
12.
Jegyzõkönyv

Készült a Magyar Párt Intézõbizottságának Kolozsvárt, 1924. évi november hó 18.
napján tartott ülésérõl.

Jelen voltak: Elnök: Ugron István h. elnök, dr. Bernády György, dr. Grandpierre
Emil, dr. Jakabffy Elemér, dr. Paál Árpád, Sándor József és dr. Thúry Kálmán
alelnökök,

gr. Majláth Gusztáv Károly, Nagy Károly ref. püspök, dr. gr. Bethlen György,
dr. Apáthy Árpád, gr. Béldi Kálmán, dr. Berkes Salamon, dr. Gabányi Imre, dr.
Gyárfás Elemér, dr. Hajdú István, dr. Inczédy Joksmann Ödön, dr. Ciffra Kálmán,
dr. Nagy Jenõ, dr. Pál Gábor, dr. Sebesi János, dr. Morvay Zsigmond, dr. Roth
Hugó, dr. Szoboszlay László, dr. Várady Aurél, gr. Wass Béla, dr. Veterány Viktor,
dr. Szele Béla és dr. Zágoni István int. bizottsági tagok, dr. Fekete Nagy Béla
igazgató, Szatmáry Ákos pénztárnok, Gombos Benõ és Hubay Károly ellenõrök.

Elnök az ülést a megjelentek üdvözlése után megnyitva, jegyzõkönyv vezetésére
ügyvezetõ alelnököt kérte fel, és bejelentette, hogy a helyi rendõrprefektúra
1014/924. sz. a. megadta az engedélyt az int. biz. ülésnek hatósági kiküldött nélkül
való megtartására. Egyidejûleg bejelentette, hogy dr. Asztalos Kálmán, Péchy Imre
és Szakáts Péter int. biz. tagok kimaradásukat kimentették. Bejelenti végül, hogy
a Magyar Párt Szilágy megyei tagozatának meghatalmazása alapján dr. Grois
László és dr. Sulyok István, a szatmári tagozat meghatalmazása alapján pedig Bakó
Ignác és Dénes Sándor szerkesztõ is kérik a gyûlésen való részvételük engedélye-
zését. Utóbbi tekintetben azt a javaslatot terjeszti elõ, hogy az Int. bizottság e
meghatalmazottak jelenlétét a zárt ülés elrendeléséig kivételesen engedélyezze.

Dr. Paál Árpád az elnöki javaslattal szemben a meghatalmazottak jelenlétének
az ülés egész tartamára való engedélyezését. [sic!]

Dr. Roth Hugó a szerv. szab. 11. szakaszának utolsó bekezdésére hivatkozva az
elnöki javaslatot fogadja el.

Ugyancsak az elnöki javaslat mellett szólaltak fel dr. Thury Kálmán és dr.
Gabányi Imre is, aki a becsatolt meghatalmazásokat alaki szempontból is kifogá-
solta.

Az Int. bizottság túlnyomó többségben
az elnöki javaslatot fogadta el.
Elnök elõterjeszti, hogy a mai int. biz. ülést bizalmasnak kívánja tekinteni,

melynek lefolyása tehát nyilvános tárgyalás anyaga nem lehet. E tekintetben tehát
a kiadandó kommüniké fog alapul szolgálni.

Dr. Gabányi Imre az elnöki elõterjesztéshez csatlakozik.
Dr. Bernády György ragaszkodik, az Int. biz. tagok ama jogához, amennyiben

külön véleményt terjesztenek elõ, azt a nyilvánosság elõtt is indokolhassák.
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Elnök ama felvilágosítása után, hogy esetleges külön véleményük nyilvános
indokolására az Int. biz. tagoknak természetes joguk van, csak az Int. bizottsági
ülés lefolyása nem lehet sajtóbeli tárgyalás adata – az Int. bizottság

az elnöki elõterjesztés értelmében határozott.
Elnök ezután elõterjesztette a mai Int. bizottság összehívásának okát, elõadva,

hogy a múlt Int. bizottsági ülésen elfogadott átmeneti direktórium beállításának
gondolata nem talált mindenütt megnyugvásra. Ezért tartotta szükségesnek, hogy
a kérdést még egyszer tárgyalás alá bocsássa. A mai Int. bizottsági ülésnek tehát
a pártvezetés kérdésének s a nagygyûlés elõkészítésének megbeszélése az egyedüli
tárgya.

