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Kovács Sándor

HATÁRKő-EMLÉKMűVEK 
A VERECKEI-HÁGÓN I.
Az első határkő-emlékmű

A vereckei-hágó valaha a Keleti-Beszkidek legforgalmasabb átjárója volt, 
ezért több forrás a hágót a hegy nevével illette, vagyis gyakran Beszkidi-há-
góként említették. A keletre, Lengyelföldre, Galíciába vezető közút fontos 
pihenőhelye volt itt. Az egykori országhatár vonala az útra nem merőlege-
sen, hanem rézsúton, a hegyi ösvény mentén húzódott. Az első világháború 
előtt a határt nem jelölték határkövekkel. A Bereg című lap 1881. július 24-i 
számában így jellemezte a határátkelőhelyet: „A „beszkid” ormon van két 
épület; egyik a magyar, másik a galicziai határ szélen; e két épület között 
van édes hazánk s a Galiczia közötti határ vonal.”

A hágón Kóródy Sándor, Beregszász tiszti ügyésze, publicista, költő 
és Tájnel ödön javaslatára, valamint Buzáth Károly járási szolgabíró 
közreműködésével 1881. szeptember 4-én egy határkő-emlékművet 
állítottak. Az avatáson a mintegy 150 főnyi magyar és lengyel vendégsereg 
előtt az építő Pum József (egyes forrásokban Pumm József, de a beregszászi 
temetőben lévő síremlékén Pumként szerepel, ami egyértelművé teszi az 
írásmódot) megyei királyi főmérnök az általa tervezett és finanszírozott 
emlékművet ünnepélyesen átadta Péchy Tamás alispánnak.

Az avatásról a Bereg 1881. szeptember 11-i száma Hazafias ünnepély 
a Beszkiden címmel terjedelmes cikkben számolt be. Idézünk az írásból: 
„Fenállunk a tetőn, a hon határánál. Különös érzés dobogtatja szivünket. 
Kimagyarázhatatlan ez érzelem. Édes és fájó. Hátunk megett az édes hon 
hegyei és völgyei; előttünk egy más ország mintegy csábitólag tárja fel 
kebelét, hívogatva, édesgetve.”

„Nem mehetünk. Mi hazánké vagyunk testestől-lelkestől, most és mind-
örökké.” […]

„De im’ itt a határszél. Itt az emlékkő-oszlop, mely nemzetünk multjának 
dicsőségét hirdetni van hivatva. Nem határkő ez, mely elválasztana ben-
nünket egymástól; de történelmi emlék: biztositó záloga a jobb jövőnek!”
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„Ez eszméket sugalta az átvonuló országut baloldalán, a határszélen 
emelt, díszes gránitoszlop az odaérkezetteknek.

A Beszkid legkiemelkedőbb, s a közforgalommal leginkább érülköző 
pontján van e szobor felállítva. […]

Az országut felőli oldalán fent Magyarország czimere domboru alak-
ban kiöntve, felül ″Magyarország”, alant ″Beregmegye″ jelzéssel, alább 
pedig a szélesebb lapon Kóródy Sándornak lapunkban már közölt kitűnő 
költeményével arany betűkkel volt az szemlélhető. Nyugoti oldalán Szeles 
Elek helybeli kir. ügyész következő emlékverse volt egy diszes koszoruval 
körülvett táblán kiszinezve:

„Az ős magyar hadak,
Álmos, Előd, Kund, Und,

Tass, Huba, Tuhutum:
E hét vezér alatt

Népekkel csatázva,
Itt találtak reá,
E meredek uton
Attila honára.”

Ugyancsak ő tőle küldetett, (családi viszonyok miatt meg nem jelenhet-
vén) az ünnepélyre rándulók által az ünnepély diszitésére felolvasás végett 
következő emlékvers:

„Magyar – s Lengyelhon határán
– Századoknak ellenállván –
Ez oszlop álljon itt.
Jelül, hogy e két nemes nép
Közt a baráti kötelék
Soha szét nem bomlik.”

