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Bukarest, 1949. november hó 12-én Szigorúan bizalmas

Tárgy: Letartóztatások Kolozsváron

Kolozsvárról szerzett értesülések szerint a városban november hó 5-én és 6-án
nagy feltûnést keltõ letartóztatások történtek. Biztos értesülések szerint addig a
következõ letartóztatások voltak: Méliusz Nelovankovics József, a Magyar Nemzeti
Színház rendezõje; Kurkó Gyárfás, az M.N.SZ. intézõbizottságának tagja, ország.
kép.; Balogh Edgár, a Bolyai-egyetem rektora, országgy. képviselõ; Szász Pál,
Bikkfalvi és Kálmán egyetemi tanárok.

E letartóztatásokat több feltétlen hitelt érdemlõ helyrõl hallottam, s mint biz-
tosakat jelenthetem. Ugyancsak feltétlennel, bizonyossággal állítják Csõgör
Lajosnak (a marosvásárhelyi orvosi fõiskola rektora, országgyûlési képviselõ) letar-
tóztatását is, kit állítólag szintén Kolozsvárott vettek õrizetbe. Csõgör Lajosnak, ki
Marosvásárhelyen él, tudomásom szerint Kolozsvárott is volt még lakása, s
állítólag ott tartóztatták le. Tekintve azonban, hogy õ egy éve lényegileg Maros-
vásárhelyen tartózkodik, letartóztatását teljes bizonyossággal még nem tudtam
megállapítani.

A felsorolt nevek közül Bikkfalvi és Kálmán kevésbé ismertek. Szász Pál, az
E.M.G.E. volt elnöke a felszabadulás utáni idõkben nem játszott komolyabb
szerepet. Annál nagyobb feltûnést keltett azonban a többi négy elfogatás.

Kurkó Gyárfás személyérõl a Magyar Népi Szövetséggel kapcsolatban már több
ízben említést tettem jelentéseimben. Mint ismeretes, õ 1947 végéig az M.N.SZ.
elnöke volt, leváltása után a szervezet titkárságának tagja maradt, az 1948. decem-
beri intézõbizottsági ülésen azonban már csak a százas intézõbizottságba választot-
ták be. Mint már több ízben jelentettem, az M.N.SZ. vezetõi és a Román Munkáspárt
két év óta õt tette felelõssé azokért a hibákért, melyeket az M.N.SZ. politikai
munkájában 1948-ig megállapítottak, elsõsorban az ún. elvtelen magyar egység
politikájáért. Jóllehet az õ mûködése idején még nem voltam Bukarestben, több
ízben azt jelentettem, hogy véleményem szerint Kurkó Gyárfás valóban elkövetett
politikai hibákat, és bizonyos nacionalista vonal nem volt tõle teljesen idegen.
Eddigi jelentéseimben azonban azt is meg kellett állapítanom, hogy máig is õ volt
az erdélyi magyarság szemében a legnépszerûbb politikus. Általában tisztakezû, be-
csületes embernek ismerték. Az M.N.SZ. vezetésébõl való félreállítása után az volt
róla a benyomás, hogy kisebb munkakörében lojálisan dolgozott tovább. Néhány
hónappal ezelõtt irodalmi munkásságba kezdett, és elsõ önéletrajzi regénye, a
Nehéz kenyér, melyet az Állami Könyvkiadó adott ki, általában jó kritikát kapott. 

Méliusz József letartóztatása váltotta ki talán az aránylag legkisebb meglepetést.
Az elmúlt másfél évben Méliuszt fokozatosan szorították háttérbe.
Ideérkezésemkor Méliusz még a Mûvészetügyi Minisztériumban töltött be fontos
szerepet. Ebben az idõben néhányszor felkeresett a követségen, s egy alkalommal
én is felkerestem õt kolozsvári hivatalában. Benyomásom az volt róla, hogy bár régi
mozgalmi ember, viselkedése, modora, egész életstílusa erõsen gentriskedõ, telve
volt elkeseredéssel és hangos elégedetlenséggel. Éppen ezért jó ideje, több mint egy
éve, megszakítottam vele minden érintkezést. Mintegy évvel ezelõtt a Mûvészet-
ügyi Minisztériumban viselt tisztsége alól felmentették, s a kolozsvári Magyar
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Nemzeti Színház igazgatója lett. Ez év nyarán ebbõl az állásából is leváltották, s
csupán mint rendezõ mûködött a színháznál.

A legnagyobb feltûnést, sõt megdöbbenést kétségkívül Balogh Edgár és Csõgör
Lajos letartóztatása jelentette, mindkét embert meglehetõsen jól ismertem. Csõgör
Lajos orvosprofesszor régi mozgalmi ember. Kétségtelenül volt benne is némi
kiábrándultság érezhetõ, azok közé tartozott, akik szûk baráti körben nagyon
óvatosan hangot adtak annak, hogy a hivatalos román nemzetiségi politika tagad-
hatatlanul hatalmas eredményei mellett sok apróbb-nagyobb visszásság tapasztal-
ható, de az az ember volt, aki a maga területén, az orvosi fõiskolával kapcsolatban
egyenesen és bátran kiállt intézménye érdekeinek védelméért. Ugyanakkor velem
szemben állandóan annak a nézetének adott kifejezést, hogy ezeket a visszásságokat
nem kell tragikusan venni, õ maga hívta fel rá a figyelmet, hogy több ilyen ún.
sérelem egymás után megszûnt, feloldódott, s ahogy a Román Népköztársaság ha-
ladt elõre a szocializmus építésében, úgy sorban ezek a még fennálló nehézségek is
meg fognak oldódni. Ez volt a véleménye a magyarság és Erdély kulturális kapcso-
latainak a kérdésében is. Éppen ezért az õ letartóztatása, meg kell vallanom, engem
is váratlanul ért és meglepett. Megjegyzem, hogy az elmúlt évben nagyon keveset
találkoztam vele, azt mondhatnám, mindössze kétszer. Egyetlen erdélyi utazásom
alkalmával feleségemmel együtt meglátogattam õt marosvásárhelyi hivatalában, ha
jól emlékszem, áprilisban, egyszer pedig a nyár folyamán Nagy István író társasá-
gában Bukarestben keresett fel, hogy tisztázzuk a Marosvásárhelyen mûködõ ma-
gyar állampolgárságú egyetemi tanárok néhány ügyét. 

Az említett személyek közül Magyarországon is Balogh Edgár neve a legismer-
tebb. Általában az volt róla a vélemény, hogy szinte túlzott lojalitással képviseli a
hivatalos román politika minden ténykedését, olyan ember volt, aki az erdélyi ma-
gyarság ügyeiben, elsõsorban a kulturális ügyekben még akkor is a hivatalos
álláspontot támogatta, amikor alárendelt emberek kifogásolható vagy helytelen ren-
delkezéseirõl volt szó. Andics Erzsébet elvtársnõ romániai tartózkodása után
említette, hogy Balogh Edgár provokatív jellegû kérdést tett fel neki Kolozsvárott,
midõn megkérdezte tõle, hogy véleménye szerint milyen hibákat követett el a
Román Munkáspárt az erdélyi magyarsággal szemben. Az említett személyek közül
kapcsolatot csak Balogh Edgárral tartottam fenn, mert úgy láttam, hogy õbenne a
Román Munkáspárt teljes mértékben megbízik, és mintegy a hivatalos álláspontot
képviseli. Így októberben, midõn gépkocsival Budapestre utaztam, oda- és visszau-
tazásom alkalmával felkerestem. Elsõ alkalommal, egy vacsora keretében neki és
több más kolozsvári román és magyar személyiségnek Petõfi-érmet adtam át, vissza-
felé utazásomkor pedig lakásán kerestem fel, és Andics Erzsébet egy üzenetét
közvetítettem, mely a kolozsvári levéltár bizonyos okmányainak lemásolására
vonatkozott. E beszélgetésünkkor egy furcsa, úgy érzem, szintén provokatív jellegû
megjegyzésére lettem figyelmes. Elmondotta, hogy Nagy István legutóbb kijelen-
tette, hogy át akar települni Magyarországra, mert õ ismét író szeretne lenni, és ezt
csak Magyarországon tudná megvalósítani. Ez a kijelentése meglepett, azzal ütöt-
tem el, hogy Nagy István közismert gõzös fejû ember, az ilyen kijelentéseit éppen
úgy nem szabad komolyan venni, mint eddig hangoztatott más kijelentéseit, amivel
éppen Magyarországot vagy a Magyar Dolgozók Pártját kritizálta helytelenül. 

Ma még, természetesen, nem lehet semmit sem tudni, hogy milyen konkrét vádak
vannak a letartóztatottakkal szemben. Nincs okom azonban feltételezni, hogy holmi
puszta gyanúsításokról vagy meggondolatlan lépésekrõl lehetne szó. Kétségtelen,
hogy a román kormány megfelelõ idõben az ügyet nyilvánosság elé fogja tárni. 
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Jelenleg azonban az idegesség, a megdöbbenés, a különbözõ találgatások
széltében-hosszában terjengnek. A letartóztatások napján Kolozsvár tele volt rakva
rendõri és katonai õrjáratokkal, a rendõrtisztek is valamennyien oldalfegyvereikkel
több napon keresztül megszakítás nélkül szolgálatban voltak. Mindez e kisvárosban
érthetõen nagy izgalmat keltett. A letartóztatottak munkahelyén és környezetében
szigorú utasításokat adtak, hogy semmirõl sem szabad nyilatkozni, véleményt nyil-
vánítani vagy a történteket elmondani. Értesülésem van arról, hogy az egyik
letartóztatott telefonját a Román Munkáspárt Kolozs Megyei Szervezetének
káderosztályához kapcsolták, s aki az illetõvel beszélni akart, nem tudván, hogy az
le van tartóztatva, azt a telefonközpont a káderosztályhoz kapcsolta. 

Az általános közvélemény az, hogy ezen letartóztatások a Rajk-ügyekkel van-
nak kapcsolatban, sõt egyes túlbuzgó találgatók egyenesen Rajknak múlt évi
szeptemberi kolozsvári látogatásával hozzák azt kapcsolatba. A kolozsvári
közvéleményt, sajnos, elsõsorban az a tény kavarta fel, hogy valamennyi letartóz-
tatott az erdélyi magyarság többé-kevésbé ismert személyisége, és valószínûnek
tartom, hogy a reakció magyarellenes intézkedésnek igyekszik a történteket beállí-
tani. Vannak olyan ellenõrizhetetlen hírek is, hogy a kolozsvári C.F.R.-mûhelyben
18 vagy 30 magyar munkást is letartóztattak, olyanokat, akiket a közelmúltban a
Román Munkáspárt tagjainak felülvizsgálata alkalmából a pártból kizártak. Ezeket
a híreket azonban egyelõre nem tudom mint megbízhatóakat elfogadni, mert pon-
tos értesüléseim nincsenek. Nem rendelkezem pontos értesülésekkel az ország
egyéb részén, Bukarestben történtekrõl sem, a levegõben azonban az érzõdik, hogy
nem csak egy elszigetelt kolozsvári esetrõl van szó, hanem feltehetõen egyéb dol-
gok is vannak.

Kolozsvári útlevélhivatalunk alkalmazottainak mindenesetre utasítást adtam,
hogy életmódjukban, viselkedésükben ugyanúgy mûködjenek tovább, mint eddig.
Végezzék hivatali munkájukat, ne igyekezzenek különösképpen érdeklõdni, de ha
értesüléseket mégis megtudnak, azt azonnal bizalmas úton jelentsék, egyebekben
pedig nagyon kevés ismerõsükkel és barátjukkal az érintkezést ugyanolyan mérték-
ben tartsák fenn, mint eddig. Meg kell még említenem, hogy a román Nagy
Nemzetgyûlést november 8-ára vagy 9-ére kellett volna eredeti tervek szerint
összehívni. Újságírói körökbõl azt az értesülést kaptuk, hogy néhány új törvény
szövege még nem készült el, s ezért a nemzetgyûlést mintegy 10 nappal késõbb
hívják össze, mint eredetileg tervezték. Valószínûnek tartom, hogy ez az elha-
lasztás inkább az általam említett eseményekkel függ össze, hiszen a tudomásom-
ra jutott személyek közül is három országgyûlési képviselõ. Igyekezni fogok
további fejleményekrõl tájékoztatást adni. 

Széll s. k.

[TRADUCERE]

Bucureºti,12 noiembrie 1949 Strict confidenþial

Subiect: Arestãri la Cluj

Conform informaþiilor primite din Cluj, în zilele de 5 ºi 6 noiembrie au avut loc
arestãri surprinzãtoare în oraº. Avem informaþii sigure privind urmãtoarele ares-
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tãri efectuate pânã în acel moment: József Méliusz Nelovankovics[1], regizorul
Teatrului Naþional Maghiar; Gyárfás Kurkó, membru al Comitetului Central al
Uniunii Populare Maghiare, deputat în Marea Adunare Naþionalã; Edgár Balogh,
rectorul Universitãþii „Bolyai”, deputat în Marea Adunare Naþionalã; Pál Szász,
Bikkfalvi ºi Kálmán, profesori universitari.

Am primit informaþii despre aceste arestãri din mai multe surse absolut credi-
bile, deci pot fi raportate ca fiind certe. Cu aceeaºi certitudine se susþine arestarea
lui Lajos Csõgör, rectorul Universitãþii de Medicinã din Târgu Mureº ºi deputat în
Marea Adunare Naþionalã, care, se spune, a fost reþinut tot la Cluj. Lajos Csõgör
trãieºte la Târgu Mureº dar, dupã cunoºtinþele mele, mai avea o locuinþã ºi în Cluj,
fiind arestat acolo, dupã cum se spune. Având în vedere cã, în esenþã, el trãieºte la
Târgu Mureº de un an de zile, nu am putut constata cu certitudine arestarea lui. 

Dintre numele amintite, Bikkfalvi ºi Kálmán sunt mai puþin cunoscute. Pál
Szász, fostul preºedinte al E.M.G.E., nu a avut un rol important în perioada de
dupã eliberare. Cu atât mai senzaþionale au fost celelalte patru arestãri. 

Despre Gyárfás Kurkó am amintit deja de mai multe ori în rapoartele mele
legate de Uniunea Popularã Maghiarã. Dupã cum se ºtie, el a fost preºedintele
U.P.M. pânã la sfârºitul anului 1947, dupã demiterea din funcþie rãmânând mem-
bru al secretariatului Uniunii. Însã la ºedinþa din decembrie 1948 a Comitetului
Director a fost ales doar în Comitetul Director de o sutã de membri. Precum am
relatat de mai multe ori, în ultimii doi ani conducerea Uniunii Populare Maghiare
ºi Partidul Muncitoresc Român l-au fãcut responsabil pentru greºelile constatate în
activitatea Uniunii Populare Maghiare pânã în anul 1948, în primul rând pentru
aºa-numita politicã neprincipialã a unitãþii maghiare. Deºi în perioada activitãþii
lui nu am fost la Bucureºti, de mai multe ori am raportat cã, dupã pãrerea mea,
Gyárfás Kurkó într-adevãr a comis greºeli politice ºi nu a fost total strãin de o oare-
care tendinþã naþionalistã. În schimb, în rapoartele mele anterioare, am fost nevoit
sã constat ºi faptul cã, în ochii maghiarimii din Ardeal, el este pânã azi cel mai
popular politician. În general, era cunoscut ca un om cinstit, cu mâinile curate.
Dupã înlãturarea lui de la conducerea U.P.M., pãrerea despre el era cã îºi continuã
loial munca în noua funcþie, inferioarã. Cu câteva luni în urmã ºi-a început activi-
tatea literarã ºi primul lui roman autobiografic, Nehéz kenyér [Pâine grea], publi-
cat de Editura de Stat, a primit în general critici pozitive.

Arestarea lui József Méliusz a fost, poate, relativ mai puþin surprinzãtoare. În
ultimul an ºi jumãtate Méliusz a fost marginalizat treptat. La sosirea mea aici,
Méliusz ocupa o funcþie importantã în Ministerul Artelor. În acea perioadã m-a
vizitat de câteva ori la Ambasadã ºi l-am vizitat ºi eu o datã în biroul lui din Cluj.
Impresia mea a fost cã, deºi este un vechi membru al miºcãrii, comportamentul,
atitudinea lui, întregul stil de viaþã era al unui parvenit, era plin de supãrare ºi de
nemulþumire zgomotoasã. Din aceastã cauzã, cu aproximativ un an în urmã, am
întrerupt orice legãturã cu el. Cu un an în urmã a fost destituit din funcþia deþinu-
tã în Ministerul Artelor, devenind directorul Teatrului Naþional Maghiar. În vara
acestui an a fost destituit ºi din aceastã funcþie, activând la teatru doar ca regizor.

