
Használjuk helyesen a kokárdát!  
De mi a helyes? 

A magyar kokárda piros-fehér-zöld színű, tehát helyesen kívülre kerül a zöld – terjed a nemzeti 

ünnep környékén a közösségi oldalakon. Mielőtt tömegek vetnék rá magukat régi kokárdáikra, 

érdemes meghallgatni, mit mond erről a történész. 

“Az 1848-as pesti forradalom idején a márciusi ifjak még valóban így is (kívül 
piros) használták, de Than Mór festményein is megfigyelhető, hogy a huszárok 
csákórózsáján is helyesen szerepel a színsorrend. Téves viszont Szendrey 
Júlia kokárdája, amit Petőfinek készített, hiszen ezen az olasz színek 
sorrendje figyelhető meg. Valószínűleg már a forradalom idején is használtak 
téves kokárdákat, nem mindenki tudhatta hogyan kell helyesen hajtani. 
Manapság téves történelmi berögződések, és a hagyomány miatt legtöbbször 
a piros van kívül és a zöld belül” – érvelnek például a Facebookon gyülekező 
kokárdareformerek, és mindjárt idézik is Katona Tamás egy beszédét: 

„… Ugye a kokárda úgy készül, hogy egy nemzeti színű szalagot 
meghajlítunk. Hogyha azt akarjuk, hogy kétoldalt piros-fehér-zöld jöjjön ki 
belőle, bizony itt a zöld kerül kívülre és a piros belülre. A kokárda mindig 
belülről kifelé olvasandó. De már 1848-ban a kokárdák többsége fordított volt. 
Kívül volt a piros, mert úgy csinosabb.” 

Az ügyben megkerestem Hermann 
Róbert történészt is, aki a dologról először 
Katona Tamástól hallott, valamikor 1994 
körül; neki pedig Olaszországban mondták 
ezt egy hivatalos látogatáson. Ami kokárdát 
Hermann a korszakból ismer, ott mindenhol 
kívül van a piros, belül a zöld. 

Zászlótörténész kolléganője szerint az is bonyolítja a kérdést, hogy ha van 
farka a kokárdának, akkor szabályos a kívül piros – belül zöld; ha nincs, akkor 
viszont a heraldikai szabályok szerint kívül kellene lennie a zöldnek, belül a 
pirosnak. Hermann rögtönzött ikonográfiai kutatása során csak két korabeli 
Vasvári-ábrázolást talált, amin van kokárda is; miután azonban ezek 
litográfiák, nemigen lehet megállapítani, milyen a színsorrend. “De nekem úgy 
tűnik, hogy inkább a piros volt itt is kívül, s belül a zöld” – írja. 

Kérdésemre, hogy a hagyományőrzést vagy a szabályt tartja fontosabbnak, 
azt válaszolta: ő maradna az eredeti formánál, ugyanis “mégiscsak így 
hordták-hordjuk 162 éve. No és azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a 
‘heraldikai tévedés’ tudatos volt. Vagyis hogy a kokárdát hordók ilyen módon 
kívánták kifejezni a rokonszenvüket az olasz forradalmi egységmozgalommal. 
De ez csak feltételezés, bizonyítani nem tudom” – írja. 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=368331787864&ref=mf
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Kok%C3%A1rda

