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kétszer hasított 
függőleges mező

kétszer vágott 
vízszintes mező

haránt szelt mező

ék alakú mező ipszilon alakú mező andráskereszt

címernégyszög

zászlócsúcs

zászlórúd, zászlótartó rúd vagy árbóc

felvonókötél

bújtatószegély

rúdoldal

mező vagy udvar

görög kereszt szimmetrikus kereszt skandináv kereszt

lengőrész

A zászló minden egyes részének van neve. 
Lássuk, melyek a legfontosabbak!

A ZÁSZLÓ RÉSZEI

bújtató

A zászlók 
mintái  
különböző 
mező- és 
minta-
felosztásokból 
állnak.  
Lássuk,  
melyek 
a leggyako-
ribbak!

ZÁSZLÓTÍPUSOK



A Római Birodalom vexillumain 
a Senatus Populusque Romanus 
(Róma szenátusa és népe) 
formulára utaló SPQR rövidítés 
volt olvasható. A zászlócsúcsot 
faragott sas emblémával 
díszítették. 
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Évezredek óta használunk zászlókat arra, hogy jelezzünk 
egymásnak. Megmutathatjuk, hogy melyik országból 
érkeztünk, vagy melyik csapatnak szurkolunk, de vészjelzésre 
és segítségkérésre is használhatjuk őket. Minden államnak 
saját zászlaja van. Legtöbbjük 
azonnal felismerhető, és 
ez teszi az adott ország 
identitásának legerő-
teljesebb szimbólumává.

A ZÁSZLÓK  
TÖRTÉNETE

A legelső zászlók sok 
szempontból különböztek 
mai társaiktól. Az ókori 
Róma vexillumain (katonai 
zászlóin) a szövetdarab 
egy keresztrúdról lógott 
lefelé, és az erő 
kifejezésére szolgált 
a csatákban.

KORAI  
ZÁSZLÓK



A tatfedélzeten elhelyezett 
lobogó a hajó 

FELSÉGJELZÉSE, s a hajó 
nemzetiségét jelöli. Gyakran 
előfordul, hogy mintája eltér 

a nemzeti zászlóétól.

A hajók különböző formájú, 
méretű és színű lobogók 
segítségével azonosítják 
magukat. A tengerészek, hogy 
üzenni tudjanak egymásnak, 
a 18. században kifejlesztettek 
egy kódlobogórendszert. 
A hajókon a mai napig minden 
egyes számjegynek (0–9) és 
betűnek (A–Z) megvan a maga 
jelentése és kódlobogója.

A középkori nemesi családok úgy döntöttek, hogy jelké-
peiket, más szóval a címereiket a lovagok pajzsaira és 
zászlóira is felfestik. A felhasznált szimbólumok bonyolult 
jelentéstartalommal bírtak. A címerekkel foglalkozó  
tudományt heraldikának (címertannak) nevezzük.

TENGERÉSZETI 
LOBOGÓK

HERALDIKA
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A nemzeti zászlók a csatatereken vagy hajókon 
használt lobogókból alakultak ki. A 18. század 
nacionalista mozgalmai zászlókkal erősítették 
azonosságtudatukat. Az új nemzeti zászlók sokszor 
a régi hadizászlók mintáin alapultak. Napjainkban 
minden egyes ország saját, speciális zászlótörvény 
által meghatározott lobogóval rendelkezik.

NEMZETI ZÁSZLÓK

Mivel a csatába induló lovagok arcát  
sisakrostély takarta, pajzsaikat családi 

címereikkel ékesítették, kezükben pedig messziről 
is látható zászlókat tartottak.

Az angol nyelvterületen blue Peternek is 
nevezett lobogó azt jelzi, hogy ideje visszatérni 
a fedélzetre, mert a hajó indulásra kész.  
A lobogó kódbetűje a P (Papa).

A Genfben található ENSZ-székházhoz a 193 tagország zászlói között 
vezet az út.



VÖRÖS
a bátorság jelképe

KÉK
az igazságosság jelképe

FEHÉR
az erkölcsösség jelképe

Az amerikai zászló története során számos változáson 
ment keresztül. Az ország erejét és egységét szimbolizálja, 
de a nemzet történelmének is kiemelkedő jelképe.

