A Keresztény Dolgozók Pártja felforgató szervezet 57 tagját törvényszék elé
állították, és egyszerre ítélték el õket 1958 májusában, amikor a következõ ítéletet
hirdették ki:
Halálra ítélték a következõket:
1. Szoboszlay Aladár
2. Huszár József
3. Fîntînaru Alexandru
4. Tamás Imre
5. Tamás Dezsõ
6. Orbán Károly
7. Orbán István
8. Lukács István
9. Kónya István
10. Ábrahám Árpád
Öt tagot életfogytiglani kényszermunkára ítéltek, húsz tagot 15 és 25 év közötti
kényszermunkára, a többit 4 és 12 év közötti kényszermunkára. A halálraítéltek
fellebbezését visszautasították, az ítéletet végrehajtották [1958. szeptember 1-én].
Megegyezik az eredetivel,
Paul Sterescu állambiztonsági õrnagy
ACNSAS, fond Penal, dos. 157, vol. 16, 1–8. f. Géppel írt román nyelvû jelentés magyar
fordítása.

110.
Egy politikai elítélt elkobzott vagyonának leltára101
Hargitafürdõ, 1958. szeptember 22.
Hargita község néptanács végrehajtó bizottsága.
Szám: 1143/1958.

Másolat

Járási néptanács pénzügyi osztálya, Csíkszereda.
Harghita község néptanács végrehajtó bizottsága az önök 13198/58 számú
rendeletükre alább közöljük a Gyenge Dénes Harghita község Madéfalva 638
házszám alatt lévõ ingó és ingatlan vagyonárol szolló [sic!] leltárt. A leltározásnál
jelen vannak: Háin Sándor, a néptanács elnöke; Barthos Béla titkár, Nagy Ferencz
alapszervezeti titkár és Ádám Péter a helyi Militia pk. A fenti bizottság kiszállva
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Eredeti magyar nyelvû irat. Gyenge Dezsõt 1958. május 30-án 12

év kényszermukára és teljes

vagyonelkobzásra ítélte a kolozsvári Katonai Törvényszék (ACNSAS, fond Penal, dosar 728, vol. 1, 8283 f.).
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a helyszínre és a terepen való meggyõzõdés alapján valamint a Gyenge Dénesné
bemondása alapján felleltározta a következõket:
1. Egy darab lakóház, amely áll egy üzlet helyiségbõl, 9 szobából, 4 kamrából, 1
pincelakás és 4 pincébõl. A lakás téglából van építve cseréppel födve kb. 80.000 lei.
2. Egy darab nyári ház két szobával fából építve kb. 2.000 lei.
3. Egy drb. fásszin deszkábol cseréppel födve 500 lei.
4. Egy drb. fásszin szintén deszkábol cseréppel födve 1.500 lei.
5. Egy drb. csür és istáló [sic!] egybe fábol éppítve és cseréppel födve kb. 8.000
lei ezen épület közösen lett építve a feleségével.
6. 1 és fél öl kõ 500 lei.
7. 3.000 kgr. széna 100 lei.
8. Egy drb. tehén mely közös a feleségével 2000 lei.
9. Egy drb disznó 100 kgr. amely anya disznónak van minõsítve és szintén
közös a feleségével 1000 lei.
10. Egy drb. tíz hetes malac 200 lei.
11. Össz birtok 3,78 Ha melybõl szántó 0,62Ha. 8.000 lei.
12. 1. drb. kályha 200 lei.
13. Egy drb. konyha szekrény 100 lei.
14. Egy drb. konyhaasztal 50 lei.
15. 2. drb. szék 20 lei.
16. két drb. hentes asztal 300 lei.
17. 1 drb. husgyuro asztal 150 lei.
18. Egy dar. mérleg tányér nélkül 70 lei.
19. Egy drb. csontvágó fûrész 50 lei.
20. Két drb. zsíros dézsa fábol 100 lei.
22. Egy drb. virágálvány 50 lei.
23. 3 rend ruha 800 lei.
25. 7 dar. alsónadrág 70 lei.
26. 4 drb. ing 100 lei.
27. 3 drb. alsónadrág 30 lei.
28. 3 drb. mészáros kabát 100 lei.
29. 3 drb. mészáros kötény 30 lei.
30. két drb. kalap 60 lei.
31. Egy drb. sapka 15 lei.
32. Egy drb. mellény 20 lei.
33. Egy drb. székely harisnya 100 lei.
34. Egy drb. „Victoria” rádio mely közös a feleségével 800 lei.
Tehát összesen körülbelüli érték ami a saját vagyonát képezi és még azon
vagyont amelyet közösen szereztek a feleségével a házasság ideje alatt 108.055
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lei. A fenti tárgyak át lettek adva megõrzés végett Gyenge Dénesnének és a tárgyak
ott helyben maradnak és eladni nem szabad a további parancsig.
Elnök. Háin Sándor.
Titkár. Barthos Béla.
Militia pk. Ádám Péter.
Apesz. t.
Pentru conform. Holló Ignác.
ACNSAS, fond Penal, dosar 157, vol. 15, 622. f. Géppel írt magyar nyelvû irat.

