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TANULMÁNYOK

A m. kir. Veszprém-jutasi Honvéd  
Altisztképző és Nevelő Intézet zászlaja1

RAINER PÁL

„Sok	szenvedés	után	jobb	jövőt	remélve.”

Veszprém és a m. kir. Honvédség egykori büszkesége a Jutasi Honvéd Altiszt-
képző és Nevelő Intézet 1924-től 1944-ig működött az akkor még kezdetben nem a 
városhoz tartozó, ám városközeli Jutas pusztán.2 Az intézet a II. világháború végén, 
a hadiesemények következtében 1944 decemberében, személyi állományával és fel-
szerelésével együtt kitelepült a Német Birodalomba.3 Itteni kálváriájuk (és egyben 
az intézet két évtizedes története is) 1945. április 23-án Gutenecknél ért véget, ahol 
amerikai hadifogságba estek. Felszerelésüket az amerikaiak hatalmas máglyán éget-
ték el.4 Talán itt és ekkor pusztulhatott el az intézet zászlaja is, már ha egyáltalában 
eljutott idáig. Bár nem túl valószínű, de végső soron az sem zárható ki, hogy esetleg 
még napjainkban is egy, a fegyverletételnél jelen volt szemfüles amerikai katona le-
származottjának otthonát díszíti valahol az Amerikai Egyesült Államokban. Tanulmá-
nyomban az intézet zászlajának történetét szeretném felvázolni.

A zászló adományozása, felszentelése minden korszakban és minden hadsereg-
ben kiemelt jelentőségű esemény az adott alakulat vagy intézet történetében, hiszen 
a csapatzászló a katonai becsület jelképe. Nem volt ez másként Veszprémben, illetve 
Jutason sem.

1 Jelen tanulmány kibővített változata a Gödöllői Városi Múzeum Nagy Sándor konferenciáján, 
2019. nov. 22-én elhangzott előadásom a Jutasi Altisztképző Intézet zászlajára vonatkozó részé-
nek (Nagy Sándor megvalósult zászlótervei Veszprémben). A zászlóterv megvalósulását említi: 
ŐRINÉ NAGY 2019. 11–12, színes ábrával.

2 Az intézet történetéről: FÖLDESI 2010.
3 FÖLDESI 2010. 110. (v. Tóth Imre ezredes iskolaparancsnok leírása), 120. (Koppányi Sebestyén 

főhadnagy leírása), 134. (v. Káplán György főhadnagy leírása).
4 FÖLDESI 2010. 112. (v. Tóth Imre ezredes iskolaparancsnok leírása), 137–138. (v. Káplán 

György főhadnagy leírása).
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Az ekkor már csaknem két esztendeje működő intézet zászlaját, Veszprém város 
adományát, 1926. augusztus 8-án szentelték fel a kormányzó és számos más országos 
és helyi katonai, egyházi és civil notabilitás jelenlétében.5 A zászló készítéséről feb-
ruár 21-én,6 a zászlószentelésről először augusztus 8-án adott rövid hírt a veszprémi 
sajtó,7 majd augusztus 15-én8 hosszadalmasan és részletesen is beszámoltak az ese-
ményről, amelyről némi késéssel a korabeli filmhíradó is megemlékezett.9 

A zászlószentelés és a kapcsolódó ünnepségek a sajtó és a fényképek alapján az 
alábbiak szerint rekonstruálhatóak.

A jutasi tábort a je-
les napon – amely va-
sárnapra esett – hajnali 
5 órakor zenés ébresztő 
keltette fel. Megtörtén-
tek az utolsó simítások. 
Elsőként Habsburg-Lot-
haringiai József kir. 
herceg, tábornagy,10 az 
I. világháború legen-
dás hadvezére érkezett 
meg (feleségével11 és 
fiával, József Ferenc 
kir. herceg, huszárszá-
zadossal,12 valamint fe-
leségével13), akiket az 
intézet bejáratánál fo-

5  FÖLDESI 2010. 56–61. old. leírása, 56., 61., 173–175., 185. old. ábrái.
6 Veszprémvármegye, 1926. febr. 21. 3.
7 Veszprémi Hírlap, 1926. aug. 08. A jutasi altisztképző intézet zászlószentelése. 3. 
8 Veszprémi Hírlap, 1926. aug. 15. Veszprém város ünnepe. A jutasi m. kir. Honvéd Altisztképző 

Iskola zászlószentelése. A MOVE országos sportünnepélye. 1–3. 
9 Magyar Híradó 140. 1926. október. A m. kir. Jutasi Honvéd Altisztképző- és Nevelőintézet zász-

lószentelési ünnepélye. 
10 Habsburg-Lotharingiai József (Alcsút, Fehér vm., 1872. aug. 9. – Rain bei Straubing, Bajorország, 

1962. júl. 6.) főherceg, m. kir. herceg, hivatásos katonatiszt, 1918-tól osztrák–magyar, majd magyar 
tábornagy, az I. világháború hazánkban egyik legnépszerűbb hadvezére. HOFMANN–HUBKA 
1943. 39–42. arcképpel; HAMANN 1988. 191–192. arcképpel; SZÍJJ–RAVASZ 2000. 318–319.

11 Wittelsbach Auguszta (München, 1875. ápr. 28. – Regensburg, 1964. jún. 25.) 1893-óta volt 
József kir. herceg felesége. HAMANN 1988. 58. fotóval.

12 Habsburg-Lotharingiai József Ferenc (Brünn, 1895. márc. 28. – Carcarelos, Portugália, 1957. 
szept. 25.) főherceg, kir. herceg, huszárszázados. HAMANN 1988. 193. 

13 Anna szász kir. hercegnő (Lindau, 1903. máj. 4. – München, 1976. febr. 8.) 1924-óta volt József 

József	kir.	herceg,	tábornagy	szárnysegédeivel	megérkezik	
az	altisztképző	intézetbe.	Forrás:	LDM–TFGy	69.3639.
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gadott annak parancsnoka, vitéz Vajtafy (Vasek) Ottó alezredes.14 (A megmaradt 
felvételeken csak József főherceg érkezése és jelenléte követhető nyomon. Elkép-
zelhető, hogy fia és menye végül nem vettek részt az ünnepségen. – R. P.) 