[…] Mozsár-ágyuk dörgése jelezte az ünnepély kezdetét. A munkácsi ze-
nekar a ″Hymnusz-″t játszá, melynek végeztével Pumm József kir. főmérnök, 
a szobor létrehozója szép beszédben adta elő a szobor keletkezését, annak 
jelentőségét s kivánva, hogy a költő szerint álljon a kő

… mint a multnak jele
Kimélve bánjon e vész is vele !”

Ezt követően Kóródy Sándor mondott nagyhatású beszédet, melyben 
ecsetelte a magyarság ezeréves történelmének sorsfordulóit. Kihangsúlyozta, 
hogy a határkő ne válassza el a magyar és lengyel földet, majd mondandó-
ját ezekkel a szavakkal fejezte be: „S te gránit-emlékoszlop, mely önzetlen 
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hazafiui érzelemnek köszönheted lételedet, s mely hivatva vagy csöndben 
viharban hirdetni a multak nagy emlékeit, állj szilárdul a századok döntő 
viharja közt. Vihar mosdatta homlokodról is olvassa majd a késő ivadék nagy 
századoknak mult emlékeit. Légy néma tanuja két porig lesujtott nemzet ujjá 
születésének. Légy néma tanuja ama nagy jóslat teljesedésének: »Magyar-
ország nem volt, hanem lesz.«”

Erről az emlékműről Pum József unokája, az azóta már elhunyt Illésy 
józsef adott közre egy elmosódott képet. nos, megpróbáljuk a sajtóle-
írásból és ebből az egyetlen megmaradt homályos képből rekonstruálni a 
gerendákból ácsolt kerítéssel körülvett, díszes, 4 m magas emlékhatárkövet. 
Mindenekelőtt idézzük a Bereg 1881. augusztus 28-i számából az emlékkő 
leírását: „A mintegy 500 ftba kerülő diszes határoszlopot kemény gránitokból 
csendesen, zajtalanul, legnagyobbrészt saját költségen, a kormány és egyesek 
megterheltetése nélkül emeltette a kir. főmérnök ur. Az oszlop magassága 
négy méter, az oszlop felső homlokrészében domboröntvényü tojásdadalaku 
vastáblán Magyarország koronás czimere van erősen beillesztve, a cserga-
lyak közt látható czimer felső részén félkörben ″Magyarország″, alsó részén 
″Beregmegye″ olvasható; a széles talapzat felett szintén öntött vastáblán 
Kóródy Sándor által készitett következő hazafias érzelmü jeles epigramm 
van bevésve:
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Honfi! e bérczormon szived hevesebb dobogása
Jelzi, hogy ősi honod drága határa ez itt.

Itt hangzott egykor riadó csatakürtje Lehelnek;
Nagy Rákóczynk itt hullata búcsu-könyüt.

Szent kegyelet tüze gyúl itt, minden csipkebokorban.
Oldozd meg saruid ! Szent hely ez itt a hol állsz !

E táblákat a főmérnök ur kérése folytán Günther, munkácsi uradalmi 
igazgató ur készségesen és dijtalanul volt szives kiöntetni; miért is a megyei 
főmérnök uron kivül Szarka László helybeli kir. járásbiró urral együtt, kinek 
szintén nem csekély érdeme van a szobor létrehozásában, a legnagyobb 
mértékben megérdemli nemes tettéért a közönség méltó elismerését.”

