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gyszerűen csak közhelynek nevezi a szakiroda-
lom az általánosan ismert, elcsépelt, leginkább a 
mindennapi társalgásban gyakran előforduló ki-
fejezéseket, üres szólamokat. Hiányzik belőlük 

az eredetiség és egyéni szemlélet. Karinthy Ferenc nyelvi ka-
catoknak nevezte őket. A jeles író és nyelvművelő a latin locus 
communis kifejezés fordításával sem volt megelégedve, mert a 
közhely szó láttán/hallatán ő – amint írta – gyermekkorában 
mindig nyilvános helyiségre gondolt, ahová bárki bemehet. 
Ma is sokan így gondolják, így tudják. Igaz, ezt a jelentést is 
számon tartja az értelmező szótár, de régiesnek, ritkán előfor-
dulónak  tünteti fel. Ma a közhely szó főjelentése tehát ’nyelvi 
közhely’ és a fentebb említett elcsépeltséggel kapcsolatos.

Az irodalmi stílusban is elő-előfordulnak közhelyek. 
Természetesen ott a jellemzés, esetleg a humor céljából 
engedhető meg az olyan elkopott, hatástalan kifejezések 
használata, mint például: A távozás hímes mezejére lép. 
Úgy szép az élet, ha zajlik. Vörös vonalként húzódik vé-
gig. Arany betűkkel írta be nevét a történelembe. Stb. A 
köznyelvben használt szólások és szóláshasonlatok nem 
tartoznak ebbe a kategóriába, ugyanis népi eredetüknél 
és természetességüknél fogva megőrizték kifejezőerejüket. 
Ilyen például: Összerúgják a patkót. Hegyezi a fülét. Tudja, 
mitől döglik a légy. Stb.

A közhelyek a mindennapi társalgási nyelvben a leggya-
koribbak. Például: Nekem nyolc, a kilenc is páros. A beren-
dezés marad. Arany lábú fiúk (futballcsapat). Csak elhalálo-
zási sorrendben (ajtóban előreengedéskor). Kártyázáskor a 
ki oszt? kérdésre a válasz: mindig, aki kérd(ez)i. Más példák: 
Azért gyűltünk össze, hogy ne legyünk szanaszét. Legalább 
sátoros ünnepeken összegyűl a család. Összetéveszti a sze-
zont a fazonnal vagy a törvényszéket az árnyékszékkel. El-
kopottá vált a valahol határozó is ezekben a formulákban: 
Valahol igaza van. Minden nőt unnak valahol. Az írás vala-
hol nagy igazságot mond ki. A téma szó sem panaszkodhat: 
A téma az utcán hever, csak le kell nyúlni érte. A témára még 
visszatérünk. Stb. Ki tudná megmondani, hogy például az Ez 
van, ezt kell szeretni! mondat hányszor hangzik el naponta a 
magyar nyelvterületen? Vagy akár a másik, újabb változata: 
Ez van, de nem kell szeretni. Az említett mutató névmást túl-

ságosan igénybe veszik a nyelvi sablonok. Néhány példa: Ez 
nem változtat a gyermek (vagy leányzó) fekvésén. Ettől még 
senkinek sem lett gyermeke. Ez is megvan, még sincs este. Ez 
már döfi! Ez az, amiben csont nincs…

A könnyű szót is kedvelik a gépies ismétlések: Könnyű 
neked. Könnyű egy férfit megszerezni, megtartani nehéz. 
Könnyű Katát táncba vinni. Kérdezz valami könnyebbet. 
Egy csinos nőnek minden sokkal könnyebb.

Az orvosokról, orvosságról is számos közhely elhangzik 
naponta: Aki sokáig akar élni, az ne menjen orvoshoz. Az 
orvosok sem varázslók. Doktor úr, a maga szíve sose fáj? A 
műtét mindig sikerül, csak néha meghal a beteg. Ilyen nőt 
rendelt nekem az orvos. Halál ellen nincs orvosság. A gya-
korisági listán a halál szó is az élvonalban van. A Miben halt 
meg? kérdésre a válasz a nem hozzátartozók között legtöbb-
ször ez: az ágyban, a csíkos pizsamájában, a kórházban…

A politikai tárgyú írások sem mentesek a sablonoktól. 
Sokszor emlegeti a sajtó az erős kéz politikáját, vagy hogy 
X ország a belviszályok miatt a polgárháború küszöbén áll. 
A vezető politikusok sokszor az ország ütőerén tartják a 
kezüket. A háború után újraindult az ország vérkeringése. 
Műfajtól függetlenül túl gyakori a végül, de nem utolsó-
sorban formula és a hézagpótló valami: könyv, tanulmány, 
gyűjtés stb.

Nyelvi közhelyek
                     helyesen n Komoróczy GyörgyE

székely történelmi zászlósor felállításának ötlete 
2009 tavaszán született meg, miután megfogalma-
zódott, hogy jó és fontos lenne tisztázni a székely 
szimbólumok történetét, valamint a tudományos-

ság igényével megvizsgálni a velük kapcsolatosan felmerülő kérdé-
seket. E cél érdekében Hargita Megye Tanácsának támogatásával 
létrejött a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacso-
port, amelyben olyan szakemberek vállaltak munkát – dr. Pál-An-
tal Sándor akadémikus, Zepeczaner Jenő, Szekeres Attila István 
és e sorok írója –, akik több éve vagy évtizede már, hogy szakmai 
megalapozottsággal kutatják a székely jelképeket, és arra töreked-
nek, hogy azok eredetét hitelesen tisztázzák. 

A szakemberek a székelység képviseleti, helyhatósági és egy-
házi szervezeteinek címerét és címeres pecsétjeit igyekeztek és 
igyekeznek felkutatni, ugyanakkor azok régi zászlait is. Olyan 
zászlókét elsősorban, amelyek különböző korokban a székely-
ségnek, avagy intézményeinek hadi vagy polgári zászlói lehettek 
vagy voltak, s mint ilyenek, a székely szimbólumokat többnyi-
re magukon viselték. A székely zászlókollekció felállításához az 
ötletet a magyarországi Hadtörténeti Intézetben őrzött magyar 
történelmi zászlósor adta.

A székely történelmi zászlósor, amelyben a XV–XX. század 
közötti időszakban használt zászlók rekonstrukciói találhatók, 
jelenleg 17 zászlóból áll. A közeljövőben, a folyamatos kutatások 
során előkerülő újabb adatok fényében, a zászlósort tovább szeret-
nénk bővíteni, mindaddig, míg az a székelység történelmi múltját 
lehetőleg teljességében reprezentálni fogja. 

A legrégebbi székely hadi zászlók elméleti rekonstrukciók és 
analógiák alapján készültek el. E kor egyik zászlótípusa az úgyneve-
zett banniere (ebből a szóból alakult ki a magyar „bandérium” szó, 
amely zászlók alatt harcoló csapatot jelentett). E zászló legtöbb-
ször álló téglalap formájú, de előfordul négyzet, sőt fekvő téglalap 
formájú változata is (például a székelyderzsi templom 1401-ben 

készült freskóján), felső részén szélességét kb. kétszeresen megha-
ladó, elkeskenyedő szalaggal (fanon). A székely ispáni zászló re-
konstrukciójához is egy ilyen típusú vörös színű (a kor klasszikus 
zászlószíne) zászlót használtunk fel, elhelyezve rajta Vizaknai Mik-
lós székely ispán (1460) címeres pecsétjének rajzát, kiegészítve a 
bögözi templom gyámkövébe faragott ún. régi székely címer egyes 
szimbólumaival (a szívvel és medvefejjel). Székelyvásárhely Mátyás 
király korabeli zászlaja, azaz a még általa adományozott vörös szí-
nű zászló leírását és aranyozott feliratát (IESUS NAZARENUS 
REX IUDEORUM) Nagy Szabó Ferenc krónikaíró örökítette 
ránk. A székely nemzet fecskefarkú hadi zászlajának rekonstruk-
ciója a csíksomlyói plébániatemplom régi szárnyas oltárán (ma a 
kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található) 
látható festett címerkép alapján készült el.

Az Erdélyi Fejedelemség korabeli székely hadizászlók rekonst-
rukciói (Székelyudvarhely zászlaja, két székely gyalogsági és egy 
lovassági zászló, Székely Mózes kornétája, Udvarhelyszék és Csík-
szék zászlaja) a XVII. század elején Prágában készült zászlókóde-
xek, valamint Hans von Aachen (1552, Köln – 1615) német festő 
képei (Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie – Bécs) alap-
ján készültek (von Aachen II. Rudolf császár udvarában élt). 

A székely történelmi zászlósorban négy negyvennyolcas zászló 
is van. Három közülük az oklándi és városfalvi templomokban, il-
letve a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban őrzött ere-
deti zászlók mintájára készült el. Az oklándi lovassági toborzózász-
ló 1 méter hosszú, 50 cm széles. Piros-fehér-zöld sávjain a festett 

1848-as évszám látható. A városfalvi unitárius templom karzatán 
őrzött trikolór, valószínűleg nemzetőrzászló hossza 1,60 méter, 
szélessége 1,26 méter. Sávjai 42 cm szélesek. A fehér sávra középen 
piros fonallal az 1848-as évszám van hímezve. A Székely Nemze-
ti Múzeumban őrzött, hernyóselyemből készült piros-fehér-zöld 
zászló feltehetően a sepsiszentgyörgyi városi tanács zászlaja volt 
1848–49-ben. A zászló közepén Magyarország koronás címere 
helyezkedik el, fölötte balról a Nap és jobbról a Hold látható. A 
negyedik zászló a régi hagyományokhoz igazodó hadi csapatzász-
ló, fehér alapon vörös-zöld lángnyelvekkel díszítve, egyik oldalán 
a magyar kiscímerrel, a másikon a székely címerrel. Hampel József 
szerint ez a zászló a Kossuth-szabadcsapat zászlója volt. 

A székely történelmi zászlósor következő darabja Udvar-
hely vármegye zászlója 1907-ből. Azon év júniusában, a Buda-
pestre utazott székely erdőbirtokosok küldöttsége a vármegye 
címerével ékesített kék-arany színű selyem zászló köré csopor-
tosulva vonult a „földművelésügyi minisztérium palotájába”. E 
zászlót és a fényképét a Székelyek Naptára mentette át az utó-
korra.  A következő zászló az 1918 decemberében Kolozsváron 
felállított Székely Hadosztály zászlaja. A fehér zászlót egyenlő 
szárú háromszögekből álló piros-zöld éksor, ún. farkasfog és a 
Nap meg a Hold díszíti. E zászló is korabeli fénykép után ké-
szült rekonstrukció. 

A történelmi zászlósort Gyergyószentmiklós városának 1941-
ben használt zászlaja zárja. Ez kék színű volt, elő- és hátlapján is 
nagyméretű aranyszínű nappal és arany félholddal.

Székely történelmi zászlókat láthat a 
lövétei közönség a Tájházban. A holnap 

nyíló kiállítás a Lövétei Falunapok rendez-
vénysorozatának része, szervezője Hargita 
Megye Tanácsa. Az alábbiakban a lövétei 
gyökerekkel rendelkező Mihály János tör-
ténész, a Székely Címer-, Pecsét- és Zász-

lótörténeti Munkacsoport koordinátora 
ismertetője olvasható.

Székely történelmi 
zászlók Lövétén

Mihály János a sajtónak mutatja be a történelmi zászlósort 
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