ELNEVEZÉSE:
csillagsávos, vörös-fehér-kék, csillagokkal 
borított, Old Glory (az „Öreg Dicsőséges”)

MOTÍVUMAI:
Az amerikai zászló 50 fehér csillaga az USA 
50 tagállamát, míg a 13 vörös és fehér sáv 
azt a 13 brit gyarmatot jelképezi, amelyek 
1776-ban kinyilvánították Nagy-Britanniától 
való függetlenségüket.
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AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK



David R. Scott amerikai űrhajós tiszteleg 
az USA zászlaja előtt az Apollo–15 1971 

augusztusában történt Holdra szállása után.

154 m

93 m

69 m

Következzen néhány olyan dátum, 
amikor hivatalosan is felvonják 

az amerikai zászlót:

A jelenleg hivatalos amerikai zászlót egy 17 éves 
fiú, Robert G. Heft rajzolta le iskolai feladatként 
1959-ben, miután 49. és 50. államként Alaszka 
és Hawaii is csatlakozott az USA-hoz. Meglepő 
módon Heft csupán négyes alát kapott munkájára.

Thomas Demski 1992. június 14-én mutatta 
be 154×69 méter magas és 1350 kilogramm 
tömegű „szuperzászlóját”, melynek mozgatá-
sához külön jármű kell. A világ legnagyobb 
zászlajaként nyilvántartott lobogó kibontásá-
hoz 500 emberre volt szükség. ZÁSZLÓFELVONÁS

REKORDDÖNTÉS

TUDTAD?
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Január

1.
Február

12.

Újév napja Elnökök 
napja

Június

14.

A zászló 
ünnepe

Július

4.
Szeptember 
első hétfője

A 
függetlenség 

napja

A munka 
ünnepe

November 
negyedik 

csütörtökje

A hálaadás 
napja

A polgárháború idején a rabszolgatartó 
államok által megalakított Konföderáció 
hadizászlaja még napjainkban is látható 
néhány állami épületen. Sokak számára 
az afroamerikaiak elleni rasszizmust jelképezi.

A KONFÖDERÁCIÓ 
ZÁSZLAJA



FEHÉR
mező

VÖRÖS
juharlevél

VÖRÖS
négyszögletes sávok

A kanadai nemzeti zászló legfőbb jellegzetessége a közepén 
lévő nagy, vörös juharlevél. A juharfa Kanada egyik jelképe, 
és az ország egész területén megtalálható. A juharleveles 
zászlót először 1965. február 15-én húzták fel, és erre 
napjainkban a kanadai zászló nemzeti napján emlékeznek.

ELNEVEZÉSE:
Kanada nemzeti zászlaja, de juharleveles 
lobogóként (Maple Leaf Flag) is ismert.

MOTÍVUMAI:
11 csúcsú vörös juharlevél fehér mezőben, 
kétoldalt vörös sávokkal. Az 1965-ben 
bevezetett motívum dr. George Stanley 
nevéhez fűződik. A levél a Kanada területén 
tenyésző tíz különböző juharfajtát jelképezi.
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KANADA



A zászlókon megjelenő PAJZSOKAT címernek, 
pontosabban CÍMERPAJZSNAK nevezzük. 
Alakjukat a középkori lovagok fegyverzetéhez 

tartozó pajzsoktól örökölték.

Az óra- 
torony 
a kanadai 
parlament 
épületének 
közepén foglal 
helyet.

1965 előtt tulajdonképpen egy  
vörös zászló volt Kanada nemzeti 

lobogója. A lobogó bal felső 
sarkában elhelyezett brit 

zászló utalt arra, hogy 
az ország a Brit 
Birodalomhoz tartozik. 
A lobogó jobb oldalának 
alsó harmadát kanadai 

címerpajzsok és három 
juharlevél foglalta el.

KANADAI VÖRÖS ZÁSZLÓ
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Kanada nemzeti zászlaja éjjel-nappal ott lobog az ország 
fővárosában, Ottawában álló kanadai parlament Béke-tornyának 
(Peace Tower) csúcsán. Minden egyes reggel új zászlót vonnak fel. 

