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Lakatos Artur

A kolozsvári munkásság 1945. évi 
kulturális igényei a Kommunista Párt sejtgyűlési

 jegyzőkönyveinek tükrében

Az 1989-es romániai forradalmat követően a román történetírás nagy étvággyal vetet-
te rá magát a romániai kommunizmus történetére és ennek különböző, általános vagy 
specifi kus, országos, regionális vagy helyi aspektusaira. Ugyanakkor lábra kaptak olyan 
közhelyek is, amelyeknek alapját képezhetik ugyan dokumentumok, de valóságtar-
talmukat sem a logika, sem pedig a tények nem igazolják. Az egyik legelterjedtebb, a 
köztudatba átszivárgott közhely például az, hogy az 1944. augusztus 23-i kiugrás pilla-
natában a romániai Kommunista Párt taglétszáma nem haladta meg az ezer személyt.1 
A Párt valószínűleg sokkal nagyobb létszámú szimpatizánssal rendelkezett, akik ugyan 
nem vállalták, hogy kitegyék magukat az Antonescu-diktatúra szervei vegzálásának, 
de a kedvező pillanat megérkezésekor aktiválták magukat; mások pedig, elsősorban a 
Kominternben is szerepet vállaló, vezető szerepet betöltő aktivisták pedig ekkor még a 
Szovjetunióban tartózkodtak, száműzetésben.2 Tény, hogy a legalitásba kerülést köve-
tően a párt tagsága rohamos és állandó jellegű növekedésnek indult, amely 1945 folya-
mán végig kitartott. 

A fenti kijelentés mellett a nacionalista történelemfelfogás sablonjainak megfelelő-
en gyakran fogalmazódtak meg olyan torzított igazságtartalmú állítások, mint az, hogy 
a kommunisták nagyrészt nem románok, hanem kisebbségiek (elsősorban magyarok 
és zsidók)3 voltak, a jelen levő, kis létszámú román kommunisták viszont teljesen híján 
voltak a nemzeti érzésnek (kiszolgálták a szovjeteket, túl sokat engedtek meg a magya-
roknak), a kor művelt emberei számára nem voltak vonzók a kommunista eszmék, a 
párt reális bázisát alacsony kultúrájú munkások képezték, a falvakban a párt egyálta-
lán nem rendelkezett számottevő tömegbázissal, sok egykori fasiszta talált menedéket 

1  A legtöbb szintézis jellegű munka megismétli ezt az adatot, a teljesség igénye nélkül itt csak pár reprezen-
tatív címet adunk meg: Giurescu, , 1996, 29; King, , 1980, 64; Scurtu–Buzatu, 1999, 491.

2  Az 1944. augusztus 23-án lezajlott államcsínyt és román átállást követően ezek hazatértek és aktív szere-
pet vállaltak a Párt csúcsvezetésében. A köznyelvben „moszkoviták” elnevezést viselő csoport legemble-
matikusabb vezetőinek Pauker Anna és Luca László (Vasile) számítottak. 

3  Például ez a kijelentés részben igaz olyan közigazgatási és földrajzi egységekre vonatkozóan, mint például 
Kolozsvár és környéke, ahol a magyarság számára a Kommunista Párt és az ehhez köthető más baloldali 
szervezetek védelmet jelentettek a korban igencsak agresszív román nacionalizmussal szemben. Buka-
restben vagy Olténiában a kommunisták kemény magvát legnagyobbrészt paraszti származású, elvárosi-
asodott román munkások képezték, akiknek leghíresebbé vált képviselője maga Nicolae Ceauşescu lett; 
Brassó megyében falvakban a román kommunisták szászokat vádoltak be a hatóságoknál valós vagy lég-
ből kapott náci szimpátiákkal, sokszor azzal a szándékkal, hogy ezeknek elkobzott házát megszerezzék 
pártszékháznak stb. 
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a kommunistáknál stb. Ezek az állítások mind tartalmaznak ugyan részigazságokat, de 
a tényszerű valóság jóval komplexebb annál, minthogy ilyen egyszerű általánosításokra 
lehessen leredukálni. Tény az, hogy a párt taglétszámának növekedése nem történt azo-
nos arányban minden nemzetiségi és társadalmi kategórián belül. 1945 márciusában 
például Kolozs régió4 esetében például az alábbi helyzet került dokumentálásra:5 
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Kolozs 1270 41 149 1332 128 84 1303 70 3 - 1460

Szamos 134 73 31 226 12 106 1109 22 - 1 238

Torda 331 347 42 704 16 413 282 25 - - 720

Beszterce- 
Naszód 63 19 10 88 4 51 22 19 - - 92

Szilágy 62 30 16 95 13 30 59 19 - - 108

Az ezúttal közreadott dokumentumok a kolozsvári román állami levéltár gazdag, a 
Román Kommunista Pártra és ennek szövetségeseire vonatkozó iratállományából let-
tek kiválogatva. Habár a kor politikatörténete, amennyiben kimondottan az országos 
és regionális szintű folyamatokra, eseményekre vagy a bennük aktívan részt vevő sze-
mélyekre gondolunk, gazdag szakirodalommal rendelkezik, és a helyi szinten lezajló 
események dinamikáját is sok esetben több tanulmány is megjeleníti,6 ugyanakkor még 
rengeteg lehetőség áll nyitva a mikrohistória, illetve a szocio-antropológia területén, 
hiszen a nagy jelentőségű események és az ezeket irányító személyek mellett valahogy 
elsikkadt a kor egyszerű embereinek hozzáállása az eseményekhez, az őket motiváló, 
érdeklődésüket lekötő elemek nagy arányú feltárása. 

4  A Román Kommunista Párt ez idő tájt a következőképpen épült fel: az országos szervezeten belül a leg-
nagyobb alegységeket, szovjet mintára, a regionális szervezetek képezték, melyek több megyei szervezetet 
foglaltak magukba. A megyei szervezeteken belül voltak a városi szervezetek és a falusi sejtek, a sejt ké-
pezvén a legkisebb szervezeti egységet. A városi szervezetek még foglalhattak magukba kerületi szerveze-
teket, ez főleg nagyvárosok esetében jellemző, Kolozsváron például öt kerületi szervezet működött; vagy 
kisebb városok esetében a városi vezetés direkt kapcsolatban állt a különböző – gyárak, intézmények vagy 
utcák – szinteken szerveződő sejtek vezetőségével. 

5  Kolozsvári Országos Levéltár (KOL, románul: SJAn-Cluj). Román Munkáspárt Regionális Bizottsága, 
Pártarchívum. Comitetul Regional PMR Cluj. Arhiva de Partid). Dosar 2/1945. f 107

6  Eze k között, például Kolozsvár esetében, meg kell említenünk a következőket: Țîrău, 1993; Mo-
rar-Vulcu, 2000; Lakatos, 2010. 
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Az ezúttal ismertetésre kerülő dokumentumok egyfajta történelmi lábnyomát, le-
nyomatát képezik egy mára már letűnt világnak, a második világháborút követő ma-
gyar munkás-Kolozsvárnak. Központban a „kultúra” fogalma áll – jobban mondva e 
fogalom különböző megnyilvánulásai –, legyen szó esetenként a magyar egyetem kér-
déséről, az egyetemi könyvtárban dolgozók munkahelyéről, faliújság szerkesztéséről, 
felolvasóestek, dalárda vagy színi előadások szervezéséről, vagy éppen sejt-könyvtárak 
létrehozásáról. A szó szoros értelmében vett „magas” kultúra szempontjából nézve, e te-
vékenységek értéke jelentéktelennek tűnik, de jól illusztrálják a kor öntudatos, ambició-
zus, egyszerű lelkű és a szó pozitív értelmében vett naiv munkásemberek hozzáállását. 
Ezen emberek magánvéleménye természetesen nem sokat nyomott a latban sem a Párt 
országos politikája, sem pedig az oly fontos kérdések esetében, mint a romániai magyar 
felsőoktatás. Tegyük hozzá, utólag megítélve a kor munkásembereinek véleménye akár 
helyesebbnek és korrektebbnek tűnhet, mint az, ami végül is megvalósult. 

A jegyzőkönyvek szövegét olvasva első látásra is egyfajta kettősség tűnik szemünk-
be: a Párt iránti feltétlen hűség, és az egyszerű ember szubjektív igazságérzetéből fakadó 
kritika. Egyrészt akár zavaró is lehet a Párt és vezetőségének kompetenciájába, töké-
letességébe vetett látszólagos hit, mely sablonos mondatszerkezetek puff ogtatásában 
nyilvánul meg, és melyek inkább a sejt-titkárok és egyéb kisebb funkciót viselő egyének 
szájából hangzanak el – nyilván nem véletlenül. Ugyanakkor nem lehet szimpátia nél-
kül tekinteni a villamosművek munkásainak határozott álláspontjára a magyar egyetem 
kérdésében, vagy ahogy viselkedése miatt olyan emblematikus közéleti fi gurákat kriti-
zálnak, mint Jordáky Lajos vagy Balogh Edgár. Magáért a véleménynyilvánítás szabad-
ságáért ezen egyszerű emberek megérdemlik a tiszteletet, hiszen önálló, erkölcsi ala-
pokra helyezett magánvéleménnyel rendelkezni a világ dolgairól, és azt ki is mondani, 
sem az 1945-öt megelőző, sem pedig az azt követő években gyakorlatilag ellentétes volt 
a jólét- vagy akár az élet biztosításával. A pletykák és rémhírek tömkelege, az ezekbe 
vetett remény és félelem utólag alkalmas lehet mosoly kiváltására, de ugyanakkor azt 
is láthatjuk, hogy nincs új a nap alatt: ugyanazokkal a jelenségekkel a mai napokban 
is találkozhatunk, melyek az egyszerű kolozsvári munkások képzeletét is foglalkoztat-
ták, csak más tálalásban. De ami pszichológiai szempontból nézve meghatározó, a va-
lós vagy potenciális veszélytől való félelem, a jobb életbe vetett remény, a megélhetési 
gondok, a minket körülvevő világban lezajló események követése éppen úgy jelen van 
életünkben, mint a most ismertetett esetekben is.

Az elmondottak tükrében következzenek a dokumentumok, melyek a maguk sze-
rény terjedelmében nyújtanak bepillantást az 1945. évi magyar Kolozsvár realitásaiba. 

A közreadott dokumentumok listája 

Az összes dokumentum a Román Kommunista Párt Kolozs megyei fondjából szár-
mazik (románul: Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Cluj. Fond Partidul Comu-
nist Român). Az egyes jegyzőkönyvek azonosítási adatai a következők:



362

 1. A Villamos Művek üzemi sejtjének gyűlése 1945. április 20. Dosar 49/1945, f 
8–11. 

 2. Kolozsvári Tud. Egyetem Gazdasági Hivatal, Szülészeti Klinika, Ideg- és Elmekli-
nika, Bábaképző sejtjeinek jegyzőkönyve. 1945. június 8. Dosar 42/1945, f 4–5. 