Nos, tehát az emlékmű alsó 
része négyzet alapú, hasábszerű 
volt, melynek egyhangúságát a 
kissé szélesebb talapzat és felső 
perem bontotta meg. A felső 
rész négyoldalú, csonka gúla 
formájú, obeliszkszerű volt. A 
határkő az országba érkezőt, a 
távozót, a vándort és a kirándu-
lókat egyaránt arra intette, hogy 
a vereckei-hágó nem csupán 
természeti szépségével vonzó. 
Ezt hangsúlyozták ki Kóródy 
sándor fentebb idézett, szívhez 
szóló sorai. A verssel kapcsolatos 
egy érdekes adalék. Dr. ravasz 
István, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum hadtörténész-muzeoló-
gusa a rendszerváltást követően 
elsőként kutatta a későbbi, második vereckei határkő-emlékmű (lásd alább!) 
történetét. ő kutatta fel Benda Györgyné és Selymessy Sándorné gyűjte-
ményében a Kóródy-vers kéziratát. Ebből kiderül, hogy a vers 1880-ban 
íródott, a kéziraton a dátumot valószínűleg később 1896-ra javították át. Az 
is érdekes, hogy – az idézett újságok szerint – az eredeti verset néhány helyen 
megváltoztatva rótták fel a táblára. A Honfi után a táblán nem vesszőt, hanem 
felkiáltó jelet tettek, a hazád szót honod-ra változtatták, Rákóczink y-nal, 



58

E G Y Ü T T2021
6

búcsukönyüt nem egybe, hanem kötőjellel lett írva, az eredetileg rövid u-val 
gyul-t hosszú ú-val írták, az Oldozd meg saruid után pedig nem kettőspontot, 
hanem felkiáltójelet tettek.

És még valami! A fentebb idézett újságcikkből nem egyértelmű, hogy az 
emlékkő nyugati oldalán még egy harmadik öntöttvas emléktábla is volt, vagy 
a „diszes koszoruval körülvett” szeles Elek-féle emlékvers csak egy ideiglenes, 
az adott alkalomra készült táblán volt-e „kiszinezve”. Utóbbi feltételezésünket 
megerősíteni látszanak a sajtótudósítások, amelyek következetesen két táblát 
említenek. Félő, hogy ezeket a részleteket már nem tudjuk tisztázni.

Meglepő módon az emlékkő négy év múlva már elhanyagolttá vált. Erről a 
Bereg 1885. július 26-i számában írt: „A Beszkid-hegy tetején levő szép hatá-
roszlop, melyet 1880-ik (helyesen: 1881 – KS) évben oly lélekemelő ünnepélylyel 
szenteltünk fel s melyet azóta az oszlop tervezője s készíttetője Pum József kir. 
főmérnök ur fenyőfákkal ültettetett körül s környékét kellő gondozásban részesiti, 
mint értesülünk, az idő viharai által az exponált helyen annyira megrongáltatott, 
hogy sürgős javitást igényel. Miután bold. eml. Péchy Tamás, akkori megyei 
alispán ur azt a megye nevében annak tulajdonába vette át s annak fenntartását 
ünnepélyesen megigerte, tisztelettel kérjük fel hivatali utodját, a jelenlegi alis-
pán urat, sziveskedjék a körülmény felől magának meggyőződést szerezni s a 
szép, kegyeletes emléket, mig nem késő és sok áldozatba nem kerül, kijavittatni, 
annyival inkább, mivel ugy értesültünk, hogy legközelebb ismét egy kiránduló 
társaság fogja varosunkból e gyönyörű, vadregényes helyet felkeresni s szégyen 
volna, ha az emléket rossz karban találnák.”

Azonban nem történt komolyabb intézkedés, mert a lap 1889. októ-
ber 27-i számában már az emlékmű karbantartási költségeinek fedezése 
ügyében közadakozásra szólította fel a vármegye lakosait. Ennek lett is 
foganatja, a Bereg 1893. május 28-án egy kirándulásról szóló írásában 
szépen kijavítottként jellemezte a határkő-emlékművet. Mindezek ellenére 
ez a határkő-emlékmű nem lett hosszúéletű, mindössze másfél évtizeden át 
jelölte az ország határát.