Amikor a kormány a használt zászlókat áruba bocsátja, a Béke-torony 
lobogójáért kell a legmagasabb árat fizetni. Bárki hozzájuthat egyhez, 

feltéve, ha kivárja a tízéves várólistát.

BÉKE-TORONY

Az új zászló ötletét 1964-ben terjesztették elő. 
A kanadai parlament alsóházában nem volt 
egyetértés, néhány képviselő szerette volna,  
ha a brit zászló motívuma az új lobogón is 
megjelenik. A megegyezésre végül több mint  
hat hónapnyi vitát követően került sor.

TUDTAD?

Ez a 
címer pajzs 

megtalál ható 
a kanadai 

király 
címerében is.

Minden reggel új 
zászlót vonnak fel 
a Béke-torony csúcsára.

Új-Franciaország

Szent Lőrinc- 
folyó

Angol gyarmatok
A juharfák lombkoronája az őszi 
levélhullás előtt csodálatos vörös  
vagy aranyszínbe öltözik. A faleveleket 
elsőként a Szent Lőrinc-folyó mentén 
létrejött Új-Franciaország területén élő  
18. századi francia telepesek választották 
jelképükké. A juharlevél napjainkra 
egész Kanada szimbólumává vált.

HULLÓ FALEVELEK



Nemzeti gyász idején gyakran hallani, hogy 
FÉLÁRBÓCRA eresztik a nemzeti lobogót, amely 
ilyenkor legalább a saját szélességével a zászlórúd 

csúcsa alatt leng.

A brazil futballszövetség címerpajzsát 
szintén a nemzeti zászló színei inspirálták. 
A csillagok az öt világbajnoki címet 
jelképezik.

ZÖLD
az esőerdők jelképe

ARANY
az ásványkincsbőség jelképe

KÉK
az éjszakai égbolt jelképe

ELNEVEZÉSE:
Brazília nemzeti zászlaja, Auverde  
(„Arany és Zöld”)

MOTÍVUMAI:
A zászlót Raimundo Teixeira Mendes tervezte. 
A 27 csillag az ország 26 államát és Brazília-
várost mint szövetségi körzetet jelképezi. 
1992-ben hat új állam jött létre, ezért hat új 
csillagot helyeztek el a zászlón is.

1950-ig a brazil futballválogatott 
tagjai fehér mezt és nadrágot 

viseltek.  Ám miután 
a világbajnokság döntőjében 
váratlan vereséget szenvedtek 

Uruguaytól, szerelésükre 
a nemzeti zászló színei kerültek.

HÍRES  
SPORTSZERELÉS
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NEMZETI MOTTÓ
„Rend és Haladás”

A brazil zászló 1889-ben, az ország köztársasággá való 
kikiáltásakor született meg. A zöld mezőt és az aranyszínű 
rombuszt elődjétől, a Brazil Birodalom lobogójától örökölte.

BRAZÍLIA



Az argentin zászló 
napszimbólumának  

16 egyenes és 16 hullámos 
sugara van.
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Az argentin zászló a Spanyolország ellen vívott 1812-es 
függetlenségi háború során jelent meg, és egy új nemzet 
születését szimbolizálta. A zászlót a háború egyik katonai 
vezetője, Manuel Belgrano tervezte.

ARGENTÍNA

ELNEVEZÉSE:
Argentína nemzeti zászlaja

MOTÍVUMAI:
Három egyforma vízszintes sáv. A középső sáv 
közepén az aranyszínű Sol de Mayo (májusi 
nap) látható. A kék sávok az égboltot, illetve 
a fővárost, Buenos Airest átszelő La Plata folyót 
jelképezik. A fehér a régiónak hírnevet szerző 
ezüstöt szimbolizálja, hiszen az „argentina” szó 
jelentése „ezüstös föld”.  

ÉGKÉK
felső és alsó sáv

MÁJUSI NAPFEHÉR
középső sáv

A nemzeti zászlók körében 
a HÁROMSÁVOS elrendezés 

a legelterjedtebb. A sávok függőlegesek  
és vízszintesek is lehetnek.

Az újonnan meg-
alakult Argentína 

számára 1813-ban 
vert első pénz-

érmék egyik oldalát 
szintén a májusi 

nap emblémájával 
díszítették.