 3. Kolozsvári Tudományegyetem. Gazdasági Hivatal, Szülészeti Klinika, Ideg-elme, 
Bábaképző, Új Klinika-sejt ülésének jegyzőkönyve, 1945. július 6. Dosar 42/1945, 
f 6–8.

 4. Kolozsvári Tudományegyetem. Gazdasági Hivatal, Szülészeti Klinika, Ideg-el-
me, Bábaképző, Új Klinika-sejt ülésének jegyzőkönyve, 1945. július 13. Dosar 
42/1945, f 9–12.

 5. A Dermata sejtjei sejttikári gyűlésének jegyzőkönyve, 1945. július 21, Dosar 
19/1945, f 35–36.

 6. Az egyetemi sejt könyvtári csoportjának gyűlése, 1945. szeptember 28. Dosar 
37/1945, f 4–7.

 7. Az első kerületi RKP szervezet kultúrbizottsága ülésének jegyzőkönyve, 1945. ok-
tóber 27. Dosar 58 /1945, f 32. 

 8. A Román Kommunista Párt Kolozs megyei Politikai Nevelő Osztályának novem-
ber havi jelentése. Dosar 7/1945, f 19–21.

 9. Az első kerületi RKP szervezet kultúrbizottsága ülésének jegyzőkönyve, 1945. de-
cember 1. Dosar 58/1945, f 27. 

10. Kolozsvári Tudományegyetem matematikai és bölcsészeti sejt 1945. december 18-
án tartott ülése Dosar 43/1945, f 143–144.

A dokumentumok szövegének megfogalmazásain nem korrigáltunk, mivel úgy érez-
zük, a kor szellemét és hangulatát, valamint a megszólalók és a jegyzőkönyvvezetők 
egyéni kultúráját tükrözni igencsak alkalmasak. Kijavításra kerültek viszont az egyes 
szavakban fellelhető helyesírási hibák. Azokat a román vagy orosz jövevényszavakat 
(inkadrálás, davajoztak), amelyek az összefüggő magyar szövegbe belekeveredtek, ben-
ne hagytuk, a kor és a hely szellemének jobb érzékeltetése érdekében. 

Források

1.

Jegyzőkönyv. Üzemkönyv. Felvétetett 1945. április 20-án a Kommunista Párt he-
lyiségében a villamos művek sejtgyűléséről. Jelen van 33 tag. 5 tag igazoltan távol. 
Rónai elvtárs megnyitja az ülést. Beszámol az üzemi bizottság aktívájáról. Az üzemi 
bizottság elfogadta, hogy a munkásság fi zetésének 1%-át leadja a falusi munkások 
felszerelésének pótlására. Továbbá 2 délutánt áldoz a munkásság, hogy üzemünket és 
a várost május elsejére feldíszítse. Bejelenti, hogy a tervbe vett csillag, mely az üzem 
homlokzatán lett volna elhelyezve, nem kivitelezhető magas ára miatt. A szaktanács 
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4 képet bocsájt az üzem rendelkezésére, mely el lesz osztva az alállomásra, raktárba 
és hőerőre és felhívja a tagok fi gyelmét, hogy működjenek közre a feldíszítésekben.

Az üzemi bizottsághoz 3 kérvény jött be: Halász, Körmendi és Kovács Z. kérései. 
Tekintettel arra, hogy van egy határozat, mely szerint a hadba vonultak feleségei részére 
500 pengő segélyt folyósítunk, az üzemi bizottság úgy döntött, hogy Halászné kapja a 
segélyt, Körmendiné helyzetét először kivizsgálják, és azután döntenek, Kovács Zoltán-
nétól megvonják a segélyt, de még nincs döntve véglegesen. A sérelmes órabéreket az 
üzemi bizottság és Kulcsár, Szabó A. II, Patak Á. 5, 23 pengővel lesznek díjazva, Boér 
elvtársnak elismernek 6 évet, és így nem mint segédmunkás szerepel, hanem mint laka-
tos és 5,67 pengővel lesz díjazva óránként, Karsai elvtárs szintén a fent említett módon, 
Raáb elvtárs nem kaphatja, mert ékszerész, de az üzemnél mint lámpagyújtó nyer al-
kalmazást 4,99 pengő órabérrel. Az altisztek kérése még nem került elintézésre. Kovács 
Jánost elismeri az üzem mint 6 éves segédmunkást.

Munkabeszámolás: Boér elvtárs két tagot szervezett: Bírót és Dénes B.-t. 
Munkavállalás: Borovszky elvtárs a központi irodában vállalja a „Szikra” kézbejutta-

tását. Bari vállalja a faliújságot egy hétig.
Felszólalások: Az egyetem kérdése. Bari nem helyesli az egyetemre vonatkozóan ho-

zott rendeleteket. 
Krisztián: a munkásoknak nem közömbös az egyetem kérdése és az a véleménye, 

hogy az egyetem legyen közös demokratikus megoldású. 
Páska: nem elegendő az egyetem mindkét nemzetnek, egyes szakoknak legyen kü-

lön helye, de ne legyen egyik sem kiszorítva. 
Borovszky: mindkét egyetem legyen együtt, úgy a román, mint a magyar, működ-

jön párhuzamosan, mint a kommunista. Ez a felfogása. 
Zecha: ne legyen az egyetem elnevezése Ferdinánd, sem pedig Ferenc József Tudo-

mányegyetem.
Szántó: az egyetem kérdését nem lehet kezelni mint részletkérdést, mint kommu-

nista egészében veszi az egyetemkérdést, és 100%-os reális alapon bírálja el, és igyekszik 
legjobb tudása szerint eljárni. A szociális és kommunista ideológiát nem lehet egyik 
napról a másikra elsajátítani. Az elmúlt rendszerekben van a hiba, az nem engedte. Az 
egyetem 45 évvel ezelőtt épült, ebből 22 esztendeig nem volt magyar egyetem, a kö-
vetkező 4 esztendőben román nem volt, a reakció egyformán gondolkozott. Most a 
kommunista vezetőknek köszönhető, hogy van magyar egyetem. Vásárhelyre akarták 
tenni a magyar egyetemet, ami nem lenne helyes megoldás, de a kommunista igazga-
tóság elgondolása az, hogy itt magyar egyetem is legyen. Nem igazi demokratikus elv, 
hogy szám arányában legyen elintézve. Tény az, hogy az 1910-es népszámlálás szerint 
Erdélyben több román van. Tényleges megállapodás azonban az, hogy a könyvtárat kö-
zösen használják. Most azonban a reakciós elemek próbálkoznak, maguknak jogtalan 
előnyöket szerezni, azonban az igazi kommunistának nem szabad megijednie, hanem 
harcolnia kell. Le kell szokni a kényelemről. Tény az, hogy az egyetemről elvittek min-
dent, és itthagyták minden nélkül, és ezt nem siralmakkal kell helyreállítani, hanem 
harcolni kell. Azonban szociális szemmel kell nézni, hogy adott viszonyok közt többet 
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kaptunk, mint amit várhattunk volna, közös egyetem nem megoldás, viszont a kliniká-
kon megoldják a közös munkát. A múltban mindkét részről voltak nézeteltérések, de 
ennek meg kell szűnnie. 

Vas: kell ismernünk a politikai helyzetet, egy kommunista kormányunk van, mely 
mindent elintéz demokratikusan, mely mindent elkövet, hogy a kényes kérdéseket el-
intézhesse, és úgy is döntött, ahogy elvártuk, hogy lesz egy külön államilag kezelt ma-
gyar egyetem. Azonban be kell látnunk, hogy gyengék vagyunk. Továbbá beszámol a 
kormány rendeleteiről az egyetemre vonatkozólag. Amit a négy év alatt szereztek be, 
az a magyar egyetemé lesz, amiből 2 van, azt megosztják. Mindaddig, míg a magyar 
egyetemnek nincs helye, a román egyetem nem jön be. Mindent elkövetnek, hogy he-
lyes megoldást találjanak. Nem fognak senkit elbocsátani, sőt a tanári kar is egyenlő 
létszámú lesz, és ha szükség lesz, külföldről meghívhatnak professzorokat. Az esetleges 
sérelmes rész az, hogy a lakásokból ki kell költözni, de ez is meg lesz oldva, ugyanazokat 
a jogokat fogják élvezni, mint a román alkalmazottak. A jog és közgazdászat együtt fog 
dolgozni. Tehát a közvéleményt meg kell nyugtatni az egyetem kérdése felől. 

Bari: Tény az, hogy a románok többségben vannak, magyar egyetem csak Kolozs-
várt van, holott Bukarestben, Temesvárt és Iaşiban van a román diákság részére elég 
hely. Kell ügyelnünk, hogy a reakciós elemek, akik a Regátból jönnek, ne bontsák meg 
az egységet. Egy lépést se tegyünk hátra abban a reményben, hogy a jövőben két lépést 
előre tudunk tenni. Javasolja, hogy a diákságot egy egyetemben helyezzék el, hogy ta-
nuljanak demokratikusak lenni.

Szántó: vitán felül álló az, hogy sok súrlódási felület lenne, ha egy egyetemben he-
lyezik el őket és ne beszéljünk csak román reakcióról, hanem a román reakciót is vizs-
gáljuk. Az itt maradt reakciós tanárok nem akarták, hogy idevaló érdemes férfi akkal 
kiegészítsék őket. Nem is akartak szóba állni az illetékes fórumokkal, holott mindent a 
megalkuvás jegyében kellett volna intézni, mert itt egymásra vagyunk utalva. 

Losonczi: kéri az üzemi bizottságot, hogy adjon választ a fellebbezésére, és kéri to-
vábbá, hogy illetékes helyen járjon el a végleges döntés végett.

Bari: kéri Borovszkyt, hogy számoljon be a tordai útjáról. Kifejti, hogy azonnal is-
mertetnie kellett volna útját, és miért nem ismertette, hogy mi történt Tordán és milyen 
szellemben folyt le a vizsgálat.

Páska: felhívja a tagok fi gyelmét arra, hogy van egy felhívás a polgári védőőrségre 
vonatkozólag és kéri, hogy támogassuk ezt. 

Szabó: felhívja a tagok fi gyelmét arra, hogy sejtünkben kém van, akit le kell leplez-
nünk. Miért dolgoznak a tisztviselők csak 7 órát, és miért nem 8 órát. 

Kovács E.: a dalárdával kapcsolatban bejelenti, hogy harmónium nélkül a dalárda 
nem tud működni. Ugyanez az eset a helyiséggel is, és kéri, hogy a sejttagok minél töb-
ben iratkozzanak a dalárdába. 