Cea mai mare senzaþie, chiar consternare, a produs-o arestarea lui Edgár Balogh
ºi a lui Lajos Csõgör, pe care îi cunoºteam destul de bine. Lajos Csõgör, profesor de
medicinã, este un vechi membru al miºcãrii. Incontestabil, ºi la el se observa o
dozã de deziluzie. Era genul de om care, în cerc restrâns de prieteni, foarte pru-
dent, dãdea glas pãrerii cã pe lângã incontestabilele rezultate ale politicii
româneºti oficiale privind naþionalitãþile, existã multe anomalii mai mici sau mai
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mari. Dar era omul care, în propriul domeniu, în legãturã cu Universitatea de
medicinã, se ridica curajos ºi drept pentru apãrarea intereselor instituþiei sale. În
acelaºi timp, în convorbirile cu mine, întotdeauna ºi-a exprimat pãrerea cã aceste
anomalii nu trebuie luate drept tragice; chiar el atrãgea atenþia asupra faptului cã
mai multe aºa-numite nedreptãþi au încetat, s-au dizolvat una dupã alta, iar pe
mãsurã ce Republica Popularã Românã va avansa în construirea socialismului, se
vor soluþiona ºi greutãþile existente. Aceasta era pãrerea lui ºi în problema relaþi-
ilor culturale dintre Ungaria ºi Transilvania. Tocmai din acest motiv, trebuie sã
recunosc, arestarea lui m-a surprins ºi pe mine. Trebuie sã menþionez cã în ulti-
mul an l-am întâlnit foarte rar, doar de douã ori. Cu ocazia singurei mele cãlãtorii
în Ardeal, cu soþia, l-am vizitat în biroul lui din Târgu Mureº, dacã îmi amintesc
bine în aprilie, iar o datã, în cursul verii, m-a vizitat el la Bucureºti, însoþit de scri-
itorul István Nagy, pentru a clarifica unele probleme ale profesorilor cu cetãþenie
maghiarã care îºi desfãºoarã activitatea la Târgu Mureº.

Din persoanele amintite, numele lui Edgár Balogh este cel mai cunoscut ºi în
Ungaria. Pãrerea generalã despre el era cã reprezintã cu o loialitate aproape exage-
ratã toate demersurile politicii oficiale româneºti. Era genul de om care, în privinþa
problemelor maghiarimii din Ardeal – în special în problemele culturale – susþinea
poziþia oficialã chiar ºi atunci când era vorba despre dispoziþii contestabile sau
greºite ale unor persoane subordonate. Tovarãºa Erzsébet Andics a menþionat în
urma ºederii în România cã Edgár Balogh i-a pus o întrebare cu caracter provoca-
tor, întrebând-o: dupã pãrerea ei, ce fel de greºeli a comis Partidul Muncitoresc
Român faþã de maghiarimea din Ardeal. Dintre persoanele amintite am pãstrat
legãtura doar cu Edgár Balogh, deoarece mi s-a pãrut cã Partidul Muncitoresc
Român are deplinã încredere în el ºi reprezintã poziþia oficialã. Astfel, în
octombrie, cu ocazia cãlãtoriei mele cu autoturismul pânã la Budapesta, l-am vizi-
tat atât pe drumul înspre Budapesta, cât ºi la întoarcere. La prima vizitã, în cadrul
unei cine, am înmânat medalii „Petõfi” lui ºi mai multor personalitãþi clujene,
români ºi maghiari. Pe drumul de întoarcere l-am vizitat la locuinþa lui ºi i-am
transmis un mesaj din partea lui Erzsébet Andics, referitor la copierea unor acte
din arhiva clujeanã. Pe parcursul acestei discuþii mi-a atras atenþia o remarcã, cred,
de asemenea provocatoare. Mi-a relatat cã, nu demult, István Nagy a declarat cã
doreºte sã se stabileascã în Ungaria, pentru cã vrea sã redevinã scriitor, iar acest
lucru doar în Ungaria îl poate realiza. Aceastã afirmaþie m-a surprins, dar nu i-am
dat împortanþã, spunând cã István Nagy este cunoscut ca un om nechibzuit, iar
asemenea declaraþii din partea lui nu trebuie luate în serios, la fel ca alte declaraþii
ale lui de pânã acum, prin care critica incorect Ungaria sau chiar Partidul
Muncitorilor Ungari. 

Desigur, încã nu se ºtie nimic despre ce fel de acuzaþii concrete au fost aduse
împotriva celor arestaþi. Nu am însã nici un motiv sã presupun cã ar fi vorba doar
despre niºte suspiciuni sau acþiuni nechibzuite. Fãrã îndoialã, guvernul român va
face publicã întreaga chestiune la momentul oportun. 

În prezent însã, se observã o stare generalã de nervozitate, de consternare, ºi
circulã tot felul de presupuneri de-a lungul ºi de-a latul. În ziua arestãrilor,
Clujul era împânzit de patrule de miliþie ºi militare, ofiþerii de miliþie fiind de
gardã cu toþii, cu armele din dotare la centurã, fãrã întrerupere, timp de mai
multe zile. Este de înþeles cã aceste evenimente au stârnit mare agitaþie în acest
mic oraº. La locurile de muncã ºi în anturajul celor arestaþi au fost date indi-
caþii stricte, prin care se interziceau declaraþiile, exprimarea pãrerilor sau po-
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vestirea celor întâmplate. Am o informaþie cu privire la faptul cã telefonul
unuia din arestaþi a fost conectat la serviciul de cadre al organizaþiei judeþene a
Partidului Muncitoresc Român. Cine dorea sã ia legãtura cu cel în cauzã,
neºtiind cã este arestat, era conectat de centralã la serviciul de cadre. 

Opinia publicã generalã este cã aceste arestãri sunt în legãturã cu cazul Rajk,
ba chiar unii prea zeloºi în a da presupuneri au fãcut chiar legãturã cu vizita lui
Rajk la Cluj din luna septembrie a anului trecut. Opinia publicã clujeanã a fost
stârnitã, din pãcate, în primul rând de faptul cã toþi cei arestaþi sunt reprezen-
tanþi, mai mult sau mai puþin cunoscuþi, ai maghiarimii din Ardeal. Cred cã este
posibil ca reacþiunea sã încerce sã prezinte evenimentele ca mãsuri luate
împotriva maghiarimii. Existã zvonuri neverificabile cum cã într-un atelier clu-
jean al C.F.R.-ului au fost arestaþi 18 sau 30 de muncitori maghiari, dintre cei
care în trecutul apropiat au fost excluºi din partid, dupã o verificare a mem-
brilor Partidului Muncitoresc Român. Nu pot confirma încã aceste ºtiri ca fiind
certe, pentru cã nu am informaþii precise. Nu am informaþii precise nici despre
cele întâmplate în alte zone ale þãrii sau la Bucureºti, dar se simte în aer cã acest
caz nu se limiteazã la Cluj, ci probabil au loc ºi altele.

Pentru orice eventualitate, am dat dispoziþie angajaþilor oficiului nostru de
paºapoarte din Cluj[2] sã funcþioneze ca pânã acum, atât în privinþa modului de
trai, cât ºi în comportament. Sã se ocupe de munca lor, sã nu încerce sã se intere-
seze în mod special, dar dacã aflã totuºi ceva, sã raporteze imediat pe cale confi-
denþialã, iar în alte probleme sã menþinã legãtura cu puþinii cunoscuþi sau
prieteni în aceeaºi mãsurã ca pânã acum. Trebuie sã menþionez cã Marea Adunare
Naþionalã românã, conform planurilor iniþiale, trebuia convocatã pentru data de
8 sau 9 noiembrie. Din cercuri ale presei am aflat cã nu s-au finalizat câteva din
textele unor noi legi ºi din acest motiv Adunarea Naþionalã va fi convocatã cu cca.
10 zile mai târziu faþã de planurile iniþiale. Este posibil ca amânarea sã se
datoreze mai degrabã evenimentelor amintite de mine, deoarece trei dintre per-
soanele despre care am primit informaþii sunt deputaþi în Adunarea Naþionalã.
Mã voi strãdui sã dau informaþii despre constatãrile ulterioare.

Széll 

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-I, f.515-518)

[1] József Méliusz (1909-1995), poet, scriitor ºi publicist, nãscut la Timiºoara. Stabilit la Cluj
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, devine ºeful Direcþiei maghiare de presã (1945) ºi secre-
tar al Uniunii Scriitorilor Maghiari din România (1946-1947). Între 1947-1948 a fost director
general al teatrelor maghiare din România, iar apoi director ºi regizor la Teatrul Maghiar din
Cluj. Arestat în 1949, va fi eliberat abia în 1955, când se stabileºte la Bucureºti.
[2] La cererea Ungariei, Ministerul Afacerilor Externe din România a aprobat, la 20 aprilie
1949, înfiinþarea la Cluj a unui Oficiu de Paºapoarte al Legaþiei Republicii Ungare, „pentru o
duratã limitatã la timpul necesar executãrii prevederilor convenþiei cu privire la reglementarea
unor probleme în legãturã cu cetãþenia”, care a întrat în vigoare la 19 iunie 1949.
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A Magyar Köztársaság Követsége Bukarest, 1949. november hó 16-án
Szigorúan bizalmas

Tárgy: Letartóztatások Kolozsváron 
Elõadó: Kovács köv. attasé. 

Elõzõ jelentésem kiegészítéseképpen tisztelettel jelentem, hogy a letartóztatá-
sokkal kapcsolatban újabb nevek jutottak tudomásomra. Bukaresti és pillanatnyi-
lag még ellenõrizhetetlen hírek szerint Kolozsváron õrizetbe vették dr. Demeter
János egyetemi tanárt is, aki a Bolyai Tudományegyetem jogi karának a dékánja.
Itt kell emlékeztetnem arra, hogy a berni Viþianu-per tárgyalására a román kor-
mány többek között dr. Demeter János egyetemi tanárt is tanúként küldte ki
Svájcba, aki vallomásában keményen és teljes jogi felkészültségben állott ki a
román hivatalos álláspont mellett. Õrizetbe vették rajta kívül Antal Dániel ország-
gyûlési képviselõt, a kolozsvári magyar Gazdasági Fõiskola tanárát. A Romániai
Magyar Népi Szövetség mezõgazdasági szakembere, az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egylet alelnöke.

Hírek érkeztek ezenkívül Vescan Teofil és Tudor Bugnariu kolozsvári lakosok
letartóztatásáról is. Mindkettõ régi mozgalmi ember, az erdélyi kérdésben azonban
a szeparatizmus elvét vallották, éppen ezért már jó ideje semmiféle pozíciót nem
töltöttek be.

Itt kell megemlítenem, hogy azokat a most elkészült magyar nyelvû tanköny-
veket, amelyekben Balogh Edgár és Méliusz József írásai szerepelnek, visszatartották.

Olyan hírek is érkeztek, hogy a letartóztatások hulláma Erdélyben továbbterjed,
éspedig Marosvásárhely és Nagyvárad irányába. Az erre vonatkozó hírek valódi-
ságáról eddig nem állott módomban meggyõzõdni.

Követ [kiolvashatatlan] 

Kállai Gyula külügyminiszter úrnak, Budapest

[TRADUCERE]

Ambasada Republicii Ungare Bucureºti, 16 noiembrie 1949
Strict confidenþial

Subiect: Arestãri la Cluj
Referent: Kovács, ataºat al ambasadei 

În completarea raportului precedent, vã raportez cu stimã cã mi-au ajuns noi
nume la cunoºtinþã în legãturã cu arestãrile. Conform unor informaþii deocamdatã
neverificabile din Bucureºti, în Cluj l-au arestat pe profesorul universitar dr. János
Demeter, decanul facultãþii de drept a Universitãþii „Bolyai”. Aici trebuie sã rea-
mintesc cã la judecarea în procesul Viþianu de la Berna, guvernul român a trimis
ca martor în Elveþia, printre alþii, pe profesorul universitar dr. János Demeter. În
mãrturia lui, el a susþinut dur ºi cu o temeinicã pregãtire juridicã poziþia oficialã
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românã. L-au mai arestat pe Dániel Antal, deputat în Marea Adunare Naþionalã,
profesor la Institutul Agronomic maghiar din Cluj, specialistul în agriculturã al
Uniunii Populare Maghiare din România, vicepreºedintele Asociaþiei Economice
Maghiare din Transilvania.

Pe lîngã acestea, au sosit veºti cu privire la arestarea altor doi locuitori clujeni:
Teofil Vescan ºi Tudor Bugnariu. Amândoi sunt vechi membri ai miºcãrii, însã în
problema Transilvaniei susþineau principiul separatismului, din care cauzã de
mult timp nu mai ocupau nici o funcþie.

Aici trebuie sã menþionez cã acele manuale de limbã maghiarã, proaspãt finali-
zate, în care apãreau scrieri ale lui Edgár Balogh ºi József Méliusz, au fost reþinute.

Au sosit ºi veºti cum cã valul de arestãri se extinde în continuare în Transilva-
nia, înspre Târgu Mureº ºi Oradea. Deocamdatã nu am avut posibilitatea de a mã
convinge despre veridicitatea acestor ºtiri.

Consul [indescifrabil]

Tovarãºului ministru de externe Kállai Gyula, Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-I, f.549)

187
A Magyar Köztársaság Követsége Bukarest, 1949. december 10. 

Szigorúan bizalmas

Tárgy: Letartóztatások Kolozsvárott

Budapestrõl való visszatérésemkor utamat Kolozsvárott megszakítottam, s egy
napot töltöttem a városban. Alkalmam volt ottaniakkal a már ismert letartóztatások
ügyében beszélgetni. Megállapíthattam, hogy a november elején történt letartóz-
tatások óta újabb események nem voltak. A közvélemény általában teljesen
tájékozatlan, a letartóztatások okairól ma is csak találgatnak, minthogy hivatalos
részrõl mind ez idáig semmiféle állásfoglalás nem történt. Ugyanakkor azonban az
is megállapítható, hogy a felkavart hullámok kezdenek megnyugodni. Ma már
tényként megállapítható, hogy C.F.R.-munkásokat is letartóztattak, a kolozsváriak
azonban úgy látják, ez esetben másról van szó, mint Balogh Edgárék ügyében.

Legutóbbi jelentésem helyreigazításaképp közölnöm kell, hogy az ott említett
Vescan Teofil és Tudor Bugnariu letartóztatása nem felel meg a valóságnak.
Mindketten ma is helyükön vannak. Ugyancsak helyén van az 1945-46-os években
helytelen politikai magatartása miatt félreállított Jordáky Lajos is.

Bukarestben olyan hírek vannak, hogy a közeljövõben sor kerül Pãtrãºcanu
perére. Állítólag Pãtrãºcanu ügyével kapcsolják össze a kolozsvári letartóztatottak,
valamint más román és egyéb romániai nemzetiségekhez tartozók ügyét is.

Követ [Kiolvashatatlan]

Kállai Gyula külügyminiszter úrnak, Budapest.
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[TRADUCERE]

Ambasada Republicii Ungare Bucureºti, 10 decembrie 1949
Strict confidenþial

Subiect: Arestãri la Cluj

Întorcându-mã de la Budapesta, mi-am întrerupt cãlãtoria la Cluj ºi am petre-
cut o zi în oraº. Am avut ocazia sã vorbesc cu localnicii despre bine cunoscutele
arestãri. Am constatat cã dupã arestãrile de la începutul lunii noiembrie, nu au
avut loc alte evenimente. Opinia publicã este în general neinformatã, despre cauza
arestãrilor se fac ºi astãzi numai presupuneri, pentru cã oficialitãþile nu au fãcut
nici un fel de declaraþie referitoare la acestea pânã acum. În acelaºi timp însã se
poate observa calmarea spiritelor. Azi este un fapt confirmat arestarea muncitorilor
de la C.F.R.., totuºi, clujenii considerã cã în acest caz este vorba despre altceva
decât în cazul grupului Edgár Balogh.

Referitor la raportul precedent, aº dori sã adaug ca o corectare cã arestãrile lui
Vescan Teofil ºi Tudor Bugnariu nu sunt reale. Cei doi sunt ºi în momentul de faþã
la locurile lor. De asemenea, îºi ocupã în continuare funcþia ºi Lajos Jordáky, care
a fost îndepãrtat în 1945-46 pentru atitudinea sa politicã necorespunzãtoare.

În Bucureºti se vorbeºte despre procesul Pãtrãºcanu, care va avea loc în
curând. Se zvoneºte cã arestãrile de la Cluj sunt puse în relaþie cu cazul Pãtrãº-
canu, respectiv cu alte cazuri ale unor români sau ale unor persoane de alte naþio-
nalitãþi din România. 

Consul [indescifrabil]

Domnului Ministru de Externe Gyula Kállai. Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
1125-1949, f.554)

188
Partidul Muncitoresc Român
Comitetul Judeþean Cluj

NOTÃ
Despre manifeste gãsite în ziua de 22.VIII.1950
la întreprinderea „Herbák János”

În dimineaþa zilei de 22.VIII, în secþia tocuri de lemn a uzinei „János Herbák”
s-au gãsit 2 bucãþi de hârtie pe care erau scrise cu mâna, în limba maghiarã, urmã-
toarele:

1. „Proletari, furaþi totul, este liber, aceasta v-a învãþat tatãl nostru Stalin”.
2. „Trãiascã americanii” (scrisã în limba românã).
3. „Tovarãºi, dacã nu furaþi, pe botã de cerºetor o sã ajungeþi. Urmaþi jaful lui

Lenin de la Rãsãrit pânã la Apus”.
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4. „23 August înseamnã terorism ºi nu comunism” (scrisã în limba românã).
Aceste manifeste, dupã felul scrisului, s-a putut constata cã au fost scrise de o

persoanã care este obiºnuitã cu scrisul. În secþia arãtatã mai sus existã spirit ºovin
ºi spirit antisovietic; se bãnuieºte cã acest spirit este condus de un maistru cu
numele Régheni, însã pânã în prezent n-avem nimic concret asupra lui, decât
atâta, cã în trecut a fost în organizaþia fascistã ºi era mare ºovinist.

Cazul acesta, cât ºi atmosfera, este urmãrit atât pe linie de partid, cât ºi din
partea Securitãþii.

