
nyoltak Rákóczi Zsigmond er
délyi fejedelem csapataitól.40 
Érdekes, hogy a Hans von 
Aachen által 1603-1604-ben 
festett A goroszlói csata alle
góriája című képen ez a zászló 
(is) jól látható a zsákmányolt zászlók sorában (jobb
ról a harmadik).41 De megtalálható Adrién de Vries 
1603 után készült, A magyarországi török háborúk 
allegóriája című bronz dombormüvén is.42

1707-ben II. Rákóczi Ferenc, mint Magyarország 
vezérlő fejedelme, felvette a „régi színeket” és hat
szor vágott (tehát hétsávú) árpádsávos zászlót csinál
tatott „magának.43 A különféle kuruc katonai zászlók 
között is megtalálhatók voltak az árpádsávos példá
nyok. Egy ilyen zászlót ma a Magyar Nemzeti Múze

umban őriznek; ez váltakozó, vörös 
és fehér vászon sávokból van össze
varrva. Az előlapon -  fekete betűk
kel -  a következő felirat olvasható: 
CEL/SISSIMUS /P/RINCEPS /  ac 
DOM1NUS D/UX/ F/RANCISCUS/ 
R/ÁKÓCZI/ de FELSŐVADÁSZ, 
ezalatt pedig: DEUS NOBIS CUM. 
A másik oldalon fehér betűkkel ez 
áll: IUSTAM CAUSAM DEUS 
NON DERELINQUET.

Megjegyzendő, hogy egyesek, 
például Petrichevich György szoros 
összefüggést látnak az osztrák piros- 
fehér-piros színek és az árpádsávok 
között. E színek az 1757-ben alapí

tott Katonai Mária Terézia Rend szalagjának és jel
vényének színei. Az 1786. március 20-án bevezetett 
hadi lobogó ugyanezeket a színeket mutatja.

Petrichevich írja: „a Mária Terézia Rend magyar
sága mellett legfényesebben éppen a piros-fehér- 
piros színek (magyar királyi színek) bizonyítanak.

Mária Terézia, mint magyar 
asszonykirály viselte ezeket 
a színeket. A császári színek 
schwarz-gelb voltak.44

„A Rend alapításának ide
jén -  1757-ben -  sem osztrák 
osszál lám, sem osztrák felség- 
jelvények, címer, pecsét, biro
dalmi színek, zászlók stb. sem 
voltak.” „Az osztrák színekre 
vonatkozólag ismétlem, hogy 
a piros-fehér-piros sohasem 
voltak osztrák birodalmi szí
nek. A csak 1804-ben létesí
tett osztrák császári címhez 
1806-ban nem az uralkodóház 
piros-fehér-piros, hanem a 
megszűnt német-római biro
dalom fekete-sárga színeit 
vették fel.”45

18. századi címereslevele
ken is előfordul árpádsávos 
zászló. Például a zichi Zichy 
család 1732. szeptember 29- 
én, Linzben kiadott bárói cí
mere esetében a kereten, fent 
középen elhelyezett címer 

esetében, a pajzs mögött elhelyezett zászlók között 
több árpádsávos példány is szerepel.46

A magyar heraldika, vexillológia „középkori”, „ár
pádházi” vonásaira a 19. század legvégén pl. Bárczay

K assa város címere

Arpádsávos zászló a  C odex M anesse m im atúrá
já n  (43 verso)



Jog
Oszkár A heraldika kézikönyve című műve hívta fel 
a figyelmet.47 A későbbiekben hasonló hatása volt 
Donászy Ferenc Az Árpádok címerei című, 1937-ben 
megjelent művének.48

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1915-ben beveze
tett új hadilobogójába, az addigi részletek meghagyá
sa mellett, aranyszegélyü 
pajzsba foglalva bekerült a 
magyar államcimer sávos 
motívuma, amely a Szent 
Koronával van lefedve.49

A mai politikai viták kö
zéppontjában álló nyilas
-  illetve az annak tartott
-  zászló eredetileg teljesen 
eltérő formájú volt. A nyil
vánvaló német előképek 
alapján készült zászlótípus 
egyben a magyar nemzeti 
színeket is mutatja, vörös 
zászlómezőben, fehér rom
buszban elhelyezett, azt 
teljesen kitöltő zöld nyi
laskereszttel.50 Ez a zászló 
olyan változatban is előfordul, hogy rombusz helyett 
fehér körben elhelyezett -  némiképpen kisebb -  zöld 
nyilas-kereszt szerepel benne.51

A közvélemény által jellegzetesen nyilas zászlónak 
tartott változatot 1942-től használták. Ennél a típus
nál úgynevezett harmadolt zászlóról van szó. A rúd 
felöli harmadban, vörös me
zőben, fehér rombuszban zöld 
nyilaskereszt, közepén fehér H 
betűvel (= Hungarista mozga
lom), a középső harmadban és 
a lengő részben az úgynevezett 
árpádsáv jelenik meg, azonban 
kilenc vörös és fehér sáv for
májában. A vörössel kezdődő 
és vörössel végződő sávokat 
„pólyásnak” nevezzük.52

Ugyanilyen jelenik meg a 
közismert, korabeli, színes 
„Egy szív egy akarat -  Előre a 
győzelemért” feliratú plakáton 
is. ,