A MÁSODIK, A MILLENNIUMI HATÁRKő-EMLÉKMű

A honfoglalás millenniumi megünneplésének kezdeményezője, Bereg 
vármegye saját erejéből a vezérszállási emléktábla mellett a Vereckei-hágón 
a korábbi Pum-féle határkő-emlékmű helyett egy újat állított. 1896. július 20-
án, a vereckei-szorosbeli táblaavatás után (lásd folyóiratunk előző számában) 
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az ünneplő sereg a Vereckei-hágóra vonult. „Alsó-Vereczkén az iskolai ifjúság 
teljes létszámmal kivonult a vendégek ünnepélyes fogadására. Egy nyolcéves 
kisfiú, az orosz szülőktől származó Asztalos József lelkes üdvözlőbeszédet 
intézett a miniszterhez. Rákóczi-Szálláson is egy kisfiú tartott magyar üd-
vözlőbeszédet. Délután 2 órakor érkezett a társaság a Beszkidekbe, ahol az 
ünnepségek utolsó sorozata játszódott le. Egy ideig mindenki a szemünk előtt 
a hegyekre nyíló csodás kilátást élvezte, utána pedig elindultak a vendégek a 
magas diadalíven át az emlékoszlophoz, amely az előtt a tér előtt áll, amely 
a Magyarország és Galícia közötti határt jelzi. Itt várakozott az ünnepség 
résztvevőire az osztrák Skole kormányzati járás egy delegációja is.”– írta a 
Pester Lloyd 1896. július 21-i számában.

Az avatáson a rangos vendégek előtt Halaktovics Bertalan, alsóvereckei 
görög katolikus pap magyar és ruszin nyelvű hazafias szellemű avatóbeszé-
dében arról biztosította a jelen lévő minisztert, személyén keresztül pedig 
az egész kormányt és a hazát, hogy, ha a szentség eme jelképére ellenség 
támadna, akkor elsősorban e vidék rutén népe kelne védelmére. „A most le-
leplezendő emlékmű nem néma határkő, hanem arra hivatott, hogy hirdesse: 
ennek az országnak a fiai mindig kiálltak a jog, az igazság, a szabadság és 
a király iránti hűség mellett, a kultúra terjesztésében pedig az ország jövője 
számára a legnagyobb garanciát jelentik. Hirdesse ez az oszlop örök időkre 
az ország nagyságát és fényét, üdvösségét és dicsőségét, hirdesse, hogy 
Bereg megye minden fia a haza javának elősegítésén fáradozik, s minden, 
államunk szervezete elleni igyekezetet visszautasít. Mi rutének a jövőben 
is hűen és szeretettel teli ragaszkodunk e földhöz, és ígérjük, hogy minden 
támadás ellen megvédjük ezt az oszlopot. Tépje itt ki szívéből az ellenség a 
szép hazánk elleni ellenszenvét, mert ha ellenségként lép az országba, mindig 
olyan hazaszerető népet fog találni, amely kész feláldozni javait és vérét, hogy 
hazáját megszabadítsa az ellenségtől. Az országnak az a polgára, aki azt 
el akarja hagyni, dobja el magától ezen a helyen a gyűlöletet és térjen oda 
vissza, ahol az ősei éltek. Ne hagyja el azt a földet, amely őseinek sírhelyet 
és jólétet kínált, és neki is kínálni fog.” A lelkész imával fejezte be beszédét. 
Erdély Sándor igazságügyi miniszter szónoklatában megjegyezte: „Egy lépés 
és bár idegennek nevezett, mégis barátságos országban vagyunk. Ezentul e 
gránit-oszlop lesz a határkő a két ország között.”

A miniszter által felavatott emlékmű alkotója Dvorák Ede volt. A cseh 
származású (Dvořák), 1867-ben született okleveles műépítész, műegyetemi 
tanár többek között Gerster Kálmánnal dolgozott együtt a Széchenyi-fürdő 
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kivitelezésén. Alpár Ignác síremlékének alkotója is Dvorák Ede volt, sőt 
Czigler Győző 1905-ös halála után a munkácsi római katolikus templom 
építését is ő irányította.