Cluj, la 25.VIII.1950

ªeful Sectorului cu Documentarea de Partid Prim-secretar
Bardos V. Ferenci Iosif

(Arh.St.Cluj, Comitetul Judeþean P.C.R. Cluj, fond 3, dos. 14/1950, f.366)

189
Cu privire asupra problemei naþionale

1. Dacã se ivesc manifestãri ºovine în cadrul org. de bazã.
Manifestãri ºovine se ivesc în unele org. de bazã în legãturã cu problema naþio-

nalã atât din partea membrilor de partid români, cât ºi din partea membrilor de par-
tid maghiari. Iar în celelalte nu s-au observat manifestãri ºovine pânã în prezent.

De exemplu, manifestãri ºovine se ivesc în cadrul org. de bazã în comuna
Floreºti, mai mult din partea membrilor de partid români, care manifestãri sunt
ieºite din partea membrilor, observându-se la propunerea comisiei electorale,
deoarece membrii din org. de bazã au cãutat sã propunã numai români atât din org.
de bazã, cât ºi de masã. Au cãutat sã nu fie propuºi ºi tov. maghiari, cãutând ca nu
cumva sã ajungã un maghiar în conducere, decât români; ei motiveazã cã tov.
maghiari atât din org. de bazã, cât ºi din org. de masã nu sunt buni. La fel când
sunt date programe artistice ºi au piese maghiare combinate cu române, întot-
deauna se ivesc bãtãi. Org. de bazã nu combate manifestãrile ºovine ce se ivesc în
acea comunã, mai mult, acoperã toate faptele.

La fel în org. de bazã Cãpuºul Mare [jud. Cluj] se ivesc manifestãri din partea
tov. Török Pali ªtefan, secretarul org. de bazã, ºi Török Buzdug ªtefan. Aceºti tov.
ridicã probleme naþionale în org. de bazã, cã de ce a fost pus preºedinte dintre
români în Comitetul Provizoriu ºi de ce nu a fost pus un maghiar din comuna lor;
aceastã nemulþumire este în întreaga org. de bazã, cã de ce este la conducere ca
preºedinte un român. Acest preºedinte este din altã comunã ºi în comunã la ei nu
pot face ce vor ei, cã majoritatea din comuna Cãpuºul Mare sunt neamuri ºi ei vor
sã ajungã neamurile lor la conducere, nu strãini. Mai vor ca sã fie ei primii la toate
ce se distribuie în comunã, deoarece fostul preºedinte a ajutat neamurile prima
datã ºi nu pe ceilalþi cetãþeni. Aceste probleme au fost combãtute de tov. Bardos
Gheorghe ºi a fost arãtatã problema naþionalã ºi ura ce exista în trecut ºi ce a fãcut
fostul preºedinte cu neamurile lui în comunã. Întotdeauna cetãþenii sãraci au fost
ultimii la primirea lemnelor, mãrfurilor din comunã.
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La fel, în satul Vlaha sunt manifestãri în org. de bazã, se ridicã probleme de
membrii de partid, cã ei nu merg la Sãvãdisla la adunarea org. de bazã deloc,
oricine poate sã vinã, cã de ce nu a fost fãcut satul lor centru ºi nu Sãvãdisla, iar
tov. de la Sãvãdisla spun cã „ce, voi veniþi din Vlaha la noi în comunã ca sã ne con-
duceþi!?”, le-au spus ca sã iasã afarã din Sãvãdisla ºi conduceþi satul vostru.
Aceastã problemã a fost pusã de majoritatea membrilor din Sãvãdisla, iar satul
Vlaha ºi Sãvãdisla sunt comune maghiare, români sunt foarte puþini. Aci s-a obser-
vat o neînþelegere între maghiari, unii cu alþii, ºi urã din ambele comune. 

La fel în Jucul de Mijloc, membrul de partid Ghiriºan Vasile are o atitudine
ºovinã, manifestându-se în faþa lui tov. Pojar Ioan, membru de partid, cã munceºte
pentru regimul de democraþie ºi nu-ºi aduce aminte cã se va întoarce roata ºi o sã-i
mute fãlcile mai târziu. La Jucul de Mijloc, Pop Florica este membrã în U.F.D.R. ºi
înjurã partidul, cã partidul vrea sã ducã oamenii într-o mizerie ºi cã nu îi e fricã
de nimeni, cã are oamenii ei la Bucureºti, în conducere.

La Nãdãºel sunt manifestãri ºovine atât în cadrul org. de bazã, cât ºi între popu-
laþie. Ei ridicã problema încontinuu, cã de ce s-a pus comunã Viºtea, cã este
comunã maghiarã, ar trebui sã fie centru satul Nãdãºel, cã este sat român, ºi Viºtea
sã vinã la ei, nu ei sã meargã la Viºtea. La Nãdãºel se vorbeºte cã în curând va fi
centru de comunã ºi nu Viºtea. Aceste probleme încã nu au fost combãtute de
nimeni, dar se va trimite un tov. activist care sã combatã aceste probleme. 

2. Dacã sunt manifestãri ºovine din partea membrilor din org. de masã.
Manifestãri ºovine sunt ºi în cadrul org. de masã, dar numai în unele org., din

partea membrilor U.P.M. ºi U.F.D.R. De exemplu, în satul Mera, unde se ivesc mani-
festãri ºovine din partea secretarei U.F.D.R., Brumar Iuliana, care face urã între
maghiari ºi români, cã ea vrea sã ajungã în conducere, ºi pe moaºa Gálfi Ileana o
înjurã cã „ce, tu vrei sã conduci în þara româneascã”, deoarece aceastã moaºã este
maghiarã ºi îºi face datoria în sat. Deoarece erau copii bolnavi de scarlatinã ºi chiar
ºi bãiatul ei era cu aceastã boalã ºi moaºa a vrut ca sã-i trimitã în spital. Brumar
Ileana a spus cã „vrei sã ne omori copiii în spital”. La fel, Brumar Ileana a rupt ºi fiºa
crucii roºii, care era pe poartã, acolo unde erau bolnavii de scarlatinã. În acest an a
fãcut numai o singurã adunare cu organizaþia U.F.D.R. În aceastã organizaþie sunt
femei chiabure. Aceastã secretarã nu duce nici o muncã de lãmurire între femei.

La fel, preºedintele U.P.M.-ului din Vlaha spune cã ei nu merg la adunarea org.
în Sãvãdisla, acest preºedinte face atmosferã rea în rândurile membrilor, ca sã nu
meargã la adunare în Sãvãdisla. El spune cã dacã vrea sã se þinã adunare, atunci
sã meargã activiºtii la ei în comunã ºi sã þinã adunare la ei în sat, cã ei nu merg în
Sãvãdisla la adunare.

În celelalte org. de masã nu s-au observat manifestãri ºovine pânã în prezent.
3. Dacã sunt manifestãri din partea org. administrative ºi cele sanitare.
Manifestãri din partea org. administrative nu s-a observat decât numai în câte-

va locuri, iar din partea serviciului sanitar nu s-a observat pânã în prezent nici o
manifestare.

De exemplu, manifestãri în cadrul org. administrative sunt în comuna Floreºti
din partea preºedintelui Comitetului Provizoriu, Rusu Ilie, care are o atitudine
ºovinã ºi vorbeºte urât cu populaþia maghiarã în comitet. A fost organizat un bal
în cadrul „Luptei pentru pace”, echipele culturale au fost îmbrãcate în costume
maghiare ºi române, la acest bal s-a provocat o bãtaie pe motivul de ce s-au îmbrã-
cat ungurii în costumele naþionale. Îmbrãcãmintea nu era suspectã de a nu se
putea purta. În timpul bãtãii, preºedintele Comitetului Provizoriu, Rusu Ilie, s-a
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dus la un tânãr maghiar care era în costum maghiar ºi l-a dat afarã din cãminul
cultural, spunându-i cã „ce Dumnezeul tãu cauþi aici”, prinzându-l de guler ºi l-a
dat afarã. La fel, ºeful miliþiei s-a uitat cum se bat ºi a sprijinit-o mai departe de a
continua, fiind beat. Provocarea s-a fãcut de un cetãþean Bojan Ilie.

La fel, preºedintele Comitetului Provizoriu din comuna Macãu are o atitudine
nesãnãtoasã faþã de populaþie, ameninþându-i cã dacã nu predã cote de porumb îi
ridicã din comunã, oricine ar fi.

ªeful de post din Jucul de Sus are o atitudine ºovinã, deoarece dacã merge un
cetãþean maghiar sã rezolve ceva lucruri, îl trimite la partid, iar la români le rezolvã
imediat problemele. De exemplu, a fost bãtutã o tov. maghiarã de o fatã româncã în
cãminul de orfani la Juc, cu numele Manole Viorica, care are atitudine ºovinã faþã
de maghiari, pe aceastã femeie maghiarã o bate încontinuu. Aceastã tovarãºã bãtutã
s-a dus la ºeful de post ca sã reclame cum îºi bate joc de ea, iar ºeful de post a
rãspuns: „sã te duci la partidul vostru ca sã reclami”, cã pe el nu-l intereseazã.
Aceastã fatã, Manole Viorica, este necinstitã ºi se aflã bine cu ºeful de miliþie.

Mãsurile luate cu aceste probleme, cã preºedintele Comitetului Provizoriu din
Floreºti va fi schimbat, cã nu corespunde, iar la fel preºedintelui Comitetului
Provizoriu din Macãu i-a fost arãtatã atitudinea lui faþã de populaþie din partea
ºefului de secþie de cadre a Comitetului Provizoriu raional. Se vor combate din nou
zvonurile ºi se va prelucra cu org. de bazã ºi org. de masã problema naþionalã, ca
sã se întãreascã ºi sã se înlãture din cadrul organizaþiilor toate manifestãrile.

4. Care este activitatea Comitetului Raional cu privire la întãrirea prieteniei
între naþionalitãþile conlocuitoare.

Activitatea Comitetului Raional P.M.R. în aceastã privinþã este urmãtoarea:
controleazã org. de bazã ºi procesele verbale cã ce probleme sunt ridicate ºi cum
se prelucreazã problema naþionalã, unde ia parte ºi un activist care combate anu-
mite probleme ridicate în legãturã cu problema naþionalã.

5. Care este activitatea org. de bazã cu privire la întãrirea prieteniei între
naþionalitãþile conlocuitoare.

Organizaþiile de bazã nu prea se ocupã ºi nu depun o activitate mai serioasã
pentru întãrirea problemei naþionale ºi aceste probleme sunt mai ales acolo unde
în org. de bazã sunt ivite manifestãri ºovine. Aici se vede activitatea org. de bazã
ºi a agitatorilor. Membrii de partid ºi agitatorii au avut sarcina sã ducã o muncã de
lãmurire între populaþie în legãturã cu problema naþionalã, sã combatã mani-
festãrile duºmanului de clasã, sã-l demaºte, dar aceastã muncã de lãmurire nu se
duce dintre membrii de partid. Sarcinile agitatorilor, cum sunt comunele ºi satele
Floreºti, Vlaha, Sãvãdisla, Nãdãºel, Mera, Suceag, Macãu, în care va fi prelucratã
problema naþionalã, încontinuu sã fie înlãturate manifestãrile care se ivesc în acele
comune. Toþi activiºtii vor prelucra încontinuu problema naþionalã.

6. Care este activitatea org. de masã cu privire la întãrirea prieteniei între
naþionalitãþile conlocuitoare.

Organizaþiile de masã în aceastã privinþã activeazã slab, nu iau parte la
ºedinþele de colaborare, nu colaboreazã cu org. de bazã, de a discuta probleme
importante, ºi nici nu duc o muncã de lãmurire între membri, de a se întãri proble-
ma naþionalã în comuna lor. Acest lucru s-a întâmplat în Viºtea, cã a fost convo-
catã conducerea org. de masã pentru propunerea tov. din comisia electoralã ºi a
candidaþilor, ºi dezbaterea problemei naþionale din satul Nãdãºel, pentru a se duce
o muncã de lãmurire între membrii org. de bazã pentru participarea la ºedinþe în
comuna Viºtea. În satul Vechea, unde ºi în prezent se ridicã problema naþionalã în
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legãturã cu gospodãria colectivã, ca sã fie fãcutã gospodãrie colectivã aparte unguri
ºi aparte români. Aceastã problemã este pusã de un þãran mijlocaº Jakab ªtefan,
care duce o atmosferã nesãnãtoasã în rândurile populaþiei.

7. Din partea cãror pãturi de þãrani sunt mai dese manifestãrile ºovine?
Manifestãri ºovine sunt din partea chiaburilor ºi din partea unor þãrani mijlo-

caºi. Comuna mai accentuatã este Floreºti, unde încontinuu sunt bãtãi la mani-
festãrile culturale din partea unui þãran mijlocaº ºi speculant cu fãinã, Bojan Ilie
Tentui, ºi de Nicoarã Pavel. Când sunt manifestãri maghiare, încontinuu cautã sã
facã bãtãi ºi urã între naþionalitãþile conlocuitoare.

8. Care sunt lipsurile ºi greutãþile în ce priveºte combaterea ºi demascarea ma-
nifestãrilor ºovine ale Comitetului Raional P.M.R. ºi org. de bazã?

Lipsurile pe care le are Comitetul Raional sunt cã nu se ocupã mai intens pentru
combaterea manifestãrilor ºovine ºi nici nu a fost prelucratã cu activiºtii încontinuu
problema naþionalã, de a fi o preocupare aceastã problemã. La fel, nici tov. activiºti nu
s-au prea ocupat cu problema naþionalã ºi nici ca sarcinã concretã nu a fost datã de
Comitetul Raional, de a antrena org. de bazã ºi org. administrative pentru combaterea
manifestãrilor ºovine care se ivesc în unele org. de bazã ºi nici controlul nu a fost
fãcut mai des de Comitetul Raional, ca sã vadã cum îºi îndeplinesc sarcinile tov.
activiºti ºi dacã se ocupã de toate problemele din comune. Nici org. de bazã nu com-
bat la timp manifestãrile ºovine, decât numai cu întârziere de 3-4 zile, org. de masã
nu combat manifestãrile ºi nici control nu este fãcut permanent de conducerea org.
de masã, ca sã vadã dacã activiºtii îºi îndeplinesc sarcinile primite ºi dacã antreneazã
org. de masã. Greutãþile întâmpinate de org. de bazã ºi masã din partea cheaburilor ºi
din partea unor org. administrative care nu combat manifestãrile ºovine ºi nu aplicã
lupta de clasã. Greutãþile pe care le întâmpinã Comitetul Raional au fost cu
selecþionarea tov. în comisiile electorale ºi propunerea candidaþilor, care erau urgente,
ºi de aceea au neglijat unele munci, neputându-se ocupa de problema naþionalã.

9. Ce mãsuri s-au luat pentru eliminarea acestor greutãþi.
S-au luat mãsuri de Comitetul Raional pentru eliminarea lipsurilor, ca în

primul rând sã fie prelucratã problema naþionalã cu activiºtii raionului ºi se va da
sarcinã concretã fiecãrui activist de a prelucra încontinuu problema naþionalã în
cadrul org. de bazã ºi sã antreneze org. de bazã ca sã combatã la timp manifestãrile
ºovine ºi sã întãreascã în comunã prietenia între naþionalitãþile conlocuitoare. La
fel, vor fi convocate conducerile org. de masã la raion, unde se va prelucra cu ei
problema naþionalã, ca sã se punã un mare accent pentru prietenia între naþionali-
tãþile conlocuitoare ºi cu activiºtii org. sã fie prelucratã încontinuu la toate org. de
masã de la þarã aceastã problemã.

10. Propunem ca sã fie o preocupare mai intensã problema naþionalã ºi va fi
þinut în mod regulat ºedinþã cu conducerea org. de masã în aceastã privinþã. Vor fi
convocaþi lunar secretarii org. de bazã în ºedinþe unde la fel se va prelucra aceastã
problemã, la fel ºi cu agitatorii, cât ºi cu activiºtii pentru combaterea la timp a
manifestãrilor ºovine unde se ivesc.

Cluj, la 30 octombrie 1950

Prim-secretar Secretarul cu documentarea
Ferenci Iosif Bardos V.

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 419/1950, f.38-41)
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Informãri despre problema naþionalã ºi manifestãri [ºovine], precum ºi
despre mãsurile luate pentru combaterea acestora

1. În regiunea Cluj, în ultimul timp nu s-au observat manifestãri ºovine
naþionale de mai mare amploare, dimpotrivã, dupã informaþiile primite din regiune
ºi constatãrile fãcute pe teren s-a observat o îmbunãtãþire serioasã în aceastã privin -
þã. De exemplu: pe când în trecut, în comunele unde locuiesc ambele naþionalitãþi,
nu s-au putut þine dansuri împreunã, ci tineretul se organiza în douã tabere, cum
era la Almaº, Stana, Bãbiu, raionul Huedin, precum ºi în alte locuri; astãzi astfel de
lucruri nu se mai întâmplã - putem spune - deloc. Este adevãrat cã în aceste comune
organizaþiile de partid au depus o muncã intensã în aceastã privinþã, ba în unele
locuri s-au concentrat în special activiºtii U.T.M. ºi ai altor org. de masã ºi s-au luat
mãsuri ca drept de dans sã nu fie dat pânã nu se va clarifica situaþia care era la
Almaº ºi Bãbiu. Dupã un oarecare timp s-a observat cã au dispãrut aceste mani-
festãri. Putem spune cã manifestãri în grupuri n-au fost observate în ultimul timp. 