111.
A Mûvészet címû folyóirat kiértékelése
Marosvásárhely, 1958. október 18.
A Mûvészet folyóirat102 1958 áprilisától jelent meg havi rendszerességgel.
Véleményünk szerint Sütõ András elvtárs jelentése, bár felöleli a lap eddigi
munkásságának értékelését, nem eléggé elemzõ és átfogó. A tartományi pártbizottság tudomány és mûvészet osztályának értékelése az eddig megjelent hat
számról a következõkben összegezhetõ:
A folyóirat legfõbb feladat az volt, hogy a pártos, szocialista realista mûvészetszemlélet alapján felölelje a mûvészet különbözõ ágait, népszerûsítse a mûvészet
terén elért eredményeket, segítse a mûvészeket alkotó munkájukban, járuljon
hozzá a dolgozó tömegek mûvészi neveléséhez. Ebbõl a szempontból vizsgálva a
Mûvészet címû folyóirat eddigi munkáját megállapíthatjuk, hogy az eddig megjelent
számok eszmei tisztaságot tükröztek. Érezhetõ a szerkesztõségnek az az igyekezete, hogy fontos mûvészeti-politikai kérdéseket pártos álláspontról tisztázzon,
mint például a színházak mûsorpolitikájának kérdését, a Korunkban megjelent
helytelen filmmûvészeti cikkre adott pártos állásfoglalásában törekedett arra, hogy
a marxizmus-leninizmus szilárd alapjairól bírálja a burzsoá ideológia különbözõ
áramlatait. Jelentõs eredménynek tartjuk azt, hogy a szerkesztõség helyesen
tájékozódott hazánk mûvészi eseményeinek sokoldalú népszerûsítése irányában
és ezzel megalapozta a lap országos jellegét. Tájékoztatta az olvasókat a román
és hazánk más nemzetiségû mûvészi életének eredményeirõl, mint például a román
színházak mûsorainak ismertetése, Enescu fesztivál, a román képzõmûvészet
népszerûsítése, a román filmek ismertetése stb. Megfelelõ helyet biztosított a
szovjet mûvészetnek és igyekezett a Mûvészet lap jelenlegi keretein belül a
szocialista kultúra általános kérdéseivel is foglalkozni (Lenin és a zene, Marx és
a kultúra, Bábolna stb.). Ugyancsak pozitívum a Mûvészet címû lap munkatársai-

102

Mûvészet: színház, zene, képzõmûvészet, film  képes havi folyóirat.

1958. áprilisától 1959. augusztus/szep-

temberéig jelent meg Marosvásárhelyen. Fõszerkesztõje Sütõ András, fõszerkesztõ-helyettese Hajdu Zoltán
volt.
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