
lan]; Szentkuthy [olvashatatlan]; Dr. Bocsánczy András; dr. Jakabffy Elemér; dr.
Ferenczy Péter; dr. Parecz Béla; Róth Hugó; Br. Jósika János; [olvashatatlan]; dr.
Szentiványi József; Béldi Kálmán; dr. László Dezsõ; Bokor Márton; [olvashatatlan];
Kovács Károly; [olvashatatlan]; dr. Abrudbányai Ede; Szele Márton; Dr. Zombori
János

Fasc. 1, fol. 245-250, gépelt tisztázat,összefûzött, hátlapján pecsét.

29.
Jegyzõkönyv

Felvétetett Kolozsvárt, 1932. június 26-án délelõtt 10 órakor, az Országos Magyar
Párt Intézõbizottságának ülésérõl.

Jelen vannak az ezen jegyzõkönyvhöz csatolt kimutatásban felsorolt intézõbi-
zottsági tagok.

Távolmaradásukat kimentették: dr. Árkossy Jenõ, id. dr. Barabás Béla, Csíky
Albert, Cs. Lázár László, dr. Makkai Sándor, dr. Paretz Béla, Ugron István, dr.
Vetzák Ede.

Elnököl: dr. gr. Bethlen György, a jegyzõkönyvet vezeti: dr. Deák Gyula.

Elnök az ülést megnyitja, és üdvözli a megjelent intézõbizottsági tagokat.
Dr. Gyárfás Elemér napirend elõtti felszólalásában az intézõbizottsági tagok

szíves figyelmét felhívja Szász Endre, a Keleti Újság fõszerkesztõjének 25 éves
hírlapírói jubileumára.

Fõtitkár bejelenti ugyancsak napirend elõtt, hogy a királyi közjegyzõ ma délután
4 és 5 óra között hitelesíti a jelölést elfogadó nyilatkozatokat.133

Elnök figyelmezteti az intézõbizottság tagjait, hogy a szabályzat értelmében az
ülés zárt és bizalmas jellegû és kéri, hogy ez a jelleg szigorúan szem elõtt tartassék.

1. Ügyvezetõ alelnök részletesen ismerteti azokat a kartell tárgyalásokat, melye-
ket a pártelnökség a Nemzeti Parasztpárttal, a Szociáldemokrata Párttal, és a
Német Párttal folytatott a választásokra vonatkozóan. Javasolja, mondja ki az
intézõbizottság, hogy a Magyar Párt önálló listával vesz részt a választásokon.

Elnöki tanács az elõterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadja, és felhatalmazza
az elnökséget, hogy a választások alkalmából a magyar néphez proklamációt intézzen.

Fõtitkár az úgynevezett Gazdasági Szövetség134 magatartásával kapcsolatosan
elõterjeszti az elnöki tanács javaslatát a pártellenes magatartást tanúsító párttag-
okra vonatkozóan.

Intézõbizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és kimondja egyes személyeknek
a választásokon tanúsítandó esetleges magatartására vonatkozóan, hogy mindazok,
kik a most folyamatban levõ választások alatt a Magyar Párt listáján kívül más listán
jelölést vállalnak, vagy a Magyar Párt listájával szemben más párti jelöltek megválasz-
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tását ajánlják és azok érdekében propagandát folytatnak, a Magyar Párt tagjai sorából
kilépetteknek tekintetnek.

Ügyvezetõ alelnök elõterjeszti az elnöki tanács javaslatát a képviselõ és szenátor
jelölésekre vonatkozóan.

Kovács Kálmán elvi vonatkozásokban kíván a javaslathoz hozzászólni, és
részletesen indokolja az e tárgyban a folyó év június hó 25-én tartott elnöki
tanácsülés elé terjesztett javaslatát.

Intézõ bizottság az elnöki tanács javaslatát a képviselõ és szenátor jelölésekre
vonatkozóan egyhangúlag elfogadja. (Javaslatot lásd az elnöki tanácsnak folyó év
június hó 25-én tartott ülésérõl felvett jegyzõkönyvben.)135

Elnök az intézõbizottság felhatalmazását kéri, hogy azokat a képviselõi és
szenátori listákat, melyeken a jelölések függõben hagyattak, a központi pártelnök-
ség a tagozatok meghallgatása után kiegészíthesse.

