
Porgány község és a hármas határpont 
A trianoni határok helyszíni megállapításánál a határmegállapító bizottságok részéről sok 

igazságtalanság érte Magyarországot. Erre már hoztam példát a Honismeret 2000/3. számá-
ban, A brennbergi „Ilona akna" elvesztése címmel. Ebben a cikkben szereplő eset pedig a ma-
gyar-román hmb. elnökének velünk szemben tanúsított rosszindulatát példázza. 

A trianoni szerződés 46. cikke alapján 1921. augusztus l-jén Párizsban megalakult a ma-
gyar-román határmegállapító bizottság. Tagjai voltak: Meunier francia tábornok elnök. Ezen 
kívül két angol (Russel ezredes és Mellor kapitány), egy olasz (Paolotti alezredes) és egy japán 
- Sanó őrnagy - a nem érdekeltek részéről. Dormándi Géza ezredes magyar biztos és 
Dimitrescu ezredes román biztos pedig az érdekeltek részéről. (Az a Dimitrescu, aki magyar-ro-
mán demarkációs vonal megállapításánál annak idején részt vett.) Magyarország részéről 
előbb Dormándi, majd Czeke ezredes. Helyettesített Oláh százados, 1922. április 4-től 
Szentmiklósi Andor, majd 1922. június 23-tól egy ideig még utóbbival együtt Dietrich sorhajó-
kapitány magyar biztosok. Dormándi uralta a helyzetet. Az utódjául kinevezett Czeke ezre-
des csak nemrég lett huszár őrnagyból vezérkari tisztté. A francia tábornokban csak a tábor-
nokot látta, s minden rendelkezését végrehajtotta. 

Ezzel szemben Dimitrescu rendkívül éles eszű. Csakhamar észrevette, hogy mióta a bizott-
sági kiszállások előtt a kérdéses községet mérnökeink készítik elő, sokkal nehezebben bírják a 
román követelményeket érvényre juttatni. Ennek megszüntetése érdekében a franciák segít-
ségével a mérnököket katonákkal szerette volna felcseréltetni.1 Dimitrescu mesterkedéseire 
jellemző volt, az 1922 májusában tett azon kijelentése, hogy Erdélyben és a Romániához csa-
tolt területeken a „Code Napóleon" alapján álló román törvények vannak érvényben, ame-
lyek szerint egyedül a „domicile" (lakhely) határozza meg az állampolgárságot. (A békeszerződés 
szerint a magyar területen való születés puszta tényével jogérvényesen meg lehet szerezni a 
magyar állampolgárságot.) Például hozta fel Pánti puszta lakóit, akik csakis román állampol-
gárok lehetnek. A kérdéses lakosok közül azonban csak egyet, Erdei Jánost sikerült a bizottság 
elé hozni, aki kijelentette, hogy „ha már tőlem függ a választás, én bizony csak magyar akarok 
maradni". A többi ezután a kijelentés után már nem volt sehol „megtalálható". 

Még kellemetlenebbül érintette a román biztost a román községi jegyző kijelentése, mely 
szerint „jelenleg éppúgy mint azelőtt, a magyar 1886-i törvénycikk szabályozza a illetőséget".2 

A bizottság elnöke a francia Meunier ezredes (később tábornok) nemcsak, hogy nem titkolta, de 
minden kínálkozó alkalommal a legnyomatékosabban kifejezésre juttatta barátságos hangula-
tát a románokkal szemben. Elfogadta például a románoknak a görög katolikus lakossággal kap-
csolatos álláspontját és kijelentette: „a görög katolikus vallású lakosság fajilag sohasem volt magyar, 
ha ma magyarul is beszél. Az csupán az évtizedekig folyó erőszakos magyarosítás következménye le-
het."3 

A tábornok a magyar biztossal szembeni ellenszenvét viszont úton-útfélen kinyilvánította. Történt 
pedig, hogy Szentmiklósy attachét, aki akkor a magyar biztost helyettesítette, Sanó őrnagy 
1922. november 18-án meghívta a Duna-palotában tartott vacsorájára. A meghívottak között 
volt Meunier francia tábornok a bizottság elnöke és neje, Russel angol ezredes, Vincent francia 
őrnagy és neje. A meghívott vendégek a szálloda halljában gyűltek össze. Meunier tábornok 
nejével utolsónak érkezett. A tábornok a jelenlévőket mind kézszorítással üdvözölte, a magyar 
biztoshoz érve egy lépést hátrált, s csupán egy hűvös fejbólintással üdvözölte. Ezután a japán őrnagy 
bemutatta a tábornok feleségének, aki nemrég érkezett Párizsból. A magyar biztos neve halla-
tára szintén hátrált, hogy szó és kéznyújtás nélkül a lehető leghamarabb essen túl a neki látha-
tólag kellemetlen bemutatkozáson. Az ebédnél a házigazda ugyancsak mellé ültette, akivel a 
magyar biztos a legudvariasabban kezdte a tárgyalás. Ennek ellenére Meuniemé az egész vacso-

1 Magyar Országos Levéltár (MOL) Miniszterelnökségi iratok (K) 477. Határnicgállapító Központ 
(HMK) rezervált Melléklet 1826/Pol. sz. határozathoz 

2 MOLK 478 Határmegállapító Központi Iroda (HMK1) Miniszterelnökség (ME) Általános iratok (Ált. 
ir.) 14 csomó (cs.) Magyar-Komán (M-K) határmegállapító bizottság (hmb). 