Felelet: Borovszky elvtárs nem számolhat be útjáról, mert nem akar elébe vágni 
a rendőrség intézkedésének. Míg a rendőrség nem határoz, nem nyilatkozhat. Szavát 
adta, hogy nem nyilatkozik, míg az illetékes fórum nem hívja fel, hogy jelentést tegyen.
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Rónai: a szaktanács úgy határozott, hogy az eddig szerzett jogokat nem lehet elven-
ni. A tisztviselők is a csak addig ünnepelhetnek, amíg a munkások.

A harmónium beszerzésére vonatkozólag bejelenti, hogy jelenleg nincs alap ezek fe-
dezésére, intézkedés történt, hogy a vasmunkás otthonban lehessen működni. 

Minden szervezett munkást kötelez a polgári védőőrségben való részvétel, s az ösz-
szeírás folyamatban van. Rónai elvtárs a gyűlést bezárja. 

2.
Kolozsvári Tud. Egyetem: Gazdasági Hivatal, Szülészeti Klinika, Ideg- és Elmeklinika, 
Bábaképző sejtjeinek jegyzőkönyve

Beszámolót tartott Vass Lajos elvtárs. Beszélt a vasárnapi szakszervezeti gyűlésről, 
hogy milyen csúnya munkát végzett a sejt, vagyis olyan álláspontot foglalt el, hogy a 
román reakció malmára hajtotta a vizet. Előre kikészített névsorral dolgoztak, és azokat 
az embereket értesítették le, akiket szerintük meg tudnak nyerni a reakció számára. Ha 
Bendik elvtárs vett volna annyi fáradtságot, hogy értesítse a kommunista pártot, nem 
fajult volna ennyire a dolog. Vigyázzunk arra, ha a szakszervezeti vezetőséget megvá-
lasszák, hogy közülünk kerüljenek ki a gerinces, egyenes emberek. Egyforma arányban 
válasszák meg a tisztviselők és a munkásság közül.

Ádám Lajos beszélt a szakszervezeti gyűlésről, hogy a pártok részéről helytelen volt 
az ilyen összehívás. Miért nem vigyáztak arra, hogy ez ne történhessen meg? A Szociál-
demokrata Párt részéről kiküldött vezető ne hajthassa a reakció malmára vizet. 

Andrássovszky Tibor a szakszervezetei vezetőség leváltásáról beszélt. Hogy ha ez 
megtörténne addig, míg a fi zetés kiutalása nincs meg, az bonyodalmat okozna. helye-
sebb lenne, ha ez a fi zetés rendezése után történne meg. 

Szabó Lajos az utcán hallotta, hogy beszélték, az Igazságügynél kitettek 160 embert 
az utcára minden inkadrálás7 nélkül. Mi igaz ebből?

Vass Lajos elvtárs válaszolt arra, hogy eddig még a Kommunista Párt nem tud sem-
mi konkrét adatot róla. Szabó Lajos beszámolt a kedden összehozott idegklinikai gyű-
lésről, ahol dr. Praff  Tibor panasszal fordult hozzá, hogy a lakásból ki akarják dobni. 
Balogh Edgár újságíró akarja a lakását. Kéri az ügy sürgős kivizsgálását. Sérelmezi, hogy 
éjszaka állandóan mulatságok vannak Balogh Edgárnál, véleménye szerint ez nagy visz-
szatetszést [keltett]. 

Kertész László: 3 tag szervezés
Szabó Lajos: 1 tag szervezés. 
Ács Ferenc : 1 tag szervezés
Dr. Lőrinc Ernő: 1 tag szervezés
Következő munkaprogram: tagszervezés és újság-előfi zetés. 
Kolozsvár, 1945. június 8. 

7  inkadrálás = besorolás
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3.

Kolozsvár, 1945. júl. 6-án. Kolozsvári Tud. Egyetem: Gazdasági Hivatal, szülészeti kli-
nika, ideg- elme klinika, bábaképző, új klinika sejt ülésének jegyzőkönyve.

Beszámolót tartott dr. Lőrinc Ernő elvtárs. A rémhír terjesztéséről beszélt, és fel-
hívja a sejttagok fi gyelmét, hogy kísérjék fi gyelemmel az utcán történő és beszélgető 
embereket, mert a reakció nagyon dolgozik. Úgyszintén a hivatalban és a munkahelye-
ken nagyon kell fi gyelni, hogy mit beszélnek, és amit hallottak azt zárt borítékban dr. 
Lőrinc Ernő címére leadni a titkársághoz. 

Másik fontos dolog, hogy az Igazság napilappá váljon, és ezt csak úgy tudjuk elérni, 
ha a sajtóalapot megteremtjük. Tehát kötelességünk, hogy a szükséges pénzt előteremt-
sük propaganda által. Beszélt a faliújság fontosságáról, ami teljesen hiányzik. Mindenki 
próbáljon írni és küldje be, mert aktív munkát csak úgy tudunk végezni, ha az üzemi 
sajtóban is dolgozunk. Jövőben próbálja meg mindenki az írást, és az Igazság szerkesz-
tőségébe is be lehet küldeni. Az újságot az előfi zetőkhöz nekünk kell eljuttatni, mert 
ezzel is csökkentjük a kiadást.

Mozi és színház kérdése: Hogy milyen üresen kong a színház és a mozi, ha egy ko-
moly darab van műsoron. Ha valami giccs megy, akkor tele van a nézőtér és tombol a 
közönség. Ezen nekünk kell segíteni kellő propagandával.

A Nemzeti Bank 8 milliárd lejt folyósít a mezőgazdasági szövetkezetek útján a gaz-
dák számára. Tehát a gazdák kellő segítséget kapnak.

Alakult egy szovjet–román pénzügyi bizottság, amely nemzetközi bankot alapít. Ez 
azért jelentős, mert a reakciósok a pénzt szabotálják. Ez a bank fogja országunkban az 
ipart fellendíteni. Ez jelentős tényező az egyetemre nézve is, mert június elsejétől van 
hivatalosan megállapítva a magyar egyetem részére a fi zetés, és most remélhető a fi zetés 
megoldása is. A magyar reakciósok csúnyán viselkedtek az egyetem kérdésében. 

Harmadik fontos hír: országos szövetkezeti központ tárgyal most Bukarestben, és 
ezzel kapcsolatban meg fog indulni a szövetkezetekben az élet.

Negyedik fontos hír, hogy megérkezett a szovjet gyapot. Temesváron fogják feldol-
gozni, az ára kilogrammonként 9500 lej. Először azok a földművesek fognak kapni be-
lőle, akik a termelésben kitűntek.

Következő hír: a kormány felemelte az állatok és a mezőgazdasági termények árát 
30 és 40 százalékkal. Ezáltal azt érjük el, hogy lényegesen olcsóbban fogunk kapni majd 
mindent, mert a spekulánsok nem tudnak majd semmit sem felvásárolni, mert a kor-
mány kötelezi a gazdákat a termény 50 százalékát a szövetkezetekbe beadni. 

Szovjet–román kereskedelmi szerződést kötöttek, ami nagy horderejű az egész or-
szágra nézve. 

Fontos hír, Románia a Szovjetből kapott árut lejben fi zeti, ami a lejt megerősödését 
jelenti. 

A Néptörvényszék megalakult, és most a magyar fasisztákat felelősségre fogja von-
ni. Azokat az embereket, akik négy év alatt azt a sok borzalmat elkövették. Nem kell 
sajnálni őket, hanem a törvény kezére juttatni, és felelősségre vonni. A magyar fasiszták 
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terjesztik azt a hírt, hogy haláltáborba akarják sorozni az ifj úságot, és arra késztetik a 
magyar ifj úságot, hogy szökjenek ki Magyarországra, ami nagyon helytelen, mert on-
nan úgyis vissza fogják toloncolni őket. Az ellen nem volt szava senkinek, mikor milli-
ószámra vitték Németországba a fi atalságot. 

Mikor Farkas és Darvas elvtárs Bukarestben volt, százezres tömeg tüntetett a ro-
mán–magyar kibékülés és testvériség mellett, ami nagy lépést jelent a demokrácia felé. 

Kerekes József az egyetem kérdéséhez szólt hozzá. Hogy lehet az, hogy nem akar-
ja a román állam kifi zetni a járandóságainkat? Kitől fogjuk majd megkapni és mikor. 
Már úgy tele van mindenki adósággal, a munkásságot nem támogatják úgy, mint a föld-
műveseket, akik eddig is előnyben részesültek, mert kaptak ruhaanyagot, és bakancsot, 
amit elfeketéztek. 

Szabó Lajos elvtárs a sorozással kapcsolatban: tényleg sokan mennek Magyarország-
ra, mert a reakciósok elbolondítják a fi atalságot.

Szilágyi Ákos szólt a katonai besorozásokhoz, hogy szerinte nem sok eredményt 
tudunk mi elérni a tömeg előtt, ha le akarjuk beszélni, hogy ne meneküljenek olyan 
pánikszerűen, Magyarországra.

Kertész László hallotta, hogy a magyar fi atalság azért nem akar katonának menni, 
mert amíg a tisztek rendes bakancsot viselnek, addig a katonáknak bocskort kell viselni 
és inkább elszöknek.

Eperjesi Ilona elvtársnő beszélt arról, hogy a most megjelent román orvosok azt 
kérdezték, hogy mi van itt? Itt mindenki kommunista. Most úgyis jönnek a választások, 
és majd mindenki Maniut fogja választani. Hogy képzelik azt, hogy majd mindenki 
kommunista lesz?

Dr. Andrássovszki Tibor elvtárs szólt arról, hogy az idegklinikára is jöttek román 
orvosok, volt közöttük, akivel rendesen el lehetett beszélgetni, épp úgy, mintha az is 
magyar ember lett volna. A fi zetésre vonatkozólag nagyon csodálkozik azon, hogy a 
román állam nem akarja kifi zetni. Ezt a kormány megígérte és ezt meg is kell kapjuk. Mi 
ezért megdolgoztunk és azt meg is kell kapjuk. 

Vincze Ferenc elvtárs szólt hozzá, hogy most azt látjuk, hogy a magyar reakciósok 
nem nagyon akarják a magyar egyetemet segíteni, mert ha akarnák, akkor az egyházak 
és a tőkések meg tudnák oldani a fi zetés kérdését. Háborús bűnösökről beszélt, hogy 
most nekünk kötelességünk azokat a törvény kezére juttatni. 

Szilágyi Ákos beszélt arról, hogy az egyetem kebelében árulóknak tűntetik fel dr. Cső-
gör Lajost és Balogh Edgárt, mert mikor 600 embernek akartak felmondani, meg is volt 
a felmondólevél, csak nem küldték ki, és letagadták azt. Szeretné tudni, mi igaz ebből? 