A tárgyalás megkezdése elõtt azonban dr. Jakabffy Elemér napirend elõtti
felszólalásra kért engedélyt. Ezt elnök megadván, dr. Jakabffy Elemér ismertette
a Keleti Újság mai számában Jorga Miklós által leadott hírlapi nyilatkozatot,53

amely Nagy Károly és Majláth Gusztáv Károly püspököknek szenátusi beszédével
kapcsolatosan kétségbe vonja a magyar püspökök jogát politikai nyilatkozatok
tételére.54

E nyilatkozattal kapcsolatosan azt indítványozza, hogy a párt fejezze ki õszinte
köszönetét mind Nagy Károly, mind pedig Majláth Gusztáv Károly püspököknek
szenátusi felszólalásukért, úgyszintén Ferencz József püspöknek az unit. fõtaná-
cson tett hasonló értelmû kijelentéséért, fejezze ki, hogy a püspökök felszólalásával
a párt Int. bizottsága magát mindenekben azonosítja, s a püspököket az egyházi
téren kívül is szenátori minõségüknél fogva feljogosítottaknak tekinti, s mindezek-
rõl a Magyar Párt programja alapján álló valamennyi parlamenti tag által aláírandó
kérvényben értesítse a törvényhozást.

Dr. Bernády György mindenekben elfogadja a dr. Jakabffy indítványát, de azt
oly módon kéri helyesbíteni, hogy valamennyi egyházfõ részére kívánja elismertet-
ni a szenátori minõségükbõl folyó politikai jogát.

Dr. Jakabffy Elemér és Sándor József felszólalásai után
az Intézõbizottság a Jakabffy Elemér indítványát a dr. Bernády György által

indítványozott kiegészítéssel elfogadja, s a pártvezetõséget annak foganatosítására
utasítja.

Nagy Károly és Majláth Gusztáv Károly püspökök a hozott határozatáért
köszönetüket kifejezve, kijelentik, hogy kötelességüknek tettek csupán eleget
felszólalásukkal. Majláth püspök azonban megfontolandónak tartja, vajon célsze-
rû-e a határozatban említett kérésnek a képviselõházhoz való beadása, tekintettel
arra, hogy a püspökök hivataluknál fogva pártokon felül álló tagjai a törvényho-
zásnak. Sándor József a határozat kérdéses részét elvi alapon állva szükségesnek
tartja, arra való tekintettel, hogy a román papság is állandóan részt vett és részt
vesz a politikai életben.

Dr. Jakabffy Elemér napirend elõtti második indítvány elõterjesztésére kért
engedélyt. Elõterjesztve azt a kérését is, hogy a kérdésben érdekelt Nemes Elemér
és Kozma Imre párttagok az indítvány tárgyalásánál jelen lehessenek.
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Az engedély megadása után Jakabffy Elemér elõadta, hogy teljesen hiteles
információi szerint a telepesekkel szemben folyamatba tett agrárbizottsági eljárás
jogerõsen oly módon nyert elintézést, hogy az 1885 utáni telepítésekbõl a 4-5 holdon
felüli területet a tulajdonosoktól elvonták; a marosludasi telepeseknek a hozott
határozat egyénenként csupán 5 holdat hagyott meg. Tekintettel a kérdés nagy
fontosságára, s különösen arra, hogy ezáltal az eljárás a magyar kisgazda közön-
ségnek egy jelentékeny és igen értékes része van sújtva, indítványozza, hogy az
int. bizottság mondja ki, hogy a telepeseket ért sérelmet nemzeti kisebbségi
sérelemnek tekinti, annak orvoslása végett a Népszövetséghez folyamodik,55 s ezért
utasítja az elnökséget, hogy ily értelmû határozati javaslatot terjesszen az ez évi
nagygyûlés elé.

