
6.
Jegyzõkönyv

A Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt, 1924. febr. 12-én tartott
rendes gyûlésérõl.

Jelen vannak: elnök: dr. Grandpierre Emil, ügyvezetõ alelnök, dr. Gabányi
Imre,20 gr. Wass Béla, dr. gr. Bethlen György, dr. Inczédy Joksmann Ödön, dr.
Berkes Salamon, dr. Zágoni István, dr. Nagy Jenõ, dr. Nagy János, dr. Várady
Aurél, int. bizottsági tagok, dr. Fekete Nagy Béla igazgató, Gombos Benõ, Hubay
Károly ellenõrök, Szathmáry Ákos pénztáros, dr. Naláczy István és Miklós Viktor
titkárok.

1. Elnök üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy elmaradásukat kimentették:
dr. Bernády György alelnök, és Ugron István id. elnök.21 A jegyzõkönyv vezetésére
felkéri a titkárt.

2. A titkár felolvassa a múlt ülés jegyzõkönyvét,
amelyet felolvasás után hitelesítenek.
3. A jegyzõkönyv kapcsán ügyv. alelnök a hozott határozatok végrehajtása iránt

tett intézkedésekrõl tesz jelentést.
A bizottság a jelentést tudomásul veszi.
4. Ügyvezetõ alelnök a tett intézkedések rendjén elõterjeszti Csákány Zoltán

volt irodatiszt kérését az iránt, hogy illetményei a felmondás kézbevételétõl, febr.
1-tõl számított három hónapra, tehát egy hónappal a múlt ülésen megszavazott
idõnél hosszabb idõre folyósíttassanak, jelenti továbbá, hogy Szathmáry Ákos int.
biz. tag. id. pénztárnokká történt megválasztását elfogadta, és az igazgatótól a
pártiroda szervezésére gyûjtött összegeket és az elszámolást át is vette, ellenben
dr. Ferencz József az ügyészi állást nem fogadta el, minthogy azt egyéb állásával
összeférhetetlennek találta.

Intézõbizottság Csákány Zoltán kérése teljesítéséhez hozzájárul, az ügyész állás
betöltésére nézve pedig felkéri az elnökséget, hogy a Kolozsvárt mûködõ ügyvédek
valamelyikét belátása szerint bízza meg az ügyészi teendõk ideiglenes ellátásával.

5. Gombos Benõ ellenõr beterjeszti a párt pénztárának ideiglenes kezelésével
megbízott dr. Naláczy István titkárnak 1923. évi számadásait, az errõl szóló
jelentést és az ellenõrök vizsgálatának eredményét.

Intézõbizottság22 ellenõrök jelentését tudomásul veszi, és elfogadja azon elõterjesz-
tésüket, hogy dr. Naláczy Istvánnak jegyzõkönyvi elismerés szavaztassék, továbbá, hogy
az elnökség kéressék fel Naláczy István részére a pénztár kezeléséért belátása szerint
való tiszteletdíj kiutalására.

6. Igazgató jelentést tesz a központi pártiroda adminisztrációs és szervezési
munkásságáról. Ezzel kapcsolatban dr. Gabányi Imre felhívja figyelmét a földmû-
velõ nép gazdaság-társadalmi szervezésére, a gazdasági ismeretek fejlesztésére
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ható intézmények létesítésére, dr. Zágoni István pedig az ifjabb generációnak a
magyar közéleti munkásságba való bevonására.

Intézõbizottság az igazgató jelentését tudomásul veszi, és a tett észrevételeket a
központi pártiroda figyelmébe ajánlja.

7. Ügyvezetõ alelnök jelenti, hogy a sajtóbizottság megalakult, és a sajtó
informálására megszabott idõben állapodott meg. Javasolja a bizottságnak dr.
Várady Aurél és dr. Groisz László urakkal való kiegészítését.

Intézõbizottság a jelentést tudomásul veszi, és a sajtóbizottságot dr. Várady Aurél
és dr. Groisz László urakkal kiegészíti.

8. Ügyvezetõ alelnök elõterjeszti, hogy a párt ügykörébe esõ kérdések megvita-
tására szükségesnek mutatkozik, hogy az elnökség tagjai hetenként meghatározott
idõben tanácskozást tartsanak. Az elnöki tanács idejét Ugron István id. elnök
csütörtökönként de. 1/212–1/21 tûzte ki, és helyéül a központi pártiroda helyiségét
jelölte ki. A tanács tagjai: az elnök és alelnökök, valamint azok az intézõbizottsági
tagok és tisztviselõk, akik valami ügyben elõterjesztést kívánnak tenni.