Szabó Lajos elvtárs szerint sérelmes az, hogy mindent ígértek, pénzt és hogy senkit 
el nem fognak bocsátani, és a helyzet az, hogy mindenkinek fel lesz mondva. El van 
veszítve a Kom. Párt iránt a bizalom. Balogh Edgár volt az, aki kijelentette, hogy haza-
áruló az, aki az egyetemet elhagyja, és most mindenki el lesz bocsájtva, kitéve az utcára. 

Falumunkáról beszélt Szabó Lajos elvtárs, hogy vasárnap Dezmérre fognak kimen-
ni. Jelentkezett falumunkára Dr. Andrássovszki Tibor orvos elvtárs, és Eperjesi Ilona 
szülésznő elvtársnő.
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Következő munkaprogram: új tagszervezés és az újság kikézbesítése.
Megjelent sejttagok névsora: Szilágyi Ákos, Böjthe Elek, Ábrahámné Székely Mar-

git, dr. Lőrinc Ernő, Kiss Károly, Vass András, Daczó Károly, Kertész László, Szilágyi 
Sándor, Berekméri Jolán, Fodor Miklós, dr. Andrássovszki Tibor, Kőműves István, Jes-
sich András, Bende József, Sári Gróza, Setth Andor, Miklós Miklós, Bereczki József, 
Szabó Lajos, Kertész József, Eperjesi Ilona, Ács Ferenc.

4.

Kolozsvár, 1945. július 13. 
Kolozsvári Tud. Egyetem. Gazdasági Hivatal, Szülészeti Klinika, Ideg-elme, Bába-

képző, Új Klinika sejt ülésének jegyzőkönyve
A városban terjesztett hírekről beszámoltak a következő sejttagok. 
Bereczki József hallotta, hogy az nem lehet, hogy gyapotot kapjanak, mert már ed-

dig megkapták volna. 
Dr. Andrásovszki Tibor azt hallotta, hogy a szovjet hadserege megy most a Balkán-

ra, elfoglalja Görögországot és a Dardanellákat. A falumunkával kapcsolatban a falu na-
gyon bizalmatlan a szakszervezetek iránt. Van egy falusi ember, aki propagandát csinál, 
és azt mondja, hogy lehet az, a trafi kban nem lehet gyufát kapni, de a piacon száz lejért 
lehet? Miért nem szüntetik meg a feketepiacot? Ha át is adnak valakit, aki feketézik, a 
Gárdának, azt elengedik. 

Böjthe Elek nem hallott semmit. 
Balázs Ida szintén nem hallott semmit. 
Berekméri Jolán azt hallotta, hogy az oroszok megszállották Romániát, mert a vas-

gárdisták meg akarják szállni Magyarországot. A kommunistáknak nagyon rossz dol-
guk van, nem tudnak semmit sem csinálni az egyetemi kérdésben, és bárhol a román 
reakciósok érnek el eredményt, inkább kilépnek a Kommunista Pártból. A sorozásra 
vonatkozólag azt hallotta, hogy inkább átszöknek Magyarországra, mert tudják, mi a 
román hadseregben szolgálni és inkább elszöknek. Az egyetemmel kapcsolatban az csak 
szóbeszéd, hogy megyünk Marosvásárhelyre, és ha esetleg el is megyünk, a Hadügymi-
nisztérium el is veszi az épületeket, mert nem az ő belelegyezésével történt. A másik az, 
csak akkor mennek, ha inkadrálva lesznek, mert attól félnek, hogy majd elbocsájtják 
őket, mert ott van a személyzet és azok már inkadrálva vannak.

Jesics András nem tud semmit.
Miklós Miklós beszélt egy tordai elvtárssal, aki most ment haza és a saját házában 

nem tud egy szobát kapni. A fasiszta románok meghagyták a két hold földjét, és a de-
mokrata Románia most azt is elvette. Siralmas a tordai helyzet, a lakásokra vonatko-
zólag, mert a saját házát nem kaphatja az meg, aki eljött onnan, mert az állam vette 
gondozásba, és most a saját házába lakbért kell fi zetnie, ha nem félne, akkor inkább 
felgyújtaná. 

Kickzó Árpád azt hallotta, hogy állítólag a székelység megtagadta a román hadse-
regbe való belépését. A Szovjetunióhoz kérték a csatlakozásukat. 



369

Szilágyi Sándor többektől azt hallotta, hogy nincs semmi értelme a szakszerve-
zeteknek, mert elhárítja a fi zetés rendezését, magáról a Szaktanács áruló banda, mert 
hagyták, hogy olyan fi zetést állapítsanak meg a tisztviselőknek, ami a létminimumra 
sem elég. 

Szilágyi Ákos: gyakrabban és gyakrabban hallani a románság fenyegetését, hogy 
majd meglátjuk, mi lesz három nap múlva. A polgárság körében a kommunista párt ve-
zetősége és a Magyar Népi Szövetség vezetősége ellen nagy az elkeseredés, most rájöttek 
arra, hogy mégiscsak gazemberek, mert nem értünk harcolnak. Állítják, hogy eladták 
az Egyetemet, Balogh Edgár és o. Bányai, mert meg vannak fi zetve. Balogh Edgár 30 
millió lejt kapott és államtitkári címet. Jordákyt is kidobták a pártból ezzel kapcsolat-
ban. Mindenki meg van fi zetve, ezért árulták el az Egyetemet.

Kertész László a Dermatában sok munkástól hallotta beszélni, hogy az angol–orosz 
háború kitör, mert a csonton nem tudtak osztozkodni Törökország a magyar revízió 
kérdés mellett Erdély kérdésében Magyarországot inkább ő akarja megszállni, mert 
úgyis uralkodott ott 700 évig. Tehát inkább van joga hozzá, mint Romániának és nem 
akarják, hogy a románok uralkodjanak Erdélyben.

Derzsi Mihályné hallotta, hogy Romániát erőszakkal demokratizálják, és ha nem 
lehet, akkor Erdélyt Magyarországhoz csatolják. Három orosz tábornok fog holnap ér-
kezni, állítólag a megszállás miatt. Azt is hallotta, hogy azt kérdezték az orosz tisztek 
a magyaroktól, hogy miért vagytok olyan szomorúak, akkor azt válaszolták, hogyne 
szomorkodnának, mikor a hivatalokból és a lakásokból kidobják őket. Arra azt felelte, 
ne búsuljanak, mert ez meg fog változni. Még azt is hallotta, hogy ahol orosz tiszt van 
beszállásolva, oda román tisztet nem tesznek be, nem tudja ennek az okát. 

Kiczkó Árpád a fodrásznál volt és azt kérdezte tőle egy orosz tiszt, hogy magyar-e és 
arra azt válaszolta: harasó. 

Sándor Mihály az Egyetemi Könyvtár előtt beszélgetett négy orosz katonával. Oda-
ment egy román diák és attól azt kérdezte az egyik orosz, hogy miért ütik a magyarokat. 
És a diák azt felelte, hogy ők nem ütik, de elpirult és elment. Az orosz katona mesélte, 
hogy mit csináltak a románok 1916–1918-ban. 

Szilágyi Ákos hallotta az egyetemen, hogy Balogh Edgár és társai most miért nem 
tartanak gyűléseket? Eddig olyan sok szépet ígértek, de most hallgatnak. Mindent csak 
ígértek, és csak az is maradt. Most miért nem csinálnak közgyűléseket. 

Most kellett volna a rendes havi közgyűlést megrendezni, de úgy látszik félnek, és 
nem merik megtartani, hogy a szakszervezeti gyűlés csak arra volt jó, hogy ők szerepel-
jenek, nem arra, hogy a tömeg nyilváníthassa az akaratát. 

Miklós Miklós hallotta, hogy a Dózsa György utcában az elmúlt héten három ve-
rekedés is volt, a románok megverték a magyarokat. Most kivonul az orosz hadsereg és 
jön a román, és jaj lesz a magyaroknak. Groza Péternek most reszket a nadrágja. 

Szilágyi Ákos hallotta, hogy hiába küzdenek a demokráciáért, mert az angol nagy-
tőke úgysem engedi ki kezéből a hatalmat. Mert Churchill most találkozik Trumannal 
és most fogják megtárgyalni a jövő kérdését. Egyesek hallották, hogy román újságok 
írtak arról, hogy Angliában a konzervatívok győztek. 
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Kiczkó Árpád, hogy a japán békeajánlat elfogadható, és el is fogadják, és Japánt meg 
fogják szállni, és két víz közé veszik az oroszt. 

Szakács Júlia hallotta, hogy egy most jött román orvos azt mondta, hogy csak annak 
köszönhetjük, hogy szervezkedtünk, azért nem hurcoltak el az oroszok, de ez meg fog 
változni, és mindenkit ki fognak dobni, mert itt nem lesz kommunizmus. 

Dr. Lőrinc Ernő elvtárs válaszol az elhangzott beszámolóra. Kérdezi, hogy az elmúlt 
héten hányan léptek be az Antifasiszta Nők Egyesületébe? Minden nőnek kötelessé-
ge belépni, a kommunista nőknek kötelességük beiratkozni. A gyapotra vonatkozólag: 
fonalakban kapják meg a mezőgazdasági munkások és csak azok fognak kapni belőle, 
akik a legjobban kitűntek a termelésben jutalomképpen, és csak azután fog a többi föld-
műves és ipari munkás kapni.

Tény az, hogy a görögországi események gondolkozásra késztetnek, és nagyon ag-
gasztó a helyzet, az nem való, hogy a szovjet csapat megszállta volna. A Dardanellák 
kérdése annyiban szerepel a napirenden, hogy követelik, hogy Törökország tartsa be a 
szerződését. A világkereskedelem szempontjából van óriási fontossága. 

A szövetkezetek szervezése most folyik, és ez létre fogja hozni a spekulánsok teljes 
letörését. Romániát, Magyarországot és Ausztriát tényleg megszállja a Vörös Hadsereg, 
és eltörli a Föld színéről a fasisztákat. Hogy a dél-erdélyi magyarság nagy felszabadulás-
nak örvendez, de az észak-erdélyiek látják azt, hogy mint térnek vissza a román tisztvi-
selők, az azonban arány számban van. Az biztos, hogy Észak-Erdélyben mind kiseper-
ték a román tisztviselőket, és azok most jönnek vissza. A nemzetiségi kérdéseket csak a 
kommunizmus tudja megoldani. 

Sajnos mind átmennek a magyar reakciósok biztatására a katonaság elől a magyar 
ifj ak. De arra bizonyíték van, hogy teljesen átszervezik a román hadsereget. Kellő pro-
pagandát kell kifejteni a jövő héten megérkező román hadsereg iránt, hogy kellő képpen 
fogadjuk, akik épp úgy hullatták a vérüket, mint a dicsőséges szovjet hadsereg. 

