
I.
Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti

budapesti kormányzati támogatásáról

1. Minisztertanácsi jegyzõkönyv az erdélyi magyarság gondozásának
vezetõirõl

(1921. február 24.)

Kivonat az 1921. évi február 24-én tartott minisztertanács
hitelesített jegyzõkönyvébõl*

A miniszterelnök úr elõadja, hogy Erdély magyarsága – Kelet-Magyaror-
szág fõkormánybiztosának, dr. Apáthy Istvánnak, a megszálló oláh katonai
parancsnokság részérõl 1919. január 18-án történt letartóztatása után – tel-
jesen vezetés nélkül maradt. Ugyanis a fõkormánybiztosság tisztikara az
oláhoktól való félelmében otthagyta hivatalát, s az elfogatás után való na-
pon az oláh katonaság ellentmondás nélkül foglalta el az erdélyi részek ak-
kor legutolsó magyar politikai hatóságának hivatali helyiségeit és irattárát.

A vezetõ és irányító kéz hiánya azonnal érezhetõvé vált, és ez adta az im-
pulzust arra, hogy dr. Grandpierre Emil Kolozsvár megyei kormánybiztos
szövetkezve a kolozsvári Ferenc József tud. egyetem akkori rektorával, dr.
Kolozsváry Bálinttal és Költõ Gábor magyar királyi ítélõtáblai bíróval ke-
zükbe vették az erdélyi magyarság érdekeinek a gondozását. Késõbb csat-
lakozott hozzájuk a hivatalából idõközben erõszakkal eltávolított dr. Papp
Antal miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató, majd dr. Nagy László kolozs-
vári ügyvéd.

Ez az alkalmi együttes szervezte meg Kolozsvár központtal Erdély ma-
gyarságát, ez szerezte be nagy tömegét a béketárgyalást elõkészítõ bizottság
által bekívánt adatoknak, õk teljesítették a rendelkezésükre jutott anyagi
forrásukból az állásukból eltávolított magyar tisztviselõk segélyezését, vala-
mint õk szervezték be az erdélyi keresztény magyar felekezet egyházi veze-
tõivel karöltve az új magyar közoktatást. Tették pedig mindezt minden – a
magyar államkormányzattól kapott – formális megbízatás  és minden anya-
gi ellenszolgáltatás nélkül. Tisztán egyéni elhatározásukból, tántoríthatat-
lan magyar hazaszeretetükbõl folyó erkölcsi kötelességérzetbõl. Segélyezés
címén is csupán annyit vettek igénybe a rendelkezésükre jutott összegek-

* Forrás: Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára, Papp Antal iratai,
4/1919.



bõl, mint amennyit más hasonló viszonyok között élõ kortársaiknak juttat-
tak. Múlt évi szeptember hó 10-e, vagyis az akkor történt ottani pénzváltás
óta pedig, mióta a nagy valuta-differenciák miatt a külsõ támogatás elma-
radt, még ez a segélyezésük is teljesen kimaradt.

A fent említett bizottság összetételében újabban annyiban állott be vál-
tozás, hogy 1920 év nyarán csatlakozott a vezetõséghez gróf Bethlen
György földbirtokos, az erdélyi magyar gazdasági egyesület vezetõje.1 Vi-
szont 1920. évi november hó 6-án eltávozott Kolozsvárról a pénzügymi-
nisztérium részérõl szolgálattételre a központba berendelt dr. Papp Antal
miniszteri tanácsos.2

Most azután a többször említett bizottság tagjai itt levõ exponensük, dr.
Papp Antal miniszteri tanácsos útján azzal a szóbeli kérelemmel fordultak
elõadó miniszterelnök úrhoz, hogy eszközölje ki most legalább utólag jogi
helyzetük elismertetését, s különösen az ott maradt tagok közül azoknak,
akiknek már a múltból hosszabb állami szolgálatuk van: szerzett jogaiknak
és szolgálatuk folytonosságának kifejezett biztosítását. Méltányolva azokat
a szolgálatokat, amelyeket az említett bizottsági tagok a magyar államesz-
me szolgálatában kifejtettek, tisztelettel javasolja, mondja ki a miniszterta-
nács, hogy a magyar kormány a magyarság elõbb említett erdélyi vezetõit a
kormány megbízottainak elismeri, közülük dr. Grandpierre Emil kormány-
biztosnak, dr. Kolozsváry Bálint tud. egyetemi jogtanárnak és Költõ Gábor
ítélõtáblai bírónak, illetékes kormányzati ágazataikhoz való viszonyuk ép-
ségben tartása mellett ottani szolgálatukat elõbbi magyar államszolgálatuk
megszakítatlan folytatásának elismeri, és biztosítja õket arról, hogy
amennyiben a bekövetkezendõ események a megszállott területekrõl való
távozásukat elkerülhetetlenné teszi, õket eddigi és most teljesített szolgála-
tuknak megfelelõ rangban és javadalmazásban alkalmazza.3 Netalán bekö-
vetkezõ elhalálozásuk esetére pedig családjuk nyugellátásáról megfelelõen
gondoskodik. Errõl az elhatározásról a legbizalmasabb értesítés az érdekel-
tek itteni megbízottjának, dr. Papp Antalnak kezeihez kiadatik,

[Megjegyzés:] A minisztertanács a miniszterelnök úr elõterjesztéséhez
teljes egészében hozzájárul.

Kiírta: Bárczy miniszteri tanácsos, a minisztertanács jegyzõje.
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2. Minisztertanácsi hozzájárulás a határon túli magyarok gondozásával
foglalkozó társadalmi szervezet létrehozásához

(1921. augusztus 12.)

Elõterjesztés a minisztertanácshoz!*

A folyó évi május hó 27-én tartott minisztertanácsban nyert felhatalma-
zással élve bizalmas tárgyalásokat folytattam mindazokkal a szervezetek-
kel, amelyek az említett határozatban körülírt munkásságban részt vesz-
nek. A lefolytatott tárgyalások eredményeként, a pénzügyminiszter úr hoz-
zájárulásával a következõ javaslatokat terjesztem a minisztertanács elé:

1. A fent említett társadalmi szervezetek egységes központi vezetése gróf
Teleki Pál ny. kir. miniszterelnök úrra bízassák, s melléje állandó helyette-
sül dr. Papp Antal, szolgálattételre a m. kir. pénzügyminisztériumba beren-
delt miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató rendeltessék ki, akinek természe-
tesen ezen szolgálata zavartalan ellátása érdekében fölöttes hatóságától egy
évi illetmények nélküli szabadságot kellene kérnie.

2. Jövõre a kormány nevében – természetesen a szükséghez képest az ér-
dekelt szakminiszter urak és különösen a külügyminiszter úr bizalmas úton
való meghallgatása mellett – egyedül a miniszterelnök rendelkezzék ezekben
a kérdésekben, s az egyes szövetségekkel a miniszterelnök is csak a közpon-
ti vezetõség (gróf Teleki Pál vagy helyettese, Papp Antal) útján érintkezzék.

3. A központi vezetõség a reábízott érdekek gondozásában miniszterel-
nök irányítása szerint járjon el, s vele szemben az ellenõrzést a miniszter-
elnök illetékes ügyosztálya útján gyakorolja.

4. A központi vezetõség, valamint az alája rendelt szervezetek hitelszük-
ségletét a miniszterelnökség illetékes ügyosztálya, valamint a központi veze-
tõség és a pénzügyminisztérium illetékes szakosztálya által együttesen elõké-
szített elõirányzat alapján és a pénzügyminiszter elõzetes hozzájárulása után
a miniszterelnök elõterjesztésére a minisztertanács állapítsa meg. Ugyanezen
az úton engedélyezendõk az esetleg szükségesnek mutatkozó hiteltúlkapások.

5. A megállapított hitel megnyitása a központi vezetõség és az alája ren-
delt szervezetek részére a miniszterelnök által ugyanúgy igénylendõk, mint
a fennhatósága alatt lévõ más hatóságok és intézmények szükséglete.

6. A megállapított hitelt a pénzügyminisztérium negyedévi elõleges rész-
letekben bocsássa rendelkezésére a Pénzintézeti Központnál erre a célra
„Magyar Kultúregylet” címen nyitandó folyószámlán. A Pénzintézeti Köz-
pont ezen számláján az utalványozási jogot gróf Teleki Pál vagy helyettese,
dr. Papp Antal gyakorolják. Az utalványozók személyében netán késõbb
beálló minden változás tekintetében a miniszterelnök rendelkezzék.
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7. Az egyes szervezetek hitelszükségletükre a fedezetet a központi veze-
tõség utalványára havi részletekben vegyék fel a Pénzintézeti Központtól.
A hitel felhasználásáról pedig ugyancsak havonként számoljanak el a Köz-
pontnak.

8. A központi vezetõség ügy- és pénzkezelését a fenti 3. pontban megha-
tározott ellenõrzési jogból kifolyólag illetékesek szakosztálya által a minisz-
terelnök gyakorolja, viszont az egyes szervezetek pénzkezelését és számvi-
telét a központi vezetõség ellenõrizze.

9. A legfõbb állami számvevõszék az utalványozási jog gyakorlását egye-
dül a pénzügyminiszterrel szemben ellenõrzi. Illetve rajta kívül azokkal az
egyes miniszterekkel szemben is, akik költségfedezetet (a lenti 12.a. és
12.b. pontok értelmében) a tárcájuk költségvetésében rendelkezésre álló hi-
tel terhére a költségvetési év elején egy-egy globális összegben a központ ja-
vára kiutalványozzák.

A pénzügyminiszter és az egyes szakminiszterek által a központ javára
kiutalt hitelösszegek mikénti felhasználásának és elszámolásának ellenõr-
zése tekintetében követendõ irányelvekre nézve utasíttassék a központi ve-
zetõség, hogy ebben a kérdésben – figyelemmel a kérdés szigorúan
diskretionális természetére is – a legfõbb állami számvevõszék elnökével
keressen közvetlen megállapodást.

10. A központi vezetõség a maga s alája rendelt szervezetek pénzkezelé-
se és számvitele kérdésében ügyvitelét – a legfõbb állami számvevõszék el-
nökével történt megállapodás alapján és vele egyetértõen – maga állapítsa
meg. Ennek az ügyvitelnek a keretében szabályozandók az eredeti költség-
elõirányzatok egyes rovatai között gyakorolható hitelátruházás feltételei is.

11. A m. kir. miniszterelnök felhatalmaztatik, hogy az 1921/1922. évi
költségvetési évre szóló hitelszükséglet megállapítását illetõleg, továbbá
ezen szükséglet költségvetési fedezetérõl való gondoskodás ügyében – a mi-
niszterelnök, a vallás- és közoktatásügyi miniszter, és a külügyminiszter tár-
cáját érintõ költségvetési tételekre vonatkozólag már létrejött megegyezés fi-
gyelembevételével – a pénzügyminiszter úrral megállapodásokat létesítsen.

Kérem a Minisztertanácsot, hogy a fenti javaslatokhoz hozzájárulását
adja meg.

Budapest, 1921. augusztus hó 12-én

[Megjegyzés:] A minisztertanács f. évi augusztus hó 12-én tartott ülésé-
ben hozzájárult.

Budapest, 1921. augusztus hó 12-én

Bárczy s.k.
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3. A Keleti Szervezet Költségelõirányzata1920/1921*

I. Róm. kat. iskolák:
A. Erdély

1. 287 iskola 674 tanerõvel
a. ebbõl 1918 elõtt is felekezeti, régi: 160, á - 7363 L 1 178 080 L
b. új felek. el. isk. 127, á - 14 726 L 1 870 202 L
2. Középiskolák: (7 régi kivételével) 40, á - 78 436 L 3 137 440 L

6 185 722 L
B. Marianumba [Kolozsvár] elhelyezett felekezetközi

jellegû tanító-, tanítónõképzõ és polg. isk. tanárképzõ 250 000 L
C. Szent Ferenc-rend iskolái 300 000 L
D. Nagyváradi egyházmegye:

a. 56 régi felek. el. iskola, á - 7363 L 412 328 L
b. 7 új felek. el. iskola, á - 14 726 L 103 082 L
c. 2 tanítóképzõ 128 500 L

643 910 L
E. Szatmári róm. kat. egyházmegye:

a. 63 régi elemi iskola, á - 7363 L 463 869 L
b. 66 új elemi iskola, á - 14 726 L 971 916 L
c. 8 középiskola 547 488 L

1 983 273 L
I. Róm. kat. összesen: 9 362 905 L

II. Református iskolák
A. Erdély a. 157 régi felek. el. iskola 1 153 981 L

b. 397 új felek. el. iskola 5 559 384 L
c. 18 középiskola 1 296 019 L
d. Ref. tanárképzõ, Kolozsvár 300 000 L

8 311 384 L
B. Bihar, a. 261 régi felek. el. iskola 1 911 743 L
Szatmár stb. b. 4 középiskola 313 544 L

2 225 287 L
II. Ref. iskolák összesen: 10 536 671 L

III. Unitárius egyház
a. 25 régi felek. el. iskola 184 075 L
b. 28 új felek. el. iskola 412 328 L
c. 3 középiskola 235 308 L

III. Unitárius egyház összesen: 831 711 L
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IV. Luth. egyház
19 új elemi iskola 279 794 L
2 polgári elemi iskola 153 000 L

IV. Luth. egyház összesen: 432 794 L

9 362 905 L
10 536 671 L

831 711 L
432 794 L

Tehát iskolai szükségletek a négy Egyházban: 21 164 081 L

A költségvetés B. II/III. tételei alatt felvett 20 460 000 L összeg tehát a
fenti elõirányzás szerint használandó fel; s ehhez képest a III. cím, „Egyhá-
zak Segélyezése”, megszüntetendõ, figyelemmel az e címen már folyósított
román államsegélyre is.