2. Nu putem spune însã cã manifestãri individuale nu s-au observat, ºi în spe-
cial unele manifestãri – ca cele mai multe – provin din partea unor tov. muncitori
cãzuþi sub influenþa unor elemente, ca de exemplu în comuna Mihai Viteazul,
unde câþiva tineri influenþaþi de chiaburul Dávid Dezsõ în cooperativã au cântat
cântece ºovine ºi chiaburul le plãtea vin, pe urmã ºi chiaburul a strigat „sã trãiascã
Horthy”. Org. de partid, dupã ce a fãcut cercetãrile ºi a demascat pe chiaburi între
cetãþeni, precum i-a lãmurit ºi pe tineri despre greºeala mare în care au cãzut, chia-
burul a fost învãþat sã nu mai facã astfel de lucruri, iar agitatorilor li s-a spus sã fie
mai vigilenþi faþã de duºmanul de clasã.

3. Alte manifestãri s-au întâmplat la croitoria „Victoria” din Cluj, unde 3
muncitoare, cu toate cã ºtiau ungureºte, s-au manifestat cã dacã suntem în
România prima datã sã vorbim româneºte ºi au trântit cu pumnul în masã.
Menþionãm cã aceste manifestãri s-au observat numai în ultimul timp ºi se crede
cã provin din influenþa unui mecanic care acum nu de mult a intrat în serviciu la
„Victoria”. Cazul este încã sub cercetare.

S-a mai întâmplat încã în 14.IX.1950 în comuna Floreºti, raionul Cluj, unde s-a
organizat un bal de cãtre comitetul de luptã pentru pace, cã un grup de tineri s-au
îmbãtat ºi sub conducerea lui Tãnþui Ilie au început sã batã pe tineretul maghiar.
Acest lucru a fãcut ca niºte militari sã atragã atenþia bãtãuºilor cã ce greºeli fac ºi
atunci au fost bãtuþi ºi militarii. Cazul a fost dat miliþiei pentru cercetare, iar orga-
nizaþia de bazã cerceteazã cazul ºi l-a prelucrat în org. de masã ºi de bazã, unde s-a
prelucrat cã problema naþionalã este miºcatã de duºmanul de clasã care în aºa fel
cautã dezbinarea.

4. S-au lansat zvonuri în unele G.A.C.-uri, ca de exemplu la Bãbiu, raionul
Huedin, cã de ce au intrat în colectiv cu maghiarii, cã aceºtia sunt reacþionari.
Aceste zvonuri imediat s-au putut localiza de org. de bazã, pentru cã au fost
lansate de chiaburii satului ºi demascarea s-a putut face arãtând þãranilor intenþia
duºmanului de clasã.

5. În campania alegerilor s-au observat mai multe manifestãri ºovine
duºmãnoase. De exemplu, în Cluj, la ªcoala Pedagogicã de fete, la colþul roºu, într-o
broºurã s-a gãsit fotografia fostului rege Mihai ºi fotografia Papei, dar autorii pânã
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în prezent nu s-au putut descoperi, cu toate cã organizaþia de partid ºi unii tovarãºi
þin sub observaþie mai multe persoane.

6. La Crãciun, când a fost vorba ca sã se munceascã a doua zi, unii muncitori din
fabricile „Herbák”, „Unirea” ºi altele au spus cã de ce trebuie sã lucrãm la Crãciunul
nostru ºi ungurii la sãrbãtoarea lor nu au lucrat 4 zile. Dupã aceste zvonuri ºi vorbe,
organizaþia de partid din aceste fabrici a luat personal pe acei muncitori ºi le-a expli-
cat cã problema pusã în aºa fel este greºit pusã ºi ajutã reacþiunea cu astfel de ieºiri.
Unii muncitori au recunoscut acest fapt ºi ºi-au fãcut autocritica.

7. Dupã aceste întâmplãri, se observã cã manifestãri ºovine naþionaliste încã
existã ºi ele sunt adoptate de reacþiune. Organizaþiile raionale de partid, precum
ºi organizaþiile de bazã acþioneazã imediat la toate astfel de manifestãri ºi în alte
org. de bazã s-a prelucrat rezoluþia C.C. în problema naþionalã, precum acolo
unde era nevoie s-a prelucrat ºi în org. de masã. Din cele întâmplate, reiese cã org.
de partid trebuie sã-ºi concentreze atenþia ºi pe mai departe spre aceastã proble-
mã nu numai când acestea au ieºit la suprafaþã, ci de a dezarma la timp posibili-
tãþile ºi de a scoate elementele nepregãtite de sub influenþa duºmanului prin
muncã de lãmurire.

Cluj, 30 decembrie 1950

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 164/1950, f.2-3)
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NOTÃ INFORMATIVÃ
În legãturã cu problema naþionalã

Pentru a putea analiza diferitele aspecte în legãturã cu problema naþionalã tre-
buie sã cunoaºtem împãrþirea pe naþionalitãþi a regiunii.

În Regiunea Cluj, împãrþirea populaþiei în limba maternã este urmãtoarea
(datele sunt pe baza recensãmântului din 1950): Total populaþie – 672.602, dintre
care 542.210 români, 129.382 maghiari, 374 germani, 53 ruºi, 130 sârbi, croaþi, 19
bulgari, 73 cehoslovaci, 48 polonezi, 2802 evrei, 41 greci, 5 albanezi, 75 armeni, 3
turci, 4323 þigani, 101 diferite naþionalitãþi.

În oraºul Cluj: Total populaþie – 125.150, dintre care 40% români, 57%
maghiari, 2% evrei, 1% þigani ºi alþii.

Reiese din aceste date cã populaþia din Regiunea Cluj este în majoritate
românã, iar în oraºul Cluj populaþia maghiarã este în majoritate[1].

În urma politicii naþionale dusã de partidul nostru, prin asigurarea de egalitate
de drepturi naþionalitãþilor conlocuitoare, prin crearea de condiþii materiale în
exercitarea acestor drepturi, prin combaterea tuturor manifestãrilor ºovine, a
naþionalismului burghez, a antisemitismului, covârºitoarea majoritate a populaþiei
româneºti, cât ºi a naþionalitãþilor conlocuitoare considerã R.P.R. ca patria lor.
Patriotismul naþionalitãþilor conlocuitoare, în special maghiarii ºi evreii, care trã-
iesc în numãr mai mare în regiunea noastrã, îl dovedesc prin participarea activã în
câmpul muncii la construcþia socialismului. Îºi manifestã patriotismul prin par-
ticiparea la îndeplinirea planurilor de stat în intreprinderi ºi sate, prin participarea
activã la viaþa politicã, culturalã ºi socialã.
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Astfel, alãturi de muncitorii români, muncitorii maghiari ºi evrei participã la
întrecerile socialiste, contribuind astfel la îndeplinirea cu succes a planurilor de
stat. De exemplu: Klinker Ecaterina, decoratã cu Ordinul Muncii, depãºeºte planul
cu 37%, calitatea 96%; Nagy Bálint, decorat cu Ordinul Muncii, depãºeºte planul
cu 63%, calitatea 97%; Barabás Sándor, depãºeºte planul cu 82%, calitatea 98%;
Boroº Rozalia de la fabrica „V. Katalin” spune cã numai sub acest regim poate trãi
fãrã griji. Sau, de exemplu, muncitorul Kerekes Gh. de la „Herbák János” numai în
regimul de democraþie popularã a avut posibilitatea sã-ºi trimitã cei 5 copii la
ºcoalã ºi sã poatã asigura condiþii de trai omenesc. Muncitorul Lengyel Francisc de
la „Herbák János” a putut deveni muncitor calificat numai în regimul nostru. Sau
în raionul Gherla, Both Bálint spunea la o ºedinþã: „Numai în regimul nostru este
posibil ca românii ºi maghiarii împreunã sã lupte pentru înflorirea patriei noastre”.
Újvári Nicolae spunea la o adunare: „Dau cu bucurie cota pentru cã ajut patria
mea, care este patria oamenilor muncii”. În comuna Petrindul Mare [jud. Sãlaj],
tov. Vass Márton, vorbind despre membrii U.P.M., care nu ºi-au dat încã cota,
spunea: „Republica noastrã meritã aceastã cotã, pentru cã fiii noºtri învaþã gratuit
în ºcoalã”. În comuna Inucu, tov. Fazakas Ioan cota de colectare a depãºit-o cu 5%.
În comuna Lopada, tov. Molnar Carol desfãºoarã intensã muncã de lãmurire pen-
tru popularizarea planului cincinal, spunând cetãþenilor cã participarea activã la
îndeplinirea planului cincinal este datoria patrioticã a fiecãrui maghiar, pentru cã
au drepturi ºi datorii egale, sau de exemplu Cozma Francisc – directorul cãminu-
lui cultural de la Bicãlatu – a arãtat cã maghiarii au acum patria lor, nu ca în tim-
pul trecut sub dominaþia horthystã, când bãiatul anormal al unui boier era la o
ºcoalã, pe când copiii oamenilor muncii nu puteau sã ajungã sã înveþe. 

Patriotismul se manifestã ºi de asemenea în cadrul oamenilor de artã maghiari. De
exemplu, Dorian Ileana spunea cã R.P.R. i-a dat posibilitatea sã devinã actriþã, sã
înveþe ºi astfel sã aibã condiþii bune de trai. În mod special actorii tineri sunt recunos-
cãtori R.P.R.-ului, pentru cã regimul nostru nu îngãduie ca tinerii actori sã fie la
cheremul teatrelor particulare, care erau conduse de clici, care acaparau toate rolurile.

La fel, alãturi de intelectualitatea românã, intelectualitatea maghiarã ºi
evreiascã participã activ la sarcinile construirii socialismului.

Ca în întreaga þarã, ºi în regiunea noastrã naþionalitãþilor conlocuitoare li s-a
dat posibilitatea de a învãþa în propria lor limbã. Astfel, în cuprinsul regiunii Cluj
funcþioneazã 604 ºcoli ciclu I româneºti ºi 115 ºcoli ciclu I maghiare, în total 719;
ciclu II funcþioneazã 163 ºcoli româneºti, 50 ºcoli maghiare, în total 213; iar pen-
tru învãþãmântul mediu 11 ºcoli româneºti ºi 5 maghiare. De asemenea,
funcþioneazã universitatea „Bolyai” din Cluj. În ºcolile din regiunea noastrã se
desfãºoarã o intensã muncã educativã în spiritul dragostei de patrie ºi în spiritul
combaterii naþionalismului burghez, a ºovinismului ºi a antisemitismului.

Sunt însã ºi unele manifestãri ºovine, care însã pot fi apreciate ca cazuri rare ºi
izolate. Aºa de exemplu: cu ocazia miºcãrilor de cadre în interesul învãþãmântului,
unii profesori români mutaþi fãceau agitaþie ºovinã, cum cã învãþãtorii maghiari sunt
protejaþi pentru cã sunt maghiari, sau în raionul Turda au fost cazuri izolate când
copiii români ºi maghiari s-au bãtut ºi învãþãtorii n-au luat atitudine aºa cum trebuia.

În general însã, în ºcoli se desfãºoarã o intensã muncã culturalã comunã a
elevilor români ºi maghiari. De exemplu, în comunele Huedin, Fizeºu Gherlii etc
copiii fac echipe artistice comune ºi dau reprezentãri comune.

Naþionalitãþile conlocuitoare au posibilitatea largã de a dezvolta cultura lor
naþionalã. În regiunea Cluj, avem 4 instituþii artistice, din care 2 în limba maghiarã
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– Teatrul de Stat ºi Opera de Stat Maghiarã. De asemenea, avem 3 instituþii de artã
de învãþãmânt artistic, cu predare în limba maghiarã ºi româneascã. La fel o ºcoalã
medie de artã cu predare în limba maghiarã ºi românã. Avem 62 de colþuri roºii în
cadrul gospodãriilor agricole colective, din care 36 în limba românã, 2 în limba
maghiarã ºi 24 cu activitate în ambele limbi. Cãmine culturale sãteºti avem 587
sãteºti, 11 orãºeneºti, case de citit sãteºti 120 ºi orãºeneºti 2, în total sunt 720
unitãþi culturale. Din acestea, 559 cu programe culturale în limba românã, 24 în
limba maghiarã ºi 137 în ambele limbi, românã ºi maghiarã. În oraºe avem 153
echipe culturale sindicale, din care 42 maghiare ºi 48 mixte.

Institutele artistice culturale desfãºoarã o intensã activitate în spriritul
apropierii naþionalitãþilor conlocuitoare. În instituþii de artã se organizeazã pro-
grame culturale mixte, ca la aceste manifestãri sã participe atât românii, cât ºi
maghiarii. Cele douã teatre în timpul campaniei electorale au organizat echipe
mixte, care s-au deplasat în 15 comune române ºi maghiare. Atât pentru ridicarea
nivelului profesional, cât ºi pentru a-i apropia, se organizeazã schimburi de expe-
rienþe comune. În mod special, echipele muncitoreºti, cât ºi cãminele culturale de
la sate desfãºoarã activitate rodnicã în acest sens. Aºa de exemplu, la „Herbak
János” echipa culturalã mixtã dã diferite programe culturale în alte întreprinderi
sau la diferite serbãri, la fel echipele mixte ale muncitorilor C.F.R.

Cele mai bune rezultate le dau echipele culturale ale cãminelor culturale de la
sate. De exemplu: în ziua de 14 ianuarie 1951 s-a organizat o întâlnire între
echipele culturale de la Gheorgheni, sat cu populaþie maghiarã, ºi echipa culturalã
a cãminului din Feleac, sat cu populaþie românã. La acest schimb au participat cca.
1000 cetãþeni. Membrii echipelor au fost invitaþi la familii în sat ºi au fost primiþi
cu multã dragoste. Seara, la dansul comun, au jucat tineretul român, cât ºi cel
maghiar. Sau în comuna Chiochi s-a organizat un program comun atât de popu-
laþia românã, cât ºi de cea maghiarã pentru ajutorarea poporului corean. La fel în
comunele Reteag, Almaº, Mesteacãnu ºi Chendru, în cadrul cãminelor culturale
populaþia românã ºi maghiarã organizeazã toþi manifestãrile politice ºi culturale
împreunã.

Un alt mijloc de educare în spiritul dragostei faþã de patrie, în spiritul
apropierii naþionalitãþilor conlocuitoare este presa, care apare în limba naþionali-
tãþilor conlocuitoare.

În Cluj apar 3 ziare zilnice, din care 2 maghiare, un ziar literar „Utunk” în
limba maghiarã, cât ºi 2 publicaþii, din care una în limba maghiarã a filialei
Uniunii Scriitorilor din Cluj, cât ºi un ziar al Comitetului Democratic Evreiesc,
care apare în limba maghiarã. Aceste reviste ºi publicaþii literare duc o intensã
activitate în spiritul politicii naþionale trasate de partid, demascând manevrele
duºmanului de clasã.

Aºa de exemplu, „Lupta Ardealului”, în numãrul 1284 din 6.XI.1950, a scos în
evidenþã concertul festiv al orchestrelor reunite ale Operei Române ºi Maghiare.
Ziarele în general scot în evidenþã patriotismul oamenilor muncii de diferite
naþionalitãþi. Aºa de exemplu, în nr. 1235, „Lupta Ardealului” a publicat articolul
intitulat Bíró Rozália vrea sã-ºi doboare norma, sau ziarul „Igazság” publicã
scrisoarea muncitorului fruntaº Felderbaum Adolf, cu angajamentele pe care le-a
luat; ziarul „Igazság” a publicat articole ale muncitorilor reîntorºi de la staþiunile
balneo-climaterice, scrisori care exprimau recunoºtinþa lor faþã de R.P.R.

În numãrul 253 al ziarului „Igazság” se demascã chiaburul Debreceni Gábor,
care predicã solidaritatea naþionalã între unguri, aþâþã ºovinismul ºi în acelaºi timp
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se înþelegea foarte bine cu chiaburii români. În numãrul 242 au fost demascaþi cei
7 primari ai oraºului Zalãu, care au exploatat oamenii muncii. Tot în acest spirit,
o intensã muncã desfãºoarã ziarul „Falvak Népe”, de exemplu în numãrul 14 a
publicat articolul intitulat Þãranii muncitori români ºi maghiari din comuna Pajolc
luptã împreunã împotriva duºmanului comun. În acest articol au fost demascaþi
acei chiaburi maghiari care sub lozinca „unitãþii naþionale” au încercat sã influ-
enþeze þãranii muncitori sã facã gospodãrie colectivã separatã pentru maghiari ºi
în acest fel sã împiedice constituirea de gospodãrii colective. Sau a fost demascat
chiaburul Fazakas Francisc ºi Martinecz Vilmos, care au încercat sã saboteze colec-
tãrile ºi desfãºurau aþâþare ºovinã.

ªi în regiunea noastrã, partidul acordã o deosebitã atenþie ca conducerea
organelor administrative sã fie în aºa fel ca sã corespundã proporþiei populaþiei din
întreprinderea sau satul respectiv. Aºa de exemplu, la întreprinderile C.F.R., unde
majoritatea populaþiei este românã, directorul este român. La „Herbák János”, unde
majoritatea populaþiei este maghiarã, directorul este maghiar. La fel la „Varga
Katalin” etc. În comuna Turea, de exemplu, unde populaþia este de majoritate
maghiarã, preºedintele Sfatului Popular este maghiar ºi secretarul este român. Sau
la Vaida Cãmãraº, sat cu majoritate românã, preºedintele este român ºi secretarul
este maghiar.

