
Több tárgy nem lévén, elnök megköszönve az intézõbizottsági tagok szíves
közremûködését, az ülést bezárja.

K. m. f.
Dr. Grandpierre Emil s. k.
elnök
Dr. Naláczy István
titkár

Fasc. 1, fol.1-4, gépelt tisztázat, összefûzött.

2.
Jegyzõkönyv

Felvéve a Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt 1923. évi október 24-én
tartott rendkívüli ülésérõl.

Jelen vannak: Ugron István elnök, dr. Grandpierre Emil ügyvezetõ alelnök, dr.
Bernády György, dr. Paál Árpád, dr. Thury Elemér és Sándor József alelnökök,
dr. Pál Gábor, dr. Inczédy Joksmann Ödön, ifj. gr. Béldi Kálmán, dr. Gyárfás
Elemér, dr. Szoboszlay László, dr. Sebessy János, dr. Nagy János, Szakács Péter,
dr. Hajdu István, dr. gr. Bethlen György, dr. Zágoni István és dr. Ferenczy Géza
intézõbizottsági tagok, Gombos Benõ ellenõr és dr. Naláczy István titkár.

Távolmaradásukat kimentették: dr. Jakabffy Elemér és Török Andor.
Az ülésen megjelentek: dr. gr. Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök, dr. Nagy

Károly ref. püspök és Ferencz József unit. püspök,6 akik a Szervezeti Szabályzat
értelmében, mint szenátorok, az Intézõbizottságnak hivatalból tagjai. Megjelentek
végül a Romániához csatolt területen lévõ egyházak és középiskolák megbízottai.

1. Ugron István elnök üdvözölve a szép számban megjelenteket, az ülést
megnyitja, a jegyzõkönyv hitelesítésére dr. Berkes Salamon és Szathmáry Ákos
int. biz. tagokat, a jegyzõkönyvvezetésre dr. Naláczy Istvánt kéri fel.

2. Tudomásul szolgál.
3. Ugron István elnök röviden ismerteti a mai rendkívüli ülés egybehívásának

célját. A magyar kisebbség legféltettebb és legszentebb ügyérõl: a magyar iskolák-
ról, a magyar kultúráról, a magyarság jövõjérõl és a jövõ nemzedék létérõl és fajunk
fennmaradásáról van szó. Közismeretesek a hatalom részérõl a magyar iskolákat
és így a magyar kultúrát ért sérelmek. E sérelmekkel szemben a Magyar Párt több
ízben és legutóbb a Marosvásárhelyen folyó évi május 22-én tartott rendkívüli
nagygyûlésen felemelte tiltakozó szavát. Ezen rendkívüli nagygyûlésen hozott
határozat értelmében elkészített memorandumot a párt eljuttatta a kormányhoz
és a törvényhozás két házához. A memorandumra válasz nem érkezett, sõt a
közoktatási kormányzat [sic!] által legutóbb 100088 és 100090 számok alatt a
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népiskolákra és középiskolákra vonatkozólag kiadott rendeletek újabb és igen
aggasztó sérelmeket tartalmaznak. Ezen sérelmekkel szemben meg kell védenünk
a békeszerzõdésekben és a külön egyezményben biztosított jogainkat, egyöntetû
állásfoglalásra van szükség és ez a mai ülés feladata.

Felkéri Kovács Kálmán fõgimnáziumi tanár iskolaügyi elõadót, hogy az iskola-
kérdésben a közelmúltban történt eseményekrõl az Intézõbizottságot tájékoztatni
szíveskedjék.

4. Tudomásul szolgál.
5. Kovács Kálmán röviden ismerteti az elmúlt napokban Bukarestben járt

magyar egyházfõk tanácskozásait a kormánnyal. Szomorúan állapítja meg, hogy
az egyházfõk fáradozása eredménytelen volt, az illetékes tényezõk ragaszkodtak a
kiadott rendeletekhez, és még arra sem tettek ígéretet, hogy közösen megállapí-
tandó tárgyalások rendjén az iskolakérdés közmegnyugvásra megoldást találjon.

6. Tudomásul szolgál.
7. A szóban forgó kérdéshez számos hozzászólás után az Intézõizottság elfogadta

dr. Paál Árpád határozati javaslatát, amely szerint a határozati javaslat alapján
elkészítendõ memorandumok a Magyar Párt és az egyházak képviselõi küldöttsé-
gileg személyesen viszik Bukarestbe és Õfelségéhez, a királyhoz járulnak védele-
mért.7

8. Az Intézõbizottság tagjai egyhangúlag elfogadják a határozati javaslatot, és
felkérik az Elnökséget a megfelelõ intézkedések megtételére.