3 MOL K 478 HMK1 ME Ált. ir. 20 cs. Nemzeti Újság IV. évf. 130. sz. 
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rn nlntt azon fáradozott, hogy tudomására hozhassa férjének a magyar biztos iránt érzett ellenszenvét. 
Kifejtve, miszerint a férje nem fogja neki megbocsátani, hogy hosszú bizottsági működése 
alatt minden alkalommal és minden eszközzel a „legsértőbb módon" ellene dolgozott. 

Bár a magyar biztos igyekezett megértetni vele, hogy az ő tevékenységüknél éles határt kell 
húzni a hivatalos működés és a magánélet között, ez sem használt. A tábornok az egész ebéd 
alatt kínos hallgatásával és mimikájával mutatta, hogy kellemetlenül érinti a magyar biztos je-
lenléte. Az ebéd befejeztével - bár a házigazda előzőleg kérte a vendégeit, hogy hosszabban 
maradjanak - a tábornok jelt adott nejének és felbontotta az asztalt. Ismét kezet fogott min-
denkivel, csak a magyar biztost kerülte ki nejével együtt. Másnap reggel Szentmiklósy hiva-
talfőnökét, Dietrich sorhajókapitányt kérte, hogy Meuniertó'l kérjen magyarázatot és egyben 
kérte a felmentését. Meunier válasza aznap délután megérkezett. A válasz alapján a tábornok 
korrekt magatartása ellen nem lehetett kifogást emelni, így Szentmiklósy a párbajtól elállott. 
A szolgálat alól felmentették, amit közöltek az Elnökkel.4 

A határmegállapító bizottságok döntéseiket szavazattöbbséggel hozták. Az összes határmegál-
lapító bizottság közül legönkényesebben általában a magyar-román szakaszon működő bi-
zottság járt el. 

A trianoni békeszerződés a magyar-román-szerb-horvát-szlovén hármas határpontot a 
következőképpen határozta meg: ..."Kiszombor állomástól délnyugatra körülbelül 4 kilomé-
ter távolságnyira, körülbelül kelet-délkeletre a 84. magassági ponttól és délnyugatra a 83. ma-
gassági ponttól a helyszínen választandó pontig, mely hármas határpontja lesz Romániának, 
Magyarországnak és a Szerb-Horvát-Sz.lovén államnak." 

A szóban forgó pontot tehát a békeszerződés úgy állapította meg, hogy az egy kiszombori 
pár holdas parasztbirtok közepére esett, mégpedig oly módon, hogy ez a kisbirtok három or-
szág területére került volna. E szövegezés határozatlansága miatt a békeszerződésben jelzett 
hármas határpont a terepen soha megállapítható nem volt, ezért egy másik pont lett kijelölve. 

A magyar anyanyelvűek aránya 
az 1910-es népszámlálás szennt 

L J O - 25.0 % 

E D 25,1 - 5 0 . 0 % 

• i 50.1 - 75,0 % 

M 75,1 - ÍOO.O % 

Magyarbirodalom határa 
Trianoni határok 
Igényelt területek határa 

Az 1920-as magyar-francia tárgyalások során támasztott magyar területi igények 
(Romsics Ignác: Bethlen István, Bp. 1991. c. könyvéből) 

4 MOL K 478 HMKI ME Ált. ir. 11 cs. 970. old. 
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A bizottság elnökének, Meunier francia táboroknak a magyarokkal szembeni rosszindula-
tát már jeleztem. Álláspontja az volt, hogy a hármas határpontot nem lehet máshová tenni, 
mint azt a békeszerződés meghatározta. így volt ez már a magyar-csehszlovák-román hár-
mas határpont megállapításánál is. A hármas határpont megváltoztathatatlanságával kapcsolatos 
álláspontjával mint ott, itt is a magyaroknak okozott kárt. A határmegállapíó bizottság, tárgyalásai so-
rán a déli hármas határpont kérdése az 1921. november 28-i ülésén vetődött fel először. A bizottság el-
nöke ekkor a kísérőlevél alkalmazására vonatkozó tárgyalásokat befejezettnek nyilvánította. 
Kijelentette, hogy a nem érdekelt államok (röviden: a nem érdekeltek), vagyis az antant bizto-
sai a határvonal tanulmányozásának befejezése után az érdekelt államokkal (Magyarország, 
Románia) közölni fogják mindazokat a módosításokat, amelyeket ők érdemesnek tartanak ar-
ra, hogy a kísérőlevél értelmében a Népszövetséghez felterjesztésre kerüljenek.5 

Ezen a tárgyaláson (1921. november 28.) fogadták el a határvonal beosztását 11 szakaszra. A 
bizottság szerint ezek közül 6 szakaszban a határvonal véglegesnek tekintendő, míg a többi öt sza-
kaszban még különös tanulmányozásra kerül sor. Az utóbbi szakaszok közé tartozott az „A" sza-
kasz is, mely a déli hármas határponttal kezdődött. 