Intézõbizottság a központi pártelnökséget felhatalmazza a listák kiegészítésére.
Elnök elõterjesztést tesz az intézõ bizottságnak, hogy felhatalmazás adassék a

tagozatoknak arra nézve, hogy a szenátori választásokra vonatkozóan helyi meg-
egyezések létesíthetõk legyenek más pártokkal. Ez a felhatalmazás nem vonatkozik
a három székelyföldi vármegyére. A létesítendõ megállapodások elõzetes jóváha-
gyás végett a központi pártelnökséghez felterjesztendõk.

Kovács Kálmán ellenzi, hogy a szenátori választásokra vonatkozóan helyi
megegyezések létesíthetõk legyenek.

Dr. Gyárfás Elemér az elnöki elõterjesztés elfogadását ajánlja.
Dr. Kövér Gusztáv indítványozza, hogy a Nemzeti Parasztpárttal minden

választási megegyezés mellõztessék, és a szenátor választásokra vonatkozóan is
csak ellenzéki párttal legyen köthetõ választási kartell.

Dr. Bölöni Zoltán az elnöki elõterjesztés elfogadását ajánlja.
Elnök felvilágosításul még elõadja, hogy a szavazás kötelezõ lévén olyan

helyeken is, hol a Magyar Párt nem állít szenátor jelöltet, irányítást várnak a
választók a pártvezetõségtõl.

Intézõbizottság az elnöki elõterjesztést a szenátor választásokra nézve elfogadja.
2. Ügyvezetõ alelnök a folyó évi nagygyûlés megtartására tesz elõterjesztést.
Intézõbizottság úgy határoz, hogy a folyó évi nagygyûlés a marosvásárhelyi tagozat

meghívása alapján Marosvásárhelyt fog megtartatni. Az idõpont meghatározása a
pártelnökségre bízatik.

3. Kovács Kálmán a dr. Krenner Miklós által kezdeményezett, a magyar–román
közeledést célzó ún. „Hídverés” mozgalmat136 teszi szóvá. Ismerteti és bírálja a
magyar politikai napilapokban e tárgyban megjelent cikkeket. Helyesli, elfogadja
és magát azzal a nyilatkozattal, azonosítja, melyet a Magyar Párt elnöki kifejezésre
juttatott. Indítványozza, hogy az intézõbizottság mondja ki, hogy szintén azonosítja
magát az elnök nyilatkozatával.

Intézõbizottság az indítványt egyhangúlag elfogadja.
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Elnök megköszöni az intézõbizottságnak a bizalmi nyilatkozatot, és kéri a párt
tagjainak további támogatását.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést déli 12 órakor berekeszti.

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

Megjelentek:137

dr. gr. Bethlen György; dr. Inczédy Joksman; dr. Deák Gyula; Bikfalvi Albert;
Takácsy Miklós; Szurdoki Kres Kornél; dr. Sebes Jenõ; dr. György József; Buday
Tibor; dr. Szenkovits Aurél; dr. Békés Lajos; Kühbacher Ferenc, Dés; Sándor
József; Hantos Gyula; [olvashatatlan]; dr. Szoboszlay László; P. Vargha J.
[olvashatatlan]; dr. Szász Ferenc; [olvashatatlan]; [olvashatatlan]; Willer József;
[olvashatatlan]; Hadházy Sándor; [olvashatatlan]; dr. Sebesi János; dr. Bölöni
Zoltán; dr. Jodál László; dr. Gyárfás Elemér; dr. Zágoni Mihály; Purgly László; dr.
Ambrózy;[olvashatatlan]; Gr. Bethlen Bálint; Apáthy Árpád; dr. Ferenczy Albert;
Krenner Miklós; Laár Ferenc; Bartalis Ferenc; Pál Gábor; Dr. Szász István;[olvas-
hatatlan]; Br. Jósika János; dr. Benedek László; Szabó Béni; dr. Gabányi Imre;
Ferencz József; dr. Balogh Arthur; dr. Abrudbányay Ede.

Fasc. 1, fol. 251-254, gépelt tisztázat.

30.
Jegyzõkönyv

Felvétetett Marosvásárhelyen, 1933. július hó 1-én, délután 5 órakor,
az Országos Magyar Párt Intézõbizottságának ülésérõl.

Jelen vannak az ezen jegyzõkönyvhöz csatolt névjegyzékben feltüntetett intézõ-
bizottsági tagok.

Távolmaradásukat kimentették: dr. Bölöni Zoltán, Cs. Lázár László, dr. Kövér
Gusztáv, gr. Majláth Gusztáv Károly, Perédy György, br. Szentkereszthy Béla,
Takácsy Miklós és Újlaky János.

Elnököl: dr. gr. Bethlen György, a jegyzõkönyvet vezeti: dr. Deák Gyula.
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