Az ünnepségen jelen voltak: Magyar Károly, Veszprém vármegye főispánja,15 
Komjáthy László, Veszprém város polgármestere,16 Keczer Imre alispán helyettes, 
Kránitz Kálmán nagyprépost, felszentelt püspök,17 Szentes Anzelm zirci ciszterci 
perjel,18 Strausz Antal veszprémi kanonok plébános,19 Csajághy Károly kúriai bíró,20 
Horváth Károly miniszteri tanácsos, Czövek Imre tanácsos, Hanitz Gáspár műszaki 
tanácsos, dr. Horváth Béla,21 Bokrossy Jenő,22 Rosos Károly,23 Szigethy Ferenc városi 

Ferenc kir. herceg felesége.
14 Vajtafy (1925-ig Vasek) Ottó (Budapest, 1882. okt. 11. – Budapest, 1967. febr. 15.) hivatásos 

katonatiszt, ezredes. 1924–1926 között a Jutasi honvéd Altisztképző Intézet első parancsnoka. 
Életrajza: FÖLDESI 2010. 78–79. arcképpel.

15 Magyar Károly (Kamond, Veszprém vm., 1869. júl. 24. – Szombathely, 1931. máj. 21.) ügy-
véd, gazdász, 1922–1926 között Veszprém vármegye főispánja. 1927-től felsőházi tag. Életrajza: 
HAHN–ZSADÁNYI 1929. arcképpel, VARGA 2014. 658.

16 Komjáthy László (Veszprém, 1876. szept. 2. – Veszprém, 1930. aug. 30.) ügyvéd, 1911–1929 
között (kivéve a Tanácsköztársaság idejét, amikor eltávolították tisztségéből) Veszprém város 
polgármestere. Életrajza, működése: HAHN–ZSADÁNYI 1929. arcképpel; HOGYA 1998.; 
CSISZÁR 2014.; FÖLDESI 2014.; MIHÁLYFI–RUPERT 2017. 72–73.

17 Kránitz Kálmán (Zalaapáti, Zala vm., 1841. júl. 1. – Veszprém, 1935. júl. 12.) r. k. pap, 1907-től 
cymei címzetes püspök, 1922–1935 között veszprémi nagyprépost, általános püspöki helynök. 
Életrajza: HAHN–ZSADÁNYI 1929. arcképpel; PFEIFFER 1987. 146–147.

18 Szentes (1890-ig Svetics) Anzelm (Szentgrót, Zala vm., 1857. ápr. 7. – Zirc, 1933. dec. 30.) cisz-
terci szerzetes. 1873-ban lépett be a rendbe. 1880-ban szentelték pappá. 1911-től zirci plébános. 
1912–1931 között zirci prior. Életrajza: Magyar Katolikus Lexikon 2007. 12:959.

19 Strausz Antal (Nagylengyel, Zala vm., 1872. ápr. 2. – u. ott, 1935. júl. 5.) r. k. pap, 1923–1930 
között veszprémi kanonok plébános. Életrajza: PFEIFFER 197., 200.

20 Csajághy Károly (Csajág, Veszprém vm., 1873. nov. 13. – Veszprém, 1961. szept. 6.) bíró, 1922-
től a veszprémi kir. törvényszék elnöke. A Veszprémi Dalegyesület elnöke. Életrajza: HAHN–
ZSADÁNYI 1929.; VARGA 2009. 117.

21  Horváth Béla (Zirc, Veszprém vm., 1878. jún. 16. – Veszprém, 1945. okt. 25.) ügyvéd, 1911–1920 
között Veszprém város főjegyzője és helyettes polgármestere, 1920-tól városi tiszti főügyész. Élet-
rajza: HAHN–ZSADÁNYI 1929. arcképpel. Sírja az Alsóvárosi temetőben található.

22 Bokrossy Jenő (Veszprém, 1882 – Veszprém, 1968) mérnök, t. mérnök hadnagy, 1917-től Veszp-
rém város műszaki tanácsnoka. Később a városi mérnöki hivatal vezetője. Városrendezői tevé-
kenysége máig is meghatározó Veszprémben. Sírja az Alsóvárosi temetőben található. HAHN–
ZSADÁNYI 1929.; JÁKÓY 2010. 40., 43–45. fényképekkel; NAGYNÉ–SZABÓNÉ 2014. 18. 
(a vonatkozó részt Jákóy Bernadett írta).

23 Rosos Károly (Zirc, Veszprém vm., 1874. márc. 4. – Szentkirályszabadja, Veszprém m., 1951. 
aug. 1.) jogász, 1922-től Veszprém város közigazgatási tanácsnoka, 1927-től a városbírói hivatal 
vezetője. 1935–1941 között Veszprém város polgármestere. HAHN–ZSADÁNYI 1929. arckép-
pel; VARGA 2009. arcképpel.
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tanácsosok, dr. Totth Béla vármegyei tiszti főügyész,24 dr. Kiss Ernő kir. ügyész, Witz 
Béla, a cserkész szövetség országos elnöke,25 dr. Pusch Ödön veszprémi kegyesrendi 
(piarista) főgimnáziumi igazgató.26

A katonai és polgári hatóságok képviselői a jutasi MÁV állomáson várták a kor-
mányzót, testőrségét27 és kíséretét hozó Turán vonatot, amely délelőtt 10 óra után 
futott be. A kormányzó a tömeg éljenzése közepette szállt ki a vagonból, majd ellépett 
a Kozderka László százados28 vezényelte díszszázad előtt. (A díszszázad valószínűleg 
a Veszprém helyőrségét alkotó 4/III. gyalogzászlóalj állományából került ki.)

Ezután Magyar Károly főispán és Komjáthy László polgármester29 üdvözölték rö-
videbb beszéddel a kormányzót, aki szintén röviden válaszolt:

– „Mikor	egy	évvel	ezelőtt	itt	voltam,	a	múzeumot	avattuk	fel.30	A	vármegye	és	Veszp-
rém	város	közönsége	ekkor	a	múltnak	hódolt.	A	mai	nap	ünnepe	a	jövőnek,	az	új	magyar	
nemzedéknek	szól.	Mindkét	eset,	ami	 idehozott,	azt	bizonyítja,	hogy	a	vármegye	és	a	
város	közönsége	ifjúságunk	törekvéseit	dícséretméltó	(sic!)	szeretettel	támogatja.	Ezt,	és	
ezt	a	kedves	fogadtatást	szívből	köszönöm.” (A megmarat fényképek szerint – a sajtó-
hírtől eltérően – Komjáthy polgármester nem a vasútállomáson, hanem a jutasi táborban 
mondott beszédet a kormányzó előtt. Esetleg elképzelhető, hogy már a vasútállomáson 
is üdvözölte őt, de erről nincsenek fényképek.) A beszédek után Erdős Ilike nyújtott át 

24 Totth Béla (Hegyesd, Zala vm., 1883 – ?) ügyvéd, 1925-től Veszprém vm. tiszti főügyésze. Élet-
rajza: HAHN–ZSADÁNYI 1929.

25  Witz Béla (Zsablya, Bács-Bodrog vm., 1889. febr. 28. – Esztergom, 1962. jún. 23.) r. k. pap, 
kanonok, 1922–1930 között a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke.

