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Fasc.1, fol. 5-6, gépelt tisztázat.

3.
Jegyzõkönyv
Felvéve a Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt, 1923. évi november 22-én
tartott rendes ülésérõl.
Jelen vannak: Ugron István elnök, dr. Grandpierre Emil ügyvezetõ alelnök, dr.
Bernády György és Jakabffy Elemér alelnökök, dr. Sebessy János, dr. Paál Gábor,
dr. Török Andor, Szele Béla, gr. Wass Béla, Bélteky Lajos, Fekete Nagy Béla, Péchy
Imre, dr. Zágoni István, dr. Nagy János, dr. Gabányi Imre, dr. Berkes Salamon,
dr. Várady Aurél, dr. gr. Bethlen György,8 int. bizottsági tagok, Gombos Benõ
ellenõr, Naláczy István titkár.
Távolmaradását kimentette dr. Inczédy Joksmann Ödön.
1. Elnök üdvözölve szép számban megjelent bizottsági tagokat, az ülést megnyitja, a múlt ülés jegyzõkönyvének felolvasására és jegyzõkönyv vezetésére
Naláczy István titkárt felkéri.
Elnök bejelenti, hogy az elnökség a mai ülést azért hívta össze nov. 22-ére, mert
remény volt arra, hogy a Magyar Párt küldöttsége az iskolai sérelmekkel kapcsolatosan a király elõtt megjelenhetik és az eredményrõl még ezen az ülésen
beszámolhatott volna. A királyi kihallgatás valószínûleg a hó 26-án fog megtörténni,
és így annak eredményérõl csak a jövõ int. bizottsági ülésen számolhat be.
2. Tudomásul szolgál.
3. Fõtitkár felolvassa az okt. 12-én tartott rendes és az okt. 24-én tartott
rendkívüli int. bizottsági ülés jegyzõkönyvét,
4. amelyet int. bizottság elfogad és hitelesítetteknek jelent ki.
5. Titkár bejelenti az elrendelt intézkedések foganatosítását. Nevezetesen: a
párt ügyviteli és szervezeti szabályzatának kiküldését a párt vidéki szerveinek
kiépítése céljából, továbbá bejelenti, hogy a Szatmár és Bihar vármegyei tagozatok
üléseinek rendõrhatósági közbejövetel nélkül való megtarthatósága ügyében a
kolozsvári Vicehadtest-parancsnoksághoz kérést adott be. Bejelenti végül, hogy a
párt anyagi ügyeinek rendezése tárgyában az okt. 12. tartott int. bizottsági
határozatból kifolyólag az elnökség a párt vidéki tagozataihoz megfelelõ felkérést
intézett.
6. Az intézõbizottság a bejelentéseket tudomásul veszi.
32

7. A tárgysorozat rendén Fekete Nagy Béla int. biz. tag bejelenti, hogy az okt.
12. tartott ülés határozata alapján kiküldött bizottság behatóan foglalkozott a
pártszervezés keresztülvitele céljából beállítandó pártiroda és irodaigazgatók kérdésével. A bizottság javaslata alapján az elnökség felkérést intézett olyan egyénekhez, akikrõl feltételezte, hogy megfelelõ szakképzettségüknél fogva hajlandók az
irodaigazgatói állás elvállalására, közölve egyúttal az elnökséggel személyi és tárgyi
feltételeiket.
8. Tudomásul szolgál.
9. Ezzel kapcsolatosan titkár bejelenti, hogy az említett felkérésre eddig hárman
tettek írásbeli ajánlatot dr. Makkay Domokos, dr. Willer József és Fekete Nagy
Béla személyében. Ezen ajánlattevõk megyéjében ismertetik programjukat a
pártszervezést illetõleg, de javadalmazásukra nézve kifejezetten nem nyilatkoztak.
10. Tudomásul szolgál.
11. A kérdés alapos és beható megvitatása céljából elnök az ülést felfüggesztette.
Szünet után dr. Gabányi Imre indítványozza, hogy az int. bizottság kérje fel Fekete
Nagy Béla int. biz. tagot, hogy a párt vidéki szerveinek kiépítése tárgyában részletes
programot kidolgozva azt az elnökséghez juttassa el, az int. bizottság pedig az
elnökséget hatalmazza fel, hogy az elõterjesztett program, valamint a személyi és
tárgyi feltételek figyelembevétele mellett döntsön, és irodaigazgatói állás ideiglenes
betöltése tárgyában és döntésérõl az int. bizottság jövõ havi ülésén tegyen jelentést.
Indítványozza továbbá, hogy az elnökség lépjen érintkezésbe dr. Willer Józseffel
a tekintetben, hogy a Magyar Párt részérõl Bukarestben a hatóságokkal való
közvetítést minõ tárgyi és személyi feltételek mellett vállalná el ideiglenesen.9
12. Az int. bizottság az indítványokat elfogadja és felkéri az elnökséget a szükséges
intézkedések megtevésére.
13. Fekete Nagy Béla bejelenti, hogy a pártszervezés céljára eddig közel százezer
leu gyûlt össze.
14. Az int. bizottság a bejelentést örömmel veszi tudomásul.
15. Dr. Gabányi Imre tekintettel a pártszervezési munkálatok azonnali megindítására és arra a körülményre, hogy irodahelyiséget a mai nehéz lakásviszonyok
miatt hosszasabb utánjárás mellett lehet szerezni, a pártszervezés céljára irodahelyiséget ajánl fel.
16. Az int. bizottság az ajánlatot hálás köszönettel veszi tudomásul.
17. Ezzel kapcsolatosan elnök dr. Gabányi Imrének, dr. Óváry Elemérnek és
Fekete Nagy Bélának a pártszervezés anyagi oldalánál kifejtett odaadó és áldozatkész fáradozásáért hálás köszönetet és elismerést indítványoz.
18. Az int. bizottság ez indítványt egyhangú lelkesedéssel magáévá teszi.
19. Dr. Zágoni István indítványozza, hogy az irodaigazgatói állásra ezután
beérkezõ ajánlatokat is az elnökség vegye figyelembe.
20. Az int. bizottság az indítványt elfogadja.
21. Ignácz László int. biz. tag bejelenti, hogy a pártszervezés megindítása
céljából három ízben kért engedélyt a fogarasi hatóságoktól tagozati ülés megtart33

