Minthogy ezen eljárás merõben törvénytelen és adott esetben nem is indokolt,
kéri, az int. bizottságot, hogy ezen ügyben az illetékes tényezõknél sürgõsen
interveniálni szíveskedjék.15
24. Az int. bizottság a bejelentést tudomásul veszi, és felkéri az elnökséget a
szükséges intézkedések megtételére.
Több tárgy nem lévén, elnök megköszönve az int. biz. tagok szíves közremûködését, az ülést bezárja.
K. m. f.
Ugron István s. k.
elnök
Naláczy István s. k.
jegyzõ
Fasc. 1, fol.14-16, gépelt tisztázat, összefûzött.

5.
Jegyzõkönyv
Felvéve a Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt, 1924. évi január 12-én
tartott rendes ülésérõl.
Jelen vannak: Ugron István elnök, dr. Bernády György, dr. Grandpierre Emil
és dr. Paál Árpád alelnökök, dr. Török Andor, dr. gr. Bethlen György, dr. Berkes
Salamon, dr. Várady Aurél, dr. Nagy János, dr. Zágoni István és Gombos Benõ
int. biz. tagok, Fekete Nagy Béla irodaigazgató, Hubay Károly ellenõr és dr. Naláczy
István titkár.
Távolmaradásukat kimentették: Sándor József alelnök, dr. Róth Hugó és dr.
Szele Béla int. biz. tagok.
1. Ugron István elnök üdvözölve a megjelenteket, az ülést megnyitja, s a
jegyzõkönyv felolvasására és annak vezetésére dr. Naláczy István titkárt kéri fel.
2. Tudomásul szolgál.
3. Titkár felolvassa a múlt ülés jegyzõkönyvét,
4. amelyet az Intézõbizottság egyhangúlag hitelesítettnek jelent ki.
5. Elnök bejelenti az Intézõbizottságnak, hogy Csiszár Gyula, Kolozs vármegye
nyugalmazott fõjegyzõje, a Magyar Párt Kolozs vidéki tagozatának elnökhelyettese
dec. 24-én meghalt. Áldozatkész, önzetlen munkát fejtett ki a párt érdekében és
indítványozza, hogy emléke jegyzõkönyvileg örökíttessék meg.
6. A bizottság az indítványt egyhangúlag elfogadja.
7. Titkár jelenti a múlt ülés óta tett intézkedéseket. Nevezetesen az elnökség
táviratilag interveniált a miniszterelnöknél, a földmûvelésügyi miniszternél16 és
Tatarescu népkisebbségi miniszternél a zilahi lakás kisajátítások ügyében.17 A
gyermekmenhelyeken és más jótékony intézeteknél (árvaház, szeretetház) elhelye37

zett magyar gyermekek statisztikája ügyében a vidéki tagozatok megfelelõ felkérést
kaptak.18 Bokor Márton bánffyhunyadi lakos lakás kisajátítása ügyében a II. fokú
hatóság felmentõ végzést hozott.
8. Tudomásul szolgál.
9. Titkár bemutatja a Temes-torontáli tagozat elnökségének a tagdíjak szedésére
vonatkozó elõterjesztését.
Fekete Nagy Béla indítványozza, hogy a Temes-torontáli tagozatnak az Intézõbizottság munkálkodásáért fejezze ki köszönetét, a tagsági díjak szedését és azok
továbbítását bízza a tagozatra. Hogy az ország többi részeiben miképp történjék a
tagdíj ügyének a rendezése, beható tárgyalás után csak késõbb lehet érdemlegesen
állást foglalni.
10. Az Intézõbizottság az indítványt magáévá teszi.
11. Fekete Nagy Béla bejelenti, hogy a pártiroda mûködését 1923. évi dec. 15-én
megkezdette. Rendes pályázathirdetés útján egyelõre ideiglenes minõségben, az
alábbi állások töltettek be. Kastaly Gábor fogalmazó, Thamó Gábor irodatiszt és
Ferenczy Anna gépírónõ. A párt részére sikerült egy három szobás irodahelyiséget
kapni a Str. Sincai (Hegedûs Sándor utca) 9. szám alatt. Az irodahelyiség
bútorzatát a volt kolozsvári Függetlenségi Párt és Munkapárt fogják szolgáltatni,
a Magyar Párt ugyanis a volt Függetlenségi Párt örökösének tekintendõ. A hiányzó
bútorok beszerzése tárgyában indítványozza, hogy Hevesy József, Cseh József és
Hubay Károly személyében egy bizottság alakíttassék meg a további szükséges
intézkedések megtétele céljából.