Mielőtt továbbmennénk, szólnom kell néhány szót a már említett kísérőlevélről. Valamennyi 
békeszerződést egy levéllel (kísérőlevél) adtak át. A magyar békeszerződéshez csatolt kísérőleve-
let Millerand francia miniszterelnök írta alá és adta át, - aki egyben a békekonferencia elnöke 
volt - innen a Millerand levél elnevezés. Ez a levél amellett, hogy elmarasztalta Magyarorszá-
got, felelőssé tette a háborúért, bizonyos reményeket is keltett azzal a kitételével, hogy: „Majd 
ha a határbiztosok megkezdik munkájukat... az eljárás megfelelő módot nyújt minden igazságtalan ha-
tárvonal kiigazítására, Im azok ellen alapos ellenvetést lehet tenni." 

Ezért is kedvezőtlen volt a számunkra, hogy az 1922. február 15-i ülésen a bizottság elnöke 
az „A" szakaszra vonatkozó határozatát (1921. november 28.) megmásítja és kijelenti, hogy a 
nem érdekeltek biztosai a kísérőlevél alkalmazását az „A" szakaszra nem tartják szükségesnek, s sze-
rintük így csakis a hármas határpont megállapítása maradt hátra. Úgy a magyar, mint a román biz-
tos tiltakoztak e határozat ellen, de leszavazták őket. 

A bizottság a kísérőlevél alkalmazhatóságát illetően megszorító, olyan elvi magyarázat 
alapjára helyezkedett, hogy a kísérőlevél alapján is csak helyi igazságtalanságokat lehet ki-
küszöbölni. Hogy ez az érvelés mennyire nem volt helytálló, azt mutatja a határbizottságok 
részére kiadott Általános Utasítás („instruktionsis"), mely szerint a helyi kiigazításokra (igaz 
csak gazdaságira) a határbizottságoknak is joguk volt a kísérőlevél nélkül is.6 Említést kell 
tenni a Pótutasításról („instructions complemantaires"), mely a kísérőlevéllel kapcsolatban 
lett kiadva 1921. július 3-án a Nagykövetek Tanácsa által. Később is látni fogjuk, hogy a bizott-
ság a kísérőlevél figyelembevétele helyett „kézi vezérléssel" a párizsi utasítások szerint dolgozott. 
Párizsban az elnökök direktívákat kaptak. A párizsi direktívák szerint csak lokális jellegű változá-
sok jöhettek számításba. 

Ezt bizonyítja, hogy Meunier egyik nyilatkozatában kifejtette, miszerint „itt" senki sem tu-
dott volna eredményt elérni, mert neki kormányaitól határozott utasításai vannak és ő csak 
azok szerint járhat el. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy minden változás csak barátsá-
gos megegyezés alapján létesülhet, az pedig teljesen ki van zárva. Teljesen céltalan volna bár-
mit is felterjeszteni a Népszövetséghez a románok teljesen elutasító álláspontjára való tekin-
tettel. Egy másik beszélgetés alkalmával elmondta, tudják azt, hogy Németország a reváns 
gondolatával foglalkozik, de éppúgy tudják azt is, hogy mihelyt Németország arra képes lesz, 
mi (Magyarország) újból csak hozzájuk szegődünk, ezért érdekük minket annyira gyöngíteni 
amennyire csak lehet. 

A magyar biztos 1921. szeptember 7-én egyelőre csak térképmellékletekben rendelkezésre 
álló határkiigazítási javaslatot nyújtott be. Ennek a vonalnak a legkeletibb pontja meglehető-
sen erős kiöblösödés közepén Zilah volt. Ugyanezen a napon a román biztos is benyújtott egy 
javaslatot, szintén csak térképmellékletekben, mely szerint a trianoni vonalnak nyugatra való 
tolását kérte. Magyarcsanád, nagylaki állomás, Kétegyháza, Méhkerék, Szakái, Körösszeg, 
Apáti, Bedő Porcsalj, Nagyléta, Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Vállalj, Csengerújfalu, ezen kí-
vül a déli részen néhány puszta. 

5 Dr. Bacsa Gábor: A triplexek Országhatár Magazin (OH) 52. évf. 21. sz. 
6 MOL K 478 HMK1 ME Ált. ir. 11. cs. 397-403. old. 
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Az egyes szakaszokban - a kísérőlevelet is figyelembe véve - a határ-megállapítás során fel-
merült magyar igények közül csak az „A" szakaszra térek ki, mivel ez függ össze a hármas ha-
tárponttal és Porgány községgel. Az „A" szakaszban (Kiszombor, Makó, Apátfalva és a nagyla-
ki kendergyár) a bizottság a demarkációs vonalat minden indoklás nélkül meghagyta végleges határ-
nak. Romániának hagyta Porgány községet, a szegedi kendergyár birtokán kívül Makó és Apátfal-
va községeknél kb. 1500 holdat kitevő birtokán, a San Marco féle birtokot. A magyar biztos részé-
ről ezek az igények merültek fel. 

A határbizottság 1921. szeptember 15-i bizottsági ülésén vette vizsgálat alá mindkét javasla-
tot. A román javaslatról megállapította, hogy az 1920. május 6-i kísérőlevél és az 1921. június 
3-i Pótutasításban foglalt feltételeknek megfelel és elfogadható. 