A leküldendõ iskolai segélyösszegek felosztásának alapelvei: a. minden
egyes régi felekezeti elemi iskola után, amely tényleg mûködik 7363 L. ve-
hetõ számításba egy évre; b. az 1918 után szervezett, új felekezeti elemi is-
kolák után, amelyek az iskolai év folyamán tényleg mûködnek 14 726 L. ve-
hetõ számításba. A felosztást a felekezetközi tanács4 hajtja végre, s minden
alkalommal ellenõrzi a tényleg mûködõ felekezeti elemi iskolák számát. A
felekezetközi tanácsban a kolozsvári központ egyik vezetõ tagja is mindig
benne legyen, aki ellenõrzi az itt megszabott elvek megtartását. Az állam-
segélyben nem részesülõ, minden középfokú (nem elemi) iskola után,
amely az iskolai év folyamán tényleg mûködik legfennebb 78 436 L. vehetõ
számításba egy évre; ahol a fedezetlen szükséglet ennél kevesebb – termé-
szetesen csak ez a kevesebb összeg vehetõ igénybe.

Hogy az itteni központ is ellenõrizhesse a tényleg lejuttatott segélyössze-
geknek a fent megszabott irányelvek szerint történt szétosztását: a kolozs-
vári központ 3 havonként terjesszen fel kimutatást az odajutott segélyössze-
gek tényleges felosztásáról, amely kimutatásban a felosztás kulcsát is ponto-
san fel kell tüntetni, az itt kitûzött irányelvek szem elõtt tartása mellett. Ki
kell tüntetni tehát ebben a kimutatásban, hogy minden egyes felekezet ke-
belében tényleg hány régi és hány új elemi iskola mûködik, s mennyi a tény-
leg mûködõ, de államsegélyben nem részesülõ középfokú iskolák száma.

Az iskolai segélyekre elõirányzott fenti összegek elsõ tekintetben na-
gyoknak tûnnek fel. Ez azonban csak látszat. Egyfelõl, mert a késõbb be-
szerezendõ adatok igazolni fogják azt a feltevést, hogy a tényleg mûködõ is-
kolák száma lényegesen kevesebb annál, mint amennyit a most rendelkezé-
sünkre álló kimutatások feltüntetnek, s így ezen a részen nagyobb megtaka-
rításra lehet kilátás az elõirányzott összegekbõl, amelyek aztán a gazdasá-
gi célok elõmozdítására lesznek fordíthatók. Másfelõl nem szabad feledni,
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hogy az erdélyi magyarságnak mostani helyzetében, a maga megmentése
érdekében mondhatni két kizárólagos feladata van: az egyik a kulturális, a
másik a gazdasági téren való szívós küzdelem megtámadott s tönkre tenni
szándékolt birtokállományának megmentése végett.

A népre kiható kulturális feladatainak legfõbb része: az iskolaügy; s itt is
fõként az elemi oktatás ügye. Ezen a téren fenyegeti az erdélyi magyarsá-
got talán a legnagyobb veszedelem. A hosszú háborús idõszak alatt az isko-
laügy máris sokat szenvedett; a háború befejezte után pedig az iskolák léte
érdekében a román államhatalommal folytatott messzemenõ küzdelem há-
nyattatásai közben ismét csak süllyedés volt osztályrésze a magyar iskolák-
nak. Másfelõl a román állam minden áldozatot meghoz a maga céljait szol-
gáló iskolaügyi politika sikeres megvalósítására, amely politikában egyik
legfõbb vezéreszme: a magyar iskolák tönkretétele s a magyar felekezeti ok-
tatás színvonalának lesüllyesztése.

Az egyházaknak ezek ellen a törekvések ellen kell kétségbeesett, szívós
küzdelmet folytatniuk, amely küzdelemben feltétlenül alulmaradnak, ha
hathatós támogatásban nem részesülnek. Hiszen iskoláik legnagyobb része
megfelelõ felszerelés hiányában szenved; feladatának már azért sem képes
a kívánt mértékben megfelelni.

Az oktatásügy Erdélyben ez idõ szerint az Egyházak feladatkörében ol-
dódik meg. A mostani viszonyok között, ismerve az ott fenyegetõ veszedel-
meket s a küzdelem irányát s céljait – és számításba véve az egyházak meg-
levõ autonómiáját, mint védõbástyát –, ez így is van helyesen. A küzdelem
elcsitulása után aztán a fejlõdés menete majd meg fogja mutatni a helyes
irányt. Ezért egyelõre az egyházak erõteljes támogatása – kizáróan kultu-
rális feladataik megvalósíthatása érdekében – elengedhetetlen szükséges-
ség.

A költségvetésben IV t. a. „Egyéb kulturális kiadások” címén felvett té-
telek közül a „Sajtó” címû tételre nézve az a megjegyzésem, hogy itt elsõ-
sorban egy kiválóan szerkesztett, nemzeti irányú és morális alapon álló
néplapot kell elsõsorban és minden erõvel támogatni. Ilyennek ígérkezik a
„Minerva” kiadásában megjelenõ „Magyar Nép”, ha a kívánatos mérték-
ben fejlesztik, s az elvárható színvonalra fölemelik. Erdélyben ugyanis
már halasztást nem tûrõ feladat, hogy népünk kezébe egy megbízható saj-
tótermék jusson, amely kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai igé-
nyeit is kielégítse. (Olyanféle lapra gondolok, mint amilyen volt a „Vasár-
napi Könyvtár”.)

Erre a célra szükséges 300 000 L.
Ezenkívül a szükséghez képest támogatásra érdemesek:
A Brassói Lapok, a Marosvásárhelyen megjelenõ Székelyföld, s ha más

forrásból nem kap – a Kolozsvári Ellenzék; a Pásztortûz, végül az Aradi
Hírlap összesen 400 000 L erejéig.
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A fennmaradó 500 000 leit, mint alapképzõ befektetést olcsó kamat mel-
lett a kolozsvári „Minerva” r.t.-nek adnám kölcsön üzleti helyiség céljára
épület szerzése végett.

A IV 1. t. a. „Színészet” címén fölvett 1 100 000 L. külön tárgyalások
alapján szigorúan konkretizálandó célokra, kizáróan a színügyi bizottságok
kezéhez volna kiutalandó, nyomban való elszámolás kötelezettsége mellett.
A már kiutalt összegek elszámolása elõtt újabb összeg nem utalható.

A IV 3. t. a. „Egyéb kisebb célok” címén fölvett összeget a maga egészé-
ben arra fordítanám, hogy kiváló erdélyi, elsõsorban székely ifjak külföldi
tanulmányútja, külföldön való továbbtanulása biztosíttassék a lehetõségig
azzal a kötelezettséggel, hogy aztán Erdélyben fog véglegesen elhelyezked-
ni. Ezeket az ifjakat elsõsorban a most is Erdélyben tanulók sorából kell ki-
választani.

Az V. t. a. „Tisztviselõk segélyezésé”-re fölvett 2 400 000 leit erre a cél-
ra most már soknak tartom. Ez a kérdés ma már Erdélyben a maga szomo-
rú elhagyatott voltából sokat engedett. A tisztviselõk jó része kivándorolt,
kisebb része így vagy úgy elhelyezkedett, s így ma már kevesebb a valóban
segítésre szorulók száma, habár kétségtelen, hogy vannak ilyenek. Erre a
célra 1 000 000 L-t elégnek tartok úgy, hogy ennek legalább felét itteni
disposiokra kell fenntartani.

Az itt fennmaradó 1 400 000 L-t csatolnám a következõ:
VI „Kisebb gazdasági célokra” elõirányzott 1 200 000 L-hez úgy, hogy

ezen a címen 2 600 000 L. állna rendelkezésre.
Kötelességem itt annak megállapítása, hogy az erdélyi magyarság egye-

temes gazdasági megszervezése érdekében vajmi kevés történt. Fõként nem
olyan irányban, hogy népünk összességének érdekeit ölelje fel. Ismételt
gyakori sürgetéseim nem értek célt. Letartóztatásom után pedig a szervezõ
munka az egész vonalon megakadt. Ezen a téren tehát sok és sürgõs pótol-
ni való van.

Arról a gazdasági szervezõ munkáról, amelyet az itteni központ Bo-
csánczy bankigazgatóval kezdett, nem sokat tudunk; nem is volt módunk-
ban, hogy annak részleteibe betekinthessünk. Azonban úgy személyi, mint
tárgyi momentumok azt a meggyõzõdést érlelték meg bennünk, hogy ez az
akció nem sok reménnyel kecsegtet.5 Olyan eredménye pedig, amily né-
pünk széles rétegeire lenne áldásos hatással, semmi esetre sem lesz. Erre
minden alkalommal szükségesnek tartom a figyelmet felhívni, mert alapjá-
ban elhibázottnak tartok minden olyan szervezõ és segítõ munkát, amely
nem fogja át a székely–magyar népünk egyetemét, s nem szolgálja az egész
erdélyi magyarság általános érdekeit.

Ebbõl az utóbbi szempontból itt is reá kell mutatnom arra a kiválóan fon-
tos érdekre, amely az erdélyi hitelszövetkezetek s ezekkel karöltve a volt Han-
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gya-féle fogyasztási szövetkezetek megmentéséhez és talpra állításához fûzõ-
dik. Itt minden lépés sürgõs és minden áldozat érdemes a meghozatalra.

Magyar népünk gazdasági megszervezésének helyes módjául magam is
azt az utat látom, amelyen a Maros-Torda megyei és Udvarhely megyei föld-
mûves szövetségek szervezése megindult és megtörtént. Ezt a szervezést az
erdélyi magyarság vezetõinek, elsõsorban a Magyar Szövetségnek a lehetõ
legsürgõsebben folytatnia, s az összes vármegyékre kiterjesztetten befeje-
zésre juttatnia kell. A vármegyei földmûves szövetségek aztán egy nagy köz-
ponti szervbe tömörülhetnek, amely központi szervben részt kell vennie a
maga érdekeltségi körével az Erdélyi Gazdasági Egyesületnek is, amelyre itt
az a nemes feladat várna, hogy a maga demokratikusabbá váló szervezeté-
vel az egészséges összhangot és egyensúlyt biztosítsa a kisgazda társadalom
és a birtokos osztály között. Tevékeny részt vegyen a gazdanapok rendezé-
sében, s földmíves népünk gazdasági ismereteinek bõvítésében és felvilágo-
sult, hivatását komolyan értõ gazdatársadalom nevelésében.

Arra nem tartom alkalmasnak mai összetételében az EGE-t, hogy föld-
mûves népünk most jelzett irányú megszervezését maga keresztülvigye, ha-
nem ennek a szervezõmunkának akképpen kell máshol is megtörténnie,
mint ahogy Maros-Torda és Udvarhely vármegyékben történt; természete-
sen segítõ munkatársként, s szervezésnél mindenütt ott kellene lennie az
EGE-nek is.

A falusi gazdakörök alakítsanak, ott, ahol még nincs, olvasóköröket,
ahol a magyar gazdasági szaklapok és a néplap közkézen forogjanak.

Meg kell alakítani a lehetõségig minden községben az ifjúsági egyleteket
is – elsõsorban önképzõkör, daloskör és tornaegylet alakjában.

Ez a szervezõmunka minden lehetõ áldozatra érdemes. Ezért a VI. cím
alatt felvett összeget a következõk szerint irányoznám elõ:

I. Erdélyi Gazdasági Egylet támogatására 300 000 L.
II. Földmíves szövetségnek az egész vonalon leendõ megszervezése

költségeire 150 000 L.
III. Földmûves szövetségek vármegyei központjai vezetõ és adminisztrá-

ló tisztviselõinek díjazására és központi irodai költségekre 400 000 L.
IV. Gazdanapok, kiállítások rendezésére, jutalmazásra, gazdasági gépek

beszerzésének elõmozdítására 1 250 000 L.
V. Egyéb fölmerülhetõ gazdasági célokra 500 000 L.
Természetesen mindezekre nézve a kolozsvári központból sürgõs javas-

lat- és költségelõirányzatot kell bekérni, s az utalványozásnak ezen az ala-
pon kell történnie.

A lei valutaárfolyamának ingadozásával természetesen a fenti összegek
is változni fognak, és arányosan átszámítandók lesznek; úgy, hogy a fenti
tételek csak a lehetõ kereteket jelzik.
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Az erdélyi magyarság érdekében itt szükségesnek vált, széles körû és kü-
lönbözõ irányú tevékenység részleteirõl ezúttal nem kívánok nyilatkozni.

Budapest, 1921. XII 31.

Költõ Gábor

A másolat hiteléül:
Nyerges Lajos
irodavezetõ6

4. [Az erdélyi támogatások költségelõirányzata] 1921/1922*

I. A kolozsvári központ kiadásai
Személyi kiadások Kolozsvárt 200 000 L
Irodai költségek 15 000 L
Vidéki bizalmiak részére 100 000 L
Futárköltségek, informatív szolgálat 36 000 L

351 000 L
II. Közoktatásügyi kiadások:

a. a róm. kat. egyház igazgatása a. 5 850 000 L
a Marianum kölcsön törlesztésére 150 000 L
b. az ev. ref. egyház igazg. a. álló isk. 450 000 L
az ev. ref. tanárképzõ külön seg. 100 000 L
c. az unitárius egyház intézetei 1 025 000 L
d. az ev. luth. egyház intézetei 525 000 L

13 100 000 L
III. Az egyházak segélyezése:

a. a róm. kat. egyház részére 3 500 000 L
b. külön a Szt. Ferenc-rend papképzési segélye 450 000 L
c. az ev. ref, egyház segélye 2 700 000 L
d. az unitárius egyház segélye 800 000 L
c. az ev. luth. egyház segélye 650 000 L

8 100 000 L
IV. Egyéb kulturális kiadások

1. színészet 1 100 000 L
2. sajtó 1 200 000 L
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3. egyéb kisebb célok 100 000 L
2 400 000 L

V. Tisztviselõk segítésére 2 400 000 L
VI. Kisebb gazdasági célokra 1 200 000 L
VII. Elõre nem látható célokra tartalék itt Pesten 1 440 000 L
Összesen I–VII. 29 000 000 L
Ezt az összeget átszámítva az állami költségvetés egybeállításánál
is számításba vett 3,60 - árfolyammal lenne a szükséglet 104 400 000 K
Ehhez a Budapest központ szükségletére 4 000 000 K
A Berlin szálló vételárának megtérítésére 5 000 000 K
Fõösszeg 113 400 000 K
Ezzel szemben engedélyezve kerek összegben 110 000 000 K

Budapest, 1921. július hó …-én.

