
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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nevén vannak oda való pénzintézetben elhelyezve. Elõadja, hogy a természetbeni
adományok díjtalan vasúti szállítására kért vagonokat a közlekedésügyi miniszter
nem engedélyezte. Jelenleg az Udvarhely megyei prefektussal folynak tárgyalások
a természetbeni adományoknak rendeltetési helyére való elszállításának módozatai
iránt.

Bejelenti ügyvezetõ alelnök, hogy a kolozsvári ág.-ev. egyház belsõ viszályának
eliminálásra úgy a magyar, mint a szász részérõl felkéretett az Országos Magyar
Párt elnöksége. Kölcsönös megegyezés alapján három-három tagot küld ki úgy a
magyar, mint a szász csoport, akik a Magyar Párt elnökségének közvetítésével
fogják a vitás kérdések elintézését megkísérelni.

Részletesen ismerteti ügyvezetõ alelnök az 1924. december 14-én Brassóban
tartandó nagygyûlés elõkészítése érdekében tett elnöki intézkedéseket.

Üv. alelnök jelentését az Int. bizottság és nagyválasztmány együttes ülése egyhan-
gúlag elfogadja.

3. Szakáts Péter, mint a zetelaki orsz. segélyakció vezetõje, hálás köszönetét
fejezi ki a Magyar Pártnak, továbbá a Brassói Lapok, Székelyföld, Csíkvármegye
lapok szerkesztõségeinek, a zetelaki tûzkárosultak javára megindított segélyakció
érdekében kifejtett eredményes közremûködéséért.

Egyhangúlag elfogadtatik.
4. Üv. alelnök részletes jelentést tesz a vidéki tagozatok megszervezésének

érdekében kifejtett munkáról, bejelenti, hogy újabban a nagyajtai, szászrégeni és
nyárádszeredai vidéki tagozatok megalakultak.

Tudomásul vétetik.
5. Dr. gr. Bethlen György elõterjeszti az 1925. évre szóló költségvetést. Sebesi

János indítványozza, hogy a költségvetés tárgyalása a napirendrõl levétessék, és
a nagyválasztmány által megválasztandó új Int. bizottság tárgyalása alá
bocsáttassék.

Int. bizottság elhatározza, hogy a költségvetés tárgyalása a napirendrõl levétetik,
és a Sebesi János indítványa értelmében a nagygyûlés által választandó Int. bizottság
tárgyalása alá bocsáttatik.

6. Ügyvezetõ alelnök bejelenti a nagygyûlés érdemi elõkészítése érdekében
megtett intézkedéseket, ismerteti a nagygyûlés tárgysorozatát, illetõleg annak
módosítására indítványt tesz Int. bizottság

a jelentést tudomásul veszi, s a módosított tárgysorozatot elfogadja.
7. Zima Tibor indítványozza, hogy a nagygyûlés elé terjesztendõ határozati

javaslatok egyesíttessenek, és egyszerre tárgyaltassanak le.
Elfogadtatik.
8. Barabás Béla részletesen kifejti a nagygyûlés jelentõségét. Indítványozza,

hogy a nagygyûlés a magát magyarnak valló zsidóság fontos kérdését behatóan
tárgyalja meg. Határozati javaslatot olvas fel erre vonatkozóan, és azon óhajának
ad kifejezést, hogy a nagygyûlés ezen kérdésben lehetõleg egyhangúan foglaljon
állást.

75



Sándor József, Grandpierre Emil hozzászólása után az Int. bizottság elhatározza,
hogy Barabás Béla határozati javaslata kisebb módosítással a nagygyûlés elé terjesz-
tessék.

9. Perédi György indítványt tesz a kivándorlás elleni akció sikeres végrehajtá-
sára. Határozati javaslatot olvas fel, mely elfogadás céljából a nagygyûlés elé
terjesztessék. Grandpierre Emil hozzászólása után

Int. bizottság a megtett indítványt elfogadja, és a határozati javaslatot a nagygyûlés
elé terjeszteni határozza el.

10. Jakabffy Elemér indítványt tesz, hogy a nagygyûlés menetének gyorsítása
céljából igazoló bizottság küldessék ki a nagygyûlésre kiküldöttek személyazonos-
ságának megállapítása céljából.

Int. bizottság az indítványt elfogadja, s az igazoló bizottság tagjait Szakáts Péter
elnöklete alatt dr. Szoboszlay László, Ince Domokos, Harmath Zoltán és Perédy György
urakat küldi ki.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

K. m. f.
Ugron s. k.
elnök
Dr. Deák Gyula s. k.
jegyzõ
hitelesítik:

Fasc. 1, fol. 83-85, gépelt tisztázat, összefûzött, hátlapján pecsét, és kézírásos bejegyzés:
„Nagyválasztmányi és Intézõ bizottsági együttes jkv.
Felvétetett Brassóban 1924. dec. 13.” Hitelesítõi aláírás nélkül.

14.
Jegyzõkönyv

Felvétetett, Kolozsvárt, 1926. március 14-én az Orsz. Magyar Párt Int.
bizottságának ülésérõl.

Jelen vannak: Ugron István elnök, dr. Jakabffy Elemér és Sándor József
alelnökök, dr. Várady Aurél ügyvezetõ, dr. Deák Gyula fõtitkár, valamint az elnöki
tanácsnak, úgyszintén az int. bizottságnak az ezen jegyzõkönyvben ./. alatt csatolt
mellékleten kitüntetett tagjai.58

Elnököl Ugron István, a jegyzõkönyvet vezeti dr. Deák Gyula.

1. Elnök üdvözölvén a megjelenteket az ülést megnyitja. Bemutatja a rendõr
prefecturának az Int. bizottsági ülés megtarthatására vonatkozó engedélyét. Beje-
lenti, hogy távolmaradásukat kimentették: gr. Bethlen György alelnök, Ferenczy
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