Ezzel szemben elvetette a magyar javaslatot azzal a jellemző indoklással, hogy a magyar ja-
vaslatban foglaltak formálisan ellenkeznek a kísérőlevél szövegével és szellemével. F.z azt je-
lentette, hogy a bizottság a kísérőlevél kétoldalú alkalmazhatóságának elvi álláspontjára helyezkedett. 
Amikor a magyar biztos helyettese megkérdezte, mit értsen azon, hogy a magyar javaslat a bi-
zottság szerint formailag ellenkezik a kísérőlevél szövegével és szellemével, a bizottság elnöke 
újból kijelentette, hogy a kísérőlevél alapján javasolható és eszközölhető módosítások csak helyi jel-
legűek lehetnek, ennélfogva nem lehet szó a határvonalnak a maga egészében való áthelyezésé-
ről, akár keletre, akár nyugatra. A magyar határbiztos tiltakozott ezen értelmezés ellen. A bi-
zottság azonban az ő szavazata ellenében egyhangúlag elhatározta, hogy a kísérőlevél alkal-
mazására vonatkozó tárgyalásokat lezárja, az érdekelt biztosoktól addig kapott javaslatokkal. 

Ez azt jelentette, hogy a határ megállapítása során semmi módosításról nem lehetett szó, 
marad a trianoni szerződés, illetve a kitűzött demarkációs vonal. Ennek következtében elvesz-
hettek (el is vesztek) az ún. „Sárga határban fekvő, - kisbirtokosok tulajdonában lévő - földek. 
Ugyancsak elveszhetett a hármas határponttól délkeletre kb. 1,5 km távolságra fekvő színma-
gyar Porgány község 980 lakosával. 

A nem érdekelt biztosok 1922. április 9-én a kísérőlevél alkalmazása tárgyában a Nagykövetek Taná-
csának közvetítéséivel jelentést intéztek a Népszövetséghez. A bizottság jelentése sok helyen megtá-
madható volt. A magyar biztos a Határmegállapító Központ figyelmét felhívta erre a május 
10-én kelt jelentésében. Utal többek között arra, hogy a múlt év (1921) november 28-án 21. szám 
alatt kiadott jegyzőkönyvet már akkor, azaz 8 napra a benyújtott magyar javaslat után, a bi-
zottság lezártnak deklarálta a kísérőlevél körül folytatott tárgyalásokat és elhatározta, hogy rögtön kez-
dődjenek meg a délimitációs munkálatok, mégpedig azon a határszakaszon („E"), ahol a magyar 
biztos felfogása szerint a legkevésbé lehetett a trianoni határvonalat elfogadni, s ahol igen 
megfelelő határt lehetett volna elérni a csupán 600 lakosú Atyás község átcsatolásával. Erre a 
körülményre az akkori magyar biztos figyelmeztette a bizottságot, mely azonban határozatá-
tól nem volt hajlandó eltérni. Ennek következtében az „F" szakasz végleges határa nemcsak, 
hogy vízrajzi tekintetben lehetetlen volt, de a régi demarkációs vonaltól eltérőleg még kb. 
4500 hold magyar területet juttatott Romániának, melyből kb. 1200 hold kisbirtok volt, s 
Atyás község lakosságát kb. 600 holdat kitevő magyarországi kisbirtokától fosztotta meg.7 

Mindezen ellentéteként 1922. február 15-én az elnök a már említett, állítólag megmásíthatat-
lan határozatát megváltoztatja. Nemcsak az „A" szakaszt jelentik ki megmásíthatatlannak -
hol jogos igényeinket legalábbis Porgány községre vonatkozólag több ízben kifejtettük - , ha-
nem a román delegáció követelésének engedve a „H" szakaszt (Nyírábrány, Bagamér, Álmosd) fel-
oldja mozdulatlanságából, anélkül, hogy ennek hasonmását a „D" szakaszban (Gyulavarsánd, 
Nagypél, Ottlaka) hozott határozatát, melyben nekünk voltak igen erős vízrajzi érdekeink - melyeket 
igen gyakran volt alkalmuk tudomásul venni - hasonló elbánásba részesítette volna* 

Azt a lehetetlenséget, mely szerint a békeszerződés a hármas határpont helyét meghatároz-
ta, Meunier kivételével az összes antant biztos belátta és ki akarta küszöbölni. Ő azonban ra-
gaszkodva a békeszerződés betűjéhez, csak azt engedte meg, hogy a triplex egy kilométerrel 
eltolassék, s így az legalább egy község határára esett. A triplex ezen sérelmes megállapítása elébe 
vágott a hozzá közvetlenül csatlakozó porgányi határszakasz megállapításának, éspedig: ha a bizott-
ság a magyar biztos követelésére teljesíti Porgány visszacsatolását Magyarországhoz és a ha-

7 MOLK 478 HMK1 ME Ált. ir. 11. cs. M-K hmb. 1338/1922.05.10/hat. 
8 Uo. 
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tár ezen csatlakozó részét utólagosan Magyarország javára igazítaná ki, úgy a hármas határ-
pontot is el kellett volna tolni. Ez pedig az elnök felfogása szerint sértette volna a béke alap-
jait. 