5. [A keleti szervezetek költségelõirányzata] 1922/1923*

A. Budapesti központ7

Rovat Tárgy Elõirányzat 1922/23
költségvetési évre

Koronában
1. Szervezeti kiadások

1. Személyi járandóságok 900 000
2. Dologi kiadások 600 000

Összesen rovat: 1 500 000
2. Budapesti intézmények

1. Fõiskolai internátusok (Budapest, Szeged, Debrecen) 3 600 000
2. Szász iroda 180 000
3. Sajtókiadványok, panaszok a Népszövetséghez,
fordítások, nyomdai költségek stb. 3 500 000
4. Székely Magyar Egyesület, mint a népszövetségi liga tagja
támogatása, külföldi utazások, képviselet a Liga gyûlésein 1 200 000

Összesen rovat: 8 480 000

1. rovat 1 500 000
2. rovat 8 480 000
Együtt: 9 980 000
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B. Erdélyi szükségletek
Rovat Tárgy Erdélyi Királyhágón inneni Együtt

központ ren- rész céljaira Leiben
delkezésére (N.Bánya, Szatmár,

Leiben N.Várad, Arad)
Leiben

1. Kolozsvári központ 360 000 360 000
Összesen 1. rovat 360 000 360 000

2. Közoktatásügyi kiadások a felekezetközi
tanács által megállapított kulcs szerinti
elosztásra a róm. kat., ev. ref., unit. és ev.
luth. iskoláknak 10 800 000 3 200 000 14 000 000
Összesen 2 rovat 10 800 000 3 200 000 14 000 000

3. Egyéb kulturális kiadások
1. Színészet 600 000 150 000 750 000
2. Sajtó 800 000 150 000 950 000
3. Egyéb kisebb társadalmi célok 100 000 20 000 120 000
4. Iskolák, egyházak építkezési segélye 2 000 000 600 000 2 600 000
5. Jótékony egyesületek támogatása
(árvaházak, menházak, nõi misszió
társulatok) 100 000 20 000 120 000
6. Aradi r. kat. gimnázium építkezési
segélye 1 200 000 1 200 000
Összesen 3. rovat 3 600 000 2 140 000 5 740 000

4. Tisztviselõk segítésére 800 000 200 000 1 000 000
5. Gazdasági segélyek 800 000 200 000 1 000 000

1. Kisebb gazdasági célok 200 000 50 000 250 000
2. Erdélyi és Királyhágón inneni
gazdasági egyletek segélye, Földmív.
Szövets. segélye 1 000 000 350 000 1 350 000
Összesen 5. rovat 1 200 000 400 000 1 600 000

Összesítés
1. rovat 360 000 360 000
2. rovat 10 800 000 3 200 000 14 000 000
3. rovat 3 600 000 2 140 000 5 740 000
4. rovat 800 000 200 000 1 000 000
5. rovat 1 200 000 400 000 1 600 000
Együtt 16 760 000 5 940 000 22 700 000
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B. 1. A szorosan vett Erdélyre (15 vármegyére) esõ anyagi segítség költség-
vetése az 1922/23. évre
Rovat Tárgy Összeg Megjegyzések

Lei-ben
1. Kolozsvári központ 500 000 500 000
2. Közoktatásügyi segélyek a felekezetközi tanács

által megállapított vagy megállapítandó kulcs
szerinti elosztásra, beleértve a négy magyar
egyház részére oktatásügyi címen innen
juttatható minden segélyt. 10 200 000 10 000 000

3. Egyéb kulturális szükségletek: [Ferenc-rendi]8 400 000
1. Színészet 250 000 200 000
2. Sajtó 350 000 250 000
3. Egyéb társadalmi célok, jótékony
egyesületek, árvaházak, menházak, nõi
missziói társulatok, nõszövetségek stb. 100 000 100 000

4. Tisztviselõk segítésére 200 000 150 000
5. Földmíves szövetségek, gazdasági egyesületek

s egyéb gazdasági célok 400 000 400 000
Összesen: 12 000 000 12 000 000

I. Észrevételek és irányelvek az egyes rovatok alatt megjelölt összegek fel-
használásához

a. Általánosabban: Az uralkodó rendkívül súlyos gazdasági viszonyok
közepette is az itteni anyagi erõk lehetõségeinek korlátai között erdélyi vé-
reink segítségére minden lehetõt megteszünk. A most következõ számadá-
si évre ehhez képest a fenti összegek voltak – a már jelzett odajuttatási mó-
dozatok mellett biztosíthatók. A felhasználásnál fõ irányítóelv, hogy az er-
délyi székely-magyarság kulturális fejlõdése és gazdasági életlehetõsége biz-
tosíttassék. Ebbõl a célból azokat az intézményeket kell elsõsorban és fõ-
ként támogatni, amelyek népünk széles rétegeinek kulturális és gazdasági
érdekeit érintik. Ezért irányoztuk elõ az összes segítségnek 85 %-át az ok-
tatási célokra. Ehhez képest az egyes rovatok és alrovatok között átruházás-
nak nem is lehet helye.

b. Az egyes rovatokra vonatkozóan:
Ad. 1. E rovat szükségletének az elmúlt éveihez képest való mérsékelt föl-

emelését az általános dráguláson felül az tette megokolttá, hogy a rendszeres
adatgyûjtésnek az innen megjelölt irányelvek szerint való megszervezése már
elodázhatatlan. Az eddigi személyi járandóságok a drágaság növekedéséhez
képest a kolozsvári központ belátása szerint szintén emelendõk lesznek.
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Ad. 2. E rovat alatt írt összegben a négy magyar egyház mindennemû ok-
tatásügyi szükségleteire nyújtható segély benne foglaltatik. Irányelv, hogy
elsõsorban a székely-magyar mûvelõdésügyét érintõ elemi (felekezeti) okta-
tási intézményei, a felekezeti népiskolák, gazdasági és ismétlõ iskolák támo-
gatandók. Ezek közül is különös figyelmet kell fordítani a románság közé
beékelt magyar szigetek és szórványok iskoláinak minden áron való fenn-
tartására. E rovat alatt írt összegbõl kell kielégíteni – a felekezetközi tanács
megállapításához képest a Ferenc-rendi szerzetesek iskolái és papnevelõ in-
tézete részére juttatandó segélyt, valamint – a Marianumban elhelyezett in-
tézmények, fõként a polgári iskolai tanárképzõ segélyét.

Ad. 3. 1. Ennél az alrovatnál a figyelem elsõsorban az õsi kolozsvári Ma-
gyar Színház minden áron való fenntartására kell hogy irányuljon. A szük-
séghez és lehetõségekhez képest azután a vidéki színészetet is támogatni
kell.

Ad. 3. 2. Fõként az erdélyi magyar nép minden irányú érdekeit szolgáló,
becsületes nemzeti irányú „Magyar Nép” címû lap támogatása közérdek.
Azután következik az erdélyi mûvelt magyar közönség hasonló szellemû
lapja, a „Pásztortûz”. A napilapok közül támogatni kell az Ellenzéket, Bras-
sói Lapokat, Székelyföldet, Gyergyói Lapokat, Csíki Lapokat, Székely Né-
pet, Székely Közéletet. Az Ellenzék és a Brassói Lapok papírszükségleté-
nek innen való biztosítása volna a támogatásnak helyesebb módja. A többi
napilap kisebb pénzsegélyben volna részesítendõ.

Ad. 3. 3. Ennél a tételnél föl kell hívnunk a figyelmet a Székely Nemzeti
Múzeum és az Erdélyi Múzeum-Egyesület támogatásának szem elõtt tartá-
sára. Idetartozik továbbá a különbözõ felekezetek jótékony nõi egyesülete-
inek támogatása, amelyeknek fõ feladata a gyermekvédelem ügyének (óvo-
dák, napközi otthonok, csecsemõvédelem, patronázs stb.) közös munka-
program alapján leendõ hathatós felkarolása. A nõi egyesületeknek a lehe-
tõségig minden faluban leendõ megalakítása.

Ad. 4. A nyomorba jutott tisztviselõket – más irányú elhelyezkedésükig
– helyes kiválasztás alapján segíteni kell az összeg keretein belül.

Ad. 5. Fõ szempont a földmíves szövetségek teljes kiépítésének és min-
den községben való megalakulásának elõmozdítása. A gazdasági népokta-
tás segítése, gazdanapok rendezése; népkönyvtárak, ifjúsági egyletek, dal-
körök és sportegyletek létesítése; általában a magyar nép gazdasági érdeke-
inek a támogatása; az „Erdélyi Barázda” s más megbízható gazdasági nép-
lap segítése. Továbbá az egyetemes erdélyi magyar gazdasági érdekeket
szolgáló „Erdélyi Gazdasági Egylet”, s az általa kiadott gazdasági szaklap-
nak támogatása.

b. Javaslat: A kolozsvári központ vezetõjével folytatott megbeszélés alap-
ján tisztelettel javasolom, hogy a színészeti és sajtó ügyeknek az itteni irány-
elvek szerint való figyelemmel kísérésére és irányítására s a szükséghez ké-
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pest ellenõrzésére szûkebb bizottságok kéressenek fel. Éspedig a színügyi bi-
zottságba: dr. Grandpierre Emil vezetése alatt Kovács Kálmán unitárius és
dr. Petres Kálmán r. kat. gimn. tanárok. A sajtóbizottságba: dr. Grandpierre
Emil vezetése alatt gr. Bethlen György dr. és Haller Gusztáv dr.

c. Jövõre nézve különös megfontolás tárgyává kellene tenni azt, hogy a
magyar egyetemi hallgatók részére Kolozsváron, a román egyetem mellett
internátus és menza létesítése mozdíttassák elõ minden lehetõ módon;
mert a dolgok mai állása mellett el nem vitatható, nagy érdek fûzõdik ah-
hoz, hogy az erdélyi magyar ifjúság otthon maradjon, s egyetemi tanulmá-
nyait is legalább részben otthon végezze, ami otthoni boldogulásának két-
ségtelenül egyik feltétele. Ebben az internátusban kellene behatóan gon-
doskodni arról is, hogy a magyar ifjúság a szükséges nyelvismereteket elsa-
játíthassa (nyelvtanfolyamok).

Az itteni rendelkezésre fenntartott külön 1 200 000 L a négy egyház kö-
zött a következõképpen oszlik meg: ref. = 576 480 L, róm. kat. = 544 200
L, unitárius = 48 720 L, luth. = 30 600 L (a felekezetközi tanács által elfo-
gadott aránykulcs szerint). Ezek az összegek át fognak [–] a megállapodá-
sokhoz képest, a felmerülõ szükség szerint az egyes felekezetek képviselõi
javaslatainak figyelembe vételével [ –] utaltatni. Irányadó: az egyházak is-
kolai építkezési és renoválási munkálatainak lehetõ elõsegítése. A róm. kat.
egyház ebbõl az összegbõl fogja fedezni a Ferenc-rend esztelneki zárdaépí-
tési segélyét s  e szerzet papi kongrua segélyét.

Budapest, 1922. október 7.

6. [A keleti szervezetek költségelõirányzata] 1923/1924*

A. Budapesti központ: 40 000 000 K
B. Erdélyi szükségletek: 16 000 000 Lei

A. Budapesti központ
Rovat Tárgy Elõirányzat 1923-24. évre

koronában
Szervezeti kiadások

1. Politikai tagozat
1. Személyi járandóságok 4 450 000
2. Dologi kiadások 5 550 000

Összesen 1. rovat 10 000 000

Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti... 99

* Forrás: MOL – K 437 – 10. 411–412. f.



2. Adminisztratív tagozat
1. Személyi járandóságok 4 800 000
2. Dologi kiadások 7 720 000
3. Fõiskolai hallgatók internátusai 17 300 000
4. Szász iroda 180 000

Összesen 2. rovat 30 000 000

1. rovat 10 000 000
2. rovat 30 000 000
Együtt: 40 000 000

B. Erdélyi szükségletek
Rovat Tárgy Erdélyi Királyhágón inneni Együtt 

központ rész céljaira Leiben
rendelke- (N.Bánya, Szatmár,

zésére N.Várad, Arad)
Leiben

1. Kolozsvári központ 500 000 500 000
Összesen 1. rovat 500 000 500 000

2. Közoktatásügyi kiadások
1. A felekezetközi tanács által megállapított
kulcs szerinti elosztásra róm. kat., ev. ref.,
ev. luth., unit. iskoláknak 9 000 000 2 080 000 11 080 000
Tanítóképzõk 600 000 600 000

Összesen 2. rovat 9 600 000 2 080 000 11 680 000
3. Egyéb kulturális kiadások

1. Színészet 200 000 65 000 265 000
2. Sajtó 400 000 75 000 475 000
3. Egyéb kisebb társadalmi célokra 200 000 200 000
4. Ferenc-rendi egyh. 500 000 500 000
5. Iskolák, egyházak építkezési segélye 1 000 000 600 000 1 600 000
6. Jótékony egyesületek támogatása 50 000 50 000

Összesen 3. rovat 2 350 000 740 000 3 090 000
4. Tisztviselõk segítésére 150 000 40 000 190 000

Összesen 4. rovat 150 000 40 000 190 000
5. Gazdasági segélyek

1. Kisebb gazdasági célok, Gazd. Egyletek
segélye, Földmíves Szövetség segélye 400 000 140 000 540 000

Összesen 5. rovat 400 000 140 000 540 000
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1. rovat 500 000 500 000
2. rovat 9 600 000 2 080 000 11 680 000
3. rovat 2 350 000 740 000 3 090 000
4. rovat 150 000 40 000 190 000
5. rovat 400 000 140 000 540 000

Együtt 13 000 000 3 000 000 16 000 000

A keleti szervezetek 1923–24-es költségvetési évre szerkesztett
költségelõirányzatának indoklása

A. Budapest központ
Szervezeti kiadások

1. rovat: Politikai tagozat
A Népies Irodalmi Társaság politikai tagozatának feladata a romániai ki-

sebbségek – elsõsorban a magyar nemzeti kisebbség – egyházi, iskolai,
közmûvelõdésügyi, társadalmi, közgazdasági, népmozgalmi (demográfiai),
általános politikai és jogi helyzetének tanulmányozása, az erre vonatkozó
könyvek, folyóiratok, röpiratok, hírlapi közlemények, emlékiratok, bizal-
mas jelentések összegyûjtése, rendezése – a feldolgozott anyagoknak az il-
letékes körökkel való közlése.9 Ezen munkálatokkal kapcsolatos kiadások
irányoztattak elõ ezen rovaton, éspedig:

1. alrovaton: „Személyi járandóságok” címen 4 450 000 K vétetett fel.
a. 1. alatt csatolt kimutatás részletezése szerint az 1922–23 évre ily cí-

men 2 217 468 K utalványoztatott. Tekintetbe véve a napról napra fokozó-
dó drágaságot, ezen összeg kétszeresét kellett 1923–24 évre elõirányozni.