Ügyvezetõ alelnök azon felvilágosítása után, hogy a kérdés ilyen alakban a
nagygyûlés napirendjére ki van tûzve,

Int. bizottság a dr. Jakabffy Elemér indítványát egész terjedelmében elfogadja.
Ezután a napirend tárgyalása került sorra.
Dr. Thury Kálmán részletes indokolás után egyetlen átvezetõ útként azt látja,

ha Ugron István a pártelnökséget elfogadja, ezért azt az indítványt terjeszti elõ,
hogy az Int. bizottság vegye revízió alá a direktórium már elfogadott tervét, attól
feltételezve, ha Ugron István a pártelnökséget vállalja.

Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök arra utal, hogy a közös cél javára
mindenkinek áldozatot kell hoznia, ezért kéri Ugront, hogy a nagy cél: az egység
megoldása érdekében hozza meg az áldozatot, és fogadja el a pártelnökséget.

Nagy Károly ref. püspök a maga s a megjelenésben gyengélkedése miatt
akadályozott Ferencz József unit. püspök nevében szintén arra kérte Ugron Istvánt,
hogy a pártelnökséget fogadja el.

Sándor József arra utalva, hogy áldozat nélkül nincs élet, s hogy az áldozatban
valamennyiünknek vetélkednünk kell, csatlakozik az elõtte szólókhoz, és elfogadja
a dr. Thury Kálmán indítványát.

Dr. Bernády György a felelõsség és hûség elvére való tekintettel a dr. Thury
Kálmán indítványát nem fogadja el.

Ugron István utalt helyzete nehéz voltára, s kijelentette, hogy a pártegység
megóvásáért hajlandó volna meghozni az áldozatot. A mostani helyzetben azonban
nem bír nyilatkozni, mert nyilvánvaló, hogy ha vállalja is a pártelnökséget, a teljes
egyhangúságot biztosítani már nem tudja. Fölveti a gondolatot, hogy talán a
megfelelõ közeledés elõkészítése végett célszerû volna a nagygyûlést újra elhalasz-
tani. Végül egyenes kérdést intéz Bernádyhoz, hogy a jelen körülmények között is
fenntartja-e jelöltségét?56

Dr. Bernády György kijelenti, hogy egyetlen lépést nem tesz megválasztatására,
de a jelöltséget tartja, és a harcot állja.

Dr. Jakabffy Elemér kéri Ugront, hogy az áldozatot abban az esetben is hozza
meg, ha az elnöki tisztnek választás útján kell betöltenie. Kijelenti, hogy õ az Ugron
István elnöksége mellett foglal állást, bár abban az esetben, ha Ugron István ezt
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nem vállalta volna, Bernádyra szavazott volna. Kifejezést ad annak a nézetének,
hogy a választás még az elnökség kérdésében is tulajdonképpen a demokrácia igaz
megnyilvánulása feltéve, ami iránt egyébként kétsége nincs, hogy a választás
minden vonatkozásban méltósággal fog lefolyni.

Dr. Thury Kálmán: kötelessége kijelenteni, hogy a dr. Bernády György nyilat-
kozata benne csalódást keltett.

Dr. Paál Árpád: úgy találja, hogy a kérdés beállítása kínos, s nem is helytálló.
Nem lehet egységbontásnak tekinteni azt, ha az elnöki állás is szavazás útján
töltetik be. Véleménye szerint ez a demokráciának egyenesen követelménye.
Kijelenti, hogy a Bernády György jelölése mellett van, s õt támogatni fogja annál
inkább, mert az ügyvezetõ alelnöknek a nyár folyamán tett nyilatkozata szerint a
pártvezetõség is Bernády Györgyöt kívánta az elnöki székbe.