A porgányi eset jellemző példája annak a különös taktikának, amelyet Meunier tábornok a határ meg-
állapításánál alkalmazott, hogy még olyan esetben is, amikor le nem tagadható magyar érdek 
haladéktalanul követelt érvényesülését, a leghihetetlenebb fogások által végre olyan helyze-
tet teremtsen, melynek kiaknázása által a magyar érdeket Románia javára kijátssza. 

Azzal kezdtem - mint fentebb jeleztem hogy azt a határszakaszt, amelybe Porgány község tar-
tozik, a kísérőlevél alkalmazására vonatkozó tárgyalások alól kivonta azzal az ürüggyel, hogy az még 
külön tanulmányozásra szorul. Később minden indoklás nélkül kijelentette, hogy a kísérőlevél ezen sza-
kaszra nem nyer alkalmazást. De miután tudta, hogy Porgány Magyarországhoz való csatolása a 
kísérőlevél nélkül is lehetséges, ezt azzal akadályozta meg, hogy Porgány sorsát összekötte-
tésbe hozta a déli hármas határpont helyével, mely erre nézve hátrányos. A hármas határpont 
megváltoztatását pedig egyrészt a kísérőlevél alkalmazásához kötötte akkor, amikor ezt a kér-
dést már megtárgyalták, másrészt az új hármas határpont véglegesítését a román-szerb határbi-
zottság hozzájárulásától teszi függővé abban az időben, amikor az még meg sem alakult? 

Később, amikor a hármas határpont megváltoztatását már nem tudta megakadályozni, inert azt a ma-
gyar-szerb határmegállapító bizottság javasolta, a tárgyalás menetét úgy befolyásolta, hogy a ked-
vező elintézési lehetőségek ellenére olyan pontot fognak megszavazni, mely Porgánynak Magyar-
országhoz való csatolását véglegesen kizárja. Tudva, hogy Porgány visszacsatolása ily módon már 
lehetetlen, színleg mégis hozzájárult a nem érdekeltek azon javaslatához, mely Porgányt Ma-
gyarországhoz kívánja csatolni. Ennek az az oka, hogy a triplex sérelmes megállapításai egy-
szersmind prejudikálta az ahhoz közvetlenül csatlakozó magyar-román határszakasz megál-
lapítását, ugyanis a jugoszláv területen hosszú ék alakban csúcsosodik ki a triplex. Ha tehát a 
bizottság a hármas határponthoz csatlakozó magyar-román határszakaszon utólag Magyar-
ország javára határkiigazítást határozott volna el, a megváltozott határ nem lett volna észre-
vétlenül bekapcsolható az így megállapított hármas határpontba. 

Amikor váratlanul kitűnik, hogy az előzőek dacára lehetőség van Porgány Magyarország-
hoz való csatolására, engedett a román biztos fiktív indokainak, hogy a kérdést elnapolhassa. 
Ezek az indokok a birtok fiktív tulajdonviszonyai és a Servesi szerződés fiktív illetékessége. 

Az 1922. június 12-i ülésen a magyar-román és a magyar-szerb bizottságok közösen tár-
gyalnak a hármas határpont megállapításáról. Cree angol ezredes a magyar-szerb határmeg-
állapító bizottság elnöke előadta a magyar-szerb bizottság álláspontját és három pontot java-
solt, melyek mind előnyösebbek Magyarországra nézve, mint a békeszerződés hármas pontja. 
A román biztos követelte, hogy határozatot csak a román-szerb bizottság jelenlétében hozzanak. 
A bizottság azonban visszautasította. Meunier tábornok, aki Cree alezredes javaslatával lát-
szólag nem értett egyet, feloszlatta a gyűlést azzal az ürüggyel, hogy mielőtt javaslatát bizott-
sága nevében benyújtaná, még egy kebelbeli (saját bizottsága) tárgyalásra van szüksége.1 0 

Ezután saját bizottságának ülésén a kísérőlevél és a triplex közötti összefüggést állapította 
meg. Szerinte a békeszerződésbeli hármas határpont eltolása a kísérőlevél alkalmazása nélkül 
nem lehetséges. De mivel a kísérőlevél alkalmazásának kérdése egyszer s mindenkorra le van tárgyal-
va, a békeszerződés szövegében megállapított pontnak máshova helyezése teljesen ki van zárva. 

A magyar biztos hiába tiltakozott. Felhozta, hogy a hármas határpont még eddig egyáltalán 
nem képezte a bizottság döntésének tárgyát, sőt amikor Porgány átcsatolását kérte, azzal az 
indoklással utasították el, hogy a község hovatartozása összefügg a hármas határpont megál-
lapításával, attól különválasztani nem lehet. A hármas határpont megállapítása pedig csak a 
magyar-szerb bizottság egybehangzó döntése alapján lehetséges. 