A határvonal előtt, az út bal oldalán állított több mint négy méter magas, 
négyszögletű határkő-emlékmű három jól elkülöníthető részből állt. A kétlép-
csős talapzaton emelt emlékmű az eredetinél sokkal díszesebb külsőt kapott. 
Alsó része, hasonlóan az eredetihez, négyoldalú hasábszerű volt, kiszélesedő 
alsó és felső peremmel. A felső, obeliszk formájú rész útra néző, homlokzati 
oldalára a korábbi emlékkőhöz hasonlóan címertábla került. A kör alakú 
táblán csergallyas-leveles motívum között a címer, fölötte köríves feliratban 
MAGYARORSZÁG, alatta hasonlóan BEREGVÁRMEGYE volt olvasható.

Az alsó, hasábszerű rész út felőli, homlokzati oldalát felül timpanon 
díszítette, alatta egy nagyméretű márványtáblára (főtábla) a fentebb idézett 
Kóródy-verset vésték.

Honfi! e bérczormon
szíved hevesebb dobogása

Jelzi, hogy ősi honod
drága határa ez itt.
Itt hangzott egykor

riadó, csatakürtje Lehelnek;
Nagy Rákóczink itt

hullata búcsu könyüt
Szentkegyelet tüze gyúl

itt minden csipkebokorban.
Oldozd meg saruid :

szent hely ez itt a hol állsz !
1896.

KÓRÓDY SÁNDOR
A tábla egy, a Lux Gyula gyűjteményében lévő 1907-es felvételen

Láthatjuk, hogy az első emlékkő táblájának szövege egy-két helyen meg-
változott, és a felirat kiegészült az 1896. keltezéssel, valamint a KÓRÓDY 
SÁNDOR aláírással.

Az alsó rész másik három oldalán szintén volt emléktábla. sajnos ezek-
nek a tábláknak sem áll rendelkezésünkre a hiteles szövege. csakúgy, mint 
korábban a szoros táblája kapcsán már említettük, a sajtóban fellelhető leírá-
sokra támaszkodva tudjuk közreadni a leggyakrabban előforduló változatot. 
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A Magyarország felé néző oldalon ez állt:
A HONFOGLALÁS EMLÉKÉRE

Magyarország ezeréves fennállásának
Országos ünneplése alkalmából

1896. évben
A Galícia felőli oldalon pedig ez volt olvasható:

I. Ferencz József
királyunk dicsőséges uralkodása és

Báró Bánffy Dezső
miniszterelnöksége alatt

Hátul, az obeliszk negyedik oldalán a készíttetőket örökítették meg:
Lónyay Sándor főispán,

Jobszty Gyula alispán közrehatása,
Káldy Gyula királyi főmérnök művezetése

mellett emelte а vármegye közönsége.
A táblák szövegének leírásában a legszembetűnőbb eltérés a fentebb 

ismertetettektől a Fővárosi Lapoknak az avatás napján megjelent számában 
található. Az első oldaltáblán nem szerepel az országos szó. Az uralkodónak 
állított tábla szövege pedig így hangzott:

I. Ferencz József apostoli király
dicsőséges uralkodása

és br. Bánffy Dezső miniszterelnöksége alatt
Az alkotókat megörökítő tábla szövege pedig ez volt:

Lónyai Sándor főispán, 
Jobszty Gyula alispán,

közrehatása
Káldy Gyula hiv. főmérnök

művezetése mellett 
Bereg vármegye közönsége.

Készitette: Balduzzi.
Az Ország-Világ című lapban megjelent, az avatáskor készült felvételen 

az emlékmű kétlépcsős talapzata a föld szintjén áll. Később, valószínűleg 
valamilyen tereprendezés miatt, a talajszintből kiemelkedett alapozást földdel 
borították be, s így azt a hatást keltette, mintha a határkő egy kis halmon 
pózolna. Idő múltán a halmot gerendából ácsolt kerítéssel vették körül.
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A második határkő-emlékmű avatása. Ország-Világ, 1896. augusztus 2.