Kofabeli, jó  minőségű zománcozott jelvényekből, 
amelyeket leginkább a nyilas párt szimpatizánsai vi
seltek, egy további változat is ismert. Itt a rúd felöli 
részen, fent, egy fehér kockában található a zöld nyi
laskereszt, maga a zászló a már megszokott formá-

Jegyzetek
1 Vö. erre vonatkozóan a következő, eddig figyelemre alig mélta
tott müvet: Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban. 
Szerk. Glatz Ferenc (Begegnungen-Schriftenreihe des Európa 
Institutes Budapest, Bánd 24. Budapest, 2005).
2 Vö. pl.: Éri István: Adatok a kigyóspusztai csat értékeléséhez 
(Fólia Archaeologica, Vili., 1956, 137-157. p.); Kovács Éva: Ár
pádkori ötvösség (Budapest. 1974,50-51. p. és 47. ill.); H. Kolba

bán árpádsávos. Minden bizonnyal ebben a formában 
is létezett nyilas zászló, de tekintettel a forrásanyag 
hiányosságaira, eddig korabeli fényképeken, filmfel
vételeken még nem vált ismertté.

Szólni kell még a -  jellegzetes -  nyilaskeresztes 
karszalagokról is. Ennek régebbi változata vörös

karszalagban, fehér kör
ben zöld nyilaskereszt, H 
betűvel. Ez volt a későbbi
ekben is a nyilas tisztség
viselők megkülönböztető 
jelvénye. Az újabb, legin
kább az egyenruhás fegy
veres pártszolgálat által vi
selt változat a vörös alapon 
négy fehér sávos karszalag 
volt; ennek közepén, fehér 
rombuszban zöld nyilaske
reszt, ebben fehér H betű 
látható.

Nem érdektelen meg
említeni, hogy kinek az 
ötletéből használta a nyi
laskeresztes mozgalom a 

régi magyar nemzeti múltra utaló árpádsávot. Széli 
Sándor, aki korabeli vexillológiai, heraldikai mun
kássága során lelkes propagálója volt „az árpádsávos 
nemzeti iránynak",53 javasolta ennek a szimbólumnak 
a használatát a nyilaskereszttel párhuzamosan.54

Megjegyzem, hogy a régi magyar történelem (had
történelem) felidézése során az 
árpádsávos zászlót használták 
a szocialista korszakban is. így 
megjelent például a Magyar 
Néphadsereg díszszemléin 
1970-ben, 1975-ben, 1980-ban, 
1985-ben. Ugyancsak szerepelt 
a „történelmi zászlók” sorában 
(1985-től) a tisztavatásokon, il
letve más ünnepségeken is.

Érdekesség, hogy 1981-ben 
a Magyar Posta bélyegsoroza
tot adott ki a magyar katonai 
zászlók történetéről. E sorozat 
első darabja, a 40 filléres, az ár

pádsávos zászlót ábrázolja, a 60 filléres érték ugyan- 
'ckák sávos zászlót mutat. Mátyás király fekete sere^ 
gének zászlójával.

Álláspontom szerint célszerű lenne nemzeti szim
bólumaink történetének és jelentőségének a jelenle
ginél jóval árnyaltabb értékelése.

Judit: Epigráfiai adatok a kígyós-pusztai öv kormeghatározásá
hoz (Fólia Archaeologica, XV., 1963, 73-85 p.); Tóth Zoltán: A 
kigyóspusztai csat jelentősége (Turul, XLVII., 1933, 11-13 p.)
'  Donászy Ferenc: Az Árpádok címerei (Budapest, 1937; a továb
biakban: Donászy)
4 Kumorovitz Lajos Bemát: A magyar zászló és nemzeti szinek 
múltja. I. (Hadtörténelmi Közlemények, Új Folyam, I., 1954,

Nyilaskeresztes zászló a  budapesti Kossuth téren (1944)

Nyilaskeresztes karszalag (1944)
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7 Képes Krónika. Hasonmás kiadás (Budapest, 1987), Képkötet, 
25 /b. és 61. B. folio
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9 Uo., 69/a folio
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12 Uo., 65/a folio
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A határjelek az államhatárok megjelölése szol
gáló határjelzők. A határjelekkel történő rög
zítésnek az a rendeltetése, hogy az államha

tárt „láthatóvá” tegye. A szomszédos államok közötti 
viszony rendezettségének lényeges kérdése az állam- 
hatalom gyakorlása térbeli kiterjedésének egységes 
értelmezése és ismerete. E kardinális kérdés jegyében 
történik meg többek között a határvonal rögzítése, 
amely különböző módban és formában történik. Az 
egyik módja a határokmányokban, a másik a határje
lekkel történő rögzítés.

Az államhatárok megvonása egyben a terület szu
verenitását is kijelöli, hiszen az államhatárok az ál
lamok kizárólagos hatalma (szuverenitása) alá eső 
területeket választanak el egymástól. A határok pon-

Suba János

Az állam szuverenitásá
nak jelképe a földrajzi 
térben: az államhatár 
határjelei

tos megvonása ezért mind az állam belső élete, mind 
az államközi kapcsolatok szempontjából elengedhe-
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