
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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Aurél int. biz. tagok, Fekete Nagy Béla igazgató, Gombos Benõ ellenõr, dr. Naláczy
István és Miklós Viktor titkárok.

Távolmaradását kimentette: dr. Thury Kálmán alelnök.
Vendégek: Nemes Elemér igazfalvi ref. lelkész, a Krassó-Szörény megyei,

Tóthfalusy József marosvásárhelyi ref. lelkész, a Maros-Torda megyei tagozat
részérõl.

1. Elnök üdvözölvén a megjelenteket, megnyitja a gyûlést, és a jegyzõkönyv
vezetésére felkéri Miklós Viktor titkárt.

2. Titkár felolvassa a múlt ülés jegyzõkönyvét,
amelyet felolvasás után hitelesítenek.
3. A jegyzõkönyv kapcsán dr. Bernády György alelnök bejelenti, hogy az int.

bizottság azon felkérésének, hogy az Országos Magyar Párt nevében, a kamarában
felszólaljon, nem tehetett eleget, mert értesítést nem kapott, de egészségi állapota
különben sem engedi meg, hogy a melegebb idõk beálltáig megjelenjen a kamará-
ban.

Intézõbizottság ügyvezetõ elnök ama felvilágosítása után, hogy a kérdéses irat kellõ
idõben elküldetett, a bejelentést tudomásul veszi.

4. A jegyzõkönyv kapcsán a sajtóbizottság mûködésével és a magyar sajtó
feladataival és kötelezettségeivel kapcsolatban élénk, gondolatban gazdag vita
indult meg, amelyben részt vettek: dr. Bernády György, dr. Jakabffy Elemér, dr.
Paál Árpád, dr. Grandpierre Emil, dr. Hajdú István.

Intézõbizottság a felmerült gondolatokat örömmel veszi tudomásul, és a tett
észrevételeket a sajtó bizottság figyelmébe ajánlja.

5. Ügyvezetõ alelnök jelentést tesz a hozott határozatok végrehajtása iránt tett
intézkedésekrõl.

Bizottság a jelentést tudomásul veszi.
6. Ügyvezetõ alelnök a tett intézkedések rendjén bejelenti, hogy az ügyészi állás

ideiglenes betöltése tárgytalanná lett, minthogy az állásnak közgyûlésen történõ
betöltéséig a teendõk ellátása biztosítva van.

Intézõbizottság a jelentést tudomásul veszi.
7. Ügyvezetõ alelnök jelentésével kapcsolatban dr. Jakabffy Elemér a kivándor-

lás ellensúlyozására tett intézkedésekrõl kér felvilágosítást, s szükségesnek látná,
hogy statisztika készíttessék azokról, akik Amerikába útlevelet kaptak.

Naláczy István titkár felvilágosítása után
intézõbizottság utasítja az elnökséget, hogy tegye meg a szükségesnek látszó

intézkedéseket az adatoknak a vidéki tagozatoktól való beszerzésére.
8. Ügyvezetõ alelnök elõterjeszti és felolvassa a szervezeti és ügyviteli szabályzat

módosításának elkészített, s a vidéki tagozatokkal, úgyszintén a párt ügyei iránt
élénk érdeklõdést tanúsító int. bizottsági tagokkal elõre közölt tervezetét, valamint
a maros-tordai tagozatnak a szakosztályok megszervezésérõl szóló és a temes-to-
rontáli tagozatnak a szervezeti szabályzat 6. §-át érintõ módosító javaslatát, végül
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a maros-tordai, Krassó-Szörény, temes-torontáli, kisküküllõi, Szilágy megyei tago-
zatoknak dr. Várady Aurél és Róth Hugó biz. tagok észrevételeit s a tagok
üléslátogatásáról kiállított kimutatást.

Hosszú és beható megvitatás után
Intézõbizottság elfogadja az elõadó módosító tervezetében lefektetett alapelveket, és

figyelmébe ajánlja a bizottságnak dr. Bernády György abbeli indítványát, hogy a párt
programján megválasztott képviselõk parlamenti pártkörének elnöke, tagja legyen az
újonnan szervezendõ elnöki tanácsnak. Dr. Grandpierre Emil elnöklete alatt, dr. Paál
Árpád, dr. gr. Bethlen György, dr. Várady Aurél, dr. Roth Hugó személyében öt tagú
bizottságot küld ki, hogy az alapelvek szemmel tartásával véglegesen megszövegezze a
Szabályzatot, és a végleges szöveget és a jelölõlista tervezetet az int. bizottsági gyûlés
elé terjessze.27

9. Elnök indítványára
az intézõbizottság az országos közgyûlés napját április 23-ára, helyéül Kolozsvárt,

amennyiben akadályok merülnének fel, Brassót tûzte ki, intézõbizottsági és a választ-
mányi gyûlés napját pedig április 22-én délutánra tûzte ki.

10. Igazgató jelentést tesz a szolnok-dobokai és Szatmár megyei párttagozatok
szervezési munkálatairól.

Intézõbizottság az igazgató jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi.
11. Igazgató indítványára
Intézõbizottság elhatározta, hogy Szabolcska Mihály alelnököt 25 éves papi és 40

éves költõi jubileuma alkalmával üdvözölni fogja. A párt üdvözlésének tolmácsolására,
valamint a Reményik Sándortól szerkesztendõ üdvözlõ irat átnyújtására dr.
Grandpierre Emil ügyvezetõ alelnököt kéri fel.

12. Igazgató beterjeszti a sajtó nyilvántartás alapján Bianu szenátortól28 a
szenátusban többször hangoztatott és a kisebbségek, s különösen a magyar
kisebbség politikai helyzetét erõsen fenyegetõ igaztalan vádakra vonatkozó közle-
ményeket. A szenátorok felkérendõk volnának, hogy utasítsák vissza erélyesen
ezeket a jogtalan és igaztalan támadásokat.

Intézõbizottság felkéri az elnökséget, hogy hasonló, a magyarságot érõ igaztalan
támadások esetén, a tényeket megállapító és a támadásokat visszautasító kommünikét
tegyen közzé a lapokban.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

K. m. f.
Ugron István s. k.
elnök
Miklós Viktor s. k.
jegyzõ

Fasc. 1, fol. 24-26, gépelt tisztázat, összefûzött, hátlapján pecsét.
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