Jelenleg a magyar egyetem naponta vizsgáztat és szigorlatoztat. Tényleg vannak Ma-
rosvásárhelyen inkadrált emberek, de ez a létszám nem elég és a hiányzó embereket az 
ittlevő személyzetből fogják kiválogatni és inkadrálni. 

Szabó Lajos elvtárs szerint a mostani személyzet körülbelül hatvan százalékát fogják 
foglalkoztatni, és akit nem fognak kinevezni, azt a szakszervezetek el fogják helyezni. 

Hogy Tordán és Dél-Erdélyben tényleg elvették a házakat és földeket az igaz, de csak 
a fasisztáktól. Most megjelent egy cikk az újságban, hogy jelentkezzenek azok, akik[-
nek] valami sérelme van, a Magyar Népi Szövetség el fogja intézni. 

Jelen pillanatban nem aktuális a székelységnek a Szovjetunióhoz való csatlakozása. 
Épp az a tévedés, hogy nem a szakszervezet állapította meg a fi zetéseket, hanem a Ta-
nügyi Intézet. 

Szilágyi Ákos hallotta, hogy nagy az ellenszenv a Kommunista Párt vezetősége iránt. 
Ők sem különböznek semmilyen vezetőségtől, mert ők is csak mulatnak. A Magyar 
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Népi Szövetség vezetőségének kommunista tagjai csak szép lakásokat és zongorát da-
vajoztak8 maguknak. 

Sárig Róza hallotta: két férfi  beszélgetett az utcán. Az egyik Kommunista Párt tag 
volt, a másik azt mondta, hogy most nem érdemes belépni a Pártba, mert most Anglia 
fog győzni, és majd a kommunistáknak el kell majd menni Oroszországba, mert jaj lesz 
itt nekik. 

Ábrahám Dezsőné hallotta, hogy a Dermatában nagyon haragszanak Jordákyra, 
mert már elvitt sok cipőt és még a múlt héten is vitt két pár női cipőt, amikor nekik 
sem jut. A másik: a polgárok körében beszélik, hogy könnyű a kommunistáknak, mert 
minden héten ők megkapják a saját raktárjukból a heti egy kg cukrot, egy kg szalonnát 
és sok tojást, vajat, olcsón. Hol a demokrácia, ha ők is így csinálnak? 

Egy 12 pontban megszervezett memorandumban kérték a fi zetések megállapítását, 
de a szakszervezet teljesen elzárkózik. A Szaktanácsba olyan ember furakodott be, aki 
nem ad semmiről felvilágosítást. Olyan embert kell beválasztani, aki ért a szakszervezeti 
dolgokhoz.

A Kommunista Párt egyet akart, a magyar nyelvű egyetemet, és az meg is lesz. Ami 
a demokráciát illeti, az tőlünk függ. 

A fegyverszüneti szerződés értelmében Erdély teljes egészében Romániához tarto-
zik. 

Hogy szakszervezeti gyűléseket nem tartanak, az helyes, mert olyan soviniszta em-
berek dolgoznak, hogy az a magyar egyetem kérdését veszélyezteti. 

Munkaprogram: beszámolót tartani a héten hallott hírekről. Megjelent sejttagok 
névsora: Szilágyi Ákos, Berekméri Jolán, Balázs Ida, Ábrahámné Székely Margit, dr. 
Lőrinc Ernő, Andrássovszki Tibor, dr. Szilágyi Sándor, Kiczkó Árpád, Sándor Mihály, 
Szabó Lajos, Kertész László, Gulácsy Irma, Böjthe Elek, Miklós Miklós, Bereczki József, 
Jessich András, Sári Gróza, Szakács Júlia. 

5.

Jegyzőkönyv felvétetett 1945. július 21-én megtartott sejttitkári ülésről. Jelen vannak: 
az összes sejttitkárok

Tárgy: a július 29-i nagy pártnap feldolgozása
A július 22-én érkező Vörös Hadsereg fogadtatása
Külön jelenteni valók: Kozma: felolvassa a napirendi pontokat. Bejelenti, hogy a 

Párt programot adott, amit úgy kell bedolgozni a sejtekbe, hogy azt végre is tudják 
hajtani. Tekintve, hogy a szabadságok megkezdődnek, kéri a sejttagok fi gyelmét kü-
lön felhívni, hogy a 29-i pártnapon mindenki jelenjen meg. Mindenki hozzon magá-
val szimpatizánsokat, hogy minél nagyobb legyen a felvonulók száma. A nagygyűlésen 
beszélni fognak a központi kiküldöttek. Meghívást kapott: Luka László, Pauker Anna, 
Gheorghe Dej. A nagygyűlés a sporttelepen lesz megtartva, onnan pedig felvonulás 

8  [ davajoztak = orosz: davaj (add ide!)
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a főtérre, ahol a Központi Pártházat avatjuk fel. A Párt másik nagy programja a tag-
létszámnak duplájára való emelése, de azért nézzük meg és szűrjük meg, hogy kiket 
veszünk be, illetve kiket ajánlunk tagnak.

Weisz elvtárs: szükség van a nagyobb taglétszámra, tehát ha a Párt azt az utasítást 
adta, hogy megduplázni a taglétszámát, akkor erre bizonyosan oka van, tehát a legszi-
gorúbban tartanunk kell ehhez. 

Oczelák: utasítás szerint augusztus 23-ig Romániának a háborúból való kilépésé-
nek évfordulójáig kell a taglétszám duplázását végrehajtani a gyakorlatban is. Az orosz 
hadsereg fogadása holnap reggel lesz, a román hadsereg megérkezésének időpontja még 
ismeretlen. A 29-i pártnappal egy időben szeretnénk, ha az Igazság napilap lenne.

Kis Gergely elvtárs felhívja a fi gyelmet, hogy a Párt ellen dolgozókat előbb ki kelle-
ne tisztítani a tagok közül. 

Lajcsák kerületi megbízott ismerteti, hogy az ünnepség pontosan 9 órakor kezdődik 
a sportpályán. Felhívja a szervezőtitkárok fi gyelmét, hogy hétfőn, július 23-án reggel 7 
órára legyenek a központban. Ismerteti, hogy milyen módon sikerült megtudni, hogy 
egy nagyobb csapategység érkezik Kolozsvárra, hogy ennek ünnepélyes fogadtatásán 
keresztül leróhassuk részben az orosz hadsereg irányában tanúsított hálánkat. 

Kozma elvtárs: A holnapi ünnepségen élet legyen, hang legyen. Éltessük az érkező-
ket, fogadjuk virággal. A Román Hadsereg fogadtatására is megkapjuk a jelszavakat. 

Az elvtársak közül valaki felteszi a kérdést, hogy meg lesz-e tartva a Petőfi -ünnepség.
Válasz: a tömegszervezetekkel érintkezést kell találni, és ezzel az ünnepséggel együtt 

egy vonalban meg lesz tartva.
Weisz kádertitkár kéri a sejttitkárokat, hogy minden héten a megtartott ülésről 

küldjék el a jegyzőkönyvet Kozma elvtárshoz. Javasolja, hogy a nyersbőrosztályon tör-
tént pofozkodás résztvevőit zárják ki a Pártból. Bejelenti, hogy az érkezett jelentések 
szerint a frakció ügyében hozott kizárási határozat kisebb palotaforradalmat idézett elő. 
Ha mi itt a titkári ülésen elhatározunk valamit, azt végre is kell hajtani, és az eredményt 
a sejtekkel ismertetni. A jövőben minden határozat a munkásság tudomására lesz hozva 
körözvénnyel. Bejelenti, hogy megalakult az Egységfront Bizottság 5 kommunista és 5 
szociáldemokrata tagból. 

Dula elvtárs: úgy a Párttól, mint a szaktanács részéről megkapta az utasítást a falu-
munkával kapcsolatban. Kéri, hogy ha több csoport megy vidékre, autó álljon rendel-
kezésre. Vasárnaphoz egy hétre a program Fejérd község, már előbb tervbe volt véve, de 
nem tudtak jól román vagy jól románul beszélő elvtársat beszervezni.

Bitayné megkérdezi, hogy a sejtpénztárosokkal melyik napon lehetne egy megbe-
szélést tartani a pénzügyi helyzet, illetve a tagdíj befi zetés ügyében.

Botár: kér engedélyt arra, hogy a szabadságolás idején a két cserzősejt összevonva, 
együtt tarthassa meg ülését. 

Kis Gergely bejelenti, hogy az ellátási osztályon sok rendellenességet tapasztal. 
Mégpedig, hogy az egyik mészáros nem hivatalos áron árusít. Kéri az ügyet kivizsgálni. 
Egyébként tovább fi gyeli az ügyeket, és ismét fog jelentést tenni. 
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Maksai bejelenti, hogy Becze elvtársat a falumunkától elvették, és a kádermunká-
ba állították be. Gyakran kell a sejteket meglátogatni, fi gyelemmel kísérni és irányíta-
ni munkájukban. Kéri, hogy rövidesen írják össze a kádertitkárokat, valamint a sejtek, 
hogy milyen napokon és időben tartják összejövetelüket.

Fried elvtárs bejelenti, hogy a megyei pénzügyi bizottság a Dermatánál két személyt 
választott, Hódos Viktor és Fried Samu, akik a Párt részére havi megajánlás formájában 
anyagi támogatókat fognak szerezni. Tudjuk, hogy a Pártnak nagy anyagi eszközökre 
van szüksége, a kormánytól támogatást nem kap, tehát a párttagoknak kell, elsősorban 
a sejtvezetőknek, hozzájárulni. Kategorizálva van, hogy milyen foglalkoztatási nemben, 
minimálisan milyen összeget fi zethetnek be az elvtársak. Szimpatizánsokat is fel lehet 
keresni a támogatási kéréssel.

Török kéri kivizsgálni Erkeli munkástársának sovén megnyilvánulási ügyét. 
Oczelák bejelenti, hogy kedden délután négy órakor a sajtó és a propagandatitkárok 

a tanácsteremben ülést tartanak.
Csipkés elvtársnő felolvassa a káderiskolában résztvevők névsorát valamint beosz-

tásukat, hogy a központban, vagy a kerületi pártházban tartandó iskolát hallgassák-e. 
Kozma elvtárs felhívja a fi gyelmet, hogy a frakciós ügyben büntetettek viselkedését, 

fokozott fi gyelemmel kell kísérni. Minden tagnak, aki eddig önéletrajzot nem adott, be 
kell adni. Kéri, hogy az ismertetésekre kiadott külpolitikai beszámolókat szolgáltassák 
vissza. 

6.