2. alrovaton „Dologi kiadások” címen 5 500 000 K állíttatott be az elõ-
irányzatba az alábbi részletezés szerint:

a. Kiadványok, nyomda és a Népszövetségi akciók költségei 3 300 000 K
b. Könyvtárra 1 200 000 K
c. Külföldi hírlapokra, folyóiratokra 800 000 K
d. Megbízatásokra, bizalmas jelentések és emlékiratok tiszteletdíjára stb. 250 000 K

Összesen: 5 550 000 K

2. rovat: Adminisztráció tagozat
E rovaton vétettek fel a Népies Irodalmi Társaság adminisztrációs … 

a 6. alatt csatolt elõirányzat szerint 3 500 000 K
h. a budapesti leány-internátus segélyezése 350 000 K
i. a szegedi leány-internátus segélyezése 350 000 K
4. alrovaton: "Szász Iroda" címen az "Erdélyi Szász Iroda"
évi segélyezésére vétetett fel a 180 000 K

Iratok az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti... 101



B. Erdélyi szükségletek

A költségelõirányzata ezen cím, rovat és alrovatai alatt felvett összegek
leiben irányoztattak elõ.

1. rovaton: „Kolozsvári központ” címen 500 000 lei irányoztatott elõ.
2. rovaton: „Közoktatásügyi kiadások” címen az erdélyi és Királyhágón

inneni rész szükségleteire összesen 11 680 000 lei vétetett fel A lekülden-
dõ iskolai segélyösszegek kiszámításának alapelvei a következõk:

a. minden egyes felekezeti elemi iskola után, mely az iskolai év alatt tény-
leg mûködik: 7363 lei;

b. az 1918. év után szervezett új felekezeti elemi iskolák után, melyek az
iskolai év alatt tényleg mûködnek: 14 726 lei;

c. államsegélyben nem részesülõ minden középfokú (nem elemi) iskola
után, mely az iskolai év alatt tényleg mûködik 78 436 lei vétetik számítás-
ba egy év alatt.

Ezek szerint a szükségletek a következõk volnának:

I. Római katolikus iskolák
Erdélyben:
1. 287 róm. kat. elemi iskola 6 185 722 L
2. Marianumban elhelyezett felekezetközi jellegû tanítóképzõ
és polgári iskolai tanárképzõ 250 000 L
3. Szent Ferenc rend iskolái 300 000 L

Királyhágón inneni rész:
4. Nagyváradi egyházmegye 63 elemi iskolás és 2 tanítóképzõ 622 282 L

[…]10

7. Erdélyi szükségletek költségelõirányzata 1924–25. évre az erdélyi köz-
pont rendelkezésére*

Rovat Tárgy Egyenként Összesen
Leiben

1. Kolozsvári központ 500 000 500 000
2. Közoktatásügyi kiadások

1. A felekezetközi tanács által megállapított
kulcs szerinti elosztásra róm. kat., ev. ref., ev
luth., unit. iskolák 9 000 000
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2. Fõiskolák segélye (7 róm. kat, 7 ev. ref.,
1 kat. teológia, 1 ref. teológia, 1 Marianum kat.
nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium) 1 000 000
Tanítóképzõk 600 000

10 600 000
3. Egyéb kulturális kiadások

1. Színészet 200 000
2. Sajtó 400 000
4. Ferenc-rendi egyház 500 000
5. Iskolák, egyházak építkezési segélye 1 000 000
6. Jótékony egyesületek támogatása 50 000

2 350 000
4. Tisztviselõk segítésére 150 000 150 000
5. Gazdasági segélyek (kisebb gazdasági célok,

gazdasági egyletek, földmûves szövetség segélye) 400 000 400 000
Együtt 14 000 000

Királyhágón inneni rész. Nagybánya, Szatmár, Arad költségelõirányzata
1924–25. évre

Rovat Tárgy Egyenként Összesen
1. Közoktatásügyi kiadások (róm. kat., ev. ref., ev.

luth., unit. iskolák) 2 080 000 2 080 000
2. Egyéb kulturális kiadások

1. Színészet 30 000
2. Sajtó 150 000
3. Iskolák, egyházak építkezési segélye 200 000

380 000
3. Tisztviselõk segítésére 40 000 40 000

Együtt: 2 500 000

8. [A keleti szervezetek költségelõirányzatából az erdélyi szükségletek]
1925/1926.*

Erdélyi szükségletek költségelõirányzata 1925–26. évre az erdélyi központ
rendelkezésére

Rovat Tárgy Egyenként Összesen
Leiben

1. Kolozsvári központ 500 000 500 000
2. Közoktatásügyi kiadások
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1. A felekezetközi tanács által megállapított
kulcs szerinti elosztásra róm. kat., ev. ref., ev.
luth., unit. népiskolák részére 9 000 000
2. Fõiskolák segélye (7 róm. kat, 7 ev. ref.,
2 unit., 1 kat. teológia, 1 ref. teológia,
1 Marianum kat. nõnevelõ és
1 ref. leánygimnázium) 1 000 000
3. Tanítóképzõk 600 000

10 600 000
3. Egyéb kulturális kiadások

1. Színészet 200 000
2. Sajtó 400 000
3. Egyéb kisebb társadalmi célok 200 000
4. Ferenc-rendi egyház 500 000
5. Iskolák, egyházak építkezési segélye 1 000 000
6. Jótékony egyesületek támogatása 50 000

2 350 000
4. Tisztviselõk segítésére 150 000 150 000
5. Gazdasági segélyek (kisebb gazdasági célok,

gazdasági egyletek, földmûves szövetség segélye) 400 000 400 000
Együtt 14 000 000

Erdélyi szükségletek 1925–26. évi költségelõirányzatának indoklása

A költségelõirányzat ezen cím, rovat és alrovatain felvett összegek leiben
irányoztatnak elõ.

1. rovaton: „Kolozsvári központ” címen 500 000 lei irányoztatott elõ.
2. rovaton: „Közoktatásügyi kiadások” címen 10 600 000 lei vétetett fel.
A leküldendõ iskolai segély kiszámításának alapelvei a következõk:
a. minden egyes régi felekezeti elemi iskola után, mely az iskolai év alatt

tényleg mûködik 7363 lei;
b. az 1918 év után szervezett új felekezeti elemi iskolák után, melyek az

iskolai év alatt tényleg mûködnek 14 726 lei;
c. állami segélyben nem részesülõ minden középfokú (nem elemi) isko-

la után, mely az iskolai év alatt tényleg mûködik 78 436 lei vétetik számí-
tásba egy év alatt.

Ezek szerint a szükségletek a következõk volnának:
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I. Római katolikus iskolák
1. 287 róm. kat. elemi iskola 6 185 722 L
2. Marianumban elhelyezett felekezetközi jellegû tanító-,
tanítónõképzõ és polgári iskolai tanárképzõ 250 000 L
3. Szent Ferenc-rend iskolái 300 000 L

Római katolikus iskolák összesen: 6 735 722 L
II. Ev. református iskolák

1. 554 ev. ref. elemi iskola, 18 középiskola és a kolozsvári
ref. tanítóképzõ 8 714 061 L

Ev. református iskolák összesen: 8 714 061 L
III. Unitárius iskolák

1. 53 elemi iskola és 3 középiskola 831 711 L
Unitárius iskolák összesen: 831 711 L

IV. Ev. lutheránus iskolák
1. 19 elemi iskola és 2 polgári iskola 436 666 L

Ev. luth. iskolák összesen: 436 666 L

Tehát összesen iskolai segélyre 16 718 160 leire volna szükség, és ezzel
szemben csak 9 000 000 lei irányoztatott elõ.

2. alrovaton: „Fõiskolák segélye” címen 1 000 000 lei vétetett fel, éspe-
dig 7 róm. kat., 7 ev. ref., 2 unit., 1 kat. teológia, 1. ref. teológia. 1
Marianum kat. nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium segélyezésére.

3. alrovaton: „Tanítóképzõk segélyezésére” 600 000 lei irányoztatott elõ.

3. rovat: 
1 alrovaton: „Színészet” címen 200 000 lei vétetett fel a kolozsvári nem-

zeti színház támogatására.
2. alrovaton: „Sajtó” címen 400 000 lei irányoztatott elõ a Brassói La-

pok, Székelyföld, a kolozsvári Ellenzék, a Pásztortûz stb. címû lapok segé-
lyezésére.

3. alrovaton: „Egyéb kisebb társadalmi célok” címen 200 000 lei irányoz-
tatott elõ.

4. alrovaton: „Ferenc-rendi egyház” segélyezésére 500 000 lei vétetett fel.
5. alrovaton: „Iskolák, egyházak építkezési segélye” címen 1 000 000 lei

irányoztatott elõ azon iskolák és egyházak részére, melyek a román állam-
tól támogatást nem kapnak, tehát úgy nemzeti, mint kulturális szempont-
ból elkerülhetetlenek ezen segélyezések.

6. alrovaton: „Jótékony egyesületek támogatása” címen a magyar árvahá-
zak, aggmenházak, nõi misszió-társulatok támogatá[sa].
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9. Felosztási terv az 1927/28. gazdasági évre*

Királyhágón inneni rész és vegyesek
Közoktatásügyi kiadások:
Középiskolák: Arad (katolikus) 550 000 L
Szatmár (református) 550 000 L
Szatmár felsõ lányiskola 300 000 L
Nagyvárad (két intézet) 320 000 L
Katolikus és református népiskolák 480 000 L

2 200 000 L
Egyéb kulturális kiadások
A romániai sajtótermékek, hírlapok könyvek stb.
beszerzésére 120 000 L
Bukaresti megbízott évi fizetése 36 000 L
Erdélyi sajtótermékek 80 000 L
Budapesti könyvtár és röpirat-gyûjtemény és
a romániai törvények és rendeletek beszerzésére 60 000 L
A népszöv. támogatására alakult
Magyar Székely Egyesület segélye 120 000 L
"Magyar Kisebbség" 100 000 L
Apróbb tanulmányi és egyéb segélyek 40 000 L
Bukaresti egyetemi hallgatók 40 000 L
Megbízatások munkadíjai 70 000 L
Egyházi irodalmi segélyek 50 000 L
Elõre nem láthatókra 100 000 L

800 000 L
Együtt: 3 000 000 L

Budapest, 1927. május 30.

Királyhágón inneni rész
1927–1928. évi költségelõirányzatának indoklása*

Fenti címen a költségelõirányzatba felvett összegek Nagybánya,
Szatmár, Nagyvárad és Arad vidékének szükségleteire irányoztattak elõ.

Az elõirányzás leiben történt.
1. rovat: „Közoktatásügyi kiadások”
E rovaton vétettek fel a róm. kat. és az ev. ref. népiskolák segélyei, éspe-

dig:
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1. alrovaton: a róm. kat. népiskolák részére 800 000 L
2. alrovaton: az ev. ref. népiskolák részére 800 000 L

Összesen: 1 600 000 L

Ezen összegbõl segélyezendõk mindazon fenti felekezeti népiskolák, me-
lyek a román államtól támogatásban nem részesülnek, vagy anyagilag olyan
nehéz helyzetben vannak, hogy támogatásra szorulnak.

2. rovat: „Egyéb kulturális kiadások”
Ezen rovaton az elõirányzatban felsorolt részletezés szerint összesen

716 000 lei vétetett fel.
Itt számoltatnak el a romániai magyar nemzeti kisebbség egyházi, isko-

lai, közmûvelõdési, társadalmi, közigazgatási, általános politikai és jogi
helyzetének tanulmányozásához beszerzendõ törvények, rendeletek, hitla-
pok, folyóiratok, könyvek stb. beszerzésének költségei és az ezen beszerzé-
seket végzõ bukaresti megbízott díjazása.

Továbbá ezen elõirányzatból támogatandó a Lugoson megjelenõ „Ma-
gyar Kisebbség” címû folyóirat, valamint a Népszövetség támogatására ala-
kult Magyar Székely Egyesület.

Tanulmányi és egyéb segélyek címen a jelesebb fõiskolai hallgatók támo-
gatására vétetett fel a 40 000 lei. 

Különbözõ megbízatások díjazására 70 000 lei irányoztatott elõ.
Szükségessé vált a bukaresti magyar egyetemi hallgatók egyesületének

támogatása is, mely célra 40 000 lei vétetett fel az elõirányzatba.
Egyházi irodalmi segélyek címen mindazon egyházi lapok és folyóiratok

segélyezése vétetett fel, melyeknek célja az ottani magyarság vallási és ma-
gyar nemzeti érzésének erõsítése és fejlesztése.

Budapest, 1927. évi március hó 27-én.

