
dást tartott. Mint kiderült, a hármas 
hegyes végződésű, honfoglalás kori 
fejedelmi zászló piros színű volt, 
amelynek csúcsdíszében turulmadár 
lehetett. Szent István zászlójában 
pedig ezt latin kereszt válthatta fel. 
Az Árpád-házi királyok váltakozó, 
vörös és fehér sávokat tartalmazó 
családi zászlójához hasonlatosan az 
Anjou-házból származó uralkodóink, 
Károly Róbert és Nagy Lajos zászló-
ján is megtalálhatók az Árpád-házi 
rokonságra utaló magyar sávok. Ezt 
azonban a kék mezőben arany lilio-
mokat ábrázoló Anjou-címerrel egye-
sítették.

Hunyadi, a vörös oroszlán
Hunyadi János zászlóját a neki V. 
László király által 1453-ban adomá-
nyozott új, bővített címer alapján 
rekonstruálták. Az új címer négyelt 
pajzsának első és negyedik mezejé-
ben a család ősi jelképe, a csőrében 
aranygyűrűt tartó holló látható. Má-
sodik és harmadik mezejében viszont 
fehér mezőben, hátsó lábain álló, 
mancsában arany koronát tartó vö-
rös oroszlán jelenik meg, ami a har-
cokban megsebzett Hunyadi Jánost 
jelképezi. Ő ugyanis az uralkodó kis-
korúsága idején hősiesen védelmez-
te a koronát, majd az erre alkalmas 
történelmi pillanatban a főhatalmat 
visszaadta a királynak. Bocskai Ist-
ván és Bethlen Gábor egyaránt a ha-
gyományos, lángnyelvekkel díszített, 
fecskefarkú erdélyi fejedelmi zászlót 
használta, amelyeket csak a közepü-
kön található családi címer különböz-
tetett meg egymástól. Bocskai címere 
hármas halomból kinövő, nyílvesszőt 
magasba emelő oroszlánt, a Bethle-
neké egymással szemben álló, nyaku-
kon átnyilazott hattyút ábrázol.

A felsoroltakon kívül a kiállítá-
son többek között a fekete sereg, a 
trónfosztás utáni 1849-es honvéd lo-
vassági és az 1938-as magyar királyi 

lovassági zászló is megtalálható. Az 
eseményről készült 27 perces fi lm a 
www.facebook.com/Balassisepsi cí-
men tekinthető meg a világhálón.
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Eredeti formájukba visszaállí-
tott magyar történelmi zász-
lókból rendezett be kiállítást 
a sepsiszentgyörgyi Lábas 
Házban a Balassi Intézet – Ma-
gyarország Kulturális Központ-
jának sepsiszentgyörgyi fi ókja. 
A tárlat mától június 19-ig 
látogatható.

 » KRÓNIKA

M agyar történelmi zászlókat 
bemutató kiállítás tekint-
hető meg immár élőben is 

Sepsiszentgyörgyön a Lábas Ház-
ban: a március 15-re tervezett tárlat 
megnyitójára a koronavírus-járvány 
terjedése által okozott kényszer-
helyzetben csak a virtuális térben 
kerülhetett sor. Mostantól a nagy-
közönség számára is látogatható a 
járványügyi intézkedések betartá-
sával június 11. és 19. között, hétfő-
től péntekig, 8–16 óráig – közölte a 
szervező Balassi Intézet – Magyar-
ország Kulturális Központjának 
sepsiszentgyörgyi fi ókja.

Árpád-házi és Anjou-zászlók
A zászlósor Pozsony Ferenc akadé-
mikus kezdeményezésére jött létre 
a Magyarság Háza támogatásával. 
A tájékoztatást szolgáló kísérőszö-
veget Dimény Attila kézdivásárhelyi 
muzeológus írta. Szekeres Attila Ist-
ván heraldikus, az Erdélyi Címer- és 
Zászlótudományi Egyesület elnöke 
a kiállított szám szerint 13, legin-
kább Erdélyhez kötődő, analógiák 
alapján rekonstruált történelmi 
zászló mindenikéről a legfontosabb 
tudnivalókat magában foglaló előa-

TÖRTÉNELMI ZÁSZLÓSORT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS LÁTOGATHATÓ JÚNIUS 19-IG A SEPSISZENTGYÖRGYI LÁBAS HÁZBAN

Liliom, holló, oroszlán – rekonstruált lobogók

Lovassági, fejedelmi zászlók is láthatóak a sepsiszentgyörgyi kiállításon

 » Bocskai István 
és Bethlen Gábor 
egyaránt a hagyo-
mányos, lángnyel-
vekkel díszített, 
fecskefarkú 
erdélyi fejedelmi 
zászlót használta, 
amelyeket csak a 
közepükön talál-
ható családi címer 
különböztetett 
meg egymástól.

 » Aztán ma-
rad a kényszerű 
jelen. És rádöb-
benünk: ez van, 
ez az életünk. 
Nincs választási 
lehetőség. Ilyenek 
vagyunk. Ma. 
Most. Éppen. Új 
korban keressük a 
helyünk.  