Dr. Gyárfás Elemér utal arra, hogy õ több alkalommal, s így az októberi Int.
bizottsági ülés elõtt is kérte Ugron Istvánt az elnökség elvállalására. Úgy gondolja,
hogy a kérdést téves szempontból nézzük, ha az elnöki állás betöltésénél a teljes
egyhangúsághoz ragaszkodunk. Oly egyéniséget ui., akibe mindnyájan egyformán
megbízunk, s aki minden vonatkozásban teljes képességgel bírja a párt ügyeit
vezetni: amilyen Josika Samu volt – nem tudunk találni; épp ez az aggodalom
vezetett a direktórium felállítására, amit õ elfogadott, bár eredetileg az volt a
gondolata, hogy ha Ugron István nem vállalja, Bernády Györgyöt kell felkérni az
elnökségre. Úgy látja, hogy a direktórium kérdését egészen tévesen fogták fel, mert
abban már mûködése elsõ idején érvényesült volna egyfelõl a munkamegosztás
elve, másfelõl azonnal kialakult volna a vélemény abban a tekintetben is, hogy ki
a legalkalmasabb az elnökségre.

A nagygyûlés elhalasztását veszedelmesnek tartja, amint hogy kár volt júniusi
nagygyûlés elhalasztása is. Ezt az azóta történtek igazolták. Kéri Ugront, hogy
ebben a helyzetben is vállalja el az elnökséget.

Ugron István újólag kiemeli, hogy ebben a kérdésben szükségesnek látja az
egyöntetûséget. Az való, hogy õ a Bernády jelöltségére gondolt, s ennek a
véleményének kifejezést is adott, de a nyáron komoly nyilatkozatokat is hallott
Bernády ellen. Ezért tartotta célravezetõnek e kellõ átmenet biztosítása végett a
direktórium beállítását. Különben a Bernády mostani nyilatkozata csalódást keltett
benne, mert ezelõtt két héttel folytatott beszélgetésük rendén Bernády kijelentette,
hogy õ csak a direktórium ellen van, de legyen elnök bárki, de elnök legyen, s õ
támogatni fogja, ha Sándor József is. Egy héttel azonban teljesen ellentétbe
kijelentette [sic!], hogy elnökségre jelölését elfogadja akárkivel szemben is, ha csak
egy ember is ajánlja, s vállalni fogja az elnökséget, ha csak egy szótöbbséggel is
választják meg.

Dr. Bernády György az Ugron által említett mindkét nyilatkozatát igazolja,
kifejezve, hogy második nyilatkozatára a történtek után kényszerítve volt, hogy ti.
vállalja a jelöltséget s az elnökséget is, ha csak egy szóval is választják meg. Ma is
ez az álláspontja, s ha megbukik, nem esik kétségbe.
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Dr. gr. Bethlen György a választást nem bírja tisztán formális ténynek tekinteni,
ha elsõ pillantásra annak is látszanék. Mihelyt választás van, megindul a kortes-
kedés úgy, hogy a választást simán keresztül vinni nem lehet, s így attól üdvös
eredményt sem lehet várni. Ezen felül politikai vonatkozásban pártszakadást is
okozhat. Ezért tehát a döntés ebben a tekintetben sem lehet formai s csupán
számszerû, hanem ponderáns, s a felelõsséget fedõ és így meritális, annál inkább,
mert irányítást tõlünk várnak. Az elnöki állás betöltésének egyhangúságát ezért
szükségesnek látja. Egyébként Thury Kálmán javaslatát elfogadja.

Gr. Wass Béla: az egységet tartja a legfontosabbnak a pártéletben, de az elnöki
állásnak magának véleménye szerint nem szabad túlságos jelentõséget tulajdoní-
tani, mert a tulajdonképpeni intézkedõ szervnek az Int. bizottságnak kell lennie,
az elnöknek csupán képviselnie kell az int. bizottság határozatait. Éppen ezért
elsõrendû feltétel, hogy az elnök Kolozsvárt lakjék, mert különben nem tarthatja
fenn az Int. bizottsággal az ügyek helyes vitelére elkerülhetetlenül szükséges
állandó érintkezést.

Egyébként a szenvedélyek kívül hagyását kéri minden ügyünk megbeszélésénél,
fõként azonban a nagygyûlésnél. Elfogadja a Thury Kálmán javaslatát.