Jegyzőkönyv. Felvétetett az egyetemi sejt könyvtári csoportjának 1945. szeptember 28-i 
gyűléséről. Jelen voltak Vass elvtárs és Zuckswertné elvtársnő a pártvezetőség részéről. 
Tagok: Dr. Cherestesiu Victor, Flórián József, Gáll János, Monoki István, Orbán Fe-
renc, Blázsi Lajos, Demeter Lajos, Simon Jenő, Marosi Béla, Chira Illés, Maróti István, 
Andrássovszki János. 

1 pont. Vass elvtárs indítványára a sejt megválasztja a vezetőséget. Politikai titkár: 
Dr. Cherestesiu Victor, propaganda titkár: Flórián József, szervezőtitkár: Gáll János, 
kádermegbízott: Monoki István, tömegszervező-titkár: Orbán Ferenc. 

2. Vass elvtárs a választások megejtése után beszél a román–magyar megbékélésről. 
Rámutat arra, hogy jóllehet csak kevesen vannak jelen, de a román kollégák bevonásával 
számunk fel fog szaporodni. Arra kell törekedni, hogy a két népet összebarátkoztassuk, 
nekünk kell jó példát mutatnunk. A választások küszöbön vannak, Teohari Georgescu 
elvtárs biztosított a választások sikeréről. Az Ókirályságban nincs baj. Erdélyben nehéz 
a helyzet, mert a reakció mindent elkövet, hogy nemzetiségi kérdés segítségével bonyo-
dalmakat idézzen elő, s ezáltal magának híveket toborozzon. Mindazonáltal nagy esélye 
nincs a reakciónak. Ha a választások lezajlanak, kormányunkat is általánosságban el 
fogja ismerni a külföld. 

3. Cherestesiu elvtárs, mielőtt politikai beszámolóját megtartotta volna, igen fon-
tosnak tartja, hogy először a könyvtár helyzetét ismertesse. Az egyetemi könyvtár ügye 
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olyan stádiumba jutott, hogy azt újra nyíltan fel kell tárnunk Pártunk vezetősége előtt, 
mivel minden halogatás súlyos következményekkel járhat. Nemcsak 40 ember kenye-
réről van szó, hanem egy demokratikus intézmény megvédéséről. mert minden látszat 
ellenére, már előre le kell szögeznünk: nem román–magyar ügyről van itt szó, hanem a 
demokrácia és a reakció ügyéről.

Amióta sejtünk megalakult minden alkalmat felhasználtunk arra, hogy vezetősé-
günk fi gyelmét felhívjuk a kérdésre. Rámutattunk arra, milyen veszélyt jelentene annak 
az embernek a visszakerülése a könyvtár élére, aki 1944 októberében kipofozással fenye-
gette a könyvtár három alkalmazottját, aki 1936-ban dicsekedett hivatalos beszámoló-
jában, hogy eltávolította a marxista könyveket a népkönyvtárból, viszont megtöltötte 
fasiszta és soviniszta irományokkal, aki akkor, amikor az antifasiszta irodalom még nem 
volt tiltva Romániában, elvonta az olvasók elöl az antifasiszta „Europe nouvelle” fo-
lyóiratot, aki számtalan bizonyítékát adta elfogult sovén szellemének. A helybeli párt- 
és FND vezetőség elfogadta sejtünk állásfoglalását, viszont Petrovics rektor elvtárs és 
Daicovici dékán elvtárs kifejtették előttem, hogy Muslea igazgató epurálása9 a román 
egyetem mai helyzetében nem lehetséges, mivel az egyetem 80–90 százalékát epurálni 
kellene. Ez történt még júliusban vagy augusztus elején. Akkor megegyeztünk Petrovics 
és Daicovici elvtársakkal, hogy az egyetem külön-külön munkakörrel bízza meg mind-
három igazgatót, vigyázva arra, hogy a múltbeli antidemokratikus szellem ne elevenül-
hessen fel a könyvtárban. E megbeszélés alkalmával utaltam a májusi memorandumunk 
adatára, ahol kifejtettük, hogy a könyvtárnak égetően fontos feladatainak elvégzésére 
80 alkalmazottból álló személyzetre van szüksége, tehát úgy a szebeniek, mint a ko-
lozsváriak beinkadrálandók.10 (A magyar egyetemi könyvtárnak 75 alkalmazottból álló 
személyzete volt. )

E hónap elején, mivel láttuk, hogy az ügy még mindig nem rendeződik, egy új me-
morandumot szerkesztettünk, melynek egy példányát Petrovics rektor elvtársnak, má-
sik példányát Csőgör elvtársnak, egy harmadik példányát Mitrofanovici doktor úrnak, 
a szebeni könyvtár egyik megbízottjának adtuk át. Megmagyaráztuk elgondolásunkat: 
a könyvtári munkát három szekció végzi, a román egyetem, a magyar egyetem, és a köz-
könyvtár szekciója, külön-külön személyzettel. Közkönyvtári szekció azért fontos, mert 
Kolozsváron nincs más közkönyvtár, és eddig az általános érdekű könyvek beszerzése, 
népszerűsítése teljesen el volt hanyagolva. 

Ez a szekció gondoskodna a fasiszta, soviniszta könyvek eltávolításáról, és a szociális 
tartalmú könyvek beszerzéséről is. Tegnapelőtt 26-án Mitrofanovici dr. közölte velem, 
hogy a szebeni könyvtári alkalmazottak megvitatták a mi memorandumunkat, és le-
szögezték, hogy ők nem fogadják el ezt a megoldást. Ők ragaszkodnak ahhoz, hogy 
a könyvtár úgy, mint volt 1940 előtt, I Ferdinánd király egyetem könyvtára legyen, a 
Szebenből most visszahozott személyzettel. A magyar egyetem állítson fel magának 
könyvtárt, az ő személyzetével, vagyis hagyjuk el mindannyian az intézetet, és adjuk át 

9  epurálás = tisztítás, itt: eltávolítás
10  beinkadrálandók _= itt: kb. felveendők
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nekik a helyet. Ők – ezt külön hangsúlyozta – nem akarnak velünk együtt dolgozni, ez 
folytonos súrlódásokhoz vezetne. Utalt arra, hogy még két román professzor sem fér el 
egy intézetben (Hatieganu, Goia), hát még két különböző nemzetiségű személyzet. Az 
előléptetéseknél is folytonos baj volna: a könyvtári bizottság román tagjai a románokat, 
a magyar tagjai a magyarokat ajánlanák. Jellemző a szebeni kollégák mentalitására az 
is, hogy még előzőleg Mitrofanovici dr. hivatkozott Monoki elvtárs előtt, hogy a har-
mincas években román diákok panaszt tettek, hogy magyar diákok magyarul beszélnek 
lent a bufetben. Íme, hova vezet az, ha együtt van a magyar és a román diákság! Nem is 
gondolt Mitrofanovici dr. arra, hogy ma ez nem lehet probléma, mert az olyanoknak, 
akik nem bírják elviselni a másik együttlakó nemzet nyelvét, azoknak ma az internáló-
táborban van a helyük. 

Mitrofanovici doktornak fejtegetésére azt válaszoltam, hogy én ezt az állásfoglalást 
nem helyeselhetem, sőt nyíltan megmondom, reakciósnak és sovinisztának tartom. A 
szebeni kollégák 1940 előtt együtt dolgoztak ezzel a magyar személyzettel, egyesek két 
évtizeden át. Ha megfértek akkor együtt, a félig fasiszta Romániában, úgy annál inkább 
megférhetnek ma, egy demokratikus Romániában. Hova vezetne az, ha ezt az elvet al-
kalmaznók másutt is: csináljanak talán itt Kolozsváron két városházát, két megyeházát, 
két pénzügyi igazgatóságot stb.? 

A személyzet előléptetésénél pedig bízni kell abban, hogy a könyvtárbizottság tagjai 
a könyvtár érdekeit tartják majd szem előtt, és aszerint választanak, nem pedig nemzeti 
és vallási szempontokat! Reakciós és soviniszta az az álláspont azért is, mivel a szebe-
ni kollégák nagyon is jól tudják, hogy egy könyvtárat nem lehet egy pár hónap alatt, 
sőt még egy pár év alatt sem felépíteni, egy magyar egyetemi könyvtár létrehozásához 
egy pár évtized kellene, gyakorlatban tehát az ő javaslatuk azt jelentené, hogy a magyar 
egyetemnek ne legyen könyvtára, hogy másrészt ezt a mostani személyzetet, amely ten-
gernyi veszély és nélkülözés közt a harcok heteiben, életük veszélyeztetésével éjjel-nap-
pal őrizték és éppen megmentették a milliárdos értékeket, éppen a román állam a köz 
részére, amely éhezve ( hiszen nagy része 22 ezer lejes havi fi zetést kap, azt is nagy hó-
napos késésekkel) híven teljesítette a könyvtári szolgálatot, a begyakorlott, szakképzett 
személyzetet tegyék ki az utcára csak azért, mert nagy része (42-ből 35) magyar!

Javasolom tehát, hogy a könyvtári sejt emelje fel tiltakozó szavát és kérje pártunk 
vezetőségét, hogy elsősorban hasson oda a román egyetem sejtjében, hogy ezen elvtár-
sak tegyék a mi ügyünket a magukévá, mert itt ismételten nem román és magyar ügyről 
van szó, hanem a demokrácia és az igazi patriotizmus ügyéről, szemben a reakció, so-
vinizmus és ál-patriotizmus ármánykodásával. Ha pedig román elvtársaink nem volná-
nak elég erősek ahhoz, hogy álláspontunkat az egyetem keretében keresztülvigyék, úgy 
kérjük a pártvezetőséget, lépjen a FND útján a kormánynál közbe, hogy ez ügy végtére 
is el legyen intézve. Lehetetlen, hogy a kormány azon határozatát, hogy a román és a 
magyar egyetemnek közös könyvtára van, továbbra is szabotálják. Mi jól tudjuk, milyen 
meggondolások vezérlik Muslea úrékat: napról napra várják a kormány bukását, és egy 
Maniu–Bratianu kormány alatt pedig majd mind korlátlan úr folytathatja a dolgokat 
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ott, ahol negyvenben elhagyta. Ez adja ezeknek az uraknak a bátorságot, hogy a kor-
mány határozatával a román demokrácia szellemével szembehelyezkedjenek. 

Mi azonban mint öntudatos kommunisták, akiknek pártja elsősorban felel minde-
nért, mi itt történik, vagy nem történik, ezt a szabotálást nem nézhetjük tétlenül. Több 
mint hat hete, hogy az első könyvszállítmányok Szebenből ideérkeztek. Azonnal meg-
kezdhették volna a munkát az anyag beolvasztása végett, de mindmáig azt a pár ládát 
bontották fel, amelyeknek felbontását a néptörvényszék kierőszakolta. Nem nézhetjük 
tétlenül azt, hogy hetek óta, nemsokára két hónapja már kb. 35-40 állami tisztviselő fe-
letteseik utasítására könyvtári munkahelyüket máig sem foglalhatja el, fi zetést vesznek 
fel és azért jóformán semmit sem dolgoznak. 