Sajnos az emlékmű története a magyarság XX. századi sorstragédiájához 
hasonlóan nagyon kalandos. Az első világháború végén a vidék ebek har-
mincadjára jutott, a környező hatalmak prédájává vált. A békeszerződések 
értelmében a vereckei-hágón egy teljesen új állapot alakult ki. A határmeg-
állapító bizottság immáron két új állam – a nagyhatalmak által Trianonban 
összegyúrt csehszlovákia, és az újra létrejött lengyelország – határát jelölte 
itt ki. Az új államok jelképeivel igazi határkövek jelentek meg, és az or-
szágúton, a legmagasabb ponton határsorompót emeltek. Az emlékműtől és 
a sorompótól néhány méterre a cseh határőröknek házikó épült. A lengyel 
oldalon pedig kissé távolabb felépült a határ- és vámőrség háza. A millenniumi 
határkő-emlékművet – a magyarság jelképét – ekkor érte az első atrocitás. 
Az új cseh hatalom az emlékműről a címertáblát leverette. Ekkor jelent meg 
a címertábla helyén, két egymásba ágyazott kör alakú mélyedésben, egy 
pentagram (ötágú csillag), mely az emberi géniusz, a szellemi teljesség, a 
nagy dolgok beteljesülésének ősi jelképe. Azt nem tudjuk, hogy ez 1896-ban 
a faragáskor került-e oda, és aztán fedték el a címeres táblával, vagy a cseh 
időben vésték fel. Később az obeliszk többi tábláját is leverték.
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Fentebb már említettük, hogy dr. Ravasz István a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum megbízásából az 1990-es években a második vereckei határ-
kő-emlékművel kapcsolatosan kutatásokat végzett. Sikerült rekonstruálnia 
az emlékmű tervrajzát, és összegyűjtenie több korabeli képet, személyes 
közlésből származó információt. ő derítette ki, hogy a Kóródy-verset 
tartalmazó, összetört tábla darabjait a „hegyvidéki akció” idején létrejött 
alsóvereckei mintagazdaság vezetője, Rátz János magához vette. Amikor a 
cseh hatóságok nyomására el kellett hagynia az országot, a törött vereckei 
emléktáblát a ruhák közé elrejtve kimenekítette. A tábla darabjait összerakta, 
a hiányzó részeket újakkal pótolta, és tölgyfakeretbe foglalva a szatmár 
megyei Császlón lévő kúriájuk ékességévé tette.

A MILLENNIUMI HATÁRKő-EMLÉKMű ÚJJÁÉLEDÉSE 
és Az orszáGzászló

1939-ben Csehszlovákia felbomlása után, március 17-én Magyarország 
birtokba vette jogos, elszakított tulajdonát, Kárpátalja maradék részét. A ma-
gyar honvédség a vereckei-hágón helyreállította a történelmi Magyarország 
ezeréves határát. A magyar–lengyel határ a két sokat szenvedett, baráti népet 
újra szomszédként kapcsolta össze.

1881. szeptember 4. és 1896. július 20. után 1939. június 25-én volt 
Verecke harmadik nagy ünnepe. Igaz, az első „csupán” megyei volt, de híre 
Bereg határain túl, messze eljutott. A második viszont már, amint azt fentebb 
leírtuk, kétségkívül országos jelentőségű volt. Az 1939-es ünnepség szintén 
országra szóló volt, színvonalát emelte József Ferenc királyi főherceg és 
Magdolna királyi főhercegnő, akik az ünnepség védnökei voltak, továbbá 
több neves hazai és lengyel méltóság jelenléte. érdekes színfoltja volt az 
ünnepségnek, hogy Magdolna királyi hercegnőt a rutének gyönyörű, az ő 
nemzeti színeikkel díszített ruhával ajándékozták meg. A királyi hercegnő a 
teljes vereckei tartózkodása alatt ezt a ruhát viselte. Ünnepélyes külsőségek 
között ekkor avatták fel Magyarország egyik legnevesebb országzászlóját, 
a szépen megépített határátkelőhely kapuját és a millenniumi emlékmű 
helyreállított emléktábláját. Az Országzászlót a Hubertus Országos Magyar 
vadászati védegylet adományozta.