Cu toate rezultatele obþinute pe tãrâmul rezolvãrii problemei naþionale, cu
toate rezultatele obþinute în apropierea naþionalitãþilor conlocuitoare, duºmanul
de clasã foloseºte aceastã armã ºi avem încã o serie de manifestãri ºovine.
Manifestãrile deschise ale duºmanului de clasã în problema naþionalã sunt mai
puþine ºi în general se poate considera ca cazuri izolate, care sunt imediat demas-
cate de organizaþiile de partid ºi sub îndrumarea lor de cãtre organizaþiile de masã,
totuºi sunt unele manifestãri deschise ºovine ale duºmanului de clasã: Mihai
Vasile, chiabur; Roman numit Luþu, fost comerciant (prãvãlie), provoca ºovinism,
spunând cã el pe ungurii din Iara niciodatã nu-i poate vedea cu ochi buni, dar au
fost demascaþi. Sau de exemplu, în comuna Vãleni, preºedintele F.P. a avut o ati-
tudine ºovinã îndreptatã împotriva maghiarilor; el a fost demascat imediat. Sau la
uzinele „Herbák János”, în WC-urile unor secþii au apãrut inscripþii ºovine, sau în
comuna Corneºti, raionul Turda, o unealtã a chiaburului Balázs Francisc a încer-
cat sã distrugã prin aþâþãri ºovine colectivul cãminului cultural. ªi în cadrul
Instituþiilor de artã se pot observa asemenea cazuri, care se manifestã prin
inscripþii naþionaliste. 

ªi în aparatul de stat, în rândurile funcþionarilor, mai sunt unele cazuri izolate de
manifestãri deschise. De exemplu, la Banca de Stat, tov. Klimraum, pentru cã este
evreicã, a fost încadratã mai prost decât funcþionarele române cu aceeaºi calificare.

La sate, în special, duºmanul de clasã desfãºoarã activitate ºovinã prin încer-
carea de a separa populaþia românã de cea maghiarã, în special în cadrul activitãþii
culturale. Aºa de exemplu, în comunele Mihai Viteazul, Poiana, Viiºoara, Aiton,
Unirea din raionul Turda, duºmanul încearcã sã dezbine populaþia românã de cea
maghiarã, încearcã sã împiedice munca comunã pe tãrâm cultural. Din aceastã
cauzã, de exemplu, în comuna Mihai Viteazul nu s-a reuºit sã se formeze colec-
tivul de conducere ºi echipele culturale. Echipa U.P.M.-ului din Turda, când a fost
îndrumatã sã activeze în cadrul cãminului cultural, s-a dizolvat. În comuna
Vãleni, tineretul maghiar ºi tineretul român au organizat serbãri culturale separat;
sau în comuna Petrinjel, tineretul român ºi cel maghiar nu au vrut sã organizeze
manifestãri culturale comune, numai dupã munca desfãºuratã de 2 activiºti. În
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încercarea de a izola þãrãnimea muncitoare românã de cea maghiarã, duºmanul de
clasã a reuºit sã împiedice munca comunã în unele comune ºi unele org. de bazã
nu au vãzut la timp în aceste încercãri mâna duºmanului de clasã. Într-o serie de
comune, duºmanul care desfãºoarã aceastã muncã a fost demascat ºi în special în
ultimul timp s-au obþinut o serie de rezultate.

Duºmanul de clasã mai încearcã sã foloseascã ºi lozinca „Unitãþii naþionale”.
Aceste cazuri sunt însã mai puþine ºi sunt demascate. Aceasta se manifestã mai
mult la sate. De exemplu, chiaburul Bölöny Iosif, când a fost demascat a spus: „toate
acestea sunt pentru cã eu sunt maghiar”; maghiarii, care erau prezenþi i-au spus:
„nu eºti maghiar, ci chiabur, ºi poþi sã vezi cã nu românii, ci maghiarii te demascã”.
Sau în comuna Pojolc au fost demascaþi acei chiaburi care au lozinca „unitãþii
naþionale” sã ducã agitaþie pentru construirea unei G.A.C. numai cu maghiari.

În Regiunea noastrã au fost ºi unele manifestãri antisemite. Astfel, de exemplu,
în uzinele „Herbák János” au apãrut inscripþii antisemite, la fel la Teatrul Naþional.
Sau de exemplu, la adunarea generalã de la cooperativa Mobila. În aceastã coopera-
tivã, elementele care au fãcut parte din „Volksbund”, cum e Balauer, fost agent al
Gestapoului, au fãcut agitaþie împotriva micilor meseriaºi evrei; ai au fost demascaþi. 

Începând din luna mai, când în urma dispoziþiei guvernului s-au fãcut înlesniri
pentru emigrarea în statul Israel a naþionaliºtilor evrei, elementele burgheze din
cadrul evreimii au început o intensã propagandã pentru emigrare în statul Israel.
Pentru atingerea scopului lor, ei foloseau lozinca cã: antisemitismul veºnic, „uni-
tatea naþionalã”, „cã evreii au datoria sã lupte pentru socialism în propria lor þarã”
etc. De exemplu, de pe teritoriul fostului judeþ Cluj, din 2054 evrei, 1570 au dat
actele pentru plecare. În urma muncii de lãmurire desfãºuratã de org. de partid a
C.D.E. ºi a altor org. de masã, 281 au renunþat. Din cei care au plecat pânã acum,
3-4 sunt muncitori, restul fiind burghezi ºi din mica burghezie evreiascã.

Pentru combaterea ºi demascarea propagandei ºoviniste sub conducerea orga-
nizaþiei de partid, Comitetul Democratic Evreiesc ºi org. de masã desfãºoarã o
intensã muncã de lãmurire de la om la om, prin echipe de lãmurire, adunãri pu-
blice etc. Presa localã, „Új út” în special, se preocupã pe larg cu dezvãluirea ade-
vãrului în legãturã cu emigrarea. 

Conform legilor R.P.R. au fost judecate multe cazuri de ºovinism ºi injurii la
adresa naþionalitãþilor conlocuitoare, aºa de exemplu a fost Harºa Ilie în etate de
66 de ani din raionul Turda, care a fost condamnat la 3 luni închisoare, Taman
Németh din Cãpuºul Mic, în etate de 26 de ani, a fost condamnat la un an
închisoare ºi care a mai fost condamnat la 5 ani închisoare pentru deþinere de
armament. Nagy Gizella de la „János Herbák”, în etate de 25 de ani, a fost amen-
datã cu 7000 lei; Horváth Luiza, casnicã din Cluj, în etate de 67 ani, a fost amen-
datã cu 5000 lei.

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 34/1951, f.199-207).

[1] Pentru Cluj, dar ºi pentru celelalte regiuni ale Transilvaniei, vezi datele statistice din
Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Cancelarie, dos. 157/1950. Dintr-o statisticã a Comitetului
Regional P.C.R. Cluj, de la mijlocul anului 1954, rezultã cã în regiunea Cluj erau 2109 organi-
zaþii de bazã P.C.R. cu 42.300 membri, iar dintr-un total de 1.196.890 locuitori, 900.120 erau
români, 273.616 maghiari, 226 ruºi, 6478 germani, 6324 evrei, 9191 þigani, 600 alte etnii (cf.
Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 29/1954, f.189).
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În general, angajaþii Teatrului Maghiar de Stat din Cluj fac o deosebire între
regimul burghezo-moºieresc din trecut ºi regimul de democraþie popularã de
astãzi. Angajaþii teatrului, odatã cu etatizarea, au primit o pâine sigurã, îºi pot dez-
volta capacitãþile fãrã sã fie exploataþi. Toþi sunt conºtienþi de acest lucru. De
exemplu, Dorián Ilona spune cã R.P.R.-ul i-a dat posibilitatea sã fie actriþã, sã
înveþe ºi sã câºtige, împreunã cu bãrbatul ei, în aºa fel ca sã fie lipsitã de griji, ba
mai poate sã-ºi ajute ºi pãrinþii. Flora Eugen niciodatã nu s-a simþit atât de bine ca
în teatrul nostru de stat, faþã de trecut, când trebuia sã se umileascã pentru o
bucatã de pâine, colindând din oraº în oraº cu hainele zdrenþuite. Actorii tineri, ºi
în general cadrele noi, sunt recunoscãtori R.P.R.-ului, fiindcã regimul de astãzi nu
îngãduie ca tineretul sã fie oprimat ca pe vremea teatrelor particulare, care erau
cârmuite de o clicã care-ºi acapara toate rolurile importante. 

Angajaþii teatrului nostru ºi mai ales artiºtii viziteazã foarte des filmele sovieti-
ce – cu toate cã acum 2-3 ani s-a observat o puternicã rezistenþã faþã de ele – ºi toþi
declarã cã învaþã mult din ele ºi cã recunosc superioritatea artei sovietice faþã de
arta decadentã burghezã din Apus. Acestui fapt se datoreazã cã pe scena noastrã,
de aproape doi ani, eroii pozitivi nu sunt simple figuri fãrã conþinut, ci sunt plini
de conºtiinþa omului care clãdeºte socialismul (Anton Nastai din Minerii, Hanna
Lichta din Undeva într-o þarã, Szõcs Dani din Mireasa desculþã etc) sau de
conºtiinþa omului constructor al comunismului (Potapov din Caracter moscovit,
Markov din Dupã cel de al doilea front etc). Credem cã aceia care iubesc filmul
sovietic, îºi iubesc ºi propria lor patrie. 

Pe lângã aceste date pozitive, unii actori se simt dezavantajaþi de faptul cã nu
sunt români. De exemplu, unii se plâng cã în teatrul nostru nu avem posibilitatea,
ca în teatrele româneºti, de a face vizite altor teatre de pe teritoriul R.P.R. (Acest
fapt se datoreazã bugetului nostru, care are cheltuieli în plus faþã de teatrele
româneºti – de exemplu traduceri). Alþi actori se plâng cã nu pot citi pe limba lor
maternã ediþii relative la teatru. Cu toate cã au apãrut documente teatrale în
Editura de Stat (Stanislavschi), actorii noºtri nu au posibilitatea de a le studia ºi se
plâng cã în Ungaria au apãrut asemenea documente teatrale, dar ele nu ajung pânã
la noi. Aceste plângeri vin din partea acelora care nu vorbesc limba româneascã.
Alþi actori se plâng cã nu pot înþelege filmele sovietice, care nu au text maghiar. Iar
alþii se simt dezavantajaþi de faptul cã la plenarele sindicale (exceptând ultima ple-
narã) nu se predã ºi în limba maghiarã.

În general, nu putem spune cã aceste plângeri duc pânã la manifestãri naþiona-
liste ºovine. Din contrã: atmosfera din acest punct de vedere este destul de sãnã-
toasã. Cu toate acestea, se pot observa unele rãmãºiþe atrofiate de naþionalism. De
exemplu, Kõmives Nagy Ludovic ºi László Grigore citesc presa, dar numai presa
maghiarã din Ungaria. Poór Lili câteodatã îºi exprimã dorinþa de a face o cãlãtorie
de studiu din timp în timp la Budapesta[1]. 

S-a întâmplat cã nu demult am descoperit inscripþii ºovine, antisemite, fas-
ciste. Credem însã cã aceste inscripþii au fost scrise de mâna acelor naþionaliºti
care se mai pot gãsi la Opera Maghiarã de Stat, unde educaþia politicã este încã
dezapreciatã ºi nu se face deloc.

În ceea ce priveºte chestiunea: ce s-a fãcut pentru apropierea naþionalitãþilor
conlocuitoare, am putea rãspunde cã actorii noºtri s-au apropiat de colegii lor
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români de la Teatrul Naþional. Aceastã apropiere nu a avut însã un caracter prea
organizat, din cauzã cã nu am ajuns sã ne planificãm munca în aºa fel ca sã avem
ºedinþe comune de producþie etc. Aceste ºedinþe comune de producþie au fost puse
în planul nostru, dar n-am ajuns sã fie realitate. 

Ce s-a fãcut totuºi? La programele noastre culturale pe care le dãm la diferite
ocazii împreunã cu tovarãºii actori români, în campania electoralã, actorii români
ºi maghiari s-au apropiat ºi dacã nu s-au legat peste tot prietenii de felul care a legat
Csóka Iosif cu Fãrãianu, în orice caz actorii maghiari stimeazã ºi preþuiesc munca
colegilor lor de la Teatrul Naþional. Actorii noºtri viziteazã regulat spectacolele
Teatrului Naþional ºi stau de vorbã cu actorii români, felicitându-i în cabinele lor.

La premiera O scrisoare pierdutã am primit un ajutor serios din partea Teatrului
Naþional, tot aºa am dat ºi noi ajutor la punerea în scenã a piesei Vitejii ºi eroii.
Teatrele noastre se ajutã reciproc cu material ideologic, de ex. la premiera Trenul
blindat aproape întreg materialul ideologic l-am furnizat noi Teatrului Naþional.

Partea negativã a acestei chestiuni o constituie faptul cã apropierea noastrã de
artiºtii români nu a avut un caracter organizat, ea a emanat din miºcarea spontanã
a artiºtilor noºtri, dar la baza acestei miºcãri stã educaþia ideologicã pe care au
primit-o artiºtii.

Trebuie totuºi sã ne planificãm munca în aºa fel ca sã putem rezolva ºi aceastã
chestiune în mod organizat[2]. 

Secr. Org. Bazã Cluj, la 20 ianuarie 1951
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 198/1951, f.101-102)

[1] Lili Poór (1890-1962) era nãscutã la Budapesta, unde a ºi absolvit Academia de Artã
Dramaticã. A devenit actriþã la Teatrul Maghiar din Cluj în 1930. Soþul ei, Jenõ Janovits (1872-
1945), stabilit la Cluj din 1896, a fost un reputat om de teatru, fiind director al acestei instituþii
încã din 1905. El a înfiinþat la Cluj studioul de filme „Proja” (1914), redenumit „Corvin”, iar
mai apoi „Transsylvania”. În numai ºase ani a produs 48 de filme. Între 1923-1930 a fost din
nou director al Teatrului Maghiar din Cluj. Din lucrãrile lui mai importante de teatrologie, se
cuvin a fi reþinute A magyar dráma fejlõdése [Orientãrile dramei maghiare] (1908) ºi A Farkas
utcai színház [Teatrul din strada Farkas] (1911). Asupra celor doi, vezi cartea lui Lajos Jordáky,
Janovics Jenõ és Poór Lili, Cluj, 1971.
[2] Asupra Teatrului de Stat Maghiar din Cluj în perioada comunistã vezi: Sándor Enyedi, Öt
év a kétszázból. A Kolozsvári Magyar Színház története 1944 és 1949 között [Cinci ani din cele
douã sute. Istoria Teatrului Maghiar din Cluj între 1944-1949], Budapest, Magyarságkutató
Intézet, 1991; Lajos Kántor, József Kötõ, Magyar Színház Erdélyben 1919-1992 [Teatrul maghiar
în Ardeal], Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1994, p.102-121 (la p.129-169 se aflã repertoriul
pentru intervalul 1944-1990).

193
NOTÃ INFORMATIVÃ

1. Aspecte concrete despre felul în care maghiarii privesc R.P.R. ca patria lor.
Ziarul „Igazság” a legat patriotismul socialist al oamenilor muncii maghiari din

R.P.R. cu sarcinile concrete în construirea socialismului, cu problema întrecerilor,
a alegerilor, a campaniilor agricole ºi a luptei pentru pace.
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Astfel, în nr. 197 al ziarului „Igazság” se publica scrisoarea muncitorului
fruntaº Felderbaum Adolf de la „Menajul” – Cluj, în care el îºi ia angajament de
depãºire a normelor în cinstea lui 23 August. El scrie: „Îmi iau acest angajament
pentru ca oamenii muncii din patria noastrã scumpã ºi liberã R.P.R. sã aibã cât
mai multe sobe din care fabricãm noi”. În nr. 211 al „Igazság”-ului publicam o
declaraþie a scriitorului maghiar Asztalos István. El spune aici cã datoria noas-
trã, a scriitorilor, este sã scriem despre luptãtorii patriei noastre pe care i-a edu-
cat partidul. În ziarul nr. 216, Finta László, muncitor la „Victoria” – Cluj, ne scrie
cum majorãrile vor contribui la dezvoltarea secuimii, de unde este el originar, ºi
la ridicarea populaþiei de acolo, ºi el se angajeazã sã sprijine aceastã operã pen-
tru înflorirea scumpei noastre patrii R.P.R. Nr. 217 publicã scrisori de la munci-
torii maghiari reîntorºi de la staþiuni climaterice, în care ei mulþumesc partidului
cã au putut cunoaºte frumoasele regiuni ale patriei. În campania alegerilor am
publicat foarte multe articole de acest fel. De exemplu, în nr. 236, am publicat o
scrisoare de la muncitoarea soþ. Hamar Béla, cu 11 copii, care a primit ajutorul
familial ºi ne scrie cã va educa pe toþi copiii sãi în spiritul patriotismul faþã de
R.P.R. În nr. 254 publicam o scrisoare a studentului Albert Ferenc, în care se
aratã cã ce a primit tineretul muncitor de la R.P.R. ºi cã tineretul muncitor
maghiar din R.P.R. este înflãcãrat de un adânc patriotism faþã de R.P.R. În nr. 265,
Zalányi Anna, profesoarã, ne scrie din Aiud cã ea contribuie la lupta pentru pace
prin faptul cã educã la un patriotism înflãcãrat pe elevi. În nr. 267 se vorbeºte
despre grupul de agitatori ai lui György Erzsébet, care vorbesc la casa alegãtoru-
lui despre realizãrile regimului nostru ºi pe teren al problemei naþionale prin
înfiinþarea de ºcoli, instituþii culturale pentru maghiari. În nr. 271, þãranul
muncitor Gergely Árpád din Sâncrai ne scrie despre teroarea din alegerile din
timpul fasciºtilor români ºi maghiari ºi cã regimul nostru i-a dat numai posibi-
litatea sã aleagã liber. 

