15.
Jegyzõkönyv
Felvétetett Gyergyószentmiklóson, 1926. október 9-én, az Országos Magyar Párt
Intézõbizottságának ülésérõl.
Jelen vannak: az ezen jegyzõkönyvhöz eredetiben csatolt aláírási íven feltüntetett intézõ bizottsági tagok.
Elnököl: dr. gr. Bethlen György, a jegyzõkönyvet vezeti: dr. Deák Gyula fõtitkár.
1. Elnök üdvözölvén a megjelenteket, kegyelettel emlékezik meg a szászrégeni
tagozat érdemdús elnökének, dr. Schmidt Ödönnek idõközben bekövetkezett
haláláról.
2. Fõtitkár bejelenti, hogy Kovács Kálmán és dr. Szele Béla66 intézõbizottsági
tagságukról lemondottak. Indítványozza, hogy az int. bizottság a lemondásokat ne
fogadja el, és kifejezést adva személyük iránt a múltban is annyiszor megnyilvánult
nagy elismerésnek és nagyrabecsülésnek, kérje fel õket, hogy lemondásukat
visszavonni szíveskedjenek.
Intézõbizottság az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadja.
3. Dr. Váradi Aurél ügyvezetõ felolvassa az int. bizottság évi jelentést, melyet
elfogadás végett a f. hó 10-én tartandó nagygyûlés67 elé terjeszteni indítványoz.
Dr. Jakabffy Elemér indítványozza, hogy a jelentésnek azon része, mely a
liberális kormánnyal kötött községi választási egyezményt tárgyalja, helyesbíttessék oly értelemben, hogy Ugron István, mint a pártnak elnöke, felhatalmaztatott,
hogy a paktumot az elnöki tanács utólagos jóváhagyásával megköthesse.68
Elfogadtatik.
Dr. Bornemisza János határozati javaslatot terjeszt elõ, melyet utólag az
elhangzott beszédek hatása alatt visszavon.
Vásárhelyi János hosszabb beszédben hangsúlyozza, hogy ha a magyarság
kitûzött céljait el akarja érni, további áldozatokat kell hoznia, ki kell küszöbölni
minden személyes ellentétet, és egységes közös munkával kell kitartóan tovább
küzdeni.69
Dr. Gabányi Imre alapos kritika tárgyává teszi dr. Weisz és társainak az utóbbi
idõben elfoglalt politikai magatartását, kifejti annak káros következményeit, és
felhívja õket, hogy álláspontjuk megváltoztatásával találjanak módot arra, hogy az
egységes céljaink eléréséért közös küzdelemben egyesüljünk.
Dr. Weisz Sándor igazolni igyekszik az ún. reform csoport politikai magatartását, hangsúlyozza, hogy egységet bontani közülük senki sem akar, hanem a közös
nagy munkában õk is helyet kérnek maguknak, magatartásukkal, habár az más
színben is tüntette fel õket, csupán ezen célért küzdöttek.
Sebesi János indítványozza, hogy a jelentés átdolgoztassék és bejelenti, hogy
ilyen értelemben fog a közgyûlésen határozati javaslatot elõterjeszteni. Különösen
kifogásolja a jelentésnek a Liberális Párttal kötött választási kartellrõl szóló részét.
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Dr. Jakabffy Elemér részletesen reflektált a Sebesi János által elmondottakra,
és kimerítõ felvilágosítást ad a választási egyezményrõl.
Dr. Pál Gábor az Averescu-kormánnyal kötött választási kartell történetét
ismerteti, részletesen kifejti azon indokokat, melyek a pártot elhatározásában
döntõen befolyásolták.
Zima Tibor a reform csoport álláspontját fejtegeti, s kijelenti, hogy habár más
eszközökkel is, egy célért küzdenek.
Dr. Török Andor az Averescu-kormánnyal kötött választási egyezményrõl ad
felvilágosítást.
Szakáts Péter a szervezkedés kérdésével foglalkozik.
Dr. Roth Hugó a dr. Weisz Sándor és társai politikai magatartását elítélõleg
bírálja, ismerteti a Weisz Sándor képviselõ választásának történetét.