26  Pogor (1934?-ig Pusch) Ödön (Budapest, 1887. febr. 24. – u. o. 1950. okt. 18.) piarista szerzetes. 
1903-ban lépett be a rendbe. 1910-ben szentelték pappá. 1920–1928 között a veszprémi piarista 
gimnázium igazgatója. LÉH–KOLTAI 1998. 302.

27  A fényképek tanúsága szerint a kormányzót kísérő testőrséget 1920–1927 közötti parancsnoka 
görgői és toporczi Görgey György (Kassa, 1882. jan. 10. – Budapest, 1958. márc. 12.) hivatá-
sos katonatiszt, 1935-től tábornok vezényelte. Életrajza: BANGHA 1990. 273–274. arcképpel. 
A fényképeken megfigyelhető, hogy a testőr legénység az 1895M Mannlicher puska mellett még 
ismétlőpisztolyt is viselt. Ez később elmaradt a felszerelésükből.

28  Kozderka László (Nyitradivék, Nyitra vm., 1890. dec. 13. – Veszprém, 1960. ápr. 11.) hivatásos 
katonatiszt, ezredes. 1909-ben avatták fel zászlóssá a budapesti cs. és kir. Gyalogsági Hadapró-
diskolában. 1913. okt. 30-tól hadnagy a cs. és kir. 86. (szabadkai) gyalogezrednél. 1915-ben már 
főhadnagy ugyanott. 1942-ben ezredes, a m. kir. 17. (nagykanizsai) honvéd gyalogezred parancs-
noka az orosz fronton. 1942. nov. 1-jén helyezték nyugállományba. Komjáthy László veszpré-
mi polgármester vője (Erzsébet leánya férje). Hagyatéka az LDM-TGY-ben ltsz. 2015.184.4.–
2015.184. 20. Közös sírban Komjáthy Lászlóval az Alsóvárosi temetőben.

29  Az ekkor készült fényképek alapján Komjáthy már inkább a zászlószentelés helyszínén, a jutasi 
táborban beszélhetett, bár az is elképzelhető, hogy mindkét helyszínen. A vasútállomáson készült 
felvételt nem ismerek.

30  A Veszprémvármegyei Múzeum új épületét 1925. május 24-én avatta fel a kormányzó. A Veszp-
rémvármegyei Múzeum Megnyitása. Veszprémi Hírlap, 1925. máj. 31. 1–2.
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pompás virágcsokrot a kormányzónénak. Innét a vendégek a közeli altisztképző intézet 
kapujához hajtattak. Itt a katonai nevelésügyek vezetője és az intézet parancsnoka fo-
gadta a kormányzói párt. A kormányzó megszemlélte a kivonult csapatokat. (A csapatok 
díszöltözetet viseltek. A rendben és sorban álló növendékek csertölgy levéllel díszített 
rohamsisakot, a gyalogosok pantallóval, a huszárok és tüzérek csizmával. Tisztjeik az 
1924 M (meglehetősen anakronisztikus és túlzottan színpadias és ezért közutálatnak 
örvendő, Lohengrin-sisaknak csúfolt) alumínium dísz sisakot,31 fém bogláros 1924M 
díszövet32 és csizmát. A kormányzó környezetében volt tisztek rendben és soron kívüli 
díszben: darutollas Bocskai-sapkával, rendjeleikkel és kitüntetéseikkel, vállszíjas bőr 
derékszíjjal, karddal, pantallóban, félcipőben jelentek meg. Csak József kir. herceg, tá-
bornagy viselte bőr derékszíj helyett az 1924M díszövet.) A Főméltóságos asszonynak 
az intézet nevében két növendék virágcsokrot nyújtott át. 

Miután a magas vendégek elhelyezkedtek a díszsátorban, megszólalt a volt m. kir. 
31. veszprémi honvéd gyalogezred ezüst díszkürtje, és kezdetét vette az ünnepség.33 

31  BARCY 1991. 236–237., 239.; TÓTH 2007. 8–9., 48. színes fotón a sisak tábornoki változata (a 
könyvet Baczoni Tamás írta); CS. KOTTRA–KREUTZER–BACZONI–TÖLL 2000.; BACZO-
NI 2012. 66–67. több színes fotóval.

32  BARCY 1991. 236–237., 239.; TÓTH 2007. 9., 48. színes fotó (a könyvet Baczoni Tamás írta).
33 Veszprém város a kostanjevicai ütközetben (X. isonzói csata) 1917. máj. 23–25. között tanúsított 

helytállásáért (48 óra alatt 17 ellenséges rohamot vertek vissza) a csata első évfordulóján egy-
egy ezüst díszkürtöt ajándékozott a város két háziezredének (m. kir. 31. honvéd gyalogezred, m. 

Vajtafy	Ottó	alezredes,	az	altisztképző	intézet	parancsnoka	fogadja	a	kormányzót	 
az	intézet	bejáratánál.	Forrás:	LDM–TFGy	69.3640.
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A szentmisét Rott Nándor 
veszprémi püspök celebrál-
ta.34 A mise alatt a Veszprémi 
Dalegyesület és a kegyesrendi 
gimnázium énekkara templo-
mi énekeket és a Himnuszt 
adták elő. A dísztüzet az inté-
zet tüzér növendékei adták. 

A mise végeztével Komjá-
thy polgármester felajánlotta 
a kormányzónak a Veszprém 
város képviselőtestülete ál-
tal az intézetnek ajándéko-
zott zászlót. „Ezen	 tényével 
– hangsúlyozta – kifejezésre	
akarja juttatni azt a jó vi-
szonyt,	mely	a	polgárságot	a	
katonasággal	 összefűzi,	 de	 a	
tény	 egyszersmind	 a	 mélysé-
ges	hála	jele	akar	lenni,	hogy	
e	 katonai	 intézmény	 a	 város	
területén	létesült.”

Miután a kormányzó elfo-
gadta a felajánlást, az oltár-
hoz vitt zászlót a zászlóanya 
tisztségét betöltő Purgly Mag-
dolna, a kormányzó felesége, 
nemzetiszínű szalaggal öve-
zett koszorúval díszítette fel, 
a megyéspüspök pedig fel-
szentelte azt. 

kir. 7. honvéd tábori ágyús ezred). A 31-esek díszkürtjét az 1. világháború után 1921. jún. 28-ig 
a 4/III. gyalogzászlóalj parancsnoksága, 1921. jún. 28-tól 1932. febr. 16-ig a Veszprémvárme-
gyei Múzeum, 1932. febr. 6-tól a 4/III. gyalogzászlóalj parancsnokság (illetve az ezredmúzeum) 
őrizte. 1945-ben nyoma veszett, feltehetően elpusztult. HERCZEGH 1936. 272., 312.; RAINER 
2017. 75–84.