A Vadászat-Halászat című lap 1939. július 15-i száma terjedelmes, 
fényképekkel illusztrált cikkben számolt be az Országzászló-avatásról: 
„Alsóvereckén lovasbandérium és a nemzeti viseletbe öltözött lányok és 
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asszonyok élén Fenczik István dr., 
országszállási képviselő, Kárpátalja 
volt minisztere és a község vezető-
sége fogadta vitéz József Ferenc dr. 
királyi herceget és az előkelő ven-
dégsereget. – Fenczik István gyö-
nyörű szavakkal üdvözölte magyar, 
majd ruszin nyelven Őfenségét, az 
ismét boldog és szabad Kárpátalja 
földjén a lakosság szívből jövő, zúgó 
éljenzése mellett. […]

Mire a határra érkezett a ven-
dégsereg, már többezer főnyi tö-
meg – amelyhez többszáz lengyel is 
csatlakozott, nagyrészük eredeti és 
pitoreszk lengyel nemzeti viseletben 
– várakozott reájuk a vendégek tisz-
teletére a lengyelek által felállított 
diadalkapu körül.”

Az ünnepség a 25. határvadász-zászlóalj lekésze által celebrált tábori 
misével vette kezdetét. „A lelkünk melyéig megrendülve, könnytől csillogó 
szemekkel, imádságos áhítattal néztük, ahogy az ezredéves emlék mellett a 
lengyel himnusz hangjaira méltóságteljesen felkúszik a lengyel földön álló 
hatalmas póznára a lengyel lobogó, amelyet a lengyel vadászok a testvéri 
együttérzés kifejezéseképpen ez alkalomból állítottak fel. Utána a magyar 
himnusz imádságos hangjai csendültek fel s ezrek imájától kísérve, méltó-
ságteljesen emelkedett a magasba a magyar oldalon az angyalos címerű 
szent magyar lobogó! […] az ország zászló avató ünnepséget dr. Szádecz-
ky-Kardoss Boldizsár, a Hubertus társelnöke magasszárnyalású beszéde 
nyitotta meg, aki a többek között ezeket mondotta:

– ... az ősi vereckei határon ismét ott leng a magyar zászló, hirdetve, 
hogy a magyar nemzetnek élete örök, mert szent rendeltetés fűzi őt e földhöz, 
megvédeni a kulturát s a keresztény eszméket minden támadás ellen, jöjjön 
az akármely világtáj felől.

[…] Nagy sikert aratott beszédét magyar és rutén nyelven mondotta el. […]
Utána vitéz József Ferenc dr. királyi herceg örökbecsű beszédben 

világított rá – magyar és ruszin nyelven – a magyar és a magyar-orosz 

Dr. Szádeczky Kardoss Boldozsár 
zászlóavató beszéde. A Vadászat-Halá-
szat című lap nyomán.
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testvériség századok óta fennálló valóságára; valamint a magyar és lengyel 
testvériségre, amely kell, hogy világító fároszként mutassa meg azt az utat, 
amelyen a jövőben a két büszke nemzetnek haladnia kell és ennek az útnak 
a végén a két testvérnemzetnek egymásra kell találnia, hogy boldogok és 
megelégedettek lehessenek. […]

Majd felkérte Földes Ella kisasszonyt, hogy a magyar haza földjéből 
helyezzen el rögöket az országzászló talapzatára, jelképére annak, hogy e 
magasztos ünnepen nemcsak mi élő magyarok, hanem dicső őseink és az itt 
porladozó hős magyarok is jelen vannak és helyezzen el a lengyel földből is 
dokumentálva a lengyel-magyar testvériséget.”– írta a vadászlap.