Kérem e jelentés tudomásul vételét, és kérem a sejtet, határozzák el ezen ügy felettes 
pártközegeinkhez való felterjesztését.

4. Monoki elvtárs Cherestesiu elvtárs beszámolójával kapcsolatban ismerteti azon 
veszélyt, amely a könyvtár jelenlegi személyzetét fenyegeti. A magyar egyetem ugyanis 
a kiszolgáló személyzet részére 330 emberből álló keret felállítására kapott felhatalma-
zást. Ebbe a keretbe nem tartozik bele a könyvtár jelenlegi személyzete. Ebből kifolyó-
lag a könyvtár jelenlegi személyzete ki van téve annak a veszélynek, hogy kimarad a költ-
ségvetésből, mivel a román egyetemnek már van költségvetésben szereplő személyzete, 
a folyamatban levő magyar személyzet besorolásából meg kimarad azért, mert a könyv-
tár mint közös intézmény nem szerepelhet a magyar egyetem költségvetésében. Utólag 
pedig nagyon nehéz lesz ezt a hibát korrigálni. Ezért Cherestesiu igazgató elvtárssal 
felkeresték Csőgör elvtársat, és ismertették a helyzetet s kérték gyors intézkedését eb-
ben az ügyben. Csőgör elvtárs azt felelte, hogy már érintkezésbe lépett Petrovics rektor 
elvtárssal ebben a kérdésben, Petrovics elvtárs közölte, hogy a Szenátus már foglalkozott 
a könyvtár ügyével, s ennek kivizsgálásával a román egyetem könyvtárbizottságát bízta 
meg, mint amely szakértő ebben a kérdésben, azután pár napon belül a könyvtárbi-
zottság összeül a könyvtár igazgatóival, és végérvényesen megoldja a rég húzódó ügyet. 
Csőgör elvtárs biztosított arról, hogy a magyar személyzet semmi esetre sem marad ki 
a költségvetésből, mert a közös megállapodás után közösen a román egyetemmel felter-
jesztik a személyzetet kinevezés végett. 

5. Cherestesiu elvtárs pótlólag kitér Orlea Marie és Muresan Gheorghe könyvtári 
alkalmazottak magaviseletére. Ezek a változás után soha nem vettek részt semmi tö-
megmegmozdulásban, sőt ellenségesen viseltettek s több ízben is soviniszta magatar-
tást mutattak. Ezek a román egyetemi könyvtár vezetősége részéről megkülönböztető 
bánásmódban részesülnek, akiktől bekérték irataikat, besorolásuk végett, míg a többi 
román alkalmazottat fi gyelmen kívül hagyták. Ez az eljárás is az egyik bizonyítéka az 
antidemokratikus és sovin mentalitásnak a szebeniek részéről. 

A sejt Cherestesiu és Monoki elvtársak beszámolói meghallgatása után magáévá te-
szi Cherestesiu elvtárs indítványát, hogy ezt az ügyet a pártvezetőség elé vigye. 

Aláírás: Monoki István jegyzőkönyvvezető 
Politikai titkár: Cherestesiu Victor 
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7.

Jegyzőkönyv. Az első kerületi RKP kultúrbizottsági ülésének 1945. X. 27-i üléséről. 
Jelen vannak: Guttmann Edit, 1/5, Tóth Ernőné, 1/3, Schwarcz Márta 1/5, Bráver 1/1, 
Győrfi  1/1, Sebestyén Lajos (színházsejt), Mráz Lajos (bőripari) Székely Lipótné, 1/1, 
Kováts Margit (Mágisz) 

Guttmann Edit megnyitja az ülést és felolvassa a jegyzőkönyvet. Faliújság: a belső 
faliújságot elkészítik. Cikkeket kérnek. Győrfi  gyűjti be a cikkeket.

Könyvtár. Guttmann Edit a könyvtár megnyitásával kapcsolatban egy kultúrelőadás 
megtartását javasolja november 18-án délelőtt 11 órára. Rövid előadás keretében egyik 
író előadást tartana a könyvről és arról, hogy milyen célja van a könyvtárnak. Javasol-
ja, hogy Szegő Júliát vagy Lakatos Istvánt kérje fel a kultúrbizottság az előadáson való 
közreműködésre. Schwarcz Márta vállalja, hogy Szegő Júliának szól. Győrfi  Szilágyi 
Andrást fogja felkérni, hogy Miért olvassunk? címmel egy felolvasást tartson. A kép 
és szavak címmel megtartandó előadásra Guttmann Edit és Bráver fogja felkérni vagy 
László Gyulát vagy Felvinczi Takácsot. Guttmann tolmácsolja Kováts javaslatát, hogy 
mindenki az olvasott könyvről írja meg röviden a véleményét. Bráver javasolja, készít-
senek listát arról, hogy milyen könyvet olvas, és melyik könyvet olvassák a legtöbben. 

Bábszínház. Guttmann beszámol, hogy az ő kérésére küldte a színházsejt Sebes-
tyént. A többi 4 kerület segítségével hozzáfoghat a bábszínház beszervezéséhez olykép-
pen, hogy belépti jegyekkel rendezik meg az előadást és jövedelem bizonyos százalékát 
Sebestyén kapja. December 2-án a Vasasok otthonában rendez a kultúrbizottság gyere-
kelőadást a kultúralap javára. A program: Jancsi és Juliska modernizálva mozgóképek-
ben, hogy a román és a magyar gyerekek jobban megértsék. Mráz Lajos vállalja, hogy 
megszerzi december 2-ra a helyiséget. Sebestyén vállalja a díszletezést, rendezését, és a 
színháztól beszerzi a díszleteket. Schwarcz Márta az engedélyek megszerzését intézi el.

Irodalmi törvényszék. Akik vállalták, nincsenek itt. Egyelőre függőben marad. 
Több tárgy nem lévén az ülést bezárják. 

8.

A Román Kommunista Párt Kolozs megyei Politikai Nevelő Osztályának november 
havi jelentése. 

Propaganda: Ebben a hónapban 21 káderiskolánk volt folyamatban, összesen 840 
hallgatóval. Ezek közül kettő román nyelven, egy 30 és egy 60 taggal. Sajnos, a káderis-
koláinkat nem látogatják elég rendesen. Azt lehet mondani, csak 50 százaléka jár ren-
desen. 

November hónapban a következő pártnapokat tartottuk: november elsején a szoc. 
demokrata elvtársakkal együtt tartottunk közös pártnapot. Téma: az egységfront meg-
erősítése, az egységes választási lista, egységes munkáspárt. November 7-én az általá-
nos ünnepségek miatt elmaradt. November 14-én a földreform és parasztság szerepe 
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az ország újjáépítésében. November 21-én a Párt és a szakszervezetek, november 29-én 
Pártunk kulturális feladatai.

Az előadott téma után különböző felszólalások és hozzászólások vannak, melyek 
igen élénkítik a pártnapot. 

A pártnapok látogatottsága ebben a hónapban igen lecsökkent. Körülbelül 1100-
1200 ember jön el. Annak dacára, hogy két hét óta az összes reszortokkal feldolgoz-
tuk, kötelezővé tettük, hogy minden sejtülésen 10-15 percet beszéljenek a Pártnapról, a 
Dermatában nagy feliratok hívják fel a fi gyelmet reá. A pártnapok látogatóinak csökke-
nése összefügg a korai sötétedéssel, de megyénk zilált szervezeti hibáival is. 

A heti propagandagyűlések ebben a hónapban is megvoltak. Ezeken a gyűléseken 
Pártunk álláspontját ismertetjük, a naponként felmerülő politikai és gazdasági kér-
désekben. Például: Miért nem szabad a munkásságot felfegyverezni? A november 7-i 
hangtalan tüntetés káros volta. A november 8 és 12-i események. Zászlókérdés. Lakás, 
közellátás. A hallgatók elmondják a városban keringő híreket, és aztán megbeszélik a 
válaszokat, amelyekkel azokat leszerelhetik. Igen nagy hiba az, hogy a jelenlevők főleg 
utcai sejtek képviselői, míg az üzemekből nem járnak el rendesen. 

Agitáció. Hetenként egyszer agitátoriskolát tartunk, kb. 50 résztvevővel. A napi po-
litikai, de főleg gazdasági és egyéb sérelmeket, a spekuláció elleni harcot tárgyaljuk meg 
a következőképpen: valaki felteszi a kérdést vagy sérelmet, a másik elvtárs kell válaszol-
jon reá. Az iskola vezetője pedig megmondja, hogy politikailag helyes volt-e a felelet, 
vagy nem. 

Ezen iskolán résztvevők mindenike megszervezte a maga 10-es agitátorcsoportját, 
akik tüntetések alkalmával irányítják a jelszavak kiabálását. A november 7-i tüntetésen 
kb. 25000 ember vett részt, azonban a tüntetés teljesen hangtalanul folyt le. A novem-
ber 12-i reakciósok elleni tüntetés annál szebben sikerült. Kb. 30000 ember jelenlétével 
délután 2 órától este fél hatig egyfolytában a legharciasabb hangulatban. A Dermata 
gyár munkásai a november 8-i eseményekkel kapcsolatban tiltakozó memorandumot 
küldtek a Groza-kormánynak, több ezer munkás aláírásával. Hat üzemben van vörös 
tábla és munkássarok, azonban nagyon gyengén működnek. Elértük, hogy a CFR 
munkások beküldték az Igazságnak az egyik, több termelésben kitűnt elvtársuknak a 
fényképét, és szép cikket írtak hozzá. A IV. és V. kerület sablonokat készíttetett, speku-
lánsok elleni harcos szövegekkel és azokat a városban kifestette. A vidékre induló autók 
a mi jelszavainkat viszik. Sajnos ugyanezt a városi reakciós autóbusz vállalattal még tud-
tuk keresztülvinni, azonban nem adjuk fel velük szemben a harcot.

A hadsereg részére az AP-n keresztül november hóban 95000 lej értékű újságot és 
70000 lej értékű brosúrát adtunk. Ugyancsak az AP-n keresztül minden szovjet fi lm 
bemutatójára 100-100 ingyenjegyet juttatunk a katonaságnak. A falura induló mun-
káscsapatoknak 8100 lej értékű friss újságot és 50000 lej értékű brosúrát adtunk. 

November 7-vel kapcsolatban három képes híradónk van a városban, amelyekben 
pártunkat és Szovjetuniót népszerűsítő képeket közlünk, megfelelő aláírásokkal. 