Mindezek ellenére a bizottság öt szavazattal egy ellenében elhatározta, hogy a kísérőlevél 
az „A" szakaszban „nem alkalmaztatik". Ez a határozat Porgány sorsát is eldöntötte. A tere-
pet így előkészítve, Meunier az összeült bizottság előtt kifejteni igyekezett, hogy a ma-
gyar-szerb bizottság által javasolt pontok hatálytalanok, mert azok a békeszerződésben meg-

9 Dr. Bacsa Gábor: A triplexek OH 52. év. 21. sz. 
10 MOL K 478 ME Ált. ir. 20. cs. 
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határozott pontok megváltoztatását jelentik, s hogy „pontosan a békeszerződés szövegéhez 
kell alkalmazkodni". 

Ez az állásfoglalás azonban a humánusabb magyar-szerb bizottság elnökének erélyes el-
lenvetésével találkozott, aki kijelentette: „egyáltalán nem értek egyet tábornok úrral". A kér-
dést szavazás alá bocsátva elhatározzák, hogy a hármas határpont a kísérőlevél alkalmazása nélkül is 
eltolható. Ilyen kudarc után nem maradt más hátra, minthogy Meunier egy új fogással célját kövesse: ti. 
az új hármas pontot amennyire csak lehetséges a Magyarországra nézve hátrányos békeszer-
ződési hármas pont közelébe szorítsa. Ezért a négy határpont közül azzal a ponttal kezdte, 
mely Magyarországra nézve a legelőnyösebb volt. Miután azonban a hármas pont változtatá-
sára az érdekelt felek egyhangú véleményére volt szükség, könnyen érthető, hogy a román fél 
csakis az utolsó - Magyarországra nézve legelőnytelenebbre adta le megegyező szavazatát. 
így lett az új hármas határpont elfogadva, mely 950 méterre fekszik délre a békeszerződési hármas pont 
helyétől 

Porgánnyal és a hármas határponttal kapcsolatos ügy az 1922. június 12-i döntéssel még 
nem zárult le. Létezett ugyanis egy szerb-román határegyezmény (amiről a magyarok nem tud-
tak), melynek életbelépése küszöbön állt. Ennek értelmében a hármas határpontnak nyugatabbra 
kellett kerülni. Az eltoláshoz azonban Magyarország beleegyezésére is szükség volt. Magyar 
részről úgy gondolták, ezt a beleegyezést majd függővé teszik bizonyos kompenzációktól, s 
így Porgány kérdésének felvetésére újból lehetőség nyílik. 

A nem érdekelt államok biztosai 1922. augusztus 12-én javasoltak egy határvonalat, mely 
által Porgány község és az uradalom, a Sárga határ Magyarországhoz lett volna csatolva. A bi-
zottság elnöke azonban 1922. november 9-én kelt, „végleges jelentésében" azt állította, hogy a 
nem érdekelt biztosok a javaslatot főleg azzal indokolták, hogy a porgányi uradalom a Szege-
di Konzervgyár tulajdona. F.z az elnök szerint nem felelt meg teljesen a valóságnak. A román 
biztos ezt ellenezte, s azzal érvelt, hogy egy ilyen változás csak a kísérőlevél által lehetséges, 
ami pedig a bizottság 1922. február 15-i döntésével ellenkezik. A bizottság az érvelést vissza-
utasította ugyan, a tárgyalást befejezettnek nyilvánította, döntést azonban nem hozott.12 

A magyar-román határmegállapító bizottság elnöke 1922. szeptember 3-án a Nagykövetek 
Tanácsához címzett augusztus havi jelentésében különösen referál a hármas határpontról. Ki-
fejezi, hogy az csakis mint a magyar-szerb és a magyar-román határvonalak csatlakozó pont-
ja szerepelhet, míg a végleges hármas határpont helye a román-szerb határvonal megállapítá-
sától függ. Ezzel tehát a megszavazott hármas határpontnak ideiglenes jelleget adott. 

1922. november 3-án a román biztos egy adásvételi szerződést terjesztett a bizottság elé, mely 
által bizonyítani igyekezett, hogy a porgányi uradalmat román alattvalók vették meg. Uár en-
nek fiktív jellegét a magyar biztos felfedte (Porgány határába esett ugyanis az 5540 holdas 
egykori Nákó féle uradalom, ami a Szegedi Kenderfonógyár tulajdonában volt.) Számolni 
kellett azzal, hogy a hátraigazítás folytán annak részeit Komániához csatolják. Hogy ez utóbbi 
esetben a kisajátítást megakadályozzák, fiktív szerződésekkel eladták. Ennek ellenére 
Meunier nem döntött, hanem elnapolta az ügyet későbbi tanulmányok céljából.1^ 1922. no-
vember 22-én pedig a Nagykövetek Tanácsának a porgányi ügyről egy külön jelentést tett, 
melyben még a döntés előtt a következő két kérdésben kért választ: (1) Lehet-e Porgány köz-
séget a Trianoni békeszerződés szerint a kísérőlevél alkalmazása nélkül Magyarországhoz 
csatolni? (2) Összeférhet-e a Ser vési* szerződéssel Porgány község Magyarországhoz való 
csatolása a kísérőlevél nélkül, a magyar-román határmegállapító bizottság által. 

Anélkül, hogy további részletekbe mennénk, egy megjegyzés kívánkozik ide: egy héttel ké-
sőbb (november 28.) egy külön átiratban igyekszik döntését azon kijelentés által befolyásolni, 
hogy ő személyileg azt a határozatát, hogy Porgány község Magyarországhoz legyen csatolva 
-v isszavonja , amit főleg a birtok tulajdonviszonyaival (lásd fentebb) indokolt. 