Erdélyi szükségletek költségelõirányzata 1927–28. évre az erdélyi központ
rendelkezésére*

Rovat Tárgy Egyenként Összesen
Leiben

1. Kolozsvári központ 500 000 500 000
2. Közoktatásügyi kiadások

1. A felekezetközi tanács által megállapított
kulcs szerinti elosztásra róm. kat., ev. ref.,
ev. luth., unit. népiskolák részére 9 000 000
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2. Fõiskolák segélye (7 róm. kat, 7 ev. ref., 2 unit.,
1 kat. teológia, 1 ref. teológia, 1 Marianum kat.
nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium) 1 000 000
3. Tanítóképzõk 600 000

10 600 000
3. Egyéb kulturális kiadások

1. Színészet 200 000
2. Sajtó 400 000
3. Egyéb kisebb társadalmi célok 200 000
4. Ferenc-rendi egyház 500 000
5. Iskolák, egyházak építkezési segélye 1 000 000
6. Jótékony egyesületek támogatása 50 000

2 350 000
4. Tisztviselõk segítésére 150 000 150 000
5. Gazdasági segélyek (kisebb gazdasági célok,

gazdasági egyletek, földmûves szövetségek segélye) 400 000 400 000
Együtt 14 000 000

Erdélyi szükségletek 1927–1928. évi költségelõirányzatának indoklása

A költségelõirányzat ezen cím, rovat és alrovatain felvett összegek leiben
irányoztatnak elõ.

1. rovaton: „Kolozsvári központ” címen 500 000 lei irányoztatott elõ.
2. rovaton: „Közoktatásügyi kiadások” címen 10 600 000 lei vétetett fel.
A leküldendõ iskolai segély kiszámításának alapelvei a következõk:
a. minden egyes régi felekezeti elemi iskola után, mely az iskolai év alatt

tényleg mûködik 7363 lei;
b. az 1918 év után szervezett új felekezeti elemi iskolák után, melyek az

iskolai év alatt tényleg mûködnek 14 726 lei;
c. állami segélyben nem részesülõ minden középfokú (nem elemi) isko-

la után, mely az iskolai év alatt tényleg mûködik 78 436 lei vétetik számí-
tásba egy év alatt.

Ezek szerint a szükségletek a következõk volnának:
I. Római katolikus iskolák

1. 287 róm. kat. elemi iskola 6 185 722 L
2. Marianumban elhelyezett felekezetközi jellegû tanító-,
tanítónõképzõ és polgári iskolai tanárképzõ 250 000 L
3. Szent Ferenc-rend iskolái 300 000 L

Római katolikus iskolák összesen: 6 735 722 L
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II. Ev. református iskolák
1. 554 ev. ref. elemi iskola, 18 középiskola és
a kolozsvári ref. tanítóképzõ 8 714 061 L

Ev. református iskolák összesen 8 714 061 L
III. Unitárius iskolák

1. 53 elemi iskola és 3 középiskola 831 711 L
Unitárius iskolák összesen: 831 711 L

IV. Ev. lutheránus iskolák
1. 19 elemi iskola és 2 polgári iskola 436 666 L

Ev. luth. iskolák összesen: 436 666 L

Tehát összesen iskolai segélyre 16 718 160 leire volna szükség, és ezzel
szemben csak 9 000 000 lei irányoztatott elõ.

2. alrovaton: „Fõiskolák segélye” címen 1 000 000 lei vétetett fel, éspe-
dig 7 róm. kat., 7 ev. ref., 2 unit., 1 kat. teológia, 1. ref. teológia. 1 Maria-
num kat. nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium segélyezésére.

3. alrovaton: „Tanítóképzõk segélyezésére” 600 000 lei irányoztatott elõ.

3. rovat: 
1. alrovaton: „Színészet” címen 200 000 lei vétetett fel a kolozsvári Nem-

zeti Színház támogatására.
2. alrovaton: „Sajtó” címen 400 000 lei irányoztatott elõ a Brassói La-

pok, Székelyföld, a kolozsvári Ellenzék, a Pásztortûz stb. címû lapok segé-
lyezésére.

3. alrovaton: „Egyéb kisebb társadalmi célok” címen 200 000 lei irányoz-
tatott elõ.

4. alrovaton: „Ferenc-rendi egyház” segélyezésére 500 000 lei vétetett fel.
5. alrovaton: „Iskolák, egyházak építkezési segélye” címen 1 000 000 lei

irányoztatott elõ azon iskolák és egyházak részére, melyek a román állam-
tól támogatást nem kapnak, tehát mind nemzeti, mind kulturális szem-
pontból elkerülhetetlenek ezen segélyezések.

6. alrovaton: „Jótékony egyesületek támogatása” címen a magyar árvahá-
zak, nõi misszió-társulatok támogatására vétetett fel 50 000 lei.

4. rovat. Tisztviselõk segítésére
E rovaton az elõirányzatba felvett 150 000 lei az állásukat vesztett vagy

nyugdíj nélkül elbocsátott tisztviselõk támogatására irányoztatott elõ.

5. rovat: Gazdasági segélyek
Gazdanapokra, kiállítások rendezésére, gazdasági jutalmazásokra, gazda-

sági gépek beszerzésére nyújtandó segélyek, továbbá gazdasági egyesületek
és földmûves szövetségek segélye címen lett ezen 400 000 lei elõirányozva.
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10.  [Feljegyzés az elszámolásokról] 1928/1929*

Kolozsvár, 1929. okt. 6 Érk.: Budapest, 1929. nov. 18.

I. Az 1928–29. évi számadások teljes felülvizsgálata után csatolom A.
alatt az összesítõ kimutatást, mind a bevételi, mind a kiadási tételekrõl,
amelynek alapján megállapítható:

a. A bevételi tételeknél 1928–29. év folyamán részben a követség útján,
részben ehhez küldött pótlás címén összesen leérkezett a rendes számlán
18 100 000 Leu; a rendkívüli számlán leérkezett egyházi rendeltetéssel
27 400 300 Leu, internátusnak 448 900 Leu, jutalomkönyv akcióra
100 000 Leu, és végül gyermeknyaraltatási akcióra 200 000 Leu.

b. Kiadási tételeknél elszámolást nyert rendes számlán 18 098 000 Leu,
rendkívüli számlán egyházaknál 27 401 000 Leu, internátusoknak 448 900
Leu, jutalomkönyv akció 100 000 Leu, és gyermeknyaraltatás címén
200 000 Leu, és maradvány címén 1300 Leu az 1929–30 évre lett átvive.

II. Részletezve az egyes kiadási tételeket a következõket jelenthetem:
1. Központi adminisztráció 300 000 Leus tételénél havi 16 000 Leut ka-

pott Varga. Ez az összeg még 1926-ban lett megállapítva. Ebbõl fedezi az
összes útiköltségeit, amit odahaza tesz, s az összes levelezéseit. Ezen
tételnél kapott Mikó L. átlag havonta 3000 Leut mint útiköltséget (buka-
resti pénz-felhozatal). Jelentõs tétel Moldován volt egyetemi tanár havi
1000 Leuval. Ugyancsak itt nyert elszámolást az egyházi referensek két
együttes utazása 4400 Leu összeggel, Kovács K. három útja 4275 Leu
összeggel. Ezen tételnél nyert kiegyenlítést felülrõl megrendelt könyv 8500
Leu értékben (Dr. Fritz megrendelései). Itt számoltatott el Bittaynak nagy-
szebeni tanulmányútja, a szász egyetem elõadásai 3500 Leu összeggel. Mi-
után a fõiskolai hallgatók közös elõadásaira hiányoztak a legszükségesebb
iskolai eszközök, itt nyert beszerzést 14 900 Leu értékben, ami leltár mel-
lett adatott át. Végül az összes átutalás, beutalás a bankokhoz, bélyegek és
illetékek ezen tételnél nyertek elszámolást. A költségvetésileg megállapított
tétel éppen csak elegendõ volt.

2. Dr. B. A. számlája és
3. Népliga számlája negyedévi részletekben lett kifizetve dr. B. A. kezei-

hez. Az utóbbi tétel lakbérre nyert elszámolást.
4. Az egyházak rendes tételszámlán 11 460 000 Leut kaptak éspedig az

erd. róm. kat.: 5 196 150 Leut, a ref. 5 314 782 Leut, az uni. 676 210 Leut,
az ev. magyar 272 858 Leut. A szétosztás arányszám szerint történt. Az
arányszám megállapítása a tanítók és tanárok számának alapul vétele, te-
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hát iskolai teher tényleges viselésének a figyelembevételével történt. Az
arányszám rendes tételnél a következõ volt: róm. kat. 45,8; ref. 44,8; unit.
5,7 és evang. 2,3.

Az egyházak rendkívüli számláján összesen 27 401 000 Leu fizettetett
ki, éspedig : az erd. róm. kat. 10 700 982 Leu, az erdélyi ref. 11 025 255
Leu,  a nagyváradi ref. 3 566 994 Leu, az unit. 1 459 225 Leu, az ev. ma-
gyar 648 544 Leu. A kifizetés ugyancsak arányszámok alapján történt, és-
pedig az arányszám a rendkívüliekre a következõ volt: róm. kat. erdélyi 33,
ref. erdélyi 34, ref. nagyváradi 11, unit. 4,5 és evang. 2.

Az elszámolást az egyes egyházaknál részletesen felülvizsgáltam, és az
egyes egyházaktól a részletes külön elszámolást csatolom. Minden egyház-
nál nagy nehézséget okoz a tételeknek könyvvezetése, miután a kultusztör-
vény nagy fokú felülvizsgálatot tesz lehetõvé, és így az egyházak a legna-
gyobb óvatosságra vannak utalva. Nehezíti az eljárást az is, hogy még az
50 000 Leunál nagyobb adományozások is bejelentendõk, és különösen be-
jelentendõk az összes külföldi természetû adományozások. A felekezetek
egymás között most tárgyalják ennek a kérdésnek plauzibilis megoldását.

5. A Ferenc-rend céljaira adott 500 000 Leu és
6. A moldvai akció céljaira leküldött 400 000 Leu összeg együttesen ha-

vi 75 000 Leus részletekben nyert kiegyenlítést. P. T. Leonárd kezeihez
Részletes jelentést közvetlenül fognak küldeni.

7. A gyergyói róm. kat. leánynevelõ a székelység között nagy szerepet
tölt be. Építkezése céljaira 300 000 Leu lett kifizetve, éspedig: a Hitelbank-
hoz több részletben az építkezés folyószámlájára. Az építés költségeinek
céljaira szükséges volna az, hogy az 1929–30. évben is legalább 300 000
Leu folyósíttassák. Az építkezés költségeihez különben a gyergyóiak is na-
gyobb összeggel járultak hozzá.

8. Színészet céljaira leutalt 400 000 Leu összeg közvetlenül a Takarék-
pénztárhoz fizettetett be a színpártoló egyesület folyószámlájára több rész-
letben. A színpártoló régi adósságai nyernek ezzel törlesztést. A tétel fenn-
tartása feltétlenül kívánatos.

9. Gazdasági céloknál az EGE folyószámlájára lett befizetve a Hitel-
bankhoz 100 000 Leu adósság törlesztésére, 200 000 Leu alelnök kezeibe
lett kifizetve részben az EGE pénztárába fizetés végett, részben pedig
Szász István már régebben megállapított tiszteletdíjára. A fennmaradó rész
gazdaság-szervezésre, gyûlések tartására, propagandára nyert felhasználást.
Az EGE mûködésérõl szóló részletes jelentés már csatolva van. Az EGE
most kezdi nagyobb szervezõ munkáját, különösen a gazdasági körök léte-
sítésével. Ez annál inkább fontos, mert Garoflid volt román földmûvesügyi
miniszter kezdeményezésére nagy arányú beszervezése folyik a gazdáknak
egy agrár-liga kereteibe, éspedig tekintet nélkül a nemzetiségekre. Legutób-
bi temesvári szervezkedésnél is teljes erõvel vett részt a szervezkedõ gyûlé-
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sen a svábság, akiknek vezetõi meg is választattak. A magyarságból keve-
sebben vettek részt. Ez teszi feltétlenül indokolttá azt, hogy az EGE szer-
vezõ munkájára nagyobb figyelem fordítandó, és ezért a részére nyújtott té-
tel jelentõsen felemelendõ.

10. Jótékonysági és társadalmi célokra a leküldött 100 000 Leuból a köz-
ponti nõszövetség 15 000 Leut, a Mária Valéria Árvaház 4000 Leut, a Szent
Antal Árvaház 1000 Leut, a Zenekonzervatórium 3800 Leut, a Székely
Nemzeti Múzeum 20 000 Leut, a Missziós nõvérek 30 000 Leut, a Csecse-
mõvédõ egyesület 5000 Leut kapott. A román szabadegyetem látogatására
Bittay 6500 Leut kapott és özvegy Petres Kálmánné havi 1000 Leut.

Indokolt volna a Székely Nemzeti Múzeum és a Zenekonzervatórium
hatásosabb támogatása.

11. A tisztviselõ akció céljaira küldött kis tételbõl Gócs Jenõ, Kocsi An-
dor, özv. Simon Jánosné, Bidermann József, Lászlóffy István nagyobb ren-
des segélyben, és több más tisztviselõk kisebb segélyben részesültek.

12. A sport és cserkészet céljaira küldött összegbõl közös cserkész-fel-
szerelések lettek beszerezve. Mintegy 107 000 Leu értékû a róm. kat. stá-
tus cserkészcsapatának közös felszerelése. Táborozás céljaira adatott
35 000 Leu. A ref. cserkészet megindítására 10 000 Leu és az unit.-ra 5000
Leu lett fordítva. Mindkét helyen tervbe van véve a cserkészet megszerve-
zése, a legnagyobb nehézséget az alkalmas vezetõk hiánya okozza. Ezért
három fõiskolai hallgató kiképzése céljaira felszerelésükre 9600 Leu fordít-
tatott.

Általános sportcélokra a KAC-nak, a KTE-nek 10 000 Leu összeggel, és-
pedig tenisz és vívás körmérkõzésekre vándordíjként. Az egyiket a KAC, a
másikat a KTE rendezi. Tervbe van véve ifjúsági versenyek rendezése kö-
zépiskolásoknak. És folyamatban van a fõiskolai hallgatók sport-beszerve-
zése a KAC-ba.