Dr. Várady Aurél: arra utal, hogy példa nélkül való pártelnöki állásnak
szavazással való betöltése, még ezt is meg lehetne érteni, ha valami elvi szempont
vezetne az elnökválasztás kérdésében. Ilyen azonban nincs, s különösen nincs
Bernádynál, aki az Int. bizottság munkájához hozzájárul, sõt abban tevékeny részt
vett. A mostani harc tehát tisztán személyi, s éppen ezért éles harc, amely nagy
felelõsséget hárít elõidézõire.

A Thury Kálmán javaslatát fogadja el.
Sándor József: utal arra, hogy a Bernády jelöltségének nyilvánosságra kerülése

óta a román lapokban már két támadás jelent meg Bernády György ellen. Az egyik
az általa Marosvásárhelyt indított sajtóperben hozott felmentõ verdiktet használ
ki ellene, a másik Budapesttel való összeköttetését állítja olyan alakban, hogy elnöki
jelölése budapesti kívánságra történt, s általa irredenta célokat kívánnak szolgálni.

E mellett a beállítás mellett nagyon meggondolandó, hogy célszerû-e a Bernády
jelölése, különösen akkor, mikor a bírósági döntésre való tekintettel fölvethetik
vele szemben az impedimentum publicae honestatis57-t. Különben a Bernády
jelöltségének az elfogadása az adott helyzetben nyílt bizalmatlanság Ugron István-
nal szemben. Tehát az elnökség kérdése alapjában rendszerváltozás kérdése. Az a
programja Bernádynak, hogy dolgozni akar, valójában nem program, mert hát ki
nem akar dolgozni? Õ a parlament munkájában felgyógyulása óta sem vett részt,
de kritizálta a felszólaló munkáját háta mögött. Kijelenti, hogy Bernády vezetése
alatt nem hajlandó dolgozni, ha õt választják meg, kilép a pártból.

A Thury Kálmán javaslatát fogadja el.
Dr. Roth Hugó: a helyzetet nagyon elmérgesedettnek látja. Maga is megkísérelte

az egyeztetést, de nem sikerült. Ha ilyen helyzetben tartjuk meg a nagygyûlést,
abból szakadás lehet. Ezért a nagygyûlésnek három hónapra való elhalasztását
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indítványozza, mely idõ alatt a szenvedélyek lecsillapodnak, s a pártvezetõség
kérdése megoldást nyer.

Dr. Gabányi Imre: kéri Bernádyt programja elõterjesztésére, hátha ezzel meg
tudja gyõzni az Int. bizottságot arról, hogy az õ iránya a helyes. Ha Bernády
programját nem vagy itt nem hajlandó elmondani, indítványozza, hogy a további
vita bezárásával az Int. bizottság hivatalos elnökjelöltül Ugron Istvánt jelölje ki.

Dr. Jakabffy Elemér a pártelnöki tisztnek választás útján történt betöltésére pl.
felhozza nádorhelyettesi tisztnek 1916. évben történt betöltését. Különben a
Bernády magatartását teljesen érti, hasonló helyzetben ugyanezt tette volna. Adott
körülmények között Bernádynak kötelessége vállalni a jelölést, magában ez párt-
szakadásra még vezethet. Mindenesetre biztosítani kell azonban a szavazás komoly
és méltóságteljes lefolyását, amihez legfontosabb, hogy a sajtó irányítói lojális
magatartást rendeljenek el. Egy kellõ méltósággal keresztül vitt szavazás nemhogy
ártalmára volna, hanem megerõsíti a párt tekintélyét, és példát nyújt a román
kormánynak a román közönségnek is.

Ugron István nem tudja helyzetet a Jakabffy beállítása szerint nézni, mert mind
a magunk közönsége, mind a román közvélemény elõtt meg kell azt indokolni,
hogy miért választotta a nagygyûlés az egyik jelöltet elnökké, s miért nem a
másikat?

Dr. Jakabffy Elemér röviden csupán arra utal, hogy a közvélemény ismeri a
pártnak ún. jobb- és bal oldalát.

