
Még a tisztulás is dogmatikus és szektaszerû. Ez is bizonyítja, hogy mennyire
vérszegény és gyenge, szektás és szûklátókörû a romániai kommunista mozgalom.
Mennyire mûveletlenek a vezetõ káderek. Szocialista mozgalom és mûveletlenség
pedig soha nem járhatnak együtt. És nem is járhattak együtt (...)

[Balogh] Edgár azt mondja, hogy tárgyalások folynak Lukával, Teoharival és Ana
Paukerrel414, valamint erõfeszítéseket tesznek a szociáldemokratákkal szemben
elkövetett bûnök kijavítására. Változások várhatóak a nemzetiségi kérdésben is. [...415]

Közli Molnár Gusztáv: Jordáky Lajos naplója. Medvetánc, 1988. 2-3. sz. 293. p.

17.
Az Ifjúmunkás Szövetség Központi Vezetõségének javaslata egy magyar

nyelvû gyermeklap indításáról

Bukarest, 1956. szeptember 3.

IMSZ Központi Vezetõsége
Címzett: RMP KV Titkársága

Az IMSZ tevékenységére vonatkozó, a párt vezetõsége által 1955-ben elfogadott
intézkedési terv alapján, amely többek között egy magyar nyelvû gyermeklap
alapítását is elõirányozza, az IMSZ KV a következõ határozatokat hozta:

1. A magyar nyelvû gyermeklap a Napsugár416 nevet fogja viselni. A lapot az
IMSZ KV fogja kiadni, és a beiskolázás elõtt álló, valamint I-III. osztályos
gyermekeknek szánja, akárcsak a román nyelvû Luminiþa gyermeklapot.

2. A szerkesztõség székhelye Kolozsváron lesz.417
3. A folyóirat havonta jelenik meg 24 oldalon, 4 színben, matt velinpapíron,

30.000-es példányszámmal. Egy példányszám ára 1 lej.
4. A folyóiratot a Casa Scînteii Nyomdában fogják elõállítani.
5. A szerkesztõséget 15 elvtárs fogja alkotni, akik közül 10 [személy] szerkesz-

tõségi tag, 5 pedig mûszaki-adminisztrációs személyzet. (1. sz. melléklet)418
6. A folyóirat havi költségvetése 113.248,13 lej lesz, amelybõl az eladások

jövedelme legyen 20.274, így havi hiánya 92.974,13 lej lesz. (2. sz. melléklet)419
7. 48.730 lej szükséges bútorzatra és beruházásokra, 20.000 lej pedig a

szerkesztõségnek szükséges könyvtár beszerzésére.
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414 Pontatlan információ. Az 1953 óta háziõrizetben levõ Ana Paukerrel valóban informális tárgyalások
zajlottak 1956 nyarán; Teohari Georgescu volt belügyminiszterrel és az 1954-ben életfogytiglan börtönre
ítélt Luka Lászlóval semmilyen közeledés nem történt a XX. Kongresszust követõen.

415 A kihagyott részben J. Bruder Ferenc régi szociáldemokratával folytatott beszélgetésérõl számol be.
416 A Napsugár elsõ száma 1957. januárjában jelent meg. Az alapító szerkesztõség tagjai voltak Asztalos István

fõszerkesztõ, Bajor Andor, Fodor Sándor, Méhes György, Hervay Gizella, Tamás Mária, Soó Zöld Margit
és Kádár Tibor. Bévebben lásd Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, IV. kötet, 125�127. p.

417 Kézzel aláhúzva.
418 Kézzel áthúzva. A mellékletet nem találtuk meg.
419 Kézzel áthúzva.



8. A szerkesztõség 1956. október 1-jén fogja megkezdeni tevékenységét, és ettõl
a naptól lép hatályba a költségvetés is.

9. Az IMSZ KV javasolja a párt vezetésének, hogy pénzügyi szempontból a
szerkesztõség az RMP Kolozs tartományi bizottságához tartozzék.420

10. A Napsugár folyóirat fõszerkesztõjének Asztalos István elvtársat nevezzék ki.
Ezt a határozatot jóváhagyás végett elõterjesztjük az RMP KV Titkárságának421.

IMSZ KV Irodája
[Olvashatatlan aláírás]

ANIC, Fond CC al PCR, Cancelarie, dos. 172/1956, f. 32. Géppel írt román nyelvû jelentés
magyar fordítása.

1. melléklet
A NAPSUGÁR szerkesztõségének szervezeti felépítése
Fõszerkesztõ
Szerkesztõségért felelõs titkár
Szerkesztõségi titkár
Irodalmi részleg vezetõje
Olvasókapcsolatokért felelõs részleg vezetõje
Képszerkesztõ
3 munkatárs az irodalmi részlegen
1 munkatárs az olvasókapcsolatokért felelõs részlegen
Ügyintézõ
Fordító – adatgyûjtõ
Gépírónõ
Takarítónõ

2. melléklet: a NAPSUGÁR tervezett költségvetése

Bevételi- és költségterv az 1956-os évre (részlet)

Havi Éves
Összköltség 113.248,13 lej 1.358.977,56 lej
Termék eladasából származó bevétel 20.274 lej 243.288 lej
Hiányeredmény 92.974,13 lej 1.115.689,56 lej*

* Az lej-forint akkori ármolyamát figyelembe véve a folyóirat éves költségvetése több, mint 2 millió forint volt.

ANIC, fond CC PCR, Cancelarie, dos. 103/1956, 33-34. f. Géppel írt román nyelvû irat
magyar fordítása.
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420 Utólagos kézzel való átjavítás.
421 Az RMP KV Adminisztratív és Agitáció-Propaganda Osztályának pozitív válasza még aznap érkezett (ANIC,

Fond CC al PCR, Cancelarie, dos. 172/1956, 31. f.).