13. A Magyar Párt céljaira összesen 2 898 000 Leu nyert kifizetést, és-
pedig: havi 241 500 Leu részletekben. A Pártnál megállapítottam, hogy
ezen tételre nézve a költségvetés a következõ volt:

a. Párt központi adminisztrációjára 943 000 Leu
b. Titkárságoknak 800 000 Leu
c. Bukaresti iroda 540 000 Leu
d. Kultúrhivatal (Sulyok) 400 000 Leu
e. Dalos Szövetség 180 000 Leu
f. Fordító iroda (Juventus) 36 000 Leu
Összesen 2 899 000 Leu

Felhasználásukra nézve a következõ felvilágosítást kaptam: a központi
adminisztrációnál házbér volt 80 000 Leu, fûtés 48 000 Leu, világítás
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12 000 Leu, telefon 19 000 Leu, postaköltségek 24 000 Leu, nyomtatvá-
nyok 48 000 Leu, reparációk 24 000 Leu, kiszállási költségek 60 000 Leu,
és végül a személyzet költsége 672 000 Leu. Ezen utóbbi tételnél megálla-
pítottam a következõ részletezést: alelnök kap havi 20 000 Leut, fõtitkár
havi 14 000 Leut, dr. Várady kolozsvári alelnök havi 8000 Leut, két gépíró
együtt havi 7000 Leut, Kastaly irodavezetõ havi 4500 Leut, Hantos kolozs-
vári titkár havi 1000 Leut, Szele pénztáros havi 2000 Leut és végül egy szol-
ga havi 2000 Leut kap.

A kerületi titkárságoknál három titkár (Ferenczy, Hinléder és Kocsán)
kapott havonta 25 000 Leut, ami együttvéve kitette a teljes összeget. 

Bukaresti irodánál Hiller kapott havi 20 000 Leut, ezenkívül fizették a
klubnak és az irodának bérét 300 000 Leut, és a személyzetnek költsége
volt évi 144 000 Leu. A bukaresti iroda többe került, de a differenciát a Párt
viselte.

A Kultúrhivatal költségeinek egy jelentõs részét Sulyok fizetése, a másik
részét pedig a lakbér teszi. Részletezés különben már megérkezett.

A Dalos Szövetségnél havi 5000 Leut kapott a fõtitkár, a többi összeg
versenyek rendezésére, kották beszerzésére és utazásokra lett fordítva. A ta-
valyi összeget nem tartják elegendõnek. Tervbe van véve ifjúsági dalverseny
rendezése.

Ezenkívül a Párt csecsemõvédelem céljaira havi 3000 Leut, összesen
36 000 Leut adott ki.

A Párt 1929–30. évre a következõ emelést kéri:

a. Központi adminisztrációra Pártnál 1 027 000 Leu
b. Kerületi titkárságok 750 000 Leu
c. Bukaresti iroda 684 000 Leu
d. Kultúrhivatal 400 000 Leu
e. Dalos Szövetség 240 000 Leu
f. Fordító iroda 36 000 Leu
g. Csecsemõvédelem 36 000 Leu
h. Hantos titkár 12 000 Leu

Együttvéve: 3 185 000 Leu

vagyis a múlt évhez képest az emelés évi 282 000 Leu. A Párt tehát
1929–30. évre havi 265 000 Leut kapna a múlt évi 241 500 Leu helyett.

14. A Marianum céljaira adott 600 000 Leuból 460 000 Leut a Ma-
rianum befizetett a hollandkölcsönbõl reáesõ kamatokért az egyházközség-
hez, a többit pedig személyis és dologi kiadásokra fordította.

15. A sajtó céljaira adott 300 000 Leu összegbõl a nagyobb részt a Magyar
Nép kapta meg, 195 000 Leut. Ugyanezen tétel terhére kapott a Pásztortûz és
az Irodalmi szemle folyóirat, amelyek deficittel zárták a múlt évi mérlegüket.
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Az a kulturális program, amely a Magyar Nép szerkesztõségét és kiadó-
hivatalát foglalkoztatja (népkönyvtárak, ismertetõ elõadások, falu kulturá-
lis életének megszervezése, rádió és gramofon elõadások, ismertetõ fil-
mek), megérdemli a legmesszebbmenõ támogatást. Mindezen akciók
összefüggnek a dalosszövetség akcióival és teljesen párhuzamosak az EGE
által végzett gazdasági megszervezéssel.

16. A fõiskolai hallgatók internátusa és tanulmányi ellenõrzésére felvett
448 900 Leut az 1928–29. év kezdetén havi 31 000 Leuval, késõbb a fel-
emelés engedélyezése folytán havi 57 000 Leuval lett kifizetve. Részletes
beszámoló igazolja azt, hogy az eredmény mindenben kielégítõ, és ezért
feltétlenül megérdemli a támogatást.

17. A jutalomkönyv céljaira leküldött 100 000 Leu összegbõl könyvek
lettek beszerezve és ingyenesen kiutalva, éspedig a katolikus egyház és is-
kolái részére 40 000 Leu, a református egyház és iskolái részére ugyancsak
40 000 Leu és az unitárius egyház és iskolái részére 20 000 Leu értékben.
Természetesen az akció ennél sokkal nagyobb volt, úgyhogy cca 250 000
Leu értékû magyar és jó könyv került ajándék címén magyar gyermekekhez
és magyar olvasóközönséghez.

18. Gyermeknyaraltatási akció céljaira leküldött összegbõl 1929. év nya-
rán nagyon kevés összeg lett felhasználva. A cél az, hogy az 1929–30. évre
leküldendõ összeggel együtt megfelelõ állandó nyaralótelepet létesítsenek
vétel útján, és ezzel rendszeresítsék az akciót. Már több vidéki ház van ki-
szemelve, és a legalkalmasabb fekvésût szándékoznak majd megvenni. In-
dokolt tehát teljesen az, hogy az 1929–30. évre is gyermeknyaraltatás cél-
jaira legalább a múlt évinek megfelelõ összeg folyósíttassék.

III. A Minerva Irodalmi és Nyomdai Mûintézet 2 000 000 Leu-es ház-
kölcsön ügyét a legmelegebben támogatásra ajánlom. Az a kulturális mun-
ka, amit az intézet végez és amihez minden magyar megmozdulás támasz-
kodik, valóban megérdemli azt, hogy még rendkívüli módon is támogatást
nyerhessen.

11. [Költségelõirányzat] 1929/1930*

Erdélyi szükségletek költségelõirányzata 1929–30. évre az erdélyi központ
rendelkezésére

Rovat Tárgy Egyenként Összesen
Leiben

1. Kolozsvári központ 500 000 500 000
2. Közoktatásügyi kiadások
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1. A felekezetközi tanács által megállapított
kulcs szerinti elosztásra róm. kat., ev. ref.,
ev. luth., unit. népiskolák részére 9 000 000
2. Fõiskolák segélye (7 róm. kat, 7 ev. ref., 2 unit.,
1 kat. teológia, 1 ref. teológia, 1 Marianum kat.
nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium) 1 000 000
Tanítóképzõk 600 000

10 600 000
3. Egyéb kulturális kiadások

1. Színészet 200 000
2. Sajtó 400 000
3. Egyéb kisebb társadalmi célok 200 000
4. Ferenc-rendi egyház 500 000
5. Iskolák, egyházak építkezési segélye 1 000 000
6. Jótékony egyesületek támogatása 50 000

2 350 000
4. Tisztviselõk segítésére 150 000 150 000
5. Gazdasági segélyek (kisebb gazdasági célok,

gazdasági egyletek, földmûves szövetségek segélye) 400 000 400 000
Együtt 14 000 000

Erdélyi szükségletek 1929–30. évi költségelõirányzatának indoklása

A költségelõirányzat ezen cím, rovat és alrovatain felvett összegek leiben
irányoztatnak elõ.

1. rovaton: „Kolozsvári központ” címen 500 000 lei irányoztatott elõ.
2. rovaton: „Közoktatásügyi kiadások” címen 10 600 000 lei vétetett fel.
A leküldendõ iskolai segély kiszámításának alapelvei a következõk:
a. minden egyes régi felekezeti elemi iskola után, mely az iskolai év alatt

tényleg mûködik 7363 lei;
b. az 1918 év után szervezett új felekezeti elemi iskolák után, mely az is-

kolai év alatt tényleg mûködik 14 726 lei;
c. állami segélyben nem részesülõ minden középfokú (nem elemi) isko-

la után, mely az iskolai év alatt tényleg mûködik 78 436 lei vétetik számí-
tásba egy év alatt.

Ezek szerint a szükségletek a következõk volnának:
I. Római katolikus iskolák

1. 287 róm. kat. elemi iskola 6 185 722 L
2. Marianumban elhelyezett felekezetközi jellegû tanító,
tanítónõképzõ és polgári iskolai tanárképzõ 250 000 L
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3. Szent Ferenc-rend iskolái 300 000 L
Római katolikus iskolák összesen: 6 735 722 L

II. Ev. református iskolák
1. 554 ev. ref. elemi iskola, 18 középiskola és a kolozsvári ref.
tanítóképzõ 8 714 061 L

Ev. református iskolák összesen 8 714 061 L
III. Unitárius iskolák

1. 53 elemi iskola és 3 középiskola 831 711 L
Unitárius iskolák összesen: 831 711 L

IV. Ev. lutheránus iskolák
1. 19 elemi iskola és 2 polgári iskola 436 666 L

Ev. luth. iskolák összesen: 436 666 L

Tehát összesen iskolai segélyre 16 718 160 leire volna szükség, és ezzel
szemben csak 9 000 000 lei irányoztatott elõ.

2. alrovaton: „Fõiskolák segélye” címen 1 000 000 lei vétetett fel, éspe-
dig 7 róm. kat., 7 ev. ref., 2 unit., 1 kat. teológia, 1. ref. teológia. 1
Marianum kat. nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium segélyezésére.

3. alrovaton: „Tanítóképzõk segélyezésére” 600 000 lei irányoztatott elõ.

3. rovat: 
1 alrovaton: „Színészet” címen 200 000 lei vétetett fel a kolozsvári Nem-

zeti Színház támogatására.
2. alrovaton: „Sajtó” címen 400 000 lei irányoztatott elõ a Brassó La-

pok, Székelyföld, a kolozsvári Ellenzék, a Pásztortûz stb. címû lapok segé-
lyezésére.

3. alrovaton: „Egyéb kisebb társadalmi célok” címen 200 000 lei irányoz-
tatott elõ.

4. alrovaton: „Ferenc-rendi egyház” segélyezésére 500 000 lei vétetett fel.
5. alrovaton: „Iskolák, egyházak építkezési segélye” címen 1 000 000 lei

irányoztatott elõ azon iskolák és egyházak részére, melyek a román állam-
tól támogatást nem kapnak, tehát mind nemzeti, mind kulturális szem-
pontból elkerülhetetlenek ezen segélyezések.

6. alrovaton: „Jótékony egyesületek támogatása” címen a magyar árvahá-
zak, nõi misszió-társulatok támogatására vétetett fel 50 000 lei.

4. rovat. Tisztviselõk segítésére
E rovaton az elõirányzatba felvett 150 000 lei az állásukat vesztett vagy

nyugdíj nélkül elbocsátott tisztviselõk támogatására irányoztatott elõ.
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5. rovat: Gazdasági segélyek
Gazdanapokra, kiállítások rendezésére, gazdasági jutalmazásokra, gazda-

sági gépek beszerzésére nyújtandó segélyek, továbbá gazdasági egyesületek
és földmûves szövetségek segélye címen lett ezen 400 000 lei elõirányozva.

Királyhágón inneni rész pótköltség-elõirányzata az 1929–30. évre*

Rovat Tárgy Egyenként Összesen
Leiben

1. Közoktatásügyi kiadások
3. Iskolán kívüli oktatás céljaira 200 000
4. Romániai internátusok segélyére 300 000

500 000
2. Egyéb kulturális kiadások

11. Romániában lakó magyarok segélyezésére 100 000 100 000
Együtt: 600 000

12. [Költségelõirányzat ] 1930/1931**

Erdélyi szükségletek költségelõirányzata 1930–31. évre az erdélyi központ
rendelkezésére
Rovat Tárgy Egyenként Összesen

Leiben
1. Kolozsvári központ 500 000 500 000
2. Közoktatásügyi kiadások

1. A felekezetközi tanács által megállapított
kulcs szerinti elosztásra róm. kat., ev. ref.,
ev. luth., unit. népiskolák részére 9 000 000
2. Fõiskolák segélye (7 róm. kat, 7 ev. ref., 2 unit.,
1 kat. teológia, 1 ref. teológia, 1 Marianum kat.
nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium) 1 000 000
Tanítóképzõk 600 000

10 600 000
3. Egyéb kulturális kiadások

1. Színészet 200 000
2. Sajtó 400 000
3. Egyéb kisebb társadalmi célok 200 000
4. Ferenc-rendi egyház 500 000
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5. Iskolák, egyházak építkezési segélye 1 000 000
6. Jótékony egyesületek támogatása 50 000

2 350 000
4. Tisztviselõk segítésére 150 000 150 000
5. Gazdasági segélyek (kisebb gazdasági célok,

gazdasági egyletek, földmûves szövetségek segélye) 400 000 400 000
Együtt 14 000 000

Erdélyi szükséglet 1930–31. évi költségelõirányzatának indoklása

A költségelõirányzat ezen cím, rovat és alrovatain felvett összegek leiben
irányoztatnak elõ.

1. rovaton: „Kolozsvári központ” címen 500 000 lei irányoztatott elõ.
2. rovaton: „Közoktatásügyi kiadások” címen 10 600 000 lei vétetett fel.
A leküldendõ iskolai segély kiszámításának alapelvei a következõk:
a. minden egyes régi felekezeti elemi iskola után, mely az iskolai év alatt

tényleg mûködik 7363 lei;
b. az 1918 év után szervezett új felekezeti elemi iskolák után, mely az is-

kolai év alatt tényleg mûködik 14 726 lei;
c. állami segélyben nem részesülõ minden középfokú (nem elemi) isko-

la után, mely az iskolai év alatt tényleg mûködik 78 436 lei vétetik számí-
tásba egy év alatt.