Ezt követően Kazmer Lubomirsky herceg a lengyel vadászok nevében szólalt 
fel, majd vitéz Csécsi-Nagy Imre nyugalmazott altábornagy, a Hubertus elnöke 
az Ereklyés országzászló nagybizottság nevében felavatta az országzászlót. 
Az ünnepség végén katonai díszszemlét tartottak. vitéz józsef Ferenc dr. kirá-
lyi herceg, vitéz Csécsi-Nagy Imre ny. altábornagy és Szűcs Gábor tábornok 
kíséretében ellépett a lengyel Podhalański hegyilövész-ezred egyik zászlóal-
jának díszszázada előtt. Leon Berbecki hadosztálytábornok, a fegyveres erők 
főszemlélője pedig a magyar határvadász-zászlóalj díszszázada előtt lépett el.

A lengyelek által fából ácsolt határsorompó tulajdonképpen egy diadalkapu 
volt. Nyeregtetőzetét farkasfog mintázatú deszkaborítás szegélyezte. A tetőzet 
egyenlő szárú háromszöget formázó nyilasában a felkelő napot és sugarait 
utánzó motívum a két nép ébredését szimbolizálta. A magyar oldalon a napban 
a lengyel címer, alatta ISTEN HOZOTT! felirat, a lengyel oldalon pedig a két 
angyal által tartott magyar középcímer, alatta WITAMY! felirat volt olvasható. 
A diadalkapu két oldalán egy-egy 18 m-es országzászló árboc tört az ég felé. 
A magyar földön álló Országzászló talapzatán márványtábla hirdette:

HUBERTUS ORSZ. MAGYAR
VADÁSZATI VÉDEGYLET

A HAZATÉRT
KÁRPÁTALJÁNAK

1939.
A zászló őrzését a 25-ös határvadászokra bízták, amiről a talapzaton egy 

másik márványtábla is tanúskodott:
ÁTVESSZÜK – MEGŐRIZZÜK

 – MEGTARTJUK.
A M. KIR. 25. HATÁRVADÁSZ

ZÁSZLÓALJ
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Az avatáskor a fölfelé kúszó sávokban piros-fehér-zöld színekkel festett 
árbocrúdra felvonták, majd félárbocra engedték a nagy magyar címeres or-
szágzászlót. A lengyel nemzeti zászlót pedig a lengyel földön álló piros-fehér 
árboc csúcsára vonták fel.

Régi képeslap a szerző gyűjteményéből

A megcsúfított határkő-emlékművet is részlegesen felújították. A fel-
újításkor a tereprendezés során a talapzat körüli halmot elbontották, s így 
az alapozás felső része láthatóvá vált. A Kóródy-verset tartalmazó, a Rátz 
család által önként felajánlott törött főtábla alapján nem márványból, mint 
az eredeti, hanem fémből dombornyomásos új tábla készült.

Matl Péter szobrászművész személyes közlése szerint az egyik oldaltábla 
a szovjet korszakban valamelyik vereckealji faluban, egy magánház udva-
rában, sárba taposva hevert. S ez öntöttvasból valószínűleg a frigyesfalvi 
vasgyárban készült. Bár a korabeli sajtóforrásokból nem derül ki, figyelembe 
véve a Matl által elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy 1939-ben mind a 
négy tábla felkerült a régi helyére.

Az avatásra az obeliszket és a Kóródy-verset tartalmazó, fémből öntött 
makett készült. Ezeket a legprominensebb vendégek emlékbe kapták. Az 
eseményről a vadász védegylet a fényképeken kívül filmfelvételt is készített, 
melyet tagságuknak ünnepélyesen decemberben mutattak be.
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A főherceg és kísérete látogatást tett Volócon is, ahol a vendégek 
tiszteletére adott díszelőadás után a főhercegnő 200 szegény sorsú ruszin 
kisgyermeknek ajándékokat adott át. Alsóvereckén pedig a település elöl-
járói mellett a magyaros ruhába öltözött Popovics Évike, a jegyző leánya 
kis köszöntővel és virágcsokorral üdvözölte a királyi herceget és feleségét. 
Egyébként az akkori kisleány, ma szimocskóné popovics éva, hiteles tanúja 
az eseménynek.

A főherceg és a kis Évike. Szimocskóné Popovics Éva gyűjteményéből

Folytatása folyóiratunk következő számában.