Könyvterjesztés. A könyvterjesztés érdekében ennek a hónapnak a vége felé külön 
felelősöket bíztunk meg, Moskovits elvtárs és Deheleanuné elvtársnő személyében. Kö-
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telezővé tettük sejtjeinkben hogy minden párttagnak havonta két könyvet kell eladni. 
A CFR műhelyek sejtjei bevezették a fi zetés napján való könyvárusítást. Az első ilyen 
napon több mint 100000 lej értékű könyvet adtak el. A Dermata is ígéretet tett, hogy 
ők is bevezetik ezt a módszert. Az FND és a tanügyi inspektorárus által egy meghatal-
mazást írattunk, Deheleanuné elvtársnő részére, ki ezen meghatalmazással végig fogja 
járni az összes iskolákat, kipurifi kálja11 a fasiszta könyveket, és ugyanakkor ajánlja az 
iskolai könyvtárak részére haladó szellemű könyveinket. Azt már meg is valósítottuk, 
hogy az összes bálokra, hangversenyekre, műsoros estélyekre kiküldjük könyvárus meg-
bízottunkat. Tartományi bizottságunktól megkaptuk a Libro könyvkereskedést is. Vá-
rosunkban 31 könyvtár van. 

Újság. November 7-én megjelent az Igazság című napilapunk, amit tartományi bi-
zottságunk ad ki. Erre a napilapra 2500 előfi zetőt gyűjtöttünk. A naponkénti eladás 
száma: a Scanteia naponkénti eladásának száma 100-al emelkedett. Ebben a hónapban 
naponként hatszáznegyven Scanteiát adtunk el. Sajnos ez a szám így is nagyon kicsi. 
A sejtekben konkrét feladattá tettük a Scanteiára való előfi zetés-gyűjtést. Kolozsváron 
101 faluújság van, vidéken 15. 

Kultúrmunka. November hónapban Bányai Margit és Magyar Eszter kultúrfelelős 
vezetőkkel alakult egy szakemberekből álló kultúrbizottság. Ez a bizottság a következő 
csoportokból állt: 

1. rendezvények: színház (professzionisták kontrollálása, műkedvelők kiképzése), 
zene, szavalókórusok, dalárdák

2. tudományos előadások
3. torna, tánc 
4. grafi kai kollektíva
5. kultúrmunka iskolák felé. Analfabétakurzus. 
6. kultúrmunka falvak felé.
A Párt kultúrbizottsága november 7-re szép előadást rendezett. Mozgóképekkel, 

kórusokkal, szavalatokkal, jelenetekkel, ügyes díszletezéssel mutatva be az októberi szo-
cialista forradalom előzményeit, megvalósulását, és az utána következő építő korszakot. 
Az előadásnak voltak hibái, de újszerű volt és ötletes. November 22-én Józsa Béla ha-
lálának évfordulójára nívós emlékünnepélyt rendezett kultúrbizottságunk. November 
27-én zongorakoncertet, amelyen szép számmal vettek részt munkáselvtársak is. A kon-
cert jövedelmének 50%-a a grafi kai kollektíva javára ment. Ezenkívül segített az első, 
harmadik és negyedik kerület műsoros báljainak a megrendezésében is. Úgyszintén a 
pártnapok kultúrprogramjáról is gondoskodik. 

E hónapban az öt kerület legjobb műkedvelőit kiválasztva megfelelő szakemberek-
kel központi kultúrgárda alakult. Egyelőre még nehezen indul, mert a kerületi titkárok 
nem veszik eléggé komolyan a kultúrkérdéseket. Négy művész és egy gazdasági felelőssel 
megalakult a grafi kai kollektíva. Anyagi támogatását a kerületekből kapja. A kollektíva 
célja az összes szervezeteinket ellátni jelszavakkal, rajzokkal, és a rendezvényeket deko-

11  kipurifi kálja = kitisztítja
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rálni. Kultúrbizottságunk orvosi előadásokat tarttatott az AP kerületeiben. Közvetve 
irányította a Balcescu falu-kultúrmunkáját. A Balcescu a katonasággal együtt ment ki 
Borsára és ott megalakította a Camin Culturalét. Itt jelentjük, hogy az ARLUS egy-két 
jó elem bevonásával megerősödött és hetenként tartja az értékesebbnél értékesebb előa-
dásait. Az analfabétakurzus anyagát kidolgoztatta a kultúrbizottság, december elején 
sokszorosítani is fogja. Kolozsváron 30 kultúrcsoport van, vidéken 64. Összesen 94. A 
PNO reszortja a következőképpen tevődik össze: PNO titkára: Csiszér Polixénia 

Kultúrfelelős: Magyar Eszter 
Agitátor: Vadeanu Gavril 
Könyvterjesztés: Moszkovits Béla 
Technikus félnapra: Jakab Alfréd 
Munkaterv december hónapra: 
Káderiskolákba több románt bevonni
Pártnapok nívósabbá és népesebbé tétele
Megvalósítani a román agitátoriskolát
Megvalósítani mindazt, ami az eddigi körlevelekben benne volt.
Választásokat előkészítő kampány. Nagygyűlések tartása az egyes szakmabeliekkel, 
kerületekben való összehívással. 
Falusi könyvtáraink részére könyvakció
Helyi autóbuszokra megszervezni a plakátragasztást
Megafon beszerzése pártházba 
Magyar agitátor beszervezése 
Román kultúrfelelős aktivistát szerezni 
 Központi kultúrcsoport kifejlesztése 
Analfabétakurzus megkezdése 
Gyermekmeséket kiadni 
Központi kultúrcsoportok kifejlesztése 
Könyvterjesztés tökéletesebb beszervezése 
Scanteiára előfi zetőket gyűjteni. 
Faliújságok lekontrollálása és felfrissítése 

9.

Jelentés. Az első kerületi RKP kerületi kultúrbizottságának 1945. december 1-jei ülésé-
ről. Jelen vannak: Guttmann Edit 1/5, Schwarcz Márta 1/5, Tóth Ernőné 1/3, Kanyaró 
Pálné 1/1, Bráver 1/7, Kováts Margit (Mágisz) Jagamas János, Gál Endre (Egyetem) 
Fischer Dalma ¼. 

Guttmann Edit megnyitja az ülést. Kifogásolja, hogy a sejtek kiküldöttei nagyon kis 
számban jelennek meg. Javasolja, hogy fel kell szólítani az összes sejteket, hogy a kul-
túrtagjaikat delegálják be. A kultúrbizottság megbeszéli a december 5-én megtartandó 
gyermek mesedélután előkészületeit és műsorát. Bráver elvtárs bejelenti, hogy 1/1 sejt 
kettévált, mert igen sokan voltak ott. Ő most a másik sejtben, az 1/7-ben dolgozik. Be-
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számol továbbá arról, hogy a neki átadott jegyekből 50 darabot a református iskolának, 
50-et a lutheránus iskolának és 20 darabot a 3-as számú elemi iskolának adott át. 

A mesedélután rendezői: Tóth Ernőné, Alexáné, Kanyaró Pálné, Fischer Dalma, 
Kántor Ida, Stern Andorné és Kováts Margit. A zenei számokat összeállítja, és a kot-
tákat beszerzi Jagamas János, a betanítást Guttmann Edit, Schwarcz Magda és Mráz 
Lajos végzik. Guttmann Edit 1 kg diót és egy negyed kg mazsolát, Kanyaró Pálné pedig 
egy kg diót hoz a gyermekek közötti szétosztásra. Schwarcz Márta beszámol a Rév Lí-
via-koncertről, melyet november 27-én tartottak meg a grafi kai kollektíva javára. Azu-
tán a könyvtár kiegészítését, könyvek bevásárlását beszéli meg a kultúrbizottság. Bráver 
elvtárs előadja, hogy az ő sejtjükben (1/7) minden vasárnap délután összeülnek azért, 
hogy forradalmi dalokat, egyúttal József Attila stb. verseket is szavalnak és ismertetnek. 
A cél az, hogy ezek a délutánok később könyvismertető és vitadélutánokká fejlődjenek. 
Javasolja, hogy itt is kellene rendezni ilyen kultúrdélutánokat, sőt a többi sejtekben is. 
Bráver elvtárs bejelenti még: a román nyelvtanfolyamok ezentúl csütörtökön és szom-
baton este fél 8-kor lesznek. Több tárgy nem lévén, az ülést bezárják

10.

Jegyzőkönyv a matematikai és bölcsészeti sejt 1945. december 18-án tartott üléséről. 
Jelen vannak: Weisz Ernő, Lebovits Márton, Ádám András, Gál Endre, Szász Júlia, Far-
kas Aliz, dr. Naumann György, Tóth Imre, dr. Balogh Ernő, Gaál Gábor, Weiszmann 
Endre, Lukács Lajos, Friedmann Ágnes, dr. László Gyula. 

Hiányoznak: Földes László, Lőrinc Ferenc, Grósz György, Meitner Tamás, Zsakó 
János, Szende György, Berger József, Weisz Imre, Jancsó Elemér (dr.), Török Márta, 
Ferenc Erzsébet. 

Napirend: 1. A december 11-i sejtjegyzőkönyv felolvasása
2. Munkaprogramból elvégzettek ellenőrzése
3. Politikai beszámoló
4. Agitációs beszámoló
5. Egyetemi kérdés 
1. jegyzőkönyv felolvasása. A sejt egyhangúan tudomásul vette a jegyzőkönyvben 

foglaltakat. 
2. Munkaprogramból elvégzettek ellenőrzése. Könyvtár részére újabb három könyv 

érkezett. Káderiskolában 1 hiány. Két új párttagot szerveztek be. Falu részére könyv-
gyűjtés, egyetemi reformtervezet.

3. Politikai beszámoló. Sejt tagjai határozati javaslatba foglalták kérésüket, mely sze-
rint szükségesnek tartják továbbra is az előre elkészített politikai beszámolót. Továbbá 
fontosnak tartanának egy havonta megjelenő sejtközi bulletint, melyben bizonyos bel-
ső pártkérdéseket dolgoznának fel. 

4. Agitációs beszámoló, tartotta Weiszmann Endre elvtárs. Beszélt a falu részére 
könyvgyűjtésről, káderek fontosságáról stb. 
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5. Egyetemi kérdések. Borbély Samu nem párttag, meghívott: előadta az egyetem 
megindulásánál felmerülő nehézségeket, és vázolta azokat a bajokat, melyeknek or-
voslása elengedhetetlenül szükséges. Borbély professzor előadott problémáihoz Tóth 
Imre, Gáll Endre és Lukács Lajos szólt hozzá. A sejt megbízta Borbély professzort, hogy 
szerkesszen meg egy újságot az előadott problémákkal kapcsolatban és azt terjessze a 
legközelebbi sejtülés elé.
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