Ezek szerint a szükségletek a következõk volnának:
I. Római katolikus iskolák

1. 287 róm. kat. elemi iskola 6 185 722 L
2. Marianumban elhelyezett felekezetközi jellegû tanító,
tanítónõképzõ és polgári iskolai tanárképzõ 250 000 L
3. Szent Ferenc-rend iskolái 300 000 L

Római katolikus iskolák összesen: 6 735 722 L
II. Ev. református iskolák

1. 554 ev. ref. elemi iskola, 18 középiskola és
a kolozsvári ref. tanítóképzõ 8 714 061 L

Ev. református iskolák összesen 8 714 061 L
III. Unitárius iskolák

1. 53 elemi iskola és 3 középiskola 831 711 L
Unitárius iskolák összesen: 831 711 L

IV. Ev. lutheránus iskolák
1. 19 elemi iskola és 2 polgári iskola 436 666 L

Ev. luth. iskolák összesen: 436 666 L
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Tehát összesen iskolai segélyre 16 718 160 leire volna szükség, és ezzel
szemben csak 9 000 000 lei irányoztatott elõ.

2. alrovaton: „Fõiskolák segélye” címen 1 000 000 lei vétetett fel, éspe-
dig 7 róm. kat., 7 ev. ref., 2 unit., 1 kat. teológia, 1. ref. teológia. 1
Marianum kat. nõnevelõ és 1 ref. leánygimnázium segélyezésére.

3. alrovaton: „Tanítóképzõk segélyezésére” 600 000 lei irányoztatott elõ.

3. rovat: 
1 alrovaton: „Színészet” címen 200 000 lei vétetett fel a kolozsvári Nem-

zeti Színház támogatására.
2. alrovaton: „Sajtó” címen 400 000 lei irányoztatott elõ a Brassói La-

pok, Székelyföld, a kolozsvári Ellenzék, a Pásztortûz stb. címû lapok segé-
lyezésére.

3. alrovaton: „Egyéb kisebb társadalmi célok” címen 200 000 lei irányoz-
tatott elõ.

4. alrovaton: „Ferenc-rendi egyház” segélyezésére 500 000 lei vétetett fel.
5. alrovaton: „Iskolák, egyházak építkezési segélye” címen 1 000 000 lei

irányoztatott elõ azon iskolák és egyházak részére, melyek a román állam-
tól támogatást nem kapnak, tehát mind nemzeti, mind kulturális szem-
pontból elkerülhetetlenek ezen segélyezések.

6. alrovaton: „Jótékony egyesületek támogatása” címen a magyar árvahá-
zak, nõi misszió-társulatok támogatására vétetett fel 50 000 lei.

4. rovat. Tisztviselõk segítésére
E rovaton az elõirányzatba felvett 150 000 lei az állásukat vesztett vagy

nyugdíj nélkül elbocsátott tisztviselõk támogatására irányoztatott elõ.

5. rovat: Gazdasági segélyek
Gazdanapokra, kiállítások rendezésére, gazdasági jutalmazásokra, gaz-

dasági gépek beszerzésére nyújtandó segélyek, továbbá gazdasági egyesüle-
tek és földmûves szövetségek segélye címen lett ezen 400 000 lei elõirá-
nyozva.

Királyhágón inneni rész költségelõirányzata az 1930–31. évre

Rovat Tárgy Egyenként Összesen
Leiben

1. Közoktatásügyi kiadások
1. Róm. kat. népiskolák részére 800 000
2. Ev. ref. népiskolák részére 800 000

1 600 000
2. Egyéb kulturális kiadások
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1. A romániai sajtótermékek, hírlapok,
nevezetesebb könyvek stb. beszerzésére 120 000
Bukaresti megbízott évi fizetése 36 000
Erdélyi sajtótermékek, nevezetesebb könyvek stb.
beszerzésére 80 000
Budapesti könyvtár és röpirat-gyûjtemény és
a romániai törvények és rendeletek beszerzésére 60 000
A népszövetség támogatására alakult
"Magyar Székely Egyesület" segélye 120 000
"Magyar Kisebbség" Jakabffy Elemér folyóiratának
támogatására 100 000
Apróbb tanulmányi és egyéb segélyek 40 000
Bukaresti magy. egy hallgatók egyesületének segélye 40 000
Megbízatások munkadíjai 70 000
Egyházi irodalmi segélyek 50 000

716 000
2 316 000

Királyhágón inneni rész 1930–31. évi költségelõirányzatának indoklása

Fenti címen a költségelõirányzatba felvett összegek Nagybánya,
Szatmár, Nagyvárad és Arad vidékének szükségleteire irányoztattak elõ.

Az elõirányzás leiben történt.
1. rovat: Közoktatásügyi kiadások
E rovaton vétettek fel a róm. kat és az ev. ref. népiskolák segélyei éspedig:

1. alrovaton: a róm. kat. népiskolák részére 800 000 lei
2. alrovaton: az ev. ref. népiskolák részére 800 000 lei

Összesen 1 600 000 lei

Ezen összegbõl segélyezendõk mindazon fenti felekezeti népiskolák, me-
lyek a román államtól támogatásban nem részesülnek, vagy anyagilag olyan
nehéz helyzetben vannak, hogy támogatásra szorulnak.

2. rovat: Egyéb kulturális kiadások
Ezen rovaton az elõirányzatban felsorolt részletezés szerint összesen

716 000 lei vétetett fel.
Itt számoltatnak el a romániai magyar nemzeti kisebbség egyházi, isko-

lai, közmûvelõdési, társadalmi, közigazgatási, általános politikai és jogi
helyzetének tanulmányozásához beszerzendõ törvények, rendeletek, hír-
lapok, folyóiratok, könyvek stb. beszerzésének költségei és az ezen beszer-
zéseket végzõ bukaresti megbízott díjazása.
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Továbbá ezen elõirányzatból támogatandó a Lugoson megjelenõ „Ma-
gyar Kisebbség” címû folyóirat, valamint a népszövetség támogatására ala-
kult Magyar Székely Egyesület.

Tanulmányi és egyéb segélyek címen a jelesebb fõiskolai hallgatók támo-
gatására vétetett fel a 40 000 lei.

Különbözõ megbízatások díjazására 70 000 lei irányoztatott elõ.
Szükségessé vált a bukaresti magyar egyetemi hallgatók egyesületének

támogatása is, mely célra 40 000 lei vétetett fel.
Egyházi irodalmi segélyek címen mindazon egyházi lapok és folyóiratok

segélyezése vétetett fel, melyeknek célja az ottani magyarság vallási és ma-
gyar nemzeti érzésének erõsítése és fejlesztése.

Budapest, 1930. évi április hó

13. A Társadalmi Szervezetek Központjának 1932/33. évi költségvetése*

(1932. augusztus)

1932/33.
1932. VII
Szervezeti Központ
1. Belsõ személyi kiadások 6252
2. Belsõ dologi kiadások 9000
3. Központ által teljesített könyvkiadások 10 000
4. Idegen illetmények 6020

Szász Zsombor havi 360 4320

Gy. E. útiköltsége11 700

K-iak útiköltsége12 1000
5. Államtudományi Intézet havi 1270 15 240
6. Magyar Nemzeti Szövetség havi 140 1680
7. Dunaposta havi cca. 1500? 18 000
8. Augusztatelepi napközi otthon 500
9. Erdélyi Nõi Internátus 500
10. Szilágyi Erzsébet Nõegylet támogatása 400
11. Cserkészek külföldi propagandája 400

12. SzEFHE13 támogatása 700
13. Vasúti jegyek illetékére 2000
14. Vegyes és elõre nem látott kiadások 10 308
15. Segélyek 2000

Pengõ: 83 000
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Észak
Részletezés Pengõ Cseh korona

Pártok stb.
1. Ker. Szoc. Párt havi 65/m (P. 11 100) 133 200 780 000
2. M. N. Párt, havi 53/m (P. 9100) 109 200 636 000
3. R. I. magyar (Tûzoltó) havi 41/m (P. 7000) 84 000 492 000
4. R. II (U-r. S. Á., Jánosvitéz) havi 18 100 (P. 3100) 37 200 217 200
5. R. III (Hu, Jánosvitéz) havi 13 200 (P. 2300) 27 600 158 400
6. Z D Partei (N. A.) havi 7/m (P. 1200) 14 400 84 000
7. Óceánia 35 000 200 000

8. Pr-i Információs Iroda havi 6 /m (P. 1050)14 12 600 72 000
9. R. régi elszámolások 25 600 150 000
Sajtó

10. P. M. H15 (külön elkobzásokra 100/m)
havi 20/m (P. 3450) 59 000 340 000

11. P-i H-ó16 havi 10/m (P. 1750) 21 000 120 000
12. Sz-si Magyar Hírlap 7200 48 000
Kulturális tételek
13. R. IV (Tûzoltó internátus) havi 2/m (P. 350) 4200 24 000
14. Kultúrreferátus (Fels) havi 6/m (P. 1050) 12 600 72 000
15. Ifjúsági klubok (Pr. Po.) 15 400 90 000

16. P-i Orsolyák17 2400 14 000

17. Kom-i róm. kat. menza és teológia18 3800 22 000

18. Lo-i ref. teológia19 4300 25 000
19. Raffay, szabad egyház 2800 16 000

20. P. Zs. Kultúrszámla havi 4300 (P. 740)20 8900 51 600
21. Cserkészet 3500 20 000
Gazdasági tételek
22. G N Szövetkezet (90/m) és egyéb 68 900 400 000
23. Szövetkezetek létesítése 52 000 300 000
Különféle tételek
24. Rákóczi Szövetség Budapest útján
(Pet-né, hírlapok és könyvek, M-s) 4500 26 000
25. Vegyes és elõre nem látott kiadások 171 000 1 000 000

920 300 5 358 200
(A pengõ összegek felfelé kerekítése folytán a fenti végösszegnél 6200 P.
árfolyam-differencia mutatkozik, 17, 06 hivatalos kurzus mellett.)

122 ARCHÍVUM



Észak – pengõ tételek
1. Szepesi Ernõ havi: 540 P. 6480
2. T. Edmund havi 680 P. 8160
3. L. László havi: 200 P. 2400
4. Visky IJ., havi: 250 P. 3000
5. St. L. iroda 12 000
6. Rákóczi Szövetség, Budapest 30 200

Pengõ: 62 240

Összesítés
Cseh korona tételek: Pengõ tételek:

5 358 200 920 300
62 240

Észak végösszege: 5 358 200 982 540

Kelet
Részletezés Pengõ Lei

Egyházi tételek
1. E-i 4 egyház (róm. kat., ref., unit, ev. iskola segélye) 970 000 27 000 000
2. K-ó-i ref. egyházkerület iskolai segélye 110 000 3 000 000
3. N-v-i róm. kat. elemi iskolák stb. (100/m lei kongrua
pótlására) 36 000 1 000 000
4. Sz-t-r-i róm. kat. elemi iskolák stb. (100/m lei kongrua
pótlására) 25 000 700 000
5. Sz-t-r-i róm. kat. gyermekek e-i nevelése 8900 250 000
6. A-d-i róm. kat. gimnázium és elemi 54 000 1 500 000
7. Szil-s-ó-i róm. kat. leány és elemi iskola 8600 240 000
8. N-v-i róm. kat. tanítónõképzõ (B-s L.) 3600 100 000
9. Gy-r-ó-i róm. kat. elemi és polgári iskola építkezése 2500 70 000
10. Ferenc-rend 8900 250 000
11. K-v-h-i róm. kat. tanítóképzõ 10 700 300 000
12. K-ly-n-f-i róm. kat. óvoda 3300 90 000
13. Piaristák 7900 220 000
14. Katolikus Népszövetség 900 25 000
15. B-r-s-i róm. kat. elemi iskola 500 14 000
16. T-v-i róm. kat. polgári iskola 1100 30 000
17. N-b-i róm. kat. elemi 1800 50 000
18. Sz-u-v-i róm. kat. elemi iskola 1800 50 000
19. Lu-si zárda (elemi iskola) 500 12 000
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20. Lu-si napközi otthon 500 12 000
21. K-v-i Marianum róm. kat. leánygimnázium és elemi iskola 1500 42 000
22. E-i róm. kat, külön célokra 36 000 1 000 000
23. K-ó-m-i ref. egyházkerület nyugdíj és központi segélye 25 000 700 000
24. Br-ói ref. kereskedelmi iskola építkezésének folytatása 36 000 1 000 000
25. N-v-i ref. iparostanonc otthon (100/m lei fenntartására) 7200 200 000
26. R-cai ref. óvoda, iskola és egyház (Th-y K.) 3600 100 000
27. T-v-i ref. egyház (Th-y K.) 1300 35 000
28. Unit. egyház külön segélye 42 800 1 200 000
29. Sz-k-r-i unit. földmíves iskola 25 000 700 000
30. T-v-i ev. luth. egyház (A-y) 2400 65 000
Külön kulturális tételek
31. Fõiskolai szeminárium 8900 250 000
32. Keresk. iskola magyar tagozata 3600 100 000
33. Cserkészet, sport 3600 100 000
34. Színészet 3600 100 000
35. Jutalomkönyv-akció 1800 50 000
36. Deák-segélyakció 3600 100 000
37. Bu-i Camin bére (150/m lei hátralék,
100/m lei 1932/33. évre) 8900 250 000
38. Missziós nõvérek (havi 6/m M. P. útján) 2600 72 000
39. Községi magyar népkönyvtárak (Su. I., Gy. D.) 3600 100 000
40. Analfabéta tanfolyamok (Gy. D.) 3600 100 000
Párt és Sajtó
41. M. Párt havi 42/m 67 500 1 896 000
B-i központ miatt 10/m
M-v-h-i tagozat 8/m

158/m
42. B. Arthur 3600 100 000
43. K-i U-g (Nem reális tétel!) 42 800 1 200 000
44. Ell-k 14 300 400 000
45. Magyar Kisebbség 5400 150 000
46. Magyar Nép 10 700 300 000
47. E-i Magyar Szó 12 900 360 000
48. Pásztortûz 3600 100 000
49. E-i Múzeum 1800 50 000

Átvitel 1 643 700 45 733 000
Gazdasági tételek

50. E-i Gazdasági Egyesület 7200 200 000
51. Vándor gazdasági elõadások (EGE) 1800 50 000
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52. Ajt-i gazdasági iskola (Ege?) 4700 130 000
Különféle tételek

53. Moldvai akció 5400 150 000
54. Bu-i Népkör 2200 60 000
55. Vegyes és elõre nem látott kiadások 178 000 5 000 000

Új tételek
56. M-v-i róm. kat. (?) iparos-tanoncotthon 1800 50 000
57. A-d-i róm. kat. iparos-tanoncotthon 3600 100 000
58. T-v-i róm. kat. iparos-tanoncotthon 3600 100 000
59. Br-ói róm. kat. (vagy Sz-ly Társaság)
iparos-tanoncotthon 7200 200 000
60. Sz-t-r-i ref. iparos-tanoncotthon 3600 100 000
61. Bu-st tej ellátása Sz-földrõl 18 000 500 000

Pengõ 1 880 800 52 373 000
(Az egyes lei tételeknek a hivatalos árfolyamon - 3,56 - történt átszámításánál a
pengõ összegek felfelé kerekítettek, és ennek folytán a fenti végösszegnél 16 400
p. árfolyam-differencia mutatkozik.)