În legãturã cu planul cincinal am publicat scrisori în care muncitorii maghiari
privesc problema îndeplinirii planului ca o datorie patrioticã. Astfel, în nr. 2/1951,
tov. Bodor de la cazangerie C.F.R., aratã cã a îndeplini planul e o datorie patrioticã.
În nr. 3, tov. Német János, de la „Menajul”, aratã cã depãºirea normei exprimã
patriotismul nostru tradus în fapte.

Am publicat ºi câteva poezii care exprimã patriotismul oamenilor muncii
maghiari din R.P.R. Astfel, în nr. 190, o poezie în care se aratã cum þãranul munci-
tor Ács Lajos îºi dã seama cã trebuie sã contribuie la lupta pentru pace dacã vrea
sã asigure un viitor fericit copiilor sãi educaþi de patria noastrã R.P.R. În nr. 241,
muncitorul Fosztó Sándor publicã o poezie despre alegerile în Sfaturile Populare,
în care se arãta cã prin alegeri întãrim patria ºi pacea. În nr. 270, poetul Horváth
István publicã o poezie despre alegeri, în care se aratã patriotismul cu care se
pregãtesc oamenii muncii de alegeri. În nr. 223 se publicã o poezie a unui poet
tânãr maghiar despre „Scînteia”, în care se aratã cum se citeºte „Scânteia” într-un
sat maghiar, cu câtã dragoste. În nr. 265 se publicã o poezie de un tânãr poet
maghiar despre cei desconcentraþi din armata noastrã, dupã 2 ani de serviciu mili-
tar. Aici se aratã pe nume bãieþi maghiari care ca ºi în armatã, ºi acasã vor fi buni
patrioþi ai R.P.R., luptãtori pentru pace ºi socialism.

2. Manifestãri ale frãþiei naþionalitãþilor conlocuitoare ºi manifestãri culturale. 
În afarã de scrisori de felul cum am arãtat mai sus, în care maghiari muncitori,

þãrani muncitori, intelectuali îºi manifestã dragostea faþã de R.P.R., patria comunã
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a celor ce muncesc, alte manifestaþii nu am publicat. În privinþa muncii culturale,
am arãtat în legãturã cu întrecerile echipelor sindicale din noiembrie cum progra-
mul lor alcãtuit din dansuri ºi cântece române ºi maghiare oglindesc frãþia între
oamenii muncii. În numãrul din 8 nov., în legãturã cu manifestãrile din 7 nov., am
arãtat cum s-a oglindit la aceste manifestãri frãþia între oamenii muncii ai naþiona-
litãþilor conlocuitoare. Am publicat un articol în care s-a arãtat un grup de ºcolari
de la ºcolile profesioanle din Cluj, români-maghiari-evrei, care toþi plini de entuzi-
asm manifestau pentru R.P.R., U.R.S.S. Am dat puþin material de acest fel.

3. Manifestãri ale duºmanului, ºovinism-antisemitism. 
Am demascat ºovinismul în campania electoralã, însã ne-am mãrginit la demas-

carea ºovinismului din trecut. Astfel, în nr. 210, muncitoarea Moldován Júlia, de la
fabrica de porþelan, aratã cã în trecut, în timpul dictaturii regale, ea a suferit ca
minoritarã maghiarã, apoi sub dictatura lui Horthy a suferit cã are soþul român, este
cetãþean în toate drepturile abia acum ºi cã imperialiºtii vor sã readucã prin rãzboi
din nou acele timpuri de prigoanã naþionalã ºi rasism. În nr. 253 se demascã chia-
burul Debreceni Gábor, care predica „solidaritatea naþionalã” între unguri, aþâþa
ºovinismul, în timp ce el se înþelege foarte bine cu chiaburii români ºi ei storc la fel
pe þãranii sãraci români ºi maghiari. Se aratã cã el este un vechi duºman al poporu-
lui ºi deci nedemn de a vota. În nr. 242 am publicat un articol de demascare a celor
7 primari ai oraºului Zalãu din timpul regimurilor asupritoare. S-a arãtat cu nume
faptele lor ºi cum ei au servit – români ºi unguri – deopotrivã interesele claselor
exploatatoare ºi au asuprit populaþia muncitoare. Nu am arãtat cum se foloseºte
duºmanul de clasã actualmente de ºovinism-antisemitism.

4. Aspecte politice despre problema naþionalã. 
Am publicat un singur articol de fond despre problema naþionalã în campania

elecoralã, arãtând realizãrile regimului nostru în acest sens. Alt material politico-
ideologic în problema naþionalã nu am publicat.

Cluj, la 20 ianuarie 1951

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 181/1951, f.10-12)

194
A Magyar Népköztársaság Követsége, Bukarest Szigorúan bizalmas
Légation de la République Populaire Hongroise Bukarest, 1951. február 19.

Tárgy: Beszélgetés Juhásszal és Kacsóval, a Magyar Népi Szövetség vezetõivel

Folyó hó 17-én vacsorán voltam feleségemmel együtt Juhász Lajosnál, a Magyar
Népi Szövetség vezetõjénél, ahol jelen volt Kacsó Sándor, a Népi Szövetség másik
vezetõje feleségestõl, valamint Otroc Ferenc, a Népi Szövetség vezetõségének tagja
feleségestõl. A vacsora rendkívül szívélyes és baráti hangulatban zajlott le. Utána a
Magyar Népi Szövetség munkájára terelõdött a beszélgetés, mely közben Juhász
elvtárs elmondotta, hogy rengeteg dolguk van, a kollektív mezõgazdaságok
propagálása borzasztó sok munkát ad nekik, de most a népi tanácsok megmozgatása
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is nagyon leköti õket. Ezekkel kapcsolatban sokat tartózkodik vidéken, és így a tanu-
lása nagy nehézségekbe ütközik. 

Kérdésemre, hogy mi újság vidéken, elmondotta, hogy kezdenek a dolgok jól
menni. A reakció soviniszta befolyása egyre kevesebbet érvényesül, bár van egy prob-
léma, mely a reakciónak igen erõs tápot ad. Ez pedig az utazások korlátozása. Nem
vagyunk elég okosak – mondotta Juhász elvtárs –, hogy mitévõk legyünk. Illetékes
helyen úgy látják, hogy az utazás korlátozása megszüntetésének még nem jött el az
ideje. A felszínen már csend van, a sovinizmus már kezd visszahúzódni, de még
mindig igen komoly jelei vannak. Kérésemre elmondotta, hogy ezek a jelek megmu-
tatkoznak a Magyarországról Romániába és a Romániából Magyarországra menõ leve-
leken keresztül. Nem is képzeled – mondotta –, hogy ezen keresztül mi megy. Az itt
élõ magyarok részérõl olyan nem helyes hangnemben írogatnak Magyarországra és
onnan vissza, hogy ez komoly gondolkodóba ejti az illetékeseket. Különösen az izgat-
ja fel nagyon az itt élõ magyarokat, hogy tõletek megírják a levélírók az ottani élet
fejlõdését és javulását. Ugyanez történik például a „Szabad Nép”-pel is. A másfél mil-
lió magyar közül nagyon sokan olvassák a „Szabad Nép”-et. Illetékes helyen, egyes, a
sovinizmus felé hajló románok közül még elvtársak is fájlalják, hogy a „Szabad Nép”
ilyen bõségesen hozza le az elért eredményeket, mert ezeket az itteni reakció
kihasználja, és olyan hallatlan propagandát csinálnak a román népi demokrácia és a
Párt ellen, hogy borzasztó. Úgy állítják be a dolgot, hogy a magyar népi demokrácia
sokkal jobb, és a Magyar Párt sokkal jobban dolgozik és vezet.

Felvetettem a kérdést, hát mi volna helyesebb, ha a „Szabad Nép” nem írna ezekrõl
az eredményekrõl? Hallgatná el õket? Nem, ez nem volna helyes – mondotta –, de az kel-
lene, hogy a „Szabad Nép” néha-néha nagyobb terjedelemben foglalkozzék a mi népi
demokráciánk eredményeivel is és a mi Pártunk jó munkájával is, hogy az itt élõ ma-
gyarság lássa, hogy itt is az a szándék, az a cél, és itt is jó munka folyik. Felhívtam Juhász
elvtárs figyelmét a „Szabad Nép” és a magyar lapok rengeteg cikkére, melyek mind azt
bizonyítják, hogy kölcsönösen mi is sokat írunk a román eredményekrõl, és különösen
az utóbbi három hónapban nagyon sokat javult a helyzet ezen a téren, és ez csak köl-
csönösségi alapon mehet. Értem, mondotta Juhász elvtárs, és valóban így van, de azért
meg kellene próbálni, hogy a „Szabad Nép” kicsit nagyobb terjedelemben foglalkozzék
a mi problémáinkkal is. Megemlítettem Juhász elvtársnak, hogy nálunk a Párt és a sajtó
felhasználja propagandának a baráti országok elért eredményeit, és ennek igen komoly
serkentõ hatása van a dolgozó tömegeinkre. Hát ezt miért nem próbálják meg itt is? –
kérdeztem. A Párt részérõl ezt helyesen nálunk is így fogják fel, de megmondom õszin-
tén – mondotta Juhász elvtárs –, hogy itt nálunk nem egészen jól fogják fel ezt a kérdést,
és itt-ott találkozunk az irigységgel is. Nagy kár – mondottam –, hogy így van. Remélem
azonban, hogy úgy, ahogy a Párt erõsödik, az ilyen jelenségek meg fognak szûnni. 

Kacsó Sándor felesége és az én feleségem felé volt fordulva, és éppen a budapesti
színházi eseményekrõl volt szó, egy pillanatra én is odafigyeltem, és hallottam, mikor
Kacsóné azt mondotta, sohasem látott nagyszerûbb darabot, mint a „Néma Levente”...
Juhász elvtárs odasúgta, hogy Kacsó Sándor nem elvtárs. Baloldali polgári elem, és
hogy a legutóbb is majdnem kitették a Magyar Népi Szövetségbõl. Kacsó Sándor vette
át a szót, és mondotta, hogy 1945-46-ban sokat írtak a magyar lapok a romániai sovi-
niszta megnyilatkozásokról, állítólagos atrocitásokról. Azok nagyon el voltak túlozva
– mondotta. Juhász elvtárs megjegyezte, hogy valóban így van. Juhász elvtárs folytat-
ta, hogy 1946-ban nagyon sokat ártott Grozának vidéki körutazása, akit megrohantak
a magyarok, hogy mikor lehet Magyarországra utazni, és õ mondotta meggondolat-
lanul, azt mondotta, hogy ne nyugtalankodjanak emiatt, hogy a határokat úgyis
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hamarosan el fogják törölni, megcsináljuk a szocializmust, és akkor a határokra nem
lesz szükség. Az illetékes szerveknek az volt a véleménye, hogy Groza megbolondult,
és hogy vigyázni kell rá. Kacsó Sándor megjegyezte, hogy annak idején õt küldték le
vidékre, hogy ezt a zûrzavart lokalizálja, és hogy õ minden technikai nehézséget és
egyebeket kellett, hogy összehordjon, hogy a kedélyeket lecsillapítsa.

És mi most a helyzet? – kérdeztem. Vidéken a tömegek között nagyon sokat
fejlõdött és javult a helyzet. Úgy, ahogy erõsödünk pártvonalon, és ahogyan a nevelõ-
munka fokozódik, lassan lecsendesednek a soviniszta hullámok. Alig lehet õket
észrevenni, csak úgy, ahogy mondottam, még a leveleken keresztül. És még valami –
mondotta Juhász elvtárs –, a Népi Szövetség vezetõségi ülésein még most is megmu-
tatkoznak olyan meggondolatlanságok, hogy az ember csak bámul. A legutóbb
például a Népi Szövetség igen számottevõ egyik személyisége felvetette a filléres
vonatok indításának problémáját Budapestre és vissza. Olyan lárma és zûrzavar
keletkezett belõle, hogy borzasztó. Az embereknek nincs már türelmük. Mi történne
akkor – kérdeztem –, ha ezeket úgy vezetnénk le, hogy például lehetõséget adnánk,
többet az eddigieknél, a családi és rokoni kapcsolatok útján való érintkezésre a két nép
között? Én azt hiszem – mondotta Juhász elvtárs –, hogy ezt a legkomolyabb felsõ
fórumokon kellene valami nagyon finoman megmozgatni. Úgy látom, mondotta
Juhász elvtárs, hogy az érintkezés és a kapcsolatok kifejlõdésének merev korlátozásá-
val is rossz hatást érünk el. Mit tud a Népi Szövetség ezen a téren segíteni, kérdeztem.
Súgva mondotta – hát én arról nem is mernék beszélni sehol. Tõlem legutóbb rossz
néven vették, hogy nem tudok jól románul, tudják, hogy most oroszul tanulok, és azt
vágták a fejemhez, miért elõbb nem románul tanulok meg jól. 

A Népi Szövetség munkájával kapcsolatban még elmondotta Juhász elvtárs, hogy
egy kicsit korlátozott a mûködési területe. Túlzottan elõírják neki, hogy mit kell tenni,
és vigyáznak, hogy többet ne tegyen. Éjjel egy óráig voltunk együtt, és az a benyomá-
som, hogy ezen a vonalon egy kicsit lassú a fejlõdés. 

követ.

Kállai Gyula külügyminiszter elvtársnak, Budapest

[TRADUCERE]

Ambasada Republicii Populare Ungare Bucureºti Bucureºti, 19 februarie 1951
Légation de la République Populaire Hongroise Strict secret

Obiect: Discuþii cu Juhász ºi Kacsó, conducãtorii Uniunii Populare Maghiare

Pe data de 17 a lunii curente am participat împreunã cu soþia mea la o cinã la Lajos
Juhász, conducãtorul Uniunii Populare Maghiare, unde a fost prezent ºi celãlalt con-
ducãtor al Uniunii, Sándor Kacsó, cu soþia sa, precum ºi Ferenc Otroc, membru al
conducerii Uniunii Populare ºi soþia sa. Cina s-a desfãºurat într-o atmosferã deosebit
de plãcutã ºi amiabilã. Dupã cinã, discuþia s-a îndreptat spre activitatea Uniunii
Populare Maghiare, în legãturã cu care tovarãºul Juhász ne-a spus cã sunt foarte ocu-
paþi, propagarea agriculturii colectiviste le dã extrem de mult de lucru, iar mai nou ºi
urnirea consiliilor populare îi ocupã foarte mult. Din acest motiv, cãlãtoreºte enorm
prin þarã, ceea ce îi provoacã mari greutãþi în studii. 
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La întrebarea mea, ce mai este nou în þarã, mi-a rãspuns cã lucrurile încep sã se
îndrepte. Influenþa ºovinistã a reacþiunii se manifestã tot mai rar, deºi existã o proble-
mã care încurajeazã foarte mult reacþiunea. Aceasta priveºte restricþiile de cãlãtorie.
„Nu suntem destul de deºtepþi în aceastã privinþã, nu ºtim ce sã facem – a spus
tovarãºul Juhász. Forurile competente considerã cã nu a venit încã vremea pentru
ridicarea restricþiilor privind cãlãtoriile”. La suprafaþã este deja liniºte, ºovinismul
începe sã piardã teren, dar mai are semne foarte serioase. La întrebarea mea, mi-a
explicat cã aceste semne se aratã mai ales în corespondenþa care circulã din Ungaria
în România ºi din România în Ungaria. „Nici nu-þi închipui – spunea – ce este în aces-
te scrisori. Maghiarii care trãiesc aici scriu într-o manierã foarte incorectã celor din
Ungaria, iar cei de acolo la fel, ceea ce le dã serios de gândit celor competenþi.
Maghiarii de aici sunt îndeosebi agitaþi de ceea ce scriu corespondenþii de la voi
privind dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea traiului din þara voastrã. Asta se întâmplã de
exemplu ºi cu «Szabad Nép». Din cei 1 milion ºi jumãtate de maghiari, foarte mulþi
citesc ziarul «Szabad Nép». La forurile competente, chiar ºi tovarãºii români cu încli-
naþii ºoviniste se plâng de faptul cã «Szabad Nép» relateazã rezultatele atât de amã-
nunþit, deoarece reacþiunea se foloseºte de acestea ºi face o propagandã teribilã
împotriva democraþiei populare române ºi împotriva partidului. Ei afirmã cã
democraþia popularã ungarã este mult mai bunã, iar partidul ungar lucreazã ºi con-
duce mult mai bine”. 

Le-am pus întrebarea dacã ar fi mai corect ca „Szabad Nép” sã nu scrie despre
aceste rezultate? Sã le treacã sub tãcere? „Nu, nu ar fi corect – a spus -, dar ar trebui
ca din când în când «Szabad Nép» sã prezinte mai pe larg rezultatele democraþiei
noastre ºi de lucrul bun fãcut de partidul nostru, pentru ca maghiarimea de aici sã
vadã cã ºi aici avem acelaºi þel ºi cã ºi aici se munceºte bine”. I-am atras atenþia
tovarãºului Juhász asupra nenumãratelor articole din „Szabad Nép” ºi alte ziare din
Ungaria, care toate dovedesc cã ºi noi scriem mult, în mod reciproc, despre rezultatele
obþinute în România ºi mai ales în ultimele trei luni situaþia s-a îmbunãtãþit mult în
aceastã privinþã, dar aceasta se poate face numai pe bazã de reciprocitate. „Înþeleg, a
spus tovarãºul Juhász, într-adevãr aºa este, dar totuºi ar trebui încercat ca «Szabad
Nép» sã se ocupe mai pe larg ºi cu problemele noastre”. I-am amintit tovarãºului
Juhász cã la noi partidul ºi presa foloseºte în scop de propagandã rezultatele obþinute
în þãrile prietene ºi aceasta are o puternicã influenþã încurajatoare asupra maselor
noastre muncitoare. De ce nu încercaþi acelaºi lucru ºi aici – l-am întrebat.
„Interpretarea corectã din partea partidului este aceeaºi ºi la noi, dar, sincer sã fiu – a
spus tovarãºul Juhász –, la noi nu se percepe foarte corect aceastã problemã ºi pe ici-
colo întâlnim ºi invidia”. Mare pãcat, am spus, cã este aºa. Sper însã cã în mãsura în
care partidul se întãreºte, aceste fenomene vor dispãrea.