Dr. Gabányi Imre ezt a felfogást figyelembe vehetõnek nem tartja, mert
ugyanegy pártban két oldal nem lehet. A különbségeket tudnunk kell, ha azok
elviek. Ha pedig csak személyiek, azt meg kell akadályozni.

Dr. Zágoni István: a választást a pártelnöki állás betöltésénél sem tartja
veszedelmesnek, sõt a demokrácia szempontjából éppen szükségesnek tartja. De
legyen az Int. bizottság pártatlan s hivatalos jelöltet ne állítson, mert a sajtó is
csak ebben az esetben vállalhatja a választásnak szenvedély nélküli elõkészítését.

Dr. Bernády György nem hajlandó programot adni. Nagyobb tisztelettel van az
Int. bizottság iránt, mintsem azt tegye. Tetteibõl, nyilatkozataiból azt amúgy is
meg lehet állapítani, valamint azt is, hogy világnézeti különbség nemcsak õt, hanem
az Int. bizottság egyetlen tagját sem viszi külön útra a magyar kisebbségi
politikában, mert ott csak egy szempont irányadó, s ez a magyar nyomorúság. A
román lapoknak Sándor József által felhozott kifogásait felelõtlen hírhordásnál
egyébnek nem tartja, de fontosnak tartaná annak megállapítását, hogy vajon a
híresztelések kitõl származnak?

A radikális álláspontot igen sok szempontból nem helyesli, s nem helyesli ma
sem, de az e világnézet szolgálatában álló újságnak Magyarországgal szemben
tanúsított magatartását az ezen újság kötelékébe tartozó Int. biz. tagoknak nem
tudja terhére róni, mert az a lap kiadójának az álláspontja. Éppen ezért igyekszik
azon, hogy az említett Int. biz. tagok részére lehetõséget biztosítson más újsághoz
való bekapcsolódásuk által.
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Dr. Hajdú István: a nádorhelyettes választására vonatkozó hivatkozást helytál-
lónak nem találja, mert az egészen más körülmények között folyt le. A mi
viszonyaink között a választásnak egyhangúnak kell lennie, s hogy ez elérhetõ
legyen, oly megoldást kell keresni, mely Bernádyra nézve visszalépést lehetõvé
teszi.

Elfogadja a Thury Kálmán javaslatát.
Dr. Bernády György: kijelenti, hogy nem tranzigal s ellene van minden további

halasztásnak.
Elnök 20 perc szünetet rendelt.
Szünet után a tanácskozást újólag megnyitva,
elnök bejelentette, hogy az elnökséget vállalja.
Ezután szavazást rendelt elsõsorban a nagygyûlés elhalasztására nézve.
Az Int. bizottság túlnyomó többséggel
a halasztási indítványt elvetette.
Ezt követõleg, a Thury Kálmán indítványában felállított kikötés bekövetkezvén,

a Thury Kálmán és dr. Gabányi Imre indítványaira együttesen rendeli el a
szavazást, és az Int. bizottsági tagok kérésére a szavazatok megszámlálását,
valamint az ellenpróbát is.

A szavazás ily módon keresztül vitetvén, az Int. bizottság
21 szavazattal négy ellenében Thury Kálmán indítványát a dr. Gabányi Imre

indítványa szerinti kiegészítéssel elfogadta, s ekként Ugron Istvánt a Magyar Párt
elnöki tisztére hivatalosan jelölte. A négy szavazatot dr. Bernády György, gr. Béldy
Kálmán, dr. Paál Árpád és dr. Zágoni István adták le.

A nagygyûlés idejének bizottsági megbeszélése után az Int. bizottság a nagy-
gyûlés határnapját

Brassóba 1924. évi december hó 14. napjának de. 11. órájára, az egyesített Int.
bizottsági és választmányi ülés határnapját pedig ugyancsak Brassóba, 1924. évi
december hó 13. napjának du. 6 órájára tûzte ki.

Ezután a nagygyûlési kiküldöttek megválasztásának módja került megbeszélés
alá a Szerv. Szabályok 7. szakasza intézkedésének magyarázatul.