34 Rott Nándor (Bodenstadt, Morvaország, 1869. dec. 23. – Veszprém, 1939.márc. 3.) r. k. pap, 
1917–1939 között veszprémi püspök. Életrajza: HAHN–ZSADÁNYI 1929. arcképpel; 
PFEIFFER J. 1987. 47–50.

Horthy	Miklós	kormányzó	és	környezete:	jobb	oldalán	
a	kormányzóné,	vele	szemben	József	kir.	herceg,	annak	

jobb	oldalán	Görgey	György	testőr	ezredes,	
a	testőrség	parancsnoka	az	ünnepség	kezdete	előtt.	

Forrás:	LDM–TFGy	69.3649.

Rott	Nándor	püspök	papi	asszisztenciával	a	tábori	
oltárnál.	A	növendék	díszőrök	fegyverrel	tisztelegnek.	

Forrás:	LDM–TFGy	69.3644.
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Következett a zászlószegek beverése az előírt sorrendben és számban. A me-
gyéspüspök az Isten dicsőségére 3 szeget vert be. A katolikus tábori püspökség 
képviseletében árvai Nagy Bálint r. k. tábori esperes,35 a protestáns tábori püspök-
ség képviseletében bátorkeszi Kiss Sándor ref. tábori lelkész,36 a kormányzó, a kor-

35 Árvay Nagy Bálint hivatásos tábori lelkész, tábori esperes (alezredes), pápai prelátus. 1920-ban 
a tábori püspökség állományában szolgált százados lelkészként. 1926-ig a 2. (székesfehérvári) 
vegyesdandár vezető lelkésze. Zadravecz István r. k. tábori püspök lemondása után és Révész 
István r. k. tábori püspök kinevezése előtt, 1926–1928 között a r. k. katonalelkészi hivatal (VKM 
I. B osztály) vezetője. BOROVI 1992. 145., 205., 279.

36 Vitéz nemes bátorkeszi Kiss Sándor (Szentkirályszabadja, Veszprém vm., 1890. dec. 1. – ?) ref. 
lelkész, hivatásos tábori lelkész, 1942. szept. 30-óta m. kir. tábori főesperes (ezredes). Az 1. világ-
háborúban a m. kir. 3. (debreceni) honvéd gyalogezred zászlósaként kitüntették az Arany- és az 
1. oszt. Ezüst Vitézségi Éremmel. 1923-ig Veszprémben volt hitoktató lelkész. 1924-ben vitézzé 
avatták. 1924–1926 között Köveskálon lelkész. 1926-tól a Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképző és 
Nevelő Intézet tábori lelkésze. 1939–1944 között a Ludovika Akadémia lelkésze. 1942. dec. 5-én 
kitüntették a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével. 1944. nov. 1-től – miután Soltész Elemér prot. 
tábori püspök a Szálasi-puccs után beteget jelentett – a Kőszegre települt prot. tábori püspökség iro-
daigazgatója volt püspökhelyettesként. 1946. jún. 16-án még a prot. tábori püspökség állományá-
ban szolgált.  1947 decemberében még felszentelte a budapesti őrzászlóalj csapatzászlaját Dinnyés 
Lajos jelenlétében. A honvédelmi miniszter 1949. február 1-gyel nyugállományba helyezte. Vitézek 
albuma 1939. 256.; RAINER 1944. 363. Nr. 75., 368.; BOROVI 1992. 217. (arcképe), 218., 238., 
296.; RADA 1998. 378 (alsó kép), 441., 522., 524., 528., 534., 642.; S. LACKOVITS 2001. 192. 
Magyar	Nemzet, 1947. aug. 15. 1. Honvédségi	Közlöny 1948. dec. 6. 547.

A	kormányzóné	felkötözi	zászlószalagját	a	zászlóra.	A	díszsátor	előtt	testőrök	
állnak	őrségben.	Forrás:	LDM–TFGy	69.3654.
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mányzóné zászlóanya („Hazádnak	rendületlenül…” jelmondattal), József kir. herceg, 
tábornagy („Magyarország	feltámadásáért!” jelmondattal), majd következtek a töb-
biek, köztük Vajtafy alezredes, iskolaparancsnok, Görgey György ezredes, testőrpa-
rancsnok és Komjáthy László polgármester is. 

A zászlószegek beverői beírták a nevüket az ezen alkalomra készített díszalbumba. 
A szegbeverés alatt a két dalárda alkalmi énekekkel gyönyörködtette a hallgatósá-
got. Sikert aratott Nováky József honvéd huszárfőhadnagy „Lobogj	magasan	hófehér	
zászló!” című alkalmi ódája, amelyet Keller Lajos főgimnáziumi tanár zenésített meg, 
s a gimnázium énekkara énekelte.

A szegbeverés után árvai Nagy Bálint tábori esperes és bátorkeszi Kiss Sándor 
tábori lelkész mondtak beszédet,37 majd a kormányzó rövid beszéd mellett (méltatva 
annak jelentőségét) átadta a zászlót az altisztképző intézetnek. 

A zászlóátadás után következett a negyedéves növendékek eskütétele levett ro-
hamsisakkal, esküre emelt kézzel, miközben a tisztek kirántott karddal álltak. Vajtafy 

37  Érdekes kérdés, hogy vajon hogyan viszonyulhatott a Szűz Máriás zászlóhoz bátorkeszi Kiss 
Sándor ref. tábori lelkész? 1920-ban pl. Zadravecz István apostoli tábori helynök, c. püspök vá-
lasztott jelmondata (Pro regno Mariano = Mária országáért) és címere (Magyarok Nagyasszonya) 
többszörös támadási felületet és feszültséget okozott a katolikus és protestáns katonalelkészek 
között. BOROVI 1992. 144., 150–151.

Komjáthy	László	polgármester	beveri	a	zászlószeget	a	zászlóba.	
A	zászlótartó	és	a	polgármester	között	–	háttérben	–	Vajtafy	Ottó	alezredes	áll.	

Forrás:	LDM–TFGy	69.3678.
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A	zászlóavatáson	közreműködő	tábori	lelkészek:	balra	Nagy	Bálint	r.	k.	tábori	esperes,	
jobbra	a	beszédjét	tartó	Kiss	Sándor	ref.	tábori	lelkész.	A	zászló	mellett	(csizmában)	
Vajtafy	Ottó	alezredes,	iskolaparancsnok.	A	zászló	másik	oldalán	álló	főhadnagy	

szabálytalanul	pantallót	visel	cipővel,	csizmanadrág	és	csizma	helyett.	
Forrás:	LDM–TFGy	69.3650.