FO
RR

ÁS
: 

BA
LA

SS
I I

NT
ÉZ

ET

 » MOLNÁR JUDIT

„És mind, akikre jó lenne még 
emlékezni. Akik háza előtt na-

ponta eljártunk, és akikkel csak ke-
veset beszéltünk, talán csak egy-egy 
szégyenlős csókolomot mondtunk, 
de mégis összekötött velük valami 
láthatatlan kötelék. Valami megma-
gyarázhatatlan összetartozás-érzés. 
Annak a mélységes és megnyugtató 
bizonyossága, hogy amíg mindenna-
pi útjaink során találkozunk velük, 
addig nem érhet minket semmi rossz,
addig még tartanak a gyermekkor 
boldog békeidői.” Ezekkel a sorokkal 
zárja Fábián Tibor református lel-
kész, újságíró, publicista az Erdély.
ma portál támogatásával 2020-ban a 
Bihar megyei Nagyszántón kiadott, 
Ilyenek voltunk kötetének Boldog bé-
keidők című tárcáját. Mintegy jelzi: 
immár szükségét érzi ő is bontogatni 
a minden ember legdrágább kincsét, 
az életbe indulás emlékeit hordo-
zó puttonyt. A gyermek- és ifj úkor 
ugyanis nem az emlékezésé, hanem 
az eltökélt előrenézésé. Ezek azok 
az évek, amikor az idősebb család-
tagok régebbi történetmeséléseire a 
gyermek jóformán oda se fi gyel, mert 

már annyiszor hallotta és ismételten 
megfogadja magának, hogy ő aztán 
sosem fog emlékezgetni arra, amiben 
épp akkor leledzik. Merthogy ebben 
nincs semmi érdekes. De majd a más-
napi – némi lökdösődéssel fűszere-
zett – meccs a tornaórán, az igen, az 
izgi lesz, azt majd az unokáknak is el 
kell egyszer mesélni. Egyszer és nem 
százszor, mert ráunnak! Ki ne ismer-

né a hajdani fogadkozásokat, s hogy 
később hányszor is került terítékre 
az egyszeri eset. Ám az évek telnek, 
az emlékek gyűlnek, és egyre inkább 
kikívánkoznak az ominózus puttony-
ból. Fábián Tibor elérkezettnek látta 
az időt, hogy megnyissa a puttony 
száját, és legelőbb a Nagyváradhoz 
közeli Fugyivásárhelyen töltött gyer-
mekkorát és kisiskolás éveit eleve-
nítse fel, egy-egy emléket önálló 
tárcában megírva és ezeket foglalva 
kötetbe. „Mai ésszel már megfogha-
tatlan, hogyan tudtunk folyton talál-
kozni, egymásba botlani. Hiszen ma-
napság jó előre időpontot kell kérni, 
egyeztetni, határidőnaplóba, naptár-
ba jegyezni. Akkor csak megtörtén-
tek a dolgok. Spontán. Ha jó idő volt, 
kint voltunk, ha rossz idő volt, akkor 
is.” (Besurranni a pályára).

Az Ilyenek voltunk Fábián-kö-
tetben felelevenített időszak a régi 
rendszer utolsó éveit öleli fel, s ér-
dekes a szerző retrospektív megál-
lapítása, miszerint mintha érezték 
volna a közelgő változást. Az emlé-
kezés mondhatni a legszubjektívebb 
tulajdonunk, nem érdemes senki 
emlékeit megkérdőjelezni, helyesbí-
teni, vitatkozni a pontosságon, én is 

elhiszem, hogy a meddő sorban állá-
sok, buszra várások közben szocia-
lizálódott egykori gyermeknek érett 
korban visszatekintve úgy tűnhet, 
megérezték a levegőben az új idők 
szelét. Tizenöt éves, amikor bekö-
vetkezik a változás, Nagyváradra jön 
középiskolába, ez már egy következő 
életszakasz, az 1990 utáni emlékek 
pedig feltehetőleg a következő kötet 
tárgyát képezik majd. A kötetzáró 
mondatok alapján felcsigázott ér-
deklődéssel várom, teljes mértékben 
egyetértve gondolataival és érzése-
ivel. „Aztán marad a kényszerű je-
len. És rádöbbenünk: ez van, ez az 
életünk. Nincs választási lehetőség. 
Ilyenek vagyunk. Ma. Most. Éppen. 
Új korban keressük a helyünk. Embe-
reket és helyeket, hogy rájuk is em-
lékezhessünk majd valaha. És talán 
majd valamikor valakik ránk is emlé-
keznek. Hogy ilyenek voltunk. (…) És 
ilyenkor szétárad bennünk a jóleső 
emlékezet íze. És párhuzamokat vo-
nunk a múlttól a jelenig. És tárgyila-
gosan, lemondással, keserűen vagy 
egyszerűen, félelem nélkül, némi 
bizakodással, esetleg kaján vigyor-
ral az arcunkon megállapítjuk: igen, 
ezek vagyunk. Ilyenek vagyunk.”

Könyvespolc – Az emlékezés mint a legszubjektívebb tulajdon




