
 



Tokaji Országzászló Emlékmű 

Az 1920-as évek végén báró Umánczy Nándor országgyűlési képviselő javaslatára, 

országszerte mozgalom indult, s közadakozásból emlékműveket állítottak az 1920. június 4-i 

Trianoni diktátumra emlékezve. Az elsőt Budapesten, a Szabadság téren állították fel 1928. 

augusztus 20-án. 

 

A tokaji Országzászló emlékművet, tudomásunk szerint 1934-1936-ban állították fel. Sem a 

városi, sem a területi levéltárban írásos dokumentumot nem találtunk róla. Régi fotók 

emlékeztetnek arra, hogy eredetileg, hogyan nézett ki. 

                                                    



From: olah.tamas@bazleveltar.hu [mailto:olah.tamas@bazleveltar.hu]  

Sent: Monday, August 24, 2009 11:41 AM 

To: Sztankovics Tímea 

Subject: Tokaji országzászlóról adatkérés 

 

Szám: 269/2009. 0609. 

 

Tokaj Város Polgármesteri Hivatala 

Májer János polgármester részére 

 

Tokaj 

Rákóczi út 54. 

3 9 1 0 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Mankovits Tamással történt megbeszélésünk, valamint az Önök által küldött 

megkeresés alapján megpróbáltuk felkutatni a tokaji országzászló állítólag 

1936-ban történt felállításával kapcsolatos iratokat, valamint terveket. 

Ennek keretében a következő iratokat tekintettük át: 

IV. 2402/a. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872-1948. 

Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványaik 1872-1947. 1936. évi 

jegyzőkönyv. 

IV. 2402/c. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872-1948. 

Kisgyűlési jegyzőkönyvek és iratok 1929-1948. 1936. évi jegyzőkönyv. 

IV. 2405/b. Zemplén vármegye alispánjának iratai 1872-1950. Közigazgatási iratok 

1872-1950. 1935-1937. évi alispáni mutatókönyvek. 

(A IV. 2413. A Tokaji járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai 1944-1950. 

elnevezésű fondban az országzászló felállításának időszakából nem maradt fenn irat.) 

V. 277. Tokaj nagyközség iratai 1595-1950. Önkormányzati iratok. 

Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1922-1938. évekből. Közigazgatási iratok 1936. év. 

Ezekben az iratokban azonban az országzászló felállításának körülményeiről 

semmilyen irat, vagy tervrajz nem maradt fenn. 

Mindössze egy fotót sikerült találni az országzászlóról, jelzete: 

Zemplénvármegye évkönyve az 1940. évre (Zemplén Naptára) Magyar vármegyék 

évkönyvei. Szerk.: Gulassa K. László-Pintér Zoltán 111. p. 

A további eredményes kutatáshoz szükséges lenne ismerni, hogy pontosan mikor 

állították az országzászlót, ehhez javasoljuk Önöknek, hogy tekintsék át a 

korabeli helyi és vármegyei politikai lapokat. Sajnos ebből az időszakból 

levéltárunkban csak hiányosan vannak újságok. 

 

Sátoraljaújhely, 2009. augusztus 24. 

Tisztelettel: 

 

Oláh Tamás 

osztályvezető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár 

Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára 
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Az 1950-es évektől elhanyagolt állapotba került, javarészt széthordták az építőanyagot, s 

csak az alapja maradt meg, melyre a ’70-es években Tenkács Tibor festőművész, tanár egy 

térplasztikát tervezett, s így maradt meg napjainkig. Az elhordott építőanyagok egy része 

még megtalálható a város különböző pontjain. 

 

                                                    

A Tokaji Országzászló Egyesület kezdeményezésére az elmúlt évben a térplasztikát 

leszedték, s felújítva áthelyezték egy más, de méltó helyre. Az emlékmű környezetét rendbe 

hoztuk, egy molinóval jeleztük, hogy az eredeti formájában vissza kívánjuk állítani. 

                      



Az emlékmű helyreállítása 

Kivitelezők: Psycho-Média-Art Bt., Tótyik Bt. 

Az emlékmű helyreállítását 2013. április 12-én kezdtük el, a tereprendezéssel, s a felvonó 

építéssel. 

 

A terasz homlokzata, elsősorban a sarkai megroggyantak, azt teljes egészében lebontottuk. 

Beton alapra újjáépítettük, s a bástyát is helyreállítottuk.  



 

A terasz korlátját újjal váltottuk ki, a terasz szegélyét (fedlapjait) újra betonoztuk, a teraszról 

eltávolítottuk a beton törmelékeket, andezit lapokkal pótoltuk, s kifugáztuk. 

 

Az emlékmű homlokfalát megtakarítottuk a növényzettől, lemostuk, kijavítottuk, kifugáztuk. 

A feliratot festett styrodur műanyagból raktuk fel, s vékony andezit lapokból kiraktuk 

Magyarország térképét, a folyókat kék színű csempével illusztráltuk (flexibilis 

csemperagasztóval ragasztottuk). A lábazat tetejére beton koszorút raktunk, a pilléreket 

kijavítottuk, s antracit szürke kültéri lábazatfestékkel lefestettük. 



 

 

 

A fa keresztet, s a zászlórudat felújítottuk, lefestettük. 



 

Az emlékmű felújítását tervezte és a kivitelezést vezette: 

Mankovits Tamás iparművész, 

a felújításban részt vettek: 

Soltész József műköves mester 

Hutkai Henrik kovács 

ifj. Plosz György alpintechnika 

Cifra János kőműves 

Pokornyik László 

Tomori Tibor 

Ádám Gábor 

Tokaj, 2013. június 2. 

 

 

Mankovits Tamás 

iparművész 

PSYCHO-MÉDIA-ART Bt. 

3929 Tiszaladány, Arany J. u. 16. 

+36 30 2855989, +36205063755 

civil3055@ranoi.sulinet.hu 
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