Soþia lui Sándor Kacsó era întoarsã spre soþia mea ºi tocmai vorbeau despre eveni-
mentele teatrale din Budapesta. Mi-am îndreptat ºi eu atenþia spre ele o clipã ºi am
auzit-o pe soþia lui Kacsó spunînd cã n-a vãzut niciodatã o piesã mai bunã decât Néma
levente [Cavalerul mut]. Tovarãºul Juhász mi-a ºoptit cã Sándor Kacsó nu este tovarãº.
Este un element burghez de stânga ºi nu demult aproape l-au exclus din Uniunea
Popularã Maghiarã. Sándor Kacsó a preluat cuvântul ºi a spus cã în anii 1945-46 ziarele
din Ungaria au scris mult despre manifestãrile ºoviniste ºi despre presupusele atroci-
tãþi din România. „Acelea au fost mult exagerate” – a spus. Tovarãºul Juhász a remar-
cat cã într-adevãr aºa este. Tovarãºul Juhász a adãugat cã deplasarea prin þarã în 1946
i-a dãunat foarte mult lui Groza care, fiind asaltat de maghiari, care îl întrebau când se
poate cãlãtori în Ungaria, a rãspuns necugetat, spunând sã nu-ºi facã griji în aceastã
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privinþã, fiindcã graniþele vor fi eliminate în curând, vom face socialismul ºi atunci nu
vom avea nevoie de graniþe. Organizaþiile competente au fost de pãrere cã Groza a
înnebunit ºi cã trebuie sã aibã grijã de el. Sándor Kacsó a remarcat cã atunci el a fost
trimis la þarã sã localizeze aceastã harababurã ºi el a trebuit sã îndruge verzi ºi uscate
despre probleme de ordin tehnic ºi altele, ca sã calmeze spiritele încinse.

ªi care este situaþia în prezent? – am întrebat. „La þarã, între mase, situaþia s-a dez-
voltat ºi s-a îmbunãtãþit foarte mult. Începem sã ne întãrim pe linie de partid ºi în
mãsura în care activitatea de educaþie se intensificã, valurile de ºovinism se domolesc”.
Abia mai pot fi sesizate, numai prin intermediul scrisorilor, cum am mai amintit. „ªi
încã ceva – a spus tovarãºul Juhász -, la ºedinþele conducerii Uniunii Populare se mani-
festã încã unele imprudenþe de te miri. Nu demult, de exemplu, o personalitate mar-
cantã a Uniunii Populare a ridicat problema introducerii unor trenuri cu preþ redus
spre Budapesta ºi retur. S-a iscat o zarvã ºi o harababurã de nedescris. Oamenii nu mai
au rãbdare”. Ce s-ar întâmpla – am întrebat – dacã acestea ar fi domolite, de exemplu,
prin acordarea unor posibilitãþi în plus faþã de cele existente, pentru a facilita con-
tactele prin relaþiile de familie ºi de rudenie între cele douã popoare. „Eu cred – a spus
tovarãºul Juhász – cã în acest scop ar trebui dat un imbold fin la cele mai înalte foruri.
Am impresia, a adãugat el, cã ºi prin restricþionarea rigidã a dezvoltãrii contactelor ºi
relaþiilor obþinem un rezultat prost”. Ce poate întreprinde în acest domeniu Uniunea
Popularã? – am întrebat. Mi-a rãspuns în ºoaptã: „Eu nu m-aº încumeta sã vorbesc
despre aceasta nicãieri. Nu demult mi-au luat în nume de rãu cã nu vorbesc bine
româneºte, ei ºtiu cã acum învãþ limba rusã ºi m-au mustrat, de ce nu învãþ prima datã
sã vorbesc bine româneºte”. 

În legãturã cu activitatea Uniunii Populare, tovarãºul Juhász mi-a mai spus cã
sfera ei de acþiune este puþin limitatã. I se stabileºte prea strict ce trebuie sã facã ºi au
grijã ca nu cumva sã facã mai mult. Am fost împreunã pânã la ora 1 noaptea ºi am
impresia cã pe aceastã linie dezvoltarea este puþin cam lentã.

Ambasador [indescifrabil]

Tovarãºului ministru de externe Kállai Gyula. Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-I, f.577-578)

195
Proces-verbal

Dresat la 20 februarie 1951, în sala de ºedinþe a Sfatului Popular al oraºului de
subordonare republicanã Cluj, în legãturã cu problemele de colaborare ale
operelor din Cluj.

Sunt prezenþi, din partea Secþiei Culturale a Sfatului Popular, tov. Ignatiuc
ºi Hunyadi.

Din partea Operei Române de Stat: Bugeanu Constantin, director; Olariu Caius,
director adjunct; Bere N., ºef contabil; dr. Balea Ilie, secretar artistic; Corcea Ioan,
secretar al Org. de Bazã; Znamirovschi Gheorghe, membru în Biroul Org. de Bazã;
Curea Ion, idem; Dinculesc Ion, preºedintele Comitetului de interior; Bacitan Ion,
secretar Comit. int.; Chiºu Leontin din Biroul Org. U.T.M.
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Din partea Operei Maghiare de Stat: Kallós József, director; Szabadkai Jenõ, direc-
tor adjunct; Borbély János, ºef contabil; Deák Tamás, secretar artistic; Bicsak Jenõ,
secr. Org. de Bazã; Puni Julia, membrã în Biroul Org. de Bazã; Demeter Zoltán, idem;
Porzsolt János, preºedintele Comitetului de interior; Bende László, secr. Comit. int.

Tov. Hunyadi deschide ºedinþa. Aratã cã la ordinea de zi figureazã noile forme
de colaborare ale Operei Române de Stat ºi ale Operei Maghiare de Stat. Cu toate
cã a existat ºi în trecut în oarecare mãsurã o colaborare între cele douã Opere,
aceastã colaborare a fost doar parþialã ºi s-a extins în legãturile sporadice între
directori ºi secretari artistici; nu s-a ajuns însã niciodatã la antrenarea maselor în
munca de colaborare. Aratã importanþa ajutorului reciproc, care va sluji într-o
importantã mãsurã în ambele opere la ridicarea nivelului artistic, dându-se toto-
datã ocazie pentru manifestãri politice de o imponderabilã importanþã.
Colaborarea trebuie sã demonstreze acel principiu politic, cãruia cele douã opere
datoreazã existenþa lor. Iniþiatorii noii faze de colaborare sunt directorii celor douã
opere, care vor prezenta azi propuneri foarte sãnãtoase. Tov. Hunyadi crede cã este
foarte sãnãtos ca aceste propuneri sã nu fie discutate între patru ochi, adicã între
cei doi directori, ci cu antrenarea conducãtorilor administrativi, ai organizaþiilor
de bazã ºi a comitetelor de interior. Cei prezenþi vor fi responsabili ca principiile
stabilite aici sã fie realizate în activitatea celor douã opere.

Tov. Bugeanu[1] constata cã ºedinþa nu are scopul de a deveni o ºedinþã solem-
nã, ci are menirea de a continua ºi de a aprofunda, cu participarea celor prezenþi,
o muncã foarte importantã. E inutil, dupã pãrerea d-lui, de a repeta avantajele con-
crete izvorâte din colaborarea celor douã instituþii. Trebuie sã contãm însã cu acele
rãmãºiþe burgheze, care trebuiesc combãtute cu ajutorul celor prezenþi ºi prin
mobilizarea maselor atât pe teren principial, cât ºi pe cel practic.

Doresc sã vorbesc despre colaborarea necesitatã de cãtre pregãtirea baletului
Macul Roºu. Baletul are o importanþã politicã foarte mare, deoarece aratã în formã
artisticã marea revoluþie chinezã, care fusese unul dintre evenimentele cele mai
importante ale epocii noastre. Prezentarea baletului a fost propusã de cãtre
Comitetul de Artã ºi în posesiunea experienþelor din Capitalã putem spera cã pro-
ducþia din Cluj va atinge în bunã mãsurã calitãþile spectacolului din Capitalã ºi nu
este exclus ca în unele din calitãþile sale îl va ºi întrece. Personalul celor douã
instituþii trebuie sã înþeleagã importanþa politicã a colaborãrii. Organizaþiile de
partid, precum ºi organele de conducere administrativã, prin organizarea acestei
colaborãri, vor putea da un important ajutor în interesul realizãrii acestui scop. 

Cu data aceasta, nu este vorba despre colaborarea manifestatã cu ocazia
pregãtirii ºi prezentãrii spectacolului Fântâna din Bacheisarai, deoarece Opera
Românã de Stat nu va da numai un ajutor parþial la pregãtirea spectacolului, ci va
contribui într-o mare mãsurã la realizarea lui, având în vedere cã baletul va fi
prezentat pe scenele celor douã opere.

Opera Maghiarã de Stat are nevoie de o îmbogãþire rapidã a repertoriului ºi
acest lucru motiveazã faptul cã proporþia prezentãrii spectacolelor va fi de 3/1,
adicã pe scena Operei Maghiare de Stat vor fi prezentate câte trei spectacole faþã
de acel un spectacol, care va fi prezentat pe scena Operei Române de Stat. Premie-
ra va fi prezentatã pe scena Operei Maghiare de Stat, al doilea spectacol însã va fi
prezentat pe scena Operei Române de Stat. Opera Românã de Stat va suporta chel-
tuielile necesare pentru realizarea spectacolului în aceeaºi mãsurã, adicã în
mãsurã de 25%.
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Specialiºtii sovietici, care au vizitat Capitala, au promis cã vor examina
proiectele noastre ºi Comitetul pentru Artã ne-a asigurat, din partea lui, de a ne
veni în ajutor. Aceastã colaborare însã nu se va manifesta numai în legãturã cu
pregãtirea baletului Macul roºu, ci ºi pe alt teren ºi în viitor. Opera Românã de Stat,
cu stocul de decoruri ºi costume de care dispune, poate da un preþios ajutor Operei
Maghiare de Stat. Pe lângã aceasta, membrii colectivului artistic din cele douã
opere vor putea participa în mod activ în repertoriul celeilalte opere. Tov. Bugeanu
accentueazã importanþa acelui ajutor care trebuie prestat de cãtre organizaþia de
bazã ºi comitetul de interior în interesul colaborãrii dorite, care se naºte în spiri-
tul învãþãmintelor Partidului Muncitoresc Român.

Tov. Kallós constata cã, dupã cum a spus ºi tov. Bugeanu, au fost þinute impor-
tante întrevederi, cu participarea tov. M.T. Vlad, vicepreºedintele Comitetului pen-
tru Artã, cu ocazia cãrora s-a constatat cã colaborarea dintre cele douã opere din
Cluj va trebui sã fie reorganizatã. La o ºedinþã de colaborare au fost stabilite bazele
principiale ale acestei colaborãri, iar apoi acele condiþii practice care vor fi reali-
zabile în vederea pregãtirii spectacolului baletului sovietic Macul roºu ºi în vede-
rea îmbogãþirii repertoriului Operei Maghiare. Corul Operei Maghiare de Stat a ºi
fost antrenat în spiritul colaborãrii în activitatea Operei Române de Stat. Corul a
început cu multã dragoste ºi însufleþire studierea materialului de cor al operei
Boris Godunov ºi poate declara – spune tov. Kallós – cã corul Operei Maghiare de
Stat a ºi terminat aceastã muncã ºi îºi va da concursul la proximul spectacol de
Boris Godunov pe scena Operei Române de Stat.

Tov. Bugeanu a cerut, pentru reluarea operei Eugen Oneghin, un solist cântãreþ
de la Opera Maghiarã de Stat. Dãm la dispoziþia Operei Române de Stat cu cea mai
mare bucurie solistul cerut, având în vedere cã, pe lângã importanþa practicã a aju-
torului, faptul va avea ºi o foarte mare importanþã politicã, în special în acel oraº
în care, pe vremea regimurilor trecute, naþionalitãþile conlocuitoare au fost
dinadins împinse în provocaþiuni reciproce. Este datoria noastrã ca sã dãm, sã
creãm ocazii pentru manifestãri politice ºi artistice de acest fel, cum va fi con-
tribuirea reciprocã a artiºtilor din cele douã opere în spiritul prieteniei naþionali-
tãþilor conlocuitoare. În viitor, personalul celor douã opere va trebui sã munceascã
în producþiile comune conºtient de interesul comun.

În aceastã ordine de idei întâlnim ºi o altã problemã. Viitorul ºi dezvoltarea
Operei Maghiare de Stat ºtim cã suferã din cauza lipsei unui repertoriu care ar
putea crea cu succes legãturile cu marile mase muncitoare. Pe lângã repertoriul cu
caracter specific al Operei Maghiare de Stat, este necesar ca sã îmbogãþim acest
repertoriu ºi cu opere clasice, pentru aceasta este de dorit ca dintre operele clasice
prezentate pe scena Operei Române de Stat sã fie unele prezentate ºi pe scena
Operei Maghiare. Cu aceasta nu numai cã posibilitãþile de dezvoltare ale Operei
Maghiare de Stat vor creºte într-o bunã mãsurã, dar se vor crea posibilitãþi pentru
perfecþionarea ºi lãrgirea colaborãrii reciproce, se vor crea ocazii pentru con-
tribuirea artiºtilor pe scena operelor surori. Ne-am înþeles ca în stagiunea urmã-
toare (1951-52), Opera Maghiarã de Stat va programa Doamna Butterfly ºi Traviata.

Aceastã nouã fazã de colaborare se deosebeºte însã cu totul de cea cunoscutã
din timpul prezentãrii operei Mireasa vândutã pe scena Operei Române, sau a
operei Carmen pe scena Operei Maghiare. În aceste cazuri, s-au constatat greºeli
din partea ambelor opere ºi nu s-a lucrat în spiritul economiei atunci când au fost
pregãtite decorurile ºi costumele ºi alte obiecte de mare valoare în ambele opere.
Pentru aceasta, trebuie sã dãm o nouã bazã colaborãrii noastre, folosindu-ne de
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experienþele trecutului. Decorurile ºi costumele Doamnei Butterfly vor fi împru-
mutate Operei Maghiare de Stat de cãtre Opera Românã de Stat, tot astfel ºi în
cazul operei Traviata, care dispune de exterioritãþi de înaltã calitate în spectacolul
Operei Române de Stat.

Opera Maghiarã de Stat va rãspunde acestui ajutor cu acea însufleþire în munca
sa, care este necesarã pentru îndeplinirea marilor noastre sarcini politice ºi artis -
tice. Este indispensabil ca sã luãm o atitudine fermã în aceste probleme ºi dacã
vom reuºi ca sã stabilim de comun acord cele principiale, va trebui sã procedãm
îndatã la organizarea colaborãrii. Este necesar ca fiecare dintre noi sã fie un pro-
pagandist activ al planului de colaborare. Aceastã cale trebuie sã fie calea noastrã,
aceste puncte de vederi vor da aspectul colaborãrii noastre. Aceasta este totodatã
lupta cea mai reuºitã contra manifestãrilor reacþiunii maghiare ºi române. Trebuie
sã popularizãm în sânul personalului din ambele opere aceste principii. 

Din partea personalului Operei Maghiare de Stat s-au auzit încã unele gla-
suri, în sensul cã nu e bine ca Macul roºu sã fie prezentat ºi pe scena Operei
Române. Aceste elemente de un nivel politic nesatisfãcãtor, trebuie sã înþeleagã
prin munca noastrã de lãmurire necesitatea colaborãrii. Aspecte asemãnãtoare se
pot constata ºi la Opera Românã de Stat, dacã analizãm aprofundat diferitele
manifestãri ale personalului. Într-o bunã mãsurã se datoreazã acestea faptului cã
legãturile noastre de pânã acum au fost legãturi formale, care în lipsa unei anali-
ze politice li-a pierdut vigoarea. Datoria noastrã este ca în viitor sã organizãm cât
mai multe spectacole comune, ca sã creãm legãturi sãnãtoase între personalul
celor douã opere.

Tov. Hunyadi: Am aºteptat de mult – spune – o manifestare de acest fel. E ade-
vãrat cã prin folosirea comunã a decorurilor ºi costumelor se vor putea realiza
importante economisiri. E fapt cã s-a gândit la mai multe feluri de forme de colabo-
rare, între acestea la mutarea într-un imobil comun, la unificarea unor comparti-
mente etc. Prima formã realã de colaborare va fi însã aceasta. 

Tov. Olariu: Administraþia Operei Române de Stat îºi ia angajamentul cã va
crea condiþiile necesare colaborãrii, cu ambiþie ºi în modul dorit.