Horthy	Miklós	kormányzó	méltatja	a	zászló	jelentőségét.	
Forrás:	LDM–TFGy	69.3652.
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alezredes iskolaparancsnok rövid beszédben figyelmeztette a végzős hallgatókat köte-
lességeikre. Ezután a kormányzó megszemlélte a megyei vitézeket. Utána a növendé-
kek alakulatai és a vármegyei vitézek (utóbbiak Érdy Kálmán ezredes, megyei vitézi 
székkapitány vezetésével) díszmenetben vonultak el a kormányzó és kísérete előtt. 

Az ünnepséget a növendékek fegyelmezett és rendkívül impozáns katonai és sport 
bemutatója (szabadgyakorlatok, lovas mutatványok, tüzér, kerékpáros, rádió, hajtó, 
hídépítő (mindössze 9 perc alatt készült el a hadihíd) gyakorlatok, végezetül a csonka 

A	végzett	növendékek	eskütétele.	Jobbszárnyon	pantallóban,	karabéllyal	a	gyalogosok,	
balszárnyon	csizmában,	karddal	a	huszárok	és	tüzérek.	Forrás:	LDM–TFGy	69.3684.

A	kormányzó	megszemléli	a	vármegyei	vitézeket.	A	vitézek	jobb	szárnyán	egy	csendőr-,	
bal	szárnyán	egy	rendőraltiszt	áll.	Forrás:	LDM–TFGy	69.3688.
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haza feltámadását jelképező élőkép zárta. Az egy órakor kezdődő díszebéden elsőként 
vitéz bulcsi Janky Kocsárd lovassági tábornok, a m. kir. Honvédség főparancsnoka38 
köszöntötte fel a kormányzót.

A délután folyamán a vendégek Veszprémbe mentek, ahol a MOVE39 sportün-
nepélyén vettek részt. (A sajtó ennek lefolyásáról is tudósított, de ez nem tartozván 
tárgyunkhoz, mellőzzük.)

Az újságírók meglehetősen részletesen számoltak be az eseményekről, viszont 
sehol nem említették meg, hogy a zászlót Nagy Sándor festő és iparművész40 (Né-
metbánya, Veszprém vm. 1868. május 18. – Gödöllő, 1950. március 14.), a gödöllői 
művésztelep41 jelese tervezte. Ez csak a közelmúltban derült ki, amikor Őriné Nagy 

38 Janky Kocsárd, bulcsi (Déva, 1868. febr. 11. – Debrecen, 1954. okt. 20.) hivatásos katonatiszt, 
lovassági tábornok, 1925–1930 között a m. kir. Honvédség főparancsnoka. HOFMANN–HUB-
KA 1943. 156–158.; SHVOY 1983. 11., 61– 62., 68–69., 71., 74., 76., 79., 81–82., 84–87., 89., 
92., 94–96., 98., 100–105., 107–108., 121., 128., 288., 339–340.

39 MOVE = Magyar Országos Véderő Egyesület. 1918. nov. 15-én a világháború frontjairól hazaté-
rő hivatásos és tartalékos tisztek által alapított irredenta, fajvédő, félkatonai szervezet. 1919. febr. 
22-én a kormány működésüket betiltotta. Ezután illegálisan működtek, majd a kommün bukása 
után betiltásukat hatálytalanították. 1920-tól katonai érdekvédelmi szervezetként tevékenyked-
tek 1944-ig. Az egyedüli szervezet volt, amelyet a német megszállás (1944. márc. 19.) után sem 
számoltak fel. SZÍJJ–RAVASZ 2000. 478.

40 Nagy Sándor életéről, tevékenységéről: RÉVAI 1916. 14: 184., 1935. 21: 618.; ZÁDOR–GENT-
HON 1967. 3: 422.; RUZSA 1974.; R. GELLÉR 1978.; ARADI–NÉMETH 1981. a névmutató-
ban megjelölt oldalakon; V. FODOR 1994. 17–25.; GÉCZI–GOPCSA 1999. stb.

41 A gödöllői művésztelepről: GELLÉR–KESERŰ 1987.; GELLÉR–G. MERVA–ŐRINÉ NAGY 
2003.

Az	ünnepséget	záró,	Magyarország	feltámadását	jelképező	irredenta	élőkép.	
Forrás:		LDM–TFGy	69.3692.
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Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze megküldte Nagy Sándor egy 
olyan zászlótervének a rajzát a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba, amelyen, a zász-
lólapon lévő Patrona Hungariae alak hátterében a veszprémi Vár ábrázolása is látszik, 
gondolván, hogy mi esetleg pontosan tudjuk, milyen zászló lehet ez.42 

Sipos Anna művészettörténész kollégám hozzám fordult segítségért. Bár elsőre 
nekem sem sikerült az azonosítás, de miután Gödöllőn előkerült Komjáthy László 
veszprémi polgármester a zászló ügyében Nagy Sándorhoz írt levele (1926. febr. 
28.),43 amelyben az „altiszti zászlót” említette, egyértelművé vált, hogy a Jutasi Hon-
véd Altisztképző zászlajáról van szó.

A zászló feltételezhető mérete kb. 140×160 cm lehetett, mindkét oldala fehér színű 
volt, szabad oldalait vörös és zöld farkasfogak szegélyezték. A két hosszoldalt 8–8, 
a szabad rövid oldalt 7 db. Bal oldalán Magyarország Védasszonya állt a holdsarlón, 
glóriás fején a magyar Szent Koronával, jobbjában kettős keresztes ország almával, 
baljában a kis Jézussal. Hosszú, kibontott haja derékon alul leért, alakjából fény su-

gárzott a lábai mögött hátul, K-felől látszó 
veszprémi Várra.44 Szűz Mária alakja alatt 
volt olvasható a zászló jelmondata: „SOK 
SZENVEDÉS UTÁN JOBB JÖVŐT RE-
MÉLVE”. A zászló jobb oldalán egyenes 
állású, csücsköstalpú pajzsban Magyaror-
szág Szent Koronás színes kiscímere volt 
látható. Bár csak a Madonnás oldal terv-
rajzát ismerjük, de a Szent Koronából su-
gárzó fénysugarak erősen emlékeztetnek a 
Szent Szűzből áradó fénysugarakra, így fel-
tételezhető, hogy a címeres oldalt is Nagy 
Sándor tervezhette. A Madonnás oldal terv-
rajza nem a teljes zászlólapot, hanem csak 
Mária alakját tartalmazza, a zászló szélén 
található farkasfogak nem kerültek ábrá-
zolásra. Ezért állhatott elő az a sajátos és 
némileg suta helyzet, hogy a szűz glóriája 

42 Mindkét veszprémi zászlótervrajz közlésének engedélyezését a Gödöllői Városi múzeum mun-
katársainak, Kerényiné Bakonyi Eszter igazgatónak és Őriné Nagy Cecília művészettörténésznek 
köszönöm.

43 A levelet említi: ŐRINÉ NAGY C. 2007. 40. 
44 A Várbeli székesegyház természetesen már az 1907–1910-es Aigner Sándor-féle átépítés utáni 

külsejét mutatta. A székesegyház átépítéséről: KARLINSZKY–VARGA 2010.; KARLINSZKY–
VARGA 2011.

A m. kir. Veszprém-Jutasi honvéd 
Altisztképző	és	Nevelő	Intézet	

zászlajának	magyar	címeres	oldala.	
Jól	látszanak	a	zászlószalagok	is.	
Forrás:	LDM–TFGy	69.3635.
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felül vízszintesen lecsapott (nyilván itt már a farkasfogakkal számolhatott a művész). 
A zászlóhoz – fényképek tanúsága alapján – legalább két zászlószalag tartozott. Egy 
nemzeti színű,45 az egyik ág fehér sávjában „Hazádnak	rendületlenül…”, a másik ág 
fehér sávjában „Horthy	Miklósné” felirattal (a kormányzóné adománya) és egy fe-
hér, Veszprém város színes címerével46 (Komjáthy László polgármester adománya).47 
A zászlószentelés fotóiból fényképalbumot állítottak össze, 63 db felvétellel. Ennek 
egyik példányát a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum őrzi.48 

A fényképek a katonák mellett az ünnepség civil résztvevőit is megörökítették, ám 
Nagy Sándort sehol nem látjuk közöttük. Valószínűleg nem vett részt a zászlószente-
lésen. Művészekre jellemző módon, vélhetőleg nem érezte volna jól magát a számára 
idegen környezetben. 

Ezek után próbáljuk meg elhelyezni, beilleszteni a zászlót a korszak hazai katonai 
zászlói közé.

45 1938 után nemzetiszínű zászlószalagot csak az államfő adományozhatott. CS. KOTTRA 2012. 94.
46 Veszprém város címeréről: FÖLDESI 2015. 1938 után a zászlószalagokon nem szerepelhetett 

az adományozó címere. Kivételt képezett 1942-től az ú. n. Kormányzói zászlószalag, amelynek 
egyik ágát a „Hazáért	Mindhalálig” felirat és Magyarország kiscímere, másik ágát „Vitéz	nagy-
bányai	Horthy	Miklós” felirat és a kormányzó családi címere ékesítette. Ezt a harctéren kitűnt 
alakulatok kaphatták meg. CS. KOTTRA 2012. 94.

47 FÖLDESI F. 2010. 56–60., 173., 175. több az eseménykor készült fotóval, valamint a kötet borí-
tóján a zászló Szűz Máriás oldalának fényképével.

48 A m. kir. Jutasi Altisztképző és Nevelőintézetnek 1926. VIII. 8-án megtartott zászlószentelési ün-
nepélye. Az album mérete: 25×35,7 cm. LDM–TFGy 69.3635–69.3698. (Szerzeményi Napló II. 
(1923–1936) 28. oldal, Veszprém város 13 565/1926. számú letétje, 1926. okt. 12.). Az albumban 
a fényképek sorrendje nem mindig követi az ünnepség időrendjét!

A	zászlószentelési	ünnep	civil	résztvevői	a	szentmise	alatt.	
Forrás:	LDM–TFGy	69.3645.
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Az 1919-es tanácsköztársasági időszak lezárultával – amikor természetesen a zász-
lókon sem lehetett nemzeti jelképeket használni – a Nemzeti Hadsereg (1922 január-
jától újra m. kir. Honvédség) zászlóhasználatát sajátos kettősség jellemezte. Az ország 
katasztrofális anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy a hadsereg alakulatait és inté-
zeteit új zászlókkal lássák el. Ezért részben az 1918 előtti honvédség 1869 M csapatz-
ászlóit49 használták továbbra is. Jóllehet ezek a zászlók Magyarország középcímerét 
(tehát a társországok címereit is, viszont még Fiume címere nélkül) és I. Ferenc József 
király névbetűjét hordozták, amely ábrázolások már nem feleltek meg az új hatalmi, 
politikai állapotoknak. Ráadásul a zászlók többsége a több évtizedes használattól már 
meglehetősen megviselt, elrongyolódott állapotban volt. Másrészt lehetővé tették azt 
is, hogy az egyes csapatok helyőrségéül szolgáló települések, illetve azoknak lakói 
zászlókat adományozhassanak az alakulatoknak. (Természetesen ilyenkor az adomá-
nyozók viselték a zászlókészítés és adományozás összes költségeit).50

A fővezérség 1919-es határozata alapján a közönség által felajánlott zászlók 
nagysága a volt hadseregnél használatoshoz hasonló.51 A zászló alapja fehér selyem, 
szegélyét 10 cm széles sávban piros-fehér-zöld, egymásmellé „háromszög alakban 
kidolgozott csíkok” (a csíkokat utóbb pártázatra javították) alkotják. „A	zászló	egyik	
oldalán	Szűz	Mária	képével	és	a	szokásos	jelmondattal	díszítendő,	a	másik	oldalon	
mindaddig	míg az	államforma	mellett	a	nemzet	gyűlés	nem	döntött	üresen	hagyandó.” 

49 Az 1869 M csapatzászlóról: BERKÓ 1928. 27–28. a kötet borítóján zászlótartó őrmester szí-
nes ábrájával; KEREKES 1971. 116–120., 14. ábra; CS. KOTTRA–KREUTZER–BACZONI–
TÖLL 2000.; SÁGVÁRI 2010. 98–103. több fekete-fehér és színes ábrával.