hatására. A hatóságok az engedélyt megtagadták, és így a szervezésre vonatkozó
felkérésnek eleget nem tehetett. Kéri az int. bizottság megfelelõ intervencióját.
22. Az int. bizottság a bejelentés tudomásul vétele mellett felkéri az elnökséget a
szükséges intézkedések megtételére.10
23. Dr. Pál Gábor int. biz. tag elõadja, hogy olyan kisajátításoknál, amelyeknél
az agrártörvény rendelkezése értelmében a kisajátítást szenvedettek kártérítésre
tarthatnak igényt, ezen kártérítést a mai napig sem kapták meg. Továbbá sok
helyen belsõségeket sajátítottak ki kisgazdáktól anélkül, hogy a törvény idevonatkozó intézkedése alapján más helyen megfelelõ földet kaptak volna. Végül sok
helyen nem létezõ gör. kath. és gör. kel. templomok részére sajátítottak ki földeket.
Indítványozza, hogy az int. bizottság emelje fel tiltakozó szavát ezen igazságtalan s egyúttal törvénybe ütközõ eljárás miatt.
24. Int. Bizottság bejelentést tudomásul veszi, és felkéri dr. Pál Gábor int. biz. tagot,
hogy az általa elmondottakat konkretizálva terjessze be, és ennek rendén a Párt a
megfelelõ memorandumot eljuttatják az illetékes tényezõkhöz.11
25. Ezzel kapcsolatosan dr. Jakabffy Elemér kéri, hogy a tárgyban elkészítendõ
memorandum másolata neki megküldessék a Glasul Minoritãþilor (Kisebbség
Szava12) c. lapban való közzététel céljából.
26. Tudomásul szolgál.
Több tárgy nem lévén, elnök megköszönve az int. bizottsági tagok szíves
közremûködését, az ülést bezárja.
K. m. f.
Ugron István s. k.
elnök
Naláczy István s. k.
jegyzõ
[…]13
Fasc. 1, fol. 7-9, gépelt tisztázat, összefûzött.

4.
Jegyzõkönyv
Felvéve a Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt, 1923. évi december 12-én
tartott rendes ülésérõl.
Jelen vannak: Ugron István elnök, dr. Bernády György és dr. Paál Árpád
alelnökök, gr. Wass Béla, dr. Hajdú István, dr. Issekutz Viktor, dr. gr. Bethlen
György, dr. Nagy Jenõ, dr. Berkes Salamon, dr. Roth Hugó, dr. Gyárfás Elemér,
dr. Szoboszlai László, gr. Béldi Kálmán int. biz. tagok, Gombos Benõ ellenõr,
Naláczy István titkár és Bokor Márton, a kalotaszegi tagozat alelnöke, mint vendég.
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