Egyhangú megállapodással hozatott a következõ határozat
a nagygyûlési kiküldöttek az illetõ tagozat területén az 1910. évi statisztikában

kimutatott magyar lakosság számához képest választandó, mégpedig az elsõ 5000 fõnyi
magyar lakos után egy, azután minden megkezdett 5000, de legalább 2500 fõnyi magyar
lakosság után további egy kiküldött.

A kiküldöttek fele választható nem a tagozathoz tartozó magyar párti tagok körébõl,
részükre egyénenként a minõségüket kitüntetõ, s a kiküldõ tagozat elnöke és jegyzõje
által aláírt igazoló irat állítandó ki.

A kiküldés módjára nézve a szerv. szab. 7. szakaszának rendelkezése irányadó azzal,
hogy ha közgyûlés nem tartható, a tagozat Int. bizottsága választja meg a kiküldötteket.
Ahol szabályszerûen megalkotott tagozat nincs, a Magyar Szövetség helyi tagozatának
vezetõsége bízza meg a kiküldötteket, ahol pedig magyar szövetségi tagozat nincs, ott
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a magyar egyházak és magyar társadalmi intézmények vezetõibõl alakított ideiglenes
bizottság adja a megbízást.

A választások keresztülvitelét illetõen az Int. bizottság egyértelmûen arra a
megállapodásra jutott, hogy

nem csupán kiküldöttek választhatók a Magyar Párt vezetõségi és egyéb állásaira.
Végül az ügyviteli szabályzat 8 szakaszának oly változtatását fogadta el az Int.

bizottság a nagygyûlés elé terjesztendõ javaslatul, hogy
az üv. szabályok új tervezete szerint a központi választmány helyébe lépõ Int.

bizottság ülései csupán az igazolt párttagok részére nyilvánosak.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekesztette.

A jegyzõkönyv aláíratott.
Ugron s. k.
elnök
Dr. Grandpierre Emil s. k.
jegyzõ
Hitelesítjük: Gyárfás Elemér s. k.
Dr. Sebesi János s. k.

Fasc. 1, fol. 68-77, gépelt tisztázat.

13.
Jegyzõkönyv

Felvétetett az Országos Magyar Párt Intézõbizottságának és nagyválasztmányának
együttes ülésérõl Brassóban, 1924. december 13-án.

Jelen vannak: dr. gr. Bethlen György, gr. Béldi Kálmán, Domahidy Elemér,
Barabás Béla, dr. Grandpierre Emil, Sándor József, Zima Tibor, Ugron István,
Szakáts Péter, dr. Gyárfás Elemér, Sebesi János, dr. Pál Gábor, dr. Hajdú István,
Ferenczy Géza, dr. Thury Kálmán, dr. Jakabffy Elemér, dr. Roth Hugó, dr. Nagy
Jenõ, dr. Szele Béla, Gabányi Imre, dr. Szoboszlay László, Lázár László, dr.
Issekutz Viktor, Török Andor stb. Int. bizottsági és nagyválasztmányi tagok.

Elnököl: Ugron István, a jegyzõkönyvezet vezeti: dr. Deák Gyula.

1. Elnök üdvözli az Int. bizottság és nagyválasztmány tagjait, bejelenti, hogy a
gyûlésrõl való elmaradásukat levélben kimentették dr. Ciffra Kálmán, dr. Morvay
Zsigmond, br. Szentkereszty Béla, gr. Wass Béla.

A jegyzõkönyv hitelesítésére felkéri dr. Gyárfás Elemér és Pál Gábor urakat.
2. Dr. Grandpierre Emil ügyvezetõ alelnök kimerítõ jelentést tesz az ügyveze-

tésrõl; részletesen ismerteti a zetelaki segélyakció eredményét, bejelenti a gyûjtés
és felosztás módozatait és a prefektussal történt tárgyalásokat; bejelenti, hogy a
beérkezett készpénz adományok Szakáts Péter Udvarhely megyei tagozati elnök
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