50 CS. KOTTRA 2003.
51 A m. kir. Honvédség 1869 M csapatzászlójának mérete 1,32×1,55 m volt. CS. KOTTRA 2003. 211.

A	zászlószentelési	ünnep	többségében	civil	résztvevői.	Forrás:	LDM–TFGy	69.3646.
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A zászlórúd hossza 2,90 m, átmérője 3,5 cm volt. A zászlócsúcs alakját és nagyságát, 
továbbá a zászlószalagok méretét és az azokon szereplő jelmondatok megválasztását 
a közönség tetszésére bízták. (A rendelet azon kitétele, amely a zászlókon szokásos 
jelmondatokról szólt, már a téma feldolgozójának, Cs. Kottra Györgyi muzeológus-
nak is szemet szúrt, hiszen a XIX. századtól kezdve sem a cs. (és) kir., sem a m. kir. 
honvéd hadizászlókon semmiféle felirat, jelmondat nem szerepelt, ezeknek a helye 
ugyanis hagyományosan a zászlószalagokon volt.)52

Miután az adományozható zászlók külalakját a fenti határozat csak főbb vona-
lakban rögzítette, természetesen az adományozásra került zászlók eléggé tarka képet 
mutattak. Egyes zászlók teljesen eltértek az irányelvektől. Ilyen volt pl. a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének szegedi csoportja adományozta Szegedi (későbbi 
9.) honvéd gyalogezred 1920-ban készült zászlaja. Ezen fecskefarkú(!) brokát zászló 
előlapján babér és tölgy koszorúban „MAGYAR	NEMZETI	HADSEREG” felirat, hát-
lapján hasonló koszorúban „PRO	PATRIA” felirat volt látható.53 A Tolnai gyalogezred 
1921-es fehér színű, lángnyelvekkel díszített zászlaján csak a hátlapon volt ábrázolás: 
Szent István király felajánlja a koronát Szűz Máriának (ez egyben Tolna megye cí-
merképe is volt)54 és „MAGYAROK	NAGYASSZONYA	KÖNYÖRÖGJ	ÉRETTÜNK” 
jelmondat.55

A szabályozásnak többé-kevésbé megfelelő zászlókon egyaránt alkalmazták a kis 
és középcímert. Középcímer volt az 1. budapesti,56 a 2. budapesti (1923),57 a 6.58 a 
10.59 és a 14. egri60 honvéd gyalogezredek zászlain. Kiscímer a ceglédi (1920),61 a 11. 
debreceni (1920),62 a 13. miskolci63 (1920) honvéd gyalogezredek és a m. kir. Test-
őrség64 zászlain. Egyes zászlókon az adott tájegységre jellemző mintakincs is megje-
lent, pl. a 2. honvéd gyalogezred Szolnok város hölgyeitől kapott zászlaján a kalocsai 
hímzés, a 13. honvéd gyalogezred mezőkövesdi járástól kapott zászlaja szélein a 
Mezőkövesd vidéki sakktáblaszerű nemzetiszínű hímzés. A debreceni 11. hajdúezred 

52 CS. KOTTRA 2003. 210–211.
53 CS. KOTTRA 2003. 212.
54 Tolna vm. címeréről: CSÁKY 1995. 50. színes ábrával; HOPPÁL 2001. 126–127. egy fekete-fe-

hér és egy színes ábrával.
55 CS. KOTTRA 2003. 213.
56 CS. KOTTRA 2003. 214., 216. három fotóval.
57  CS. KOTTRA 2003. 214.; REIDER 2012. számos fotóval.
58 CS. KOTTRA 2003. 213.
59 CS. KOTTRA 2003. 213.
60 CS. KOTTRA 2003. 213.
61 CS. KOTTRA 2003. 213.
62 CS. KOTTRA–KREUTZER–BACZONI–TÖLL 2000. a zászló Debrecen város címerével ellá-

tott oldalának színes fotója; CS. KOTTRA 2003. 214–215.
63 CS. KOTTRA 2003. 214–215. a zászló címeres oldalának fotójával.
64 CS. KOTTRA 2003. 214.
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zászlaját Patrona Hungariae alak helyett a református többségű Debrecen város címe-
rével (zászlós Isten báránya, amely lényegében megegyezik a Tiszántúli Református 
Egyházkerület címerével, sőt a Magyarországi Református Egyház 1933-óta használt 
címerével is)65 díszítették.

Mindezek ellenére az adományozott zászlók összességükben nagyjából megfelel-
tek az elvárásoknak és nem lépték túl a jó ízlés határait sem. Ráadásul sikerült eze-
ket megkímélni a korabeli közhangulat divatos (és esetenként „túlhajtott”) irredenta 
jelképeitől is. A zászlókon egyedül a középcímer, mint igénycímer utalt esetenként 
finoman, de egyértelműen a meglévő revíziós törekvésekre.

A zászlók feliratai között pl. a következőket találjuk: „GYŐZELEM	KÍSÉRJE,	
DICSŐSÉG	KOSZORÚZZA” (ceglédi gyalogezred), „KERESZTYÉN	MAGYAR	HA-
ZÁÉRT” (11. honvéd hajdúezred) „MINDENT	A	HAZÁÉRT	–	MEZŐKÖVESD	JÁ-
RÁS	KÖZÖNSÉGE” (13. honvéd gyalogezred), „NAGY	ASSZONYUNK,	HAZÁNK	
REMÉNYE” (14. honvéd gyalogezred). Jól illik ebbe a sorba a Jutasi Altisztképző 
zászlajának „SOK	SZENVEDÉS	UTÁN	JOBB	JÖVŐT	REMÉLVE” jelmondata is. A 
jelmondatot Rhé Gyula régész66 választotta, állítólag eredetileg Kecskeméty Mihály 
veszprémi nagyprépost67 szavai voltak, aki ezekkel a szavakkal kért kegyelmet Veszp-
rém városának a várost (Rákóczi hadainak korábbi megvendégelése miatt) elpusztí-
tani készülő Siegbert Heister császári tábornagytól, a császári vezér péti táborában, 
1704 májusában.68 

Hazai katonai tanintézeteink közül a m. kir. Soproni Honvéd Főreáliskola (1898)69 
és a m. kir. Honvéd Ludovika Akadémia (felszentelve 1901. máj. 8.)70 zászlait ismer-

65 SZABADI 2018. 292. Debrecen és a Magyarországi Református egyház címereinek színes ábrá-
jával.

66 Rhé Gyula (Tiszaeszlár, Szabolcs vm., 1871. nov. 9. – Veszprém, 1936. nov. 16.) 1895-től vasúti 
tiszt, 1921-től felügyelő, 1910–1921 között jutasi MÁV állomásfőnök, régész, 1932–1936 között 
a Veszprémvármegyei Múzeum igazgatója. FETTICH 1963.; PALÁGYI 1991.; KÓPHÁZI 1994. 
37–41.; BODÓ–VIGA 2002. 743–744.; RAINER 2017. 57–60.

67 Kecskeméthy Mihály (Kecskemét, 1646. szept. 29. – Sopron, 1710) r. k. pap, 1696–1710 között 
veszprémi nagyprépost és püspöki helynök. Életrajza: PFEIFFER 1987. 132–133.

68 Veszprémvármegye, 1926. febr. 21. 3. A cikk adatai némileg pontatlanok. Kecskeméthy nagypré-
postot nem a péti táborban, hanem a veszprémi székesegyházban verték össze a császári katonák, 
de nem ölték meg. – Erre a cikkre Földesi Ferenc barátom hívta fel a figyelmemet. Segítségét 
megköszönöm.