11 Dr. Bacsa Gábor: A triplexek OH 52. évf. 21. sz. 
12 Dr. Bacsa Gábor: A triplexek OH 53. évf. 3. sz. 
13 Uo. 

* Servesi szerződés: Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia által 1920. augusztus l()-én Servesben kö-
tött szerződés, mely szerint határul a trianoni vonalat fogadják el. 



A Nagykövetek Tanácsa 1923. február 12-én kelt jegyzékében kijelentette: (1) A Trianoni bé-
keszerződés nem ellenkezik azzal, hogy Porgány község Magyarországhoz csatoltassék; (2) 
hogy ezt a Servesi szerződés is megengedi, ha pontosan lesz értelmezve. A Nagyköi>etek Taná-
csa azonban ezt a tiszta döntést újonnan összeköttetésbe hozta a hármas határpont helyével. Kijelentet-
te ugyanis, hogy Porgány község Magyarországhoz való csatolása nehézségekbe ütközik, ha 
a hármas határpont helye nem változik, ami pedig az érdekelt államok hozzájárulásától függ. F.z a 
véleményezés Porgány község átcsatolását a következő tárgyaláson meg is akadályozta.14 

Új remény született azonban Porgány község visszacsatolására, amikor a szerb és román kor-
mányok megegyeztek abban, hogy Obéb község Romániának jusson - ami által a hármas ha-
tárpont helyének változni kellett - a Nagykövetek Tanácsának fenti döntése és véleménye 
együttesen szolgálta volna a magyar érdek alapjait. 

A magyar-román határmegállapító bizottság 1923. február 26-án tárgyalásait újból felvette. 
A birtok tulajdonviszonyait illetőleg a magyar biztosnak jól megalapozott érvekkel sikerült 
meghiúsítani a tábornok azon kísérletét, hogy a porgányi uradalmat, mint román állampol-
gárok tulajdonát kezelje, s teljes egészében Romániához csatolja. Azt, hogy az egész fiktív 
adásvételre épült, azt mellékesnek tekintette. 

Összefoglaló javaslatában - melyet mint a nem érdekeltek egyöntetű véleményét tüntette 
fel - arra irányult, hogy a kérdéses határszakasz mindaddig függőben maradjon, amíg a há-
rom érdekelt bizottság a hármas határpontot meg nem állapítja. Ezzel a magyar biztos is 
egyetértett. 

1923. március 9-én az elnök a nem érdekeltek végleges javaslatát közölte a magyar és román 
biztossal. A jegyzékben látszólag négy határvonal szerepelt. Az egyik teljesen fedte a román ja-
vaslatot, kettő pedig olyan volt, hogy az elfogadásuk vagy a létező hármaspont, vagy pedig a 
határ formája végett lehetetlen. így körülfonva a negyedik határvonalba feküdt a megoldás, 
mely a létező hármas pontból kiindulva fenntartotta a demarkációs vonal által okozott összes 
sérelmet, de visszacsatolt volna Magyarországhoz a porgányi uradalom öt majorjából kettőt, 
a kendergyárat természetesen Romániának hagyva. 

A jegyzék jellemző bizonyítéka a Porgány-kérdés mesterséges összebonyolításának, melyet 
Meunier kiváló ügyességgel kevert. Mindezt azért, hogy kibúvót találjon magának abból a 
helyzetből, amiért Porgány községet az uradalom legnagyobb részével, és a kiszombori Sárga 
határt is látszólag Magyarországnak ítélte. A tények elferdítésével, fontos tényezők kihagyásával 
igyekezett saját szereplésének nyomait eltüntetni, a kérdések fejleményeit olyképpen feltüntetni, hogy a 
megoldás igazságtalansága egy be nem avatott bíráló részére mindenképpen burkolt maradjon. 

Néhány gondolat ide kívánkozik: 
• Porgány kérdésénél elhallgatták a bizottság 1921. november 28-i határozatát, amely az 

„A" szakaszt a kísérőlevél alkalmazása végett különös tanulmányozásra fenntartja. 
• Bevallja, hogy a bizottság már 1922 decemberében számolt Obéb Romániához csatolásá-

val. 
• Felhozza a román biztos minden érvelését, de elhallgatja a magyar biztos visszautasítását 

a kísérőlevél „A" szakaszban való alkalmazását illetően. 
Mindennek ellenére a magyar biztos kénytelen volt az antant biztosok javaslatát elfogadni, 

különben megadta volna a kedvező alkalmat, hogy egyszerűen a román álláspontot tegyék 
magukévá. 