Kelet – pengõ tételek
1. Népies Irodalmi Társaság, Budapest 61 400
2. Mi-va Biztosító Rt. (NKA) 70 000
3. M-v-i Ker. és Hitelintézet féle garancia (AMB) 70 000
4. K-i Takarékpénztár (OTI 300/m) 400 000
5. O K H (K-i Takarékpénztár) 78 000
6. E-i ref. egyházkerület építkezési kölcsönének törlesztése 43 000

Pengõ 722 400

Összesítés
Lei tételek Pengõ tételek

52 373 000 1 880 800
722 400

Kelet végösszege 52 373 000 2 603 200

Dél
Részletezés Pengõ Dinár
1. M. Párt 27 600 270 000
St. D.  havi 3500 D.
Hazabölcse  havi 4000 D.
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B P K havi 2000 D.
Kalocsai Imre havi 6000 D.
Újvidék havi 3000 D.
B-l-d közp. iroda havi 4000 D.
A. havi 22 500 D (= P. 2300)
2. Sajtó 31 000 300 000
A. U-v-i Reggeli Újság (W. V.) havi 24/m, évi 288/m
(P. 29 100)
T. Mu vidéki Újság évi 12/m (P 1300)
3. Kulturális kiadások
A. Egyetemi hallgatók támogatására (6 diák a havi a. 500 D.
és lakáspénz havi 500 D.) havi 3500 évi 42/m 18 000 178 000
T. Egyetemi hallgatók, fõleg tanárjelöltek tám. évi 136/m
T. b. Középiskola Becs-k (E-l) 15 200 150 000
T. c. Tanítójelöltek Z-r-b 5500 54 000
T. d. Analfabéta kurzusok 4100 40 000
T. e. Naptárak 1600 15 000
T. f. Fiumei iskola (2 hónap)? 1900 18 000
T. g. L-g-d ev. luth. iskola 1100 10 000
4. Gazdasági célok
T. a. Szövetkezet (M., havi 6/m) 7300 72 000
T. b. Gazdakörök (havi 3/m) 3700 36 000
T. c. "Munka" címû néplap 2100 20 000
5. Hírszolgálat 1300 12 000
6. Küldöncszolgálat 1400 13 200
7. Szt. Gellért Társaság Hírlapok és folyóiratok 3100 30 000
8. Vegyes és elõre nem látott kiadások 25 300 250 000

150 200 1 468 200
(A pengõ összegek felfelé kerekítése folytán a fenti végösszegnél 2100 pengõ
árfolyam-differencia mutatkozik, 10,09 hivatalos kurzus mellett.)

NB! Az egyes tétel elõtti A., illetve T. jelzések a kérdéses tétel átvevõjét tüntetik fel.

Lei tételek
Pengõ Lei

1. Déli Hírlap (havi 7/m lei = pengõ: 250) 3000 84 000
2. Bánáti hírlapok 300 6000
3. Vegyes kiadások 400 10 000

3700 100 000
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Dél - pengõ tételek
1. Szent Gellért Társaság, Budapest 45 200
2. Ref. egyház részére folyóiratok elõfizetése 1500

Pengõ 46 700

Összesítés
Dinár tételek Lei tételek Pengõ tételek
1 468 200 100 000 150 200

3700
46 700

Dél végösszege 1 468 200 100 000 200 600

Jegyzõkönyv

Fölvétetett 1932. július 29-én a Szervezet Központjának irodahelyiségé-
ben, Budapest, V. Wekerle Sándor utca 8., I., 1.

Jelen voltak: Miniszterelnökség részérõl: dr. Csathó Andor miniszterta-
nácsos; a Szervezetek Központja részérõl: dr. Papp Antal nyug. államtitkár
és dr. Kramer Jenõ fõszolgabíró.

Tárgy: A Miniszterelnök Úr Õexcellenciájának folyó hó 28-án alulírottak
együttes kihallgatása alkalmával adott szóbeli rendeletére a Társadalmi
Szervezetek 1921/1922 – 1930/31. számadási mellékleteinek megsemmisí-
tése.

A Miniszterelnök Úr hármunk jelenlétében elrendelte, hogy a Szerveze-
tek Központja õrizetében levõ, és a M. E. II ügyosztálya által félévenként,
a Legfõbb Állami Számvevõszék kiküldöttje részérõl pedig az utóbbi évek-
ben évenként kémpróbákkal ellenõrzött számadásokat, valamint a Szerve-
zetek Központja régebbi levelezéseit helyezzük a Külügyminisztérium által
e célra kijelölt helyen biztonságba. A mellékleteket ellenben tûz által sem-
misítsük meg.

Alulírottak a nyert utasítás szerint a fentiek szerint elkülönítettük a meg-
õrzendõ anyagot, és azt lezárt és lepecsételt ládában a Külügyminiszté-
riumba felszállítottuk, és ott megõrzésre átadtuk. A megsemmisítendõ
anyagot ugyancsak zárt ládákban kivittük a Hangya Ipar R.T. albertfalvai
telepére, és azt ott jelenlétünkben a gyártelep kazánjában elégették.

A Külügyminisztériumnak átadott ládáról szóló elismervényt ennek a
jegyzõkönyvnek az I. példányához csatoltuk.
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Jelen jegyzõkönyv 3 példányából az I-t a M. E. II-hoz terjesztettük be, a
II-ikat a hivatalt átadó dr. Papp Antal kapta kézhez, a III. pedig a Szerve-
zetek Központjának levéltárába helyeztetett.

Kelt mint fent.

Csathó Andor Kramer Jenõ Papp Antal
miniszteri tanácsos fõszolgabíró ny. államtitkár  

14. Papp Antal összefoglaló kimutatása a Társadalmi Szervezetek 11 éves
gazdálkodásáról*

(1934. augusztus 25.)

Kegyelmes Uram!

Mellékelt lapon tisztelettel bemutatom a Társadalmi Szervezetek 11 éves
gazdálkodásáról szerkesztett összefoglaló kimutatásomat. A számadatok és
azok eloszlásának évenként változó arányai igen érdekes képét adják a
szükségletek alakulásának és a rendelkezésre került eszközök irányított fel-
használásának.

A központi igazgatásra felhasznált összegek a 11 év alatt összesen
átlagban a rendelkezésre bocsátott pénznek 2,3 %-át tették ki. Ezt az össze-
get azonban nem tekinthetjük az adminisztráció költségeinek, mert ennek
a nagyobbik részét olyan kiadásokra fordítottuk, amelyek a tevékenységünk
körét általában érintették, s ezért az egyes szervezetek számlájára megosz-
tani nem lehetett.

Az utolsó 1931/32. évi elszámolásban feltüntetett 84 102 pengõbõl pél-
dául: csak 14 200 pengõt tettek ki a tulajdonképpeni központi adminisztrá-
ció költségei, vagyis az évi kezelésnek csupán 0,33 %-át. Míg ellenben kere-
ken 70 000 pengõt, vagyis az összkezelés 1,6 % évi hányadát ilyen általános
kiadásokra fordítottuk.

Az ilyen szorosan nem a központot terhelõ kiadások fõbb csoportjai eb-
ben az utolsó évben a következõk voltak:

Az Államtudományi Intézet dotációja 17 100 P.
A M. E. II. osztálya útján ide utalt kiadások 19 960 P.
A Dunaposta hírszerzõ iroda díjai 2700 P.
A M. Nemzeti Szövetség dotációja 1760 P.
Gr. B. M. népmûvészeti akciójára 4000 P.
Külföldön kiadott könyvek kiadói díjai 6500 P.
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Saját könyvtár beszerzési (kötése) költs. 2210 P.
Ifjúsági szervezeteknek 1100 P.

Már ezek a felsorolt tételek is meghaladják az 55 000 pengõt.
Ezenkívül más külföldi propagandára és külföldi útiköltségre is utaltunk

a központ terhére.
Mindezek alapján a leghatározottabban állítom, hogy a 11 éves átlagot

véve is, a rendelkezésemre bízott ügy központi adminisztrációja a szoros
számítás mellett a 1/2 %-on alul maradt.

Pár szóval külön meg kell említenem a Kisebbségi Könyvtárunkat, ame-
lyet ideiglenesen kezelés és anyagának feldolgozása végett az Államtudo-
mányi Intézet õrizetében helyeztünk el. A könyvtárnak a létesítése arány-
lag igen kis összegbe került, mert jelentékeny részét – különösen a német
anyagot – személyes összeköttetéseim révén ingyen kaptam, és ezeknek
csupán a köttetésére kellett költenem. Viszont úgy Teleki Õexcellenciája,
mint magam is odaajándékoztuk a kérdéshez tartozó saját könyveinket is,
még ha személyre dedikálva is voltak, hogy minél teljesebbé tegyük gyûjte-
ményünket. Könyvtárunkban sok olyan könyvet õrizünk, amely ma már
egyáltalán nem volna beszerezhetõ, hivatalos helyekre is legtöbb esetben
az õrizettel megbízott Intézet adja a megkívánt adatfeldolgozásokat.

Végül még tisztelettel jelentem, hogy a kezelés átadása alkalmával az
egyes számlák maradványaként pengõ számlákon összesen 992 713 pengõ,
valutaszámlák maradványaiban átszámítva további 40 ezer pengõ értéket
adtam át. Ezenfelül a központnak mintegy 120 000 pengõ követelése volt.

Ezeket óhajtottam mint elsõ megbízómnak tisztelettel jelenteni.

Budapest, 1934. évi augusztus hó 25-én.
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Jegyzetek

1 1924-tõl a romániai Országos Magyar Párt meghatározó vezetõje, majd 1926-tól elnöke.
2 Papp Antalt eleve az erdélyi támogatások és kapcsolattartás megszervezése érdekében

rendelték fel Budapestre. 1921-tõl 1932-ig a Társadalmi Szervezetek Központjának tényleges
irányítójaként a határon túli támogatások legfõbb ügyintézõje. Munkáját saját lakásában
felállított irodájából végezte, Bethlen és Teleki irányításán túl Pataky Tiborral a Miniszterel-
nökség II., Nemzetiségi Ügyosztályának vezetõjével folyamatosan konzultálva. Helyettes
államtitkári beosztásban végezte munkáját, amelyet félévente, több napig tartó tételes ellen-
õrzés révén felügyelte a Miniszterelnökség II. osztálya. (MOL K 437- 10. cs. 697. f.) Papp
irathagyatéka a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában található. 

3 Költõ Gábor 1922-ben elhunyt Kolozsvárt. Kolozsváry 1922–1923-ben, Grand-
pierre pedig 1925-ben települt át Magyarországra. 

4 Az 1918-tól 1948-ig Kolozsvárt a református, katolikus, evangélikus, unitárius
egyházak vezetõi által mûködtetett az egyházi oktatás kérdéseivel foglalkozó közös
bizottság. Legteljesebb iratanyaga az Erdélyi Református Egyházkerület Gyûjtõlevéltárában
található. 

5 Itt a Kolozsvári Elsõ Takarékpénztár és Hitelbank magyarországi kormányzati kap-
csolatkeresésérõl lehet szó. Lásd Magyar hitelélet Erdélyben. MOL Keleti Actio  P 1077.
II. 425–442., valamint a kolozsvári Hétfõi Újság hetilap 1932-es folyamatos “leleplezõ”
írásait a bank magyarországi támogatásokkal kapcsolatos ügyeleteirõl.

6 A Népies Irodalmi Társaság adminisztratív vezetõje. Az erdélyi magyarság támoga-
tását közvetítõ szervezet tevékenységét évenkénti összefoglaló kötetekben ismertették.
Keleti Actio MOL P 1073 1931–1943., I-XXXI. köt.

7 A Népies Irodalmi Társaság saját, Magyarországon felhasznált (rész)költségvetése.
8 Ez a tétel kézírással beszúrva szerepel a gépiratban.
9 A NIT Politikai Osztályának tételes jelentései a Keleti Actio köteteiben szerepelnek,

MOL P1077.
10 Az irat további része hiányzik.
11 Gyárfás Elemér
12 Kolozsváriak
13 Székely Egyetemi és Fõiskolai Hallgatók Egyesülete
14 Prágai Információs Iroda (a képviselõi klub háttérintézménye)
15 Prágai Magyar Hírlap
16 Pozsonyi Híradó
17 Párkányi Orsolya rend
18 Komáromi Római Katolikus plébánia
19 Losonci Református Teológia
20 Perényi Zsigmond
21 Sterliczky Dénes
22 Deák Leó
23 Központ = budapesti kiadások, Észak=Rákóczi Szövetség, Kelet= Népies Irodalmi

Társaság, Dél= Szent Gellért Társaság,
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