69 KEREKES 1971. 121.; SÁGVÁRI 2010. 102–103. A zászló egyes részleteiben eltért az szabvá-
nyos 1869 M zászlóktól. Mérete csak 98×138 cm volt. A középcímer tartalmazta Fiume címerét 
is. Zászlórúdja nem vörösre, hanem fehérre festett volt.

70 BACHO 1930. 633–649. több ábrával; RADA 1998. 117. a felszentelést ábrázoló festmény képe, 
727–784. számos ábrával, kimerítően tárgyalja a zászló (főleg 1945 utáni emigrációbeli) törté-
netét is; SÁGVÁRI 2010. 98. a zászlóavatásról készült festmény fotója,102–103. Ez a zászló is 
eltért némileg a szabványostól. A középcímer itt is tartalmazta Fiume címerét, oldalai nem voltak 
karéjosak, az angyalok nem lebegő, hanem álló helyzetűek voltak.
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jük. Mindkettő fehér színű, vörös-zöld pártázatos szegélyű zászló, Magyarország kö-
zépcímerével, de kivitelük egyes részletekben némileg eltért a szabványostól. A Jutasi 
Altisztképzőnek a tisztképző iskolák azonban legfeljebb csak igen-igen távoli rokonai 
lehettek, hiszen 1918 előtt, de a Horthy-kor elején is 1924-ig az altiszti sarjadék ne-
velése, kiképzése kizárólag a csapatoknál folyt, központi altiszti iskola nem létezett.

A Horthy korszakban – eltekintve az 1920 M lovassági zászlótól, amelyet a hu-
szárezredeken kívül a tábori tüzérosztályok is használtak71 – csak 1938 decemberé-
ben rendszeresítették az első (1938 M) csapatzászlókat, amelyek 1945-ig maradtak 
használatban. A fehér alapszínű, szélein vörös-zöld farkasfogas72 zászló, bal oldalát 
a földgolyón álló, Patrona Hungariae alakja (a reálisan ábrázolt magyar királyi koro-
názási jelvényekkel: Szent Korona, jogar, országalma, utóbbit a Mária bal karján ülő 
kis Jézus fogta a bal kezében), jobb oldalát Magyarország 1915-ös (angyalok tartotta, 
koronás) középcímere díszítette. A zászlók három szabad oldalát nemzetiszínű zsinór 
szegélyezte, két szabad sarkukon nemzetiszínű bojt lógott. A zászló többféle méret-
ben készült, a gyalogságnak 120×140 cm, a lovasságnak, tábori tüzérségnek 80×80 
cm, a kerékpárosoknak, gépkocsizó lövészeknek, majd a gépvontatású és légvédelmi 
tüzéreknek, a páncélosoknak, a műszaki csapatoknak is 40×40 cm méretben. A leg-
kisebb méretű zászlókat egy „G” alaphangú ezüst kürtre felszerelve hordozták.73 A 
gyalogsági zászlókat nem csak a gyalogezredek és önálló zászlóaljak, hanem – Cs. 
Kottra Györgyi zászlótörténész szerint – a Ludovika Akadémia, a honvéd főreális-
kolák és a csapataltisztképző iskola (Jutas – R. P.) is megkapták.74 Ez a megállapítás 
további problémákat vet fel. Közismert, hogy a Ludovika Akadémia 1938 után is 
eredeti, 1901-ben felavatott zászlaját használta egészen a háború végéig. Ezt követően 
a zászló megjárta a nyugati emigráció számos stációját, majd 1992. augusztus 17-én 
hazakerült a Hadtörténeti Múzeumba.75 Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a Ju-
tasi Altisztképző sem kapott 1939-ben új zászlót (1926-ban adományozott zászlajuk 
ekkor még csak 13 éves volt), legalábbis egyelőre nincs tudomásunk ilyenről.

71 KEREKES 1971. 129. 268. jegyzet; BARCY 1991. 235.; KATKÓNÉ BAGI–ORBÁN 2003. 96. 
Nr. 67. 1920 M lovassági zászló 1938 utáni példánya 3 színes fotóval; CS. KOTTRA 2012. 94–95.

72 A gyalogsági zászló hosszoldalain 12-12 db, szélességi oldalain 10-10 db farkasfogat találunk, a 
többi zászlón mindegyik oldalon 9-9 darabot. KEREKES 1971. 129. 273. jegyzet.

73 Az 1938 M csapatzászlókról: KEREKES 1971. 129–130.; BARCY 1991. 235.; CS. KOTTRA–
KREUTZER–BACZONI–TÖLL 2000.; TÓTH 2007. 91. és a hátsó borítón a kürtzászló színes 
ábrája; CS. KOTTRA 2012. 94–95.

74 CS. KOTTRA 2012. 94.
75 RADA 1998. 727–784. Az Új	Idők (szerk. Herczegh Ferenc) XLVI. évf. 21. számában (1940. 

máj. 19.) az 526. oldalon megjelent egy fénykép, „Zászlószentelés a Ludovika Akadémián” 
felirattal, minden további információ nélkül. A képen egy 1938 M gyalogsági csapatzászlóra 
köt nemzetiszínű zászlószalagot a kormányzóné, a kormányzó jelenlétében. A zászló nagy való-
színűséggel nem a Ludovika Akadémia, hanem valamilyen más csapattest számára készülhetett.
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A Horthy korszak katonai zászlóinak tervezőiről, kivitelezőiről nem ismerünk biz-
tos forrásokat. A Honvédség általában az Oberbauer céget (Budapest, IV. Váczi utca 
41.) javasolta a zászlók kivitelezésére.76 

A Jutasi Altisztképző zászlójának tervezőjét azonban most sikerült azonosítani 
Nagy Sándor festő és iparművész személyében. A gödöllői művésztelep jelese pá-
lyafutása alatt rendkívül sokféle anyaggal és technikával dolgozott. Bár talán mű-
vészetének ez az egyik legkevésbé feltárt területe, már az eddigi kutatás is ismert 
néhány általa tervezett zászlót: 1.) Veszprémi Dalegyesület zászlaja (1909),77 2.) a 
Gödöllői Iparos Ifjúsági Önképzőkör zászlaja (1924 után),78 3.) Országos Cserkész 
Zászló (1927),79 4.) Országos Levente Zászló (1927).80 Közülük az Országos Cser-
kész Zászló és az Gödöllői Iparos Ifjúsági Önképzőkörének zászlaja ma is megvan. 
Előbbi a Magyar Nemzeti Múzeum Textil Gyűjteményében, utóbbi a Gödöllői Városi 
Múzeumban (ltsz. 2007.2.) található. Az általa tervezett zászlókhoz mostantól kezdve 
már hozzásorolhatjuk a Jutasi Altisztképző Intézet zászlaját is.
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