Ezzel a porgányi ügy még nem zárult le, várható volt ugyanis, hogy rövidesen életbelép a 
román-jugoszláv határegyezmény, melyhez Magyarország beleegyezésére volt szükség. Itt 
részünkről felmerültek kompenzációs gondolatok, az aláírás ellenében esetleg a Vend-vidék 
visszakövetelése. Ezt azonban elvetették, mivel nem látszott megvalósíthatónak. Ugyanis 
akár Porgány, akár a Vend-vidék visszacsatolása esetén Jugoszlávia vesztett volna. 1923 őszén 
a szerb kormány átengedte Romániának román ajkú lakossága miatt Obébet. Új helyzet állt elő. Ama-
gyar-román határ 14 kilométerrel meghosszabbodott. A román határ csatlakozó pontja a ma-
gyar-szerb határnál az Obéb-rábéi országút közelébe esett. Ezáltal a trianoni hármas határ-
pont, illetve az azt helyettesítő 1922. június 12-i egyezmény szerint kijelölt pont elvesztette je-
lentőségét. Immáron sokadszor, ismét felmerült Porgány község átcsatolása. Szőgyén a Ha-
tármegállapító Központ akkori vezetője úgy foglalt állást, hogy miszerint Magyarország kény-
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szerítve van arra, hogy a hármas határpont eltolásához csak az esetben adja beleegyezését, ha a ré-
gi hármaspont által okozott sérelmeket orvosolják, mivel a határmegállapítás a már fiktív jellegű 
hármas határpont befolyása alatt történt. 

Magyarország sérelmei a következők voltak: 
• Levágtak Kiszombor területéből, a Sárga határból 300 holdat, 221 holdat pedig csak azért, 

hogy a román határ a trianoni hármas határpontot kellőképpen elérhesse, illetve a magyar ha-
tár Porgány község házaitól legalább 250 méterre legyen. 

• Elveszett a színmagyar Porgány község földjeivel, uradalmával együtt. 
• Idegen területen maradt az obébi határban 69 kiszombori lakosnak 101 holdja. 
Miután a kényszerhelyzet megszűnt, a trianoni hármas határpont jellegét elvesztette, köve-

telte a magyar biztos olyan határ megállapítását, mely Magyarországhoz csatoltja: 
a) A Kiszombor-obébi országút és a Sárga határ között fekvő kiszombori és porgánvi földe-

ket; 
b) A Sárga határt; 
c) Porgány községet és a község egész területét. 
A cél elérésére az utolsó lehetőség kínálkozott: megelőzni Meunier tájékoztatóját a Nagykö-

vetek Tanácsánál. Ezért a magyar-román határmegállapító bizottsági akkori magyar biztosát 
Dietrich sorhajókapitányt Párizsba küldték, hogy az érdekünket szolgáló felvilágosítást megadja, a 
Nagykövetek Tanácsánál a szükséges lépéseket azonnal megtehesse, a félreinformálást meg-
előzze. Mivel Meunier utazását 1923. december 20-ra tervezte, ő december 5-én érkezett meg. 

Dietrich sok fontos személlyel beszélt Párizsban, útjáról 10 oldalas jelentésben számolt be. 
Mivel a hármas határpont körüli kérdések tisztázása úgy látszott évekig eltart, Vassel ezredes, 
a magyar-szerb-horvát-szlovén határmegállapító bizottság magyar biztosának javaslatára a 
bizottságot feloszlatták. Ez semmit sem változtatott azonban azon, hogy a magyar-ro-
mán-szerb-horvát-szlovén hármas határpont Obéb mellett lett megállapítva, Porgánvt pedig 
Romániához csatolták. 

Dr. fíacsa Gábor 

Helyi értékeink - Tótkomlós 
A Száraz-ér Társaság Fotópályázatot hirdet „Helyi értékeink III. - Tótkomlós 2001" 

címmel a millenniumi év tiszteletére. A pályázat célja: Tótkomlós örökségének aprólé-
kos feltérképezése, fénnyel írott szellemtárának megalkotása. A pályázat témája: Minden 
megörökíthető, ami Tótkomlós értékeit jeleníti meg: épületek, épületrészek, enteriőrök, 
utcaképek, temetők, a Száraz-ér hidjai, partjai, kiöntései, növény- és állatvilága, a város-
széli puszták, közösségünk tárgyai, arcai és bármi más, ami a róla alkotott kép által válik 
önmagán túlmutatóvá. A helyszín kötöttségének és a tematika kötetlenségének kettősége 
jelenti a kihívást a látó szemek számára. Nevezési díj nincs. F.gy pályázó legfeljebb 5 db 
fekete-fehér vagy színes papírképet küldhet be. Minden 3-5 képből álló sorozat egy kép-
nek minősül. A sorozatok megbonthatok, ha a pályázó ehhez a nevezési lapon hozzájá-
rul. A legalább 13x24 cm-es, 3 évnél nem régebben készült papírképeket kasírozás, 
paszpartu és keret nélkül kérjük benyújtani. A Száraz-ér Társaság korábbi kiállításain 
már részt vett képek nem nevezhetők. A fotók hátoldalán kérjük feltüntetni a képek cí-
mét és a szerző nevét, lakcímét. A pályázati kiírás és a nevelési lap letölthető a 
www.komlos.hu honlapról. 

Díjazás: Pénzdíj és tárgyjutalmak. A fotók beküldési határideje: 2001. augusztus 20. 
Értesítés a zsűrizésről és a kiállítás helyszínéről 2001. szeptember 8-ig. A pályaműveket 
az alábbi címre kérjük beküldeni: Dr. Kancsó János, 5940 Tótkomlós, Fő utca 12 . - Mobil: 
06-30-9670-279 

Száraz-ér Társaság 
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