Ha a zászlók mesélni tudnának…
Írta: Bíró Petra Vanda

Magyarország történelmi zászlósora 23 darabból áll. Ezek egyfajta jelképek.
Ezeket a történelem során megkülönböztetésre is használták például a háborúkban és a
csatákban. Majdnem minden zászló rekonstrukció alapján készült.
A zászlókat ünnepekkor szoktuk leginkább használni, de a városházán és az iskolák épületén
is találkozhatunk velük.
Az első zászló a honfoglalás idején jelent meg 895-ben, amikor Árpád fejedelem
vezetésével vonultunk be a Vereckei-hágón keresztül új hazánkba. Ezt nevezik a honfoglalás
kori zászlónak, ami a háromágú vörös.
A latin keresztes zászló egy piros mezőben fehér keresztet ábrázoló zászló. A kereszt a
kereszténységet jelképezi.
A kettős keresztes zászló piros mezőben egy kettős keresztet ábrázol. A kettős kereszt a
bizánci kötődésű kereszténységet szimbolizálja. A XIII. században párhuzamosan két zászlót
használtak. Az egyik piros mezőben egy kettős keresztet ábrázol hármashalmon, amely a
Tátra, Mátra és a Fátra hegyvonulatait szimbolizálja. A kettős kereszt a nyitrai
részfejedelemséghez, közvetve a cirill-metódi misszióhoz kötődik.
A következő az Árpád sávos zászló.
A négy fehér sáv a Kárpát-medence négy folyójára, a Dunára, Tiszára, Drávára, Szávára utal.
A vörös az erőre, esetleg az előkelőségre, a gazdagságra utalhatott. Más vélemények szerint
az élet és a halál fölötti rendelkezés jogát is kifejezhette, a vér színeként.
Az Anjouk-zászlóján jelenik meg először, hogy vegyesházi uralkodók sajátjukat egyesítik az
Árpád-házi királyok családi színeivel, ezzel is jelezve uralmuk legitimitását. Érdekessége,
hogy a zászlócsúcson is az Anjouk jelképe, a liliom is felfedezhető.
Hunyadi János zászlaján a családi hollós címer látható, amely egy gyűrűt tartó hollót ábrázol,
és V. László vörös oroszlánjával egészítették ki.
Az oroszlán a bátorságot jelképezi. Mátyás király fekete seregének a zászlója az Árpádsávokat, a cseh királyság oroszlános címerét egyesítette egy negyedelt pajzsban, középen a
saját, családi hollós címerével. Az eredeti zászlón az oroszlán és a sávok szürke színűek
voltak, de eloxidálódtak és feketék lettek.
Zrínyi Miklós zászlója császári címert és a korabeli magyar királyság címerét ábrázolja zöld
alapon.

A Nyitra vármegyei zászló fecskefark formájú.
Az előlapján Szt. László és a kun vitéz harcát ábrázolja lángnyelves motívumokkal. Ez a
lángnyelv Európában Krisztus vércseppjeit szimbolizálja.
Bocskai hajdúhadnagyának zászlója fehér alapon a hajdúkat jelképező oroszlán a piros alapon
a császári erőket jelképező sast tépázza.
Bethlen Gábor fejedelem zászlója egy jellegzetesen erdélyi stílusú zászló, lángnyelvekkel
mindkét oldalon fejedelem címerét ábrázolja, körülötte az erdélyi nemzetek jelképelemeivel.
Az eredeti zászló a XIX. század millenniumi kiállításon még ép volt, majd a II. világháború
során megsemmisült.
Thököly Imre zászlójáról semmilyen adat nem maradt fenn, ezért egy XVII. századi erdélyi
zászlónak a rekonstruált változata. Az egyik oldalán Thököly grófi címere van, amely két-két
oroszlánt ábrázol egymással szemben kék-fehér mezőben, és kétfejű sas látható a
szívpajzsában. Hátoldalán a magyar királyság címere található lombkoronával díszítve.
II. Rákóczi fejedelem zászlója vörös-fehér sávos, az egyik oldalán a fejedelem jelmondata áll,
azaz „Iustam causam deus non derelinqvet”. A zászló másik oldalán a fejedelem nevének
rövidítése van. II. Rákóczi Ferenc lovasságának zászlója zöld mezőben arany tulipán
motívummal díszítve. Fecskefarkú alakú, előlapján a magyar királyság lombkoronás címere
található Pro Libertate felirattal, hátlapján Rákóczi fejedelmi címere és a kibocsátás éve.
Baranyay huszárezred 18. századi zászlója előlapján zöld mezőben szürke motívumokkal
hímzett kétfejű sas mellén magyar királyi címerrel található. Hátlapján köpenyes Madonnaábrázolás, amelynek óvó-védő szerepe van.
A jászkun huszárok zászlójának egyik oldala kék, a másik piros.
Mind a kettőn Mária Terézia és fiát, József társuralkodó egyesített névjele látható. Fölöttük
az osztrák főhercegi korona.
Pest vármegye zászlója régies. Egyik hátoldalán Magyarország védasszonya, Szűz Mária
látható, a másikon pedig Pest vármegye címere. A csúcsdíszén kétfejű császári sas.
Az 1848-as forradalmi zászló piros-zöld farkasfog díszítésű.
Előlapján a korona nélküli kis címeren, a korona helyén az 1848-49-es szabadságharc
hungarikumnak tekinthető kardos koszorú motívum van. Hátoldalukon pedig a Magyarok
Nagyasszonya látható.
A Magyar Királyi Honvédségnek az 1869-e zászló előlapján a magyar király középcímere,
hátoldalán I. Ferenc József névjele található. Ezt a zászlót 1938-ig használták.
A Magyar Királyi Honvédség 1938-as zászlója piros-zöld farkasfog díszítésű.

Hátlapján az igénycímer található, amely a trianoni szerződés előtti országot és a határok
visszaállításának óhaját jelképezi.
Az 1949-es demokratikus Honvédségi zászló mindkét oldalán a Kossuth-címer található
korona nélkül. Ezt a zászlót mindössze 5-6 hónapig használták.
Az 1956-os lyukas zászló a forradalom egyik jelképe, mert a magyarok kivágták a zászlóból
az akkori Rákosi-címert. Ekkor már megjelentek a mai piros- fehér-zöld csíkok.
Az 1990-es Magyar Honvédségi zászló a magyar címert ábrázolja tölgy- és babérkoszorúval
díszítve.
A zászló és a címer napját március 16-án ünnepeljük. Célja a zászló és címer
megbecsülésének kinyilvánítása. 2018 óta Budapesten az Andrássy úttól a Hősök teréig egy
1848 méter hosszú zászlót visz végig az 1848 résztvevő.
A mai zászlónk piros-fehér-zöld színű.
A piros a vitézséget, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reménységet szimbolizálja.
Szerintem fontos a zászló, mert ez különbözteti meg a népeket egymástól. El tudja „mesélni’’
az ország történelmét és azt, hogy mit élt át.
Gondoljunk bele! Ha ránézünk egy zászlóra, nemcsak egy tárgyat látunk, hanem egy
történetet, egy darabka históriát is.
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