Tov. Szabadkai îºi ia angajamentul cã administraþia Operei Maghiare de Stat o
sã rãzbeascã faþã de toate greutãþile care vor surveni în calea colaborãrii ºi sta-
bileºte cã decorurile sau costumele pregãtite într-una din cele douã opere vor figu-
ra ºi pe mai departe în inventarul acelei opere. În aceeaºi mãsurã cum vor fi
prezentate spectacolele pe scena uneia sau altei opere, vor contribui aceste insti-
tuþii la suportarea cheltuielilor, repetând principiul cã toate materialele furnizate
în una dintre instituþii vor rãmâne ºi pe mai departe în proprietatea sa.

Chiºu propune ca, luându-se în considerare posibilitãþile de deteriorare a
decorurilor cu ocazia transportului, sã se monteze decoruri separate pentru
ambele opere.

Deák aratã cã colaborarea secretariatelor artistice va trebui efectuatã pe douã
tãrâmuri: pe cel tehnic ºi pe cel artistic. A existat ºi pânã acum o colaborare într-o
oarecare mãsurã, în mare parte însã numai pe terenuri tehnice. ªi pe aceastã linie,
cu ocazia pregãtirii baletului Macul roºu, va trebui sã prestãm un ajutor cu mult
mai mare din parte ambelor opere. Pe linie artisticã, minima contribuþie de pânã
acum va trebui sã fie lãrgitã, trebuie sã organizãm antrenarea activã a personalu-
lui nostru artistic în munca de criticã ºi apreciere a producþiilor din cele douã
opere. Secretariatul artistic al Operei Maghiare de Stat se va strãdui ca aceastã
colaborare sã se realizeze în deplinã mãsurã.
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Balea: Problemele tehnice, care vor trebui sã fie organizate, însoþesc necesi-
tatea întãririi colaborãrii artistice, cu specialã vedere în faptul cã cu pregãtirea
spectacolului Macul roºu Opera Românã de Stat nu va contribui în calitate de
oaspete, ci îºi asumã o bunã parte în pregãtirea spectacolelor. ªi în problemele
tehnice vor surveni însã greutãþi, ca stabilirea repetiþiilor etc. De aceea, colabo-
rarea va trebui bine organizatã, pentru a-i asigura reuºita.

Porzsolt se declarã de a fi mulþumit cã cele douã opere au ajuns în faza nouã
de colaborare ºi aminteºte, ca un exemplu viu, schimbul de experienþe din uzine.
Colaborarea minimã de acum va trebui sã fie dezvoltatã ºi lãrgitã pe linie sindicalã;
el, din partea sa, se angajeazã pentru stabilirea legãturii cu Comitetul de interior al
Operei Române de Stat ºi pentru organizarea comunã a formelor de colaborare.

Bacitan: Salutã propunerile ºi-ºi ia angajamentul cã va organiza munca de
lãmurire necesarã. Pune douã probleme: 1) va fi retribuitã figurarea artiºtilor
oaspeþi în spectacolele operei surori; 2) vor fi menþinute în repertoriul Operei
Române de Stat operele clasice programate în Opera Maghiarã de Stat?

Bende: Salutã propunerile, aratã cã este într-o bunã mãsurã ºi greºeala
Comitetului de interior ºi a Organizaþiei de Bazã cã colaborarea de pânã acum nu
a fost organizatã cum trebuia sã fie. Aratã cã e necesar ca spectacolele celor douã
opere sã fie vizate în mod reciproc de cãtre personalul operelor ºi solicitã de cãtre
Opera Românã de Stat ca aceia, dupã cum Opera Maghiarã a ajuns sã organizeze
vizitarea spectacolelor sale de cãtre membrii Operei Române de Stat, sã dea posi-
bilitatea personalului Operei Maghiare pentru vizarea spectacolelor.

Puni: Îºi ia angajamentul în numele Organizaþiei de Bazã a Operei Maghiare de
Stat [sã facã] popularizarea colaborãrii, care va fi o muncã importantã, care însã,
în mod probabil, nu se va întâlni cu rezistenþã, ci din contrã, cu cea mai mare însu-
fleþire în sânul oamenilor muncii din Opera Maghiarã de Stat. Precizeazã cã con-
tribuþia artiºtilor pe scenele operei surori însemneazã ºi o nouã fazã de dezvoltare
în ridicarea lor profesionalã. 

Porzsolt: Cere ca spectacolele baletului Macul roºu sã fie aranjate cu direcþia
muzicalã a unui singur dirijor. 

Znamirovschi aratã cã afiºele spectacolelor baletului Macul roºu vor trebui sã
oglindeascã pe deplin aceastã colaborare.

Bende constatã cã elementele reacþionare împroºcã dinadins cu zvonuri activi-
tatea Operei Maghiare chiar ºi între membrii instituþiei, presupunând transfor-
marea acesteia într-un teatru de operetã, promiþând lichidarea ei completã etc. E
datoria celor prezenþi de a organiza lupta eficace contra elementelor reacþionare ºi
combaterea zvonurilor.

Bugeanu: Va trebui organizat un colectiv în interesul problemelor comune, care
va trebui sã discute din când în când acestea. Rãspunzând, tov. Porzsolt constata
cã spectacolele baletului Macul roºu vor fi dirijate de cãtre un singur dirijor, iar
rãspunzând, tov. Znamirovschi – e vorba de ideea afiºului comun – constatã cã
Opera Românã va trimite ca oaspete mai mulþi soliºti la Opera Maghiarã de Stat,
ca tov. Bossica, tov. Bãdescu, tov. Lia Hubic ºi alþii. A fost o greºealã cã nu s-au
asigurat pânã acum locuri suficiente membrilor Operei Maghiare la spectacolele
Operei Române ºi direcþiunea se va îngriji ca sã se facã reparaþiuni în acest sens.
Rãspunzând la cele spuse, constatã cã acele opere clasice care vor fi trecute ºi în
repertoriul Operei Maghiare de Stat vor figura pe mai departe în repertoriul Operei
Române, mai rar însã, anual de trei ori. Ne referim, spune tov. Bugeanu, atât la
opera Carmen, cât ºi la spectacolele operelor Traviata ºi Doamna Butterfly. 
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Kallós, rãspunzând tov. Bacitan, constatã cã membrii ambelor opere, cu ocazia
participãrii lor la spectacolele operelor surori, vor fi remuneraþi. În legãturã cu
pregãtirea spectacolelor Macului roºu, problema rãmâne ca sã fie rezolvatã de
comun acord. 

Hunyadi constatã cã cei prezenþi au manifestat o atitudine justã ºi principialã
în legãturã cu toate problemele dezbãtute ºi crede cã colaborarea va putea fi efec-
tuatã cu deplin succes. 

Cluj, la 20 februarie 1951
[urmeazã semnãturile celor prezenþi]

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 198/1951, f.103-107)

[1] Constantin Bugeanu (1916-1998), compozitor, muzicolog ºi dirijor, director al Operei
Române din Cluj între 1948 ºi 1952.

196
Proces-verbal nr. 5 
al ºedinþei Secretariatului C.C. din 19 aprilie 1951

Au participat tovarãºii: Gh. Gheorghiu-Dej, A. Pauker, T. Georgescu, L.
Rãdãceanu[1], I. Chiºinevschi ºi Al. Moghioroº. A fost invitat la ºedinþã tovarãºul
M. Constantinescu. A prezidat tovarãºul Gh. Gheorghiu-Dej.

Propunerea Biroului Executiv al U.P.M. de transformare a U.P.M. în Comitet
Democrat Maghiar. Spune tovarãºul Miron Constantinescu.

S-a hotãrât:
1. A se considera cã nu este încã indicatã transformarea U.P.M. în Comitet

Democrat.
2. A se recomanda Comitetului Central al U.P.M.:

a) Intensificarea muncii de atragere a populaþiei maghiare la rezolvarea
problemelor cu caracter obºtesc, pe linia Sfaturilor Populare;
b) Întãrirea muncii politice culturale, folosind tradiþiile progresiste de luptã
ale poporului maghiar, scoþând în evidenþã momentele de luptã comunã ale
popoarelor român ºi maghiar împotriva asupririi naþionale ºi sociale ºi
îndreptând ascuþiºul manifestãrilor împotriva duºmanului comun;
c) Colaborarea cu Frontul Plugarilor în mobilizarea populaþiei pentru
rezolvarea problemelor cu caracter obºtesc, însãmânþãri, organizând ºedinþe
comune, serbãri în comun etc;
d) Reducerea la minimum a activului salarial, folosind activitatea voluntarã
a membrilor organizaþiilor sale;
e) Introducerea unor elemente noi în C.C. al U.P.M. 

3. A se întãri de cãtre organizaþiile de partid din regiunile cu populaþie
maghiarã conducerea politicã a organizaþiilor U.P.M. cu membri de partid.

4. A se întocmi de cãtre U.T.M. un program social de activitate în rândul tineri-
lor maghiari, pentru a-i scoate de sub influenþa clerului ºi a elementelor
reacþionare.
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5. A se da sarcinã tovarãºului M. Constantinescu:
a) De a redacta, pe baza directivelor trasate în ºedinþã, un proiect de hotãrâre
cu sarcini pentru organizaþiile de partid, U.P.M., U.T.M, ºi a-l prezenta secre-
tariatului C.C. pânã miercuri 25 aprilie a.c.
b) De a pregãti o analizã aprofundatã a tuturor aspectelor problemei naþiona-
litãþilor conlocuitoare, în primul rând a populaþiei maghiare, ºi a o prezenta
Secretariatului C.C. pânã la 20 mai a.c.

*

ªedinþa Secretariatului C.C. din 19 aprilie 1951

Au fost prezentaþi tovarãºii: Gheorghiu-Dej, A. Pauker, T. Georgescu, L.
Rãdãceanu, I. Chiºinevschi ºi Al. Moghioroº. A fost invitat la ºedinþã tovarãºul
Miron Constantinescu.

Tov. Gheorghiu: Se propune urmãtoarea ordine de zi:
1. Transformarea U.P.M. în Comitet Democrat Maghiar.
2. Reducerea activului salariat al organizaþiilor de masã.
3. Autodizolvarea Federaþiei Generale a Meseriaºilor ºi a U.S.I.C.-ului.
4. Aprobarea Planului de activitate a C.C. pe lunile aprilie-iunie 1951.
5. Aprobarea proporþiei delegaþilor la conferinþele regionale de partid.
6. Diverse.
Tov. Miron: Cu ocazia alegerilor au fost aleºi 10.353 deputaþi de naþionalitate

maghiarã, din care 8092 la Sfaturile Populare din comune ºi 2341 la oraºe, raioane
ºi regiuni. În urma acestor alegeri ºi prezenþei deputaþilor maghiari în aproape toate
Sfaturile Populare din þarã, au avut loc douã ºedinþe cu tovii de la U.P.M., în care
am examinat noua situaþie de dupã alegeri ºi am pus problema transformãrii U.P.M
în Comitet Democrat Maghiar. Ei au analizat în ºedinþa Biroului Executiv din 12
martie aceastã problemã, fiind prezenþi toþi membrii Biroului Executiv. Ca con-
cluzie asupra discuþiilor, ei au fãcut acest proces-verbal (citeºte procesul-verbal).

Ei au întocmit un plan cã ar putea pânã la sfârºitul lui iulie sã facã prelucrarea
aceasta – dupã ce va fi prelucrat ºi de partid – ºi aplicarea în practicã. Aceastã nouã
formã duce la desfiinþarea organizaþiilor de bazã din comune, ar rãmâne numai la
câteva raioane. Ei spun sã rãmânã la 18 raioane, însã noi considerãm cã ar putea
fi mai puþine. Apoi comitete regionale, ei spun 11, noi credem cã ar ajunge 7 ºi un
comitet central la Bucureºti. Noi considerãm cã în Bacãu nu e necesar, pentru cã
ceangãii nu sunt propriu-zis maghiari. De asemenea, la Sibiu populaþia maghiarã
e mai puþin numeroasã, Hunedoara, Rodna.

Tov. Ana: Ce treabã sã facã comitetele?
Tov. Miron: Ne-am gândit dacã ar fi potrivit sã mergem la completa desfiinþare,

sã nu se mai creeze nimic în loc, însã pãrerea mea a fost cã n-ar fi potrivit sã facem
aceasta în momentul de faþã nici din punct de vedere intern, nici internaþional. În
prima perioadã ar fi sarcina lor de a lega de Sfaturile Populare fostul activ al U.P.M
ºi a-l activiza. ªi apoi va avea ºi un rol cu ajutarea muncii culturale a populaþiei
maghiare, în legãturã cu publicaþiile, ziare, întãrirea muncii culturale progresiste.

Tov. Moghioroº: Întãrirea muncii comisiilor culturale ale Sfaturilor, ºcolile ele-
mentare. Cântecele, tradiþiile progresiste bune ale populaþiei nu sunt popularizate,
întãrirea lor este neglijatã. 

Tov. Miron: Comitetul de Artã se ocupã de problemele culturale. 
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Tov. Ana: Sã se ocupe ºi Ministerul Naþionalitãþilor.
Tov. Moghioroº: Lor le este fricã sã ridice aceastã chestiune.
Tov. Miron: Totalul activului politic al U.P.M. este de 438 tovi, iar tehnico-

administrativ 197, total 635 salariaþi. Acum se propun 130 activiºti politici, 93
tehnico-administrativ, total 223. Avem douã regiuni cu majoritate absolutã ma-
ghiari: Stalin ºi Mureº. În alte pãrþi sunt comune, raioane compacte (citeºte pro-
centajul populaþiei maghiare din raioane).

Tov Ana: Asta este pãrerea tovilor de aici, dar oamenii de jos ce spun?
Tov. Miron: N-au mers jos pentru cã n-au avut nici directivã, ºi ar fi dat loc la

zvonuri, agitaþii.
Tov. Ana: Iniþiativa n-a venit de jos?
Tov. Miron: Nu. Propunerea concretã a venit dupã ce a venit de la noi sugestia.

M-am interesat dacã în Birou au fost deosebiri de vederi. Într-o singurã chestiune
au fost: în legãturã cu Frontul Plugarilor. 5 din cei 6 membri ai Biroului Executiv
au pus chestiunea ca U.P.M. sã se desfiinþeze atunci când se va desfiinþa ºi Frontul
Plugarilor. Singur Otrok, un tov. tânãr, a spus cã aceastã chestiune n-are nici o legã-
turã cu Frontul Plugarilor ºi cã nu semneazã procesul-verbal dacã se pune
chestiunea cu Frontul Plugarilor. Trebuie sã spun cã Otrok a procedat aºa din pro-
prie iniþiativã, nimeni nu i-a spus nimic. Apoi ei au refãcut procesul-verbal fãrã
Frontul Plugarilor.

Tov. Moghioroº: Noi am trimis o echipã de tov. la [regiunea] Stalin, care a lucrat
14 zile acolo. Unul din motivele trimiterii lor a fost ºi de a vedea care este poziþia
organizaþiilor de partid în problema naþionalã, care este atmosfera politicã, dacã
problema naþionalã constituie o preocupare. Aceasta a fost determinatã de mani-
festãri cu caracter ºovin ºi de o parte ºi de alta. Ei au constatat cã din cauzã cã n-a
constituit o preocupare, organizaþiile de partid considerã cã s-a rezolvat problema,
au fost alegeri la Sfaturi, este egalitate ºi la noi nu mai existã problemã naþionalã.
Realitatea a dovedit cã existã foarte serios ºi duºmanul foloseºte greºelile ºi lipsurile
noastre ºi pe acest tãrâm. Pe linia maghiarã s-au constatat într-o serie de organiza-
þii de bazã unde s-au ridicat unele chestiuni cu caracter autonomist. Nu s-a cristali-
zat chestiunea, dar era clar cã tindea cãtre aceasta. 

Tov. Miron: În timpul raionãrii au vrut sã fie o singurã regiune mare, care sã
cuprindã populaþia maghiarã.

Tov. Moghioroº: Tineretul este în mare mãsurã sub influenþa bisericii. Aceasta
organizeazã cercuri, coruri bisericeºti, ºah. La baluri se cântã cântece horthyste.

Eu cred cã analizând în acelaºi timp ºi activitatea Sfaturilor Populare, cred cã
trebuie sã spunem cã suntem încã departe de ceea ce dorim sã fie. Nici n-am reuºit
sã antrenãm deputaþii la munca Sfaturilor Populare, cu atât mai puþin activul
U.P.M. Eu cred cã nu este momentul potrivit pentru transformare. Cred însã cã
poate ºi trebuie fãcut.

Actuala conducere nu este aleasã, ci numitã în majoritate. Are un numãr destul
de mare de salariaþi care nu fac nimic. Cred cã putem reduce la minimum, fãrã sã
facem Conferinþã, ci adunãri generale, desemnaþi tovi, alegeri ºi sarcini. Pe de o parte
atragerea comitetelor Sfaturilor Populare ºi sarcini concrete de la centru, raioane ºi
comune, de încadrare în muncã a acestor oameni ºi, când am asigurat încadrarea lor,
atunci putem considera cã U.P.M. ºi-a trãit traiul ºi îl putem transforma.

Aºa cum lucreazã U.P.M. este o piedicã, pentru cã acum este organizaþie pe
bazã naþionalã. Acolo se întreþine dacã nu ºovinism, dar o politicã de culoare de
democraþie burghezã, pentru cã sunt elemente strãine de noi ºi cautã sã împingã
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U.P.M. pe linie naþionalistã. De aceea trebuie sã ne gândim la încadrarea activului
sãtesc, care în mod firesc trage dupã sine pe ceilalþi.

Tov. Ana: Eu sunt de acord cu tov. Moghioroº. Aº fi vrut sã adaug cã noi nu sun-
tem pentru menþinerea unei organizaþiuni care nu-ºi mai are rostul ºi o serie de
organizaþii pe care le avem azