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In de demonstraties tegen de regering-Gyurcsány kan je in Hongarije naast de Hongaarse tricolore 
rood-wit-groen, ook de zogeheten Árpád-vlag, vlag met vier rode en vier witte/zilveren strepen zien 
wapperen. Deze wordt ook wel de Árpád-vlag of vlag met de Árpád-strepen genoemd naar de grondlegger 
van de Hongaarse koninklijke Árpád-dynastie. Vanaf de elfde eeuw wordt de Árpád-vlag gebruikt door de 
Hongaarse koningen uit de Árpád-dynastie. De herkomst van de vlag is onduidelijk en ook de semiotische 
invulling is omstreden. In de zogeheten Beeldenkroniek uit 1350 zien we niet alleen de afbeelding van de 
Árpád-vlag maar ook de vier rode en witte/zilveren strepen op de kleding van de Hongaarse koningen. 
Vanaf de 16e eeuw heeft de Árpád-vlag acht strepen: afgewisseld vier rode en vier witte/zilveren. In de 
Tweede Wereldoorlog gebruikte de Hongaarse fascistische partij, de Pijlkruisersbeweging een rode vlag 
met rood-witte strepen. In tegenstelling tot de Árpád-vlag heeft deze vlag vijf rode en vier witte strepen, 
en op de vlag is in het rode gedeelte het pijlkruiser symbool met daarin een H(ungarista) afgebeeld. Na de 
omwenteling van 1989 wordt de Árpád-vlag samen met de andere historische vlaggen zoals de vlag van 
de 1848-1849 Opstand en Vrijheidsstrijd gebruikt bij belangrijke nationale inauguraties zoals de 
eedaflegging van de premier en die van de nieuwe officieren op 20 augustus op het Kossuthplein. Ook de 
huidige premier Ferenc Gyurcsány heeft de eed op zijn functie afgelegd in de aanwezigheid van de 
Árpád-vlag. Ook belangrijke staatsinstellingen, zoals het Bureau voor Nationale Veiligheid hebben de 
Árpád-vlag in hun logo. 
 
De Árpád-vlaggen van de demonstranten op het Kossuthtér verbinden aan de vlag van de Pijlkruisers is 
derhalve een grove politieke manipulatie met als doel de demonstranten in diskrediet te brengen. Personen 
die dit doen, hebben geen weet van de Hongaarse geschiedenis of willen bewust de demonstranten een 
fascistisch stigma aanmeten. In de literatuur over propaganda wordt deze techniek guilt-by-association 
genoemd. De Árpád-vlag is derhalve geen fascistisch symbool maar duidt slechts op de historisch 
continuïteit van de Hongaarse staat en wel in een periode dat Hongarije een soevereine, geciviliseerde 
Centraal-Europese staat was. 