Intézõbizottság a jelentést helyesléssel tudomásul veszi.
9. Ügyvezetõ alelnök elõterjeszti határozati javaslat alakjában a párt iskolaprog-

ramját, mely egész terjedelmében felolvastatik.
Beható megbeszélés után
a bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadja, két bizottság kiküldését határozza

el. Az elsõ bizottságba, amely magát szükség esetén szakférfiakkal kiegészítheti: Paál
István szenátor, dr. Bernády György, dr. Zima Tibor képviselõket és dr. Gyárfás Elemér
int. biz. tagot kéri fel. Feladata, hogy a kormánnyal való tárgyalás útján a magyar
oktatás megszervezésére a jogi lehetõséget biztosítsa, a második bizottságba, amely
szükség esetén magát szintén kiegészítheti: dr. Gál Kelemen unit. koll. igazgató, Petress
Kálmán mariánumi igazgató, Husz Ödön ref. leány gimn. igazgató és dr. Kántor Lajos
ref. leány gimn. tanár urakat kéri fel. Feladata e bizottságnak a valódi magyar oktatási
szükséglet minél teljesebb kielégítését biztosító rendszeres program összeállítása.23

10. Igazgató jelenti, hogy egyes helyi hatóságok a törvény téves értelmezése
alapján a magyar nyelvû cégtábla feliratokra többszörös súlyos adókat vetnek ki,
ez a magyar üzleti életre sérelmes lévén, az elnökség ügyészi vélemény alapján
felterjesztést intézett Tatarescu kisebbségi miniszter államtitkárhoz.

Bizottság a jelentést helyesléssel tudomásul veszi.
11. Ügyvezetõ alelnök jelenti, hogy a felszaporodott titkári teendõk ellátására

a közgyûlés az iránti intézkedéséig id. titkárul elnök Miklós Viktor tanárt kérte
fel, kinek javadalmazását havi 2000 lejben állapította meg.

A Bizottság Miklós Viktor ideiglenes titkári alkalmazását jóváhagyólag tudomásul
veszi.

12. Ügyvezetõ alelnök jelenti, hogy a központi pártiroda kezelési állására
alkalmazott Thamó Gábor állását nem fogadván el, szükségessé vált helyének
betöltése. Elnök erre az állásra, próbaszolgálatra Mátyás Jenõ középiskolai tanárt
alkalmazta.
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Bizottság az alkalmazást jóváhagyólag tudomásul veszi.
13. Ügyvezetõ alelnök jelenti, hogy a gyakorlatban a szervezeti szabályzat

kiegészítése és módosítása vált szükségessé,24 mihez képest az elnökség úgy a
szervezeti, mint az ügyvezetési szabályzat átdolgozásának elõmunkálatait megkez-
dette, és ez iránti javaslatát az int. bizottsághoz legközelebb beterjeszti.

Tudomásul szolgál.
14. Igazgató kijelenti, hogy dr. Jakabffy Elemér alelnök kiadta nagy statisztikai

munkáját, mely a nemzeti kisebbségek szervezésével foglalkozók részére felbecsül-
hetetlen tájékoztatást nyújt.25 Javasolja, hogy szerzõnek nagy munkásságáért és
mûvének áldozatkészségérõl tanúskodó megjelentetéséért a párt elismerése és
köszönete fejeztessék ki.

Bizottság a javaslatot egyhangú lelkesedéssel elfogadja.
15. Igazgató elõterjeszti, hogy az erkölcsi személyekrõl szóló törvény bizottsági

tárgyalása alkalmával Mârzescu26 igazságügyi miniszter hírlapi közlések szerint
kijelentette, hogy az alkotmány törvény az egyesülés szabadságát minden román
állampolgár számára, nemzetiségre való tekintet nélkül elismeri, és ehhez képest
a polgárok gazdasági, társadalmi célok elérésére nemzeti alapon is egyesülhetnek.

Javasolja, hogy a miniszternek a liberális, hivatalos nyilatkozata kellõ módon,
a párt elismerésével leszögeztessék.

Intézõbizottság elhatározza, hogy felkéri dr. Bernády György, vagy akadályoztatása
esetén Zima Tibor képviselõt, hogy a törvényjavaslat kamarai tárgyalásánál a párt
nevében ilyen értelemben felszólalni szíveskedjék.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

K. m. f.
Dr. Grandpierre Emil s. k.
elnök
Naszláczy István s. k.
jegyzõ

Fasc. 1, fol. 20-23, gépelt tisztázat.

7.
Jegyzõkönyv

A Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt, 1924. március hó 12-én
tartott rendes gyûlésérõl.

Jelen vannak: Ugron István id. elnök, dr. Grandpierre Emil ügyvezetõ alelnök,
dr. Bernády György, dr. Jakabffy Elemér és dr. Paál Árpád alelnökök, dr. gr.
Bethlen György, dr. Berkes Salamon, dr. Issekutz Viktor, dr. Zágoni István, dr.
Róth Hugó, dr. Nagy Jenõ, dr. Nagy János, dr. Hajdú István, dr. Gyárfás Elemér,
ifj. gr. Béldy Kálmán, Szoboszlay László, dr. Inczédy Joksmann Ödön, dr. Várady
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