
Melléklet: Dr. Pál Gábor:

Határozati javaslat
Az Országos Magyar Párt Nagygyûlésére

A magyar kisebbség 10 év óta a törvénytelenségeknek, jogtalanságoknak és
egyenlõtlen elbánásnak felsorolhatatlan szenvedéseit viseli. A Gyulafehérvári
határozatokban és az 1919 évi Párizsi egyezményben ígért kisebbségi jogokra való
hivatkozás, valamint az államhatalom gyakorlásában az egyenlõség és igazságosság
alkalmazásának állandó követelése hiábavalóknak bizonyultak, mert a váltakozó
kormányok e jogos követelések teljesítését nemcsak következetesen megtagadták,
hanem sérelmes törvények, rendeletek, valamint törvénytelen intézkedések által
is a magyar kisebbség kulturális és gazdasági létfeltételeit alapjaiban támadták
meg. Állampolgári kötelezettségeink becsületes teljesítése és az ország érdekében
való közös munka felajánlása nem segítette elõ annak felismerését, hogy a
kisebbségi probléma megnyugtató megoldása az ország javára is szolgál.

Mindezeknek megállapítása mellett az országos nagygyûlés ünnepélyesen tilta-
kozik a kisebbségi problémáknak minden olyan irányú rendezése ellen, mely a
kisebbségeket nem juttatja a jogok és szabadságok azon teljességéhez, melyet
számukra a nemzetközi szerzõdések biztosítanak.

Az Országos nagygyûlés felhatalmazza és utasítja az elnökséget, hogy magyar
kisebbség panaszait a Nemzetek Szövetsége elé juttatja.

Pál G. s. k.
Nagy S. s. k.
Török Andor s. k.

22.
Jegyzõkönyv

Felvétetett Székelyudvarhelyen, 1928. október 14-én, az Országos Magyar Párt
Intézõbizottságának ülésérõl.

Jelen vannak: dr. gróf Bethlen György, dr. Inczédy Joksman Ödön, dr. Jakabffy
Elemér, br. Ambrózi Andor, Árkosy Jenõ, gr. Bethlen Bálint, Fogarasy Albert, dr.
Gyárfás Elemér, Gombos Benõ, dr. Hinléder Fels Ákos, Incze Domokos, dr.
Issekutz Viktor, br. Jósika János, dr. Jodál Gábor, Korossy György, Kabos Ármin,
dr. Leitner Mihály, dr. Meskó Miklós, dr. Molnár Dénes, Németh Kálmán, dr. Nagy
Sándor, dr. Paál Árpád, dr. Pál Gábor, dr. Paretz Béla, Purgly László, dr. Sebessy
János, dr. Szentiványi József, dr. Szoboszlay László, gr. Teleki Domokos, dr.
Veterány Viktor, dr. Váradi Aurél, dr. Deák Gyula stb.

Elnökölt: dr. gr. Bethlen György, a jegyzõkönyvet vezeti: dr. Deák Gyula.
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Elnök az ülést megnyitja és bejelenti, hogy az ülésnek egyetlen tárgya a
szervezeti szabályzat 31. §-a alapján a választások megejtése.

Indítványozza, hogy az ügyvezetõi teendõk ellátásával dr. Inczédy Joksman
Ödön alelnök bízassék meg.

Intézõbizottság dr. Inczédy Joksman Ödönt egyhangú határozattal az ügyvezetõi
teendõk ellátásával megbízza.

Korossy György javaslatára
Intézõbizottság egyhangú határozattal a választásokat következõkben ejtette meg:
Elnöki tanács tagjai: dr. Ferenczy Géza, dr. Gabányi Imre, dr. Gyárfás Elemér, dr.

Paál Árpád, dr. Róth Hugó, dr. Thury Kálmán, Ugron István, dr. Váradi Aurél.
Fõtitkár dr. Deák Gyula, ügyész dr. Ferencz József, pénztárnok Szele Márton.
Másodfokú fegyelmi bizottság tagjai:
Dr. Apáthy Árpád, dr. Abrudbányai Ede, dr. Bölöny Zoltán, gr. Béldi Kálmán, dr.

Gabányi Imre, dr. Fekete Andor, dr. Issekutz Viktor, dr. Paál Árpád, Purgly László,
Szabó Béni, br. Szentkereszthy Béla, dr. Róth Hugó, Vásárhelyi János, dr. Váradi
Aurél és Veterány Viktor.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

K. m. f.
Dr. gróf Bethlen György s. k.
elnök
Dr. Deák Gyula s. k.
fõtitkár

Fasc. 1, fol. 205, gépelt tisztázat.

23.
Jegyzõkönyv

Felvétetett Kolozsvárt, 1928. november 13-án, az Országos Magyar Párt központi
Intézõbizottságának ülésérõl.

Jelen vannak: az e jegyz.-kövhöz ./. alatti kimutatásban felsorolt intézõbizottsági
tagok.

Távolmaradásuk kimentették: dr. Boros,103 Ugron István, Pekry Géza, dr.
Teleki Arctur.

1. Elnök az ülést megnyitván, figyelmezteti az intézõ bizottság tagjait, hogy a
szervezeti szabályzat értelmében az ülés zárt jellege miatt annak lefolyásáról az
elnökség adhat ki a nyilvánosság számára közléseket.

2. Elnök részletesen ismerteti az országos választásokkal104 kapcsolatban a
Német Párt vezetõivel, valamint a kormányelnökkel105 folytatott tárgyalásait,
melyekrõl szóló elõterjesztéseit a folyó hó 22-én tartott elnöki tanácsülés egyhan-

127