9. Dr. Paál Árpád indítványozza, hogy a Magyar Párt kebelében rendes sajtóügyi
bizottság alakíttassék meg, amelynek feladata a párt életérõl a sajtó esetenkénti
megfelelõ informálása.

10. Az Intézõbizottság az indítványt elfogadta.
11. Ezzel kapcsolatosan elnök javasolta, hogy a sajtóbizottság tagjaiul dr.

Grandpierre Emil, dr. Paál Árpád, dr. gr. Bethlen György és dr. Zágoni István
választassanak meg a titkári hivatal bevonásával.

12. Tudomásul szolgál.
13. Dr. Grandpierre Emil ügyvezetõ alelnök bejelenti, hogy a fõtitkári állás

mindeddig nem töltetett be. Az állás betöltése a rendes nagygyûlés keretébe
tartozik, de tekintettel arra, hogy ezen állás ideiglenes betöltésére szükség van,
indítványozza, hogy ezen állás addig is, amíg a fõtitkár személyére nézve a
nagygyûlés rendes választás rendén dönteni fog, Kovács Kálmán fõgimnáziumi
tanár bízassék meg a fõtitkári teendõk ellátásával.

14. Az Intézõbizottság az indítványt elfogadta.
Több tárgy nem lévén, elnök megköszönve a megjelentek odaadó közremûkö-

dését, az ülést bezárta.

K. m. f.
Ugron István s. k.
elnök
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Naláczy István s. k.
jegyzõ
Hitelesítjük:
Szathmári Ákos s. k.
Dr. Berkes Salamon s. k.

Fasc.1, fol. 5-6, gépelt tisztázat.

3.
Jegyzõkönyv

Felvéve a Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt, 1923. évi november 22-én
tartott rendes ülésérõl.

Jelen vannak: Ugron István elnök, dr. Grandpierre Emil ügyvezetõ alelnök, dr.
Bernády György és Jakabffy Elemér alelnökök, dr. Sebessy János, dr. Paál Gábor,
dr. Török Andor, Szele Béla, gr. Wass Béla, Bélteky Lajos, Fekete Nagy Béla, Péchy
Imre, dr. Zágoni István, dr. Nagy János, dr. Gabányi Imre, dr. Berkes Salamon,
dr. Várady Aurél, dr. gr. Bethlen György,8 int. bizottsági tagok, Gombos Benõ
ellenõr, Naláczy István titkár.

Távolmaradását kimentette dr. Inczédy Joksmann Ödön.

1. Elnök üdvözölve szép számban megjelent bizottsági tagokat, az ülést meg-
nyitja, a múlt ülés jegyzõkönyvének felolvasására és jegyzõkönyv vezetésére
Naláczy István titkárt felkéri.

Elnök bejelenti, hogy az elnökség a mai ülést azért hívta össze nov. 22-ére, mert
remény volt arra, hogy a Magyar Párt küldöttsége az iskolai sérelmekkel kapcso-
latosan a király elõtt megjelenhetik és az eredményrõl még ezen az ülésen
beszámolhatott volna. A királyi kihallgatás valószínûleg a hó 26-án fog megtörténni,
és így annak eredményérõl csak a jövõ int. bizottsági ülésen számolhat be.

2. Tudomásul szolgál.
3. Fõtitkár felolvassa az okt. 12-én tartott rendes és az okt. 24-én tartott

rendkívüli int. bizottsági ülés jegyzõkönyvét,
4. amelyet int. bizottság elfogad és hitelesítetteknek jelent ki.
5. Titkár bejelenti az elrendelt intézkedések foganatosítását. Nevezetesen: a

párt ügyviteli és szervezeti szabályzatának kiküldését a párt vidéki szerveinek
kiépítése céljából, továbbá bejelenti, hogy a Szatmár és Bihar vármegyei tagozatok
üléseinek rendõrhatósági közbejövetel nélkül való megtarthatósága ügyében a
kolozsvári Vicehadtest-parancsnoksághoz kérést adott be. Bejelenti végül, hogy a
párt anyagi ügyeinek rendezése tárgyában az okt. 12. tartott int. bizottsági
határozatból kifolyólag az elnökség a párt vidéki tagozataihoz megfelelõ felkérést
intézett.

6. Az intézõbizottság a bejelentéseket tudomásul veszi.
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