12. Az Intézõbizottság a bejelentést tudomásul veszi, és az indítványt elfogadja.
13. Irodaigazgató elõadja, hogy a Magyar Párt legfontosabb szerveinek, a
szakosztályok megszervezése a párt elsõrendû feladatát képezi. Az ügyviteli
szabályzat 15. §-ában19 elõírt szakbizottságok a következõk:
a) belpolitikai, b) külpolitikai, c) szociálpolitikai, d) gazdaságpolitikai/pénzügyi
és e) kultúrpolitikai bizottság.
A szakbizottságba három tagot kér fel az elnök, hármat választ tagjai sorából
a központi választmány, és három az önként jelentkezõ tagok közül kerül kisorsolásra.
Indítványozza, hogy az egyes bizottságokba a megfelelõ szakférfiak hírlap útján
is kéressenek fel a jelentkezésre, hogy a bizottságok már a közeljövõben mûködésüket megkezdhessék.
14. Tudomásul szolgál.
15. Dr. Berkes Salamon bejelenti, hogy az állampolgárságra nézve törvénytervezet készül, amely rövidesen a kamara elé kerül elfogadás céljából. Szüksége
mutatkozik annak, hogy mindennemû törvénytervezettel és javaslattal az Intézõbizottság preventíve foglalkozzék ezen javaslatokkal, különös tekintettel a magyar
kisebbség érdekeire.
Ennélfogva az elnökség ejtse módját, hogy a kamara elé kerülõ törvénytervezetek és javaslatok esetenként megszereztessenek.
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16. Tudomásul szolgál.
17. Ezzel kapcsolatosan elnök indítványozza, hogy a törvényjavaslatok esetenkénti beható megtárgyalására egy, magát szükséghez képest kiegészíthetõ bizottság
választassék, amelynek feladata, hogy a hozzá kerülõ törvénytervezetekrõl és
javaslatokról kellõleg informálják az elnökséget, illetve az Intézõbizottságot.
Indítványozza, hogy a bizottság tagjaiul dr. Grandpierre Emil, dr. Várady Aurél,
dr. Berkes Salamon, dr. Róth Hugó és dr. Paál Árpád kéressenek fel.
18. Az Intézõbizottság az indítványt egyhangúlag elfogadja.
19. Gombos Benõ az iskolakérdést említi fel. Elõadja, hogy a keresztülvihetetlen
iskolarendeletek a magyar kisebbséget alapjában és további fejlõdésében támadják
meg. Létérdeke a magyarságnak, hogy az iskolai sérelmek állandóan napirenden
legyenek, és ezzel a kérdéssel foglalkozzék a párt.
Ezzel kapcsolatosan elnök indítványozza, hogy a már megalkotott szûkebb körû
bizottság feladata legyen az iskolai sérelmek alapos megvizsgálása az új alkotmány,
a békeszerzõdés és a párizsi külön egyezmény figyelembevétele mellett. Ennek
rendjén a bizottság által hozott észrevételek és javaslatok fogják a Párt további
eljárását irányítani.
20. Tudomásul szolgál.
21. Titkár bejelenti, hogy a pártiroda átszervezése alkalmával Csákány Zoltán
irodatiszt a Magyar Szövetségnél viselt ezen állásától eddigi szolgálatainak elismerése mellett 1924. évi január 1-tõl felmentetett olyképpen, hogy fizetése 1924. jan.
1-tõl 1924. évi ápr. 1-ig kiutaltassék.
22. Tudomásul szolgál.
23. Titkár bejelenti, hogy addig is, amíg rendes nagygyûlés keretében a
pénztárosi és ügyészi állás betöltést nyer, ideiglenes minõségben pénztáros és
ügyész állíttassék be. Többek hozzászólása után indítványozza, hogy az ügyészi
állás dr. Ferencz József kolozsvári ügyvéddel, a pénztárosi állás Szathmáry Ákos
ny. tanárral töltessék be ideiglenesen.
24. Az Intézõbizottság az indítványt egyhangúlag elfogadja.
Több tárgy nem lévén, elnök megköszönve az intézõbizottsági tagok szíves
közremûködését, az ülést bezárja.
K. m. f.
Ugron István s. k.
elnök
Naláczy István s. k.
jegyzõ
Fasc. 1, fol. 17-19, gépelt tisztázat, összefûzött.
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