Gr. Toldalagi Mihály, az ún. reformcsoport kolozsvári gyûlésérõl70 igyekszik
bizonyítani, hogy az azon megjelentek nem külön úton akartak járni, hanem csak
létezésükrõl adtak hangot, álláspontjukat ott nyíltan kifejezésre juttatták, egységet
bontani nem akartak.
Dr. Weisz Sándor javasolja, hogy elvbarátaival a pártvezetõség az egyezkedõ
tárgyalásokat vegye fel.
Dr. Jakabffy Elemér Weisz Sándor javaslatát magáévá teszi, hangsúlyozza
azonban, hogy több õszinteséget és jóindulatot vár azok részérõl, kik sajnos odáig
jutottak, hogy a pártvezetõséggel szemben tárgyaló félként jelentkeznek.
Dr. Gyárfás Elemér igazolja azon bizottságnak jóhiszemû és megfontolt eljárását, mely a választási kartellt a kormánnyal71 megkötötte, részletesen ismerteti a
tárgyalások lefolyását és azoknak eredményét.
Dr. Meskó Miklós, dr. Gyárfás Elemér, dr. Sebesi János, dr. Veteráni Viktor és
dr. Kotzó Jenõ hozzászólásai után, dr. Pál Gábor határozati javaslatot terjeszt elõ,
mely ezen jegyzõkönyvhez ./. alatt eredetiben csatoltatik.72
Intézõ bizottság a Pál Gábor által elõterjesztett határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadja azzal, hogy az mint az int. bizottság javaslata, elfogadás végett a folyó hó
10-én tartandó országos nagygyûlés elé terjesztessék.
4. Gombos Benõ ismerteti az Országos Magyar Párt 1927. évi költségvetését,
valamint az 1926. évrõl elõterjesztett zárszámadást.
Int. bizottság a jelentést egyhangúlag elfogadja.
5. Dr. Roth Hugó beterjeszti a kiküldött bizottságnak a szerv. szabályzat
módosításáról szóló jelentését. Többek hozzászólása után dr. Gabányi Imre indítványozza, hogy a szerv. szabályzat tárgyalása vétessék le a napirendrõl, csupán a
javaslatnak a parlamenti csoport mûködésére vonatkozó része tárgyaltassék le, és
az így elfogadott szöveggel egészíttessék ki az érvényben levõ szerv. szabályzat.
Egyúttal indítványozza, hogy a szerv. szabályzat újbóli kidolgozására az eln. tanács
újabb bizottságot küldjön ki. Ezen indítványai összefoglalásául az ezen jegyzõkönyvhez ./. eredetiben csatolt határozati javaslatot terjeszti elõ73 és indítványozza, hogy
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annak elfogadása esetén, javaslata értelmében tegyen az int. bizottság a nagygyûlésnek elõterjesztést.
Intézõbizottság dr. Gabányi Imre határozati javaslatát elfogadja és kimondja, hogy
azt elfogadás céljából a nagygyûlés elé terjeszti.
6. Dr. Roth Hugó beterjeszti a szervezeti szabály tervezetnek, a parlamenti
csoport szervezésére és mûködésére vonatkozó részét. Indítványozza, hogy a
jelenleg érvényben levõ szerv. szabályzat ideiglenesen egészíttessék ki a most
elõterjesztett §-kal.
Int. bizottság a szervezeti szabályzatnak, a parlamenti csoportra vonatkozó intézkedésekkel való kiegészítését elfogadja, és elhatározza, hogy ilyen értelmû indítványt
terjeszt a nagygyûlés elé.
7. Dr. Meskó Miklós elõterjeszti Bordeaux Pál indítványát a magyar ház
építésének tárgyában.
Elfogadtatik.
8. Intézõbizottság dr. Meskó Miklós elnöklete alatt bizottságot küld ki, a
nagygyûlésen megjelenõ tagozati kiküldöttek igazolására.
Több tárgy nem lévén, elnök az intézõbizottság ülését reggel 3 órakor bezárja.
K. m. f.
Dr. gróf Bethlen György s. k.
elnök
Dr. Deák Gyula s. k.
jegyzõkönyvvezetõ fõtitkár
Az Országos Magyar Párt Int. bizottságának 1926. okt. 9-én tartott ülésének
jelenlevõ tagjai74
Név

Tagozat

Balogh Arthur,
dr. Kotzó Jenõ,
Tornya Gyula dr.,
Ignácz László,
dr. Veterány Viktor,

Kolozsvár,
Bihar megye,
Temesvár,
Fogaras, kiküldött,
Temes-Torontál,

dr. Cziffra Kálmán,
dr. Boros György,
[olvashatatlan]
Domahidy Elemér,
Görög Joachim,
Vásárhelyi János,
Lõrinczy Dénes,

Nagyvárad
Kolozsvár,
Domahida,
Gyergyószentmiklós,
Kolozsvár,
Torda,

Milyen minõségben
(választott vagy kiküldött)
szenátor
választott
választott, kiküldött és szenátor
képviselõ
közp. int. biz. tag és tagozati
ügyv. elnök
Bihar, int. biz. vál. tag

választott
választott
kiküldött, közp. int. biz. tag
választott
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dr. Apáthy Árpád,
Hunyad m.,
választott
Kányádi Béla,
Bukarest,
kiküldött
Anghy István,
Szárhegy,
választott
dr. Nagy Jenõ,
Csíkszentmárton,
választott
gr. Teleki Arctur,
Tancs,
választott
Kocsán János,
Nagyvárad,
kik. szenátor
dr. Thury Kálmán,
Nagyvárad,
választott
dr. Árkossy Jenõ,
Nyárádszereda,
kiküldött
Bokor Márton,
Bánffyhunyad,
dr. Szentiványi József, Farmos,
kiküldött
[olvashatatlan],
[olvashatatlan],
kiküldött
Simon Domokos,
[olvashatatlan],
kiküldött
Br. Jósika János,
Szilágy megye,
képviselõ
Gr. Bethlen Bálint,
Nagyküküllõ,
kiküldött
Bethlen Ádám,
Erzsébetváros,
kiküldött
dr. György Zsigmond, Nagyküküllõ,
kiküldött
dr. [olvashatatlan]Elemér, Marosvásárhely,
kiküldött
dr. Gogomán Antal,
Szolnok-Doboka,
dési kiküldött
Paál Árpád,
Kolozsvár,
képviselõ
Kakucs Ferenc,
Kadicsfalva,
kiküldött
[olvashatatlan],
[olvashatatlan],
kiküldött
dr.Hinléder Fels Ákos, Székelyudvarhely
dr. Viola Sándor,
székelykeresztúri tagozat elnöke
dr. Kovács Béla,
Temesvár
Br. Ambrózy,
Temesvár,
választott
Ugron András,
Marosvásárhely,
választott
Osváth Árpád,
Székelykeresztúr,
közgy. kiküld.
Issekutz Viktor,
Erzsébetváros,
választott
P. Fülöp Gyula,
medgyesi
tagozati kiküldött
Kispál László,
kolozsvári
választott int. biz. tag
Br. Bornemissza János, Erzsébetváros
Zima Tibor,
Arad
dr. Weiss Sándor,
Kolozsvár
dr. gróf Toldalagi Mihály
dr. Benedek Aladár,
Beszterce,
kiküldött
Kozma Imre ref. pap, Ludas,
kiküldött
[olvashatatlan],
Sepsiszenrgyörgy,
kiküldött
[olvashatatlan],
Sepsiszentgyörgy,
kiküldött
Sebestyén Antal
esp. plébános,
Hadikfalva (Bukovina), kiküldött
Incze Domokos
fõesp. pléb.,
Csíkszentgyörgy,
vármegyei tagozati eln.
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dr. Szoboszlay László, Nyárádszentbenedek,
képviselõ,
Metz Vilmos, tanár,
Nagyszeben és Szeben megyei tagoz. elnöke
Pekri János,
Dicsõszentmárton,
tagozati elnök
dr. Fábián László,
Barót,
tagozati elnök
gróf Teleki Ádám,
Marosújvár,
tagozati elnök
dr. Vetzák Ede,
Nagykároly,
tagozati elnök
Bakó Ignácz,
Szatmár,
városi tagozat ügyvezetõ elnöke
dr. Meskó Miklós,
Déva,
intézõbizottsági tag
Sebestyén Árpád,
Szászváros,
tagozati elnök
dr. Széll Lajos,
Arad,
tagozati h. elnök
dr. Abrudbányay Ede, Szamosújvári tagozati elnök, és a nagygyûlés által választott intézõ b. tag
dr. [olvashatatlan] József,
int. biz. tag
dr. Gabányi Imre
dr. Inczédy-Joksmann Ödön
Béldi Kálmán gróf
dr.Török Andor,
Kézdivásárhely
Takácsy Miklós,
Arad
megyei Elnökség megbízása
dr. Ferencz József
Barabás Béla
Gombos Benõ dr.,
pártellenõr
Fasc. 1, fol. 131-135, gépelt tisztázat, összefûzött, hátlapján pecsét.

16.
Jegyzõkönyv
Felvétetett Gyergyószentmiklóson, 1926. október 10-én du. 3 órakor,
az Országos Magyar Párt Intézõbizottságának ülésérõl.
Jelen vannak: dr. Abrudbányai Ede, br. Ambrózi Andor, dr. Barabás Béla, dr.
Ciffra Kálmán, Domahidy Elemér, dr. Ferencz József, dr. Gabányi Imre, Görög
Joachim, dr. Inczédy Joksman Ödön, dr. Issekutz Viktor, Kispál László, Krenner
Miklós, Korossy György, dr. Meskó Miklós, dr. Nagy Jenõ, dr. Paál Árpád, dr. Paál
Gábor, Purgly László, Sándor József, gr. Toldalaghy Mihály, dr. Thury Kálmán,
dr. Váradi Aurél, dr. Zima Tibor stb.
Elnököl: dr. gr. Bethlen György, jegyzõkönyvet vezeti: dr. Deák Gyula.
1. Elnök üdvözli az újonnan megválasztott int. bizottsági tagokat, s az ülést
megnyitja.
2. Elnök indítványozza, hogy Inczédy Joksman Ödön alelnököt az intézõbizottság az ügyvezetõ alelnöki hatáskör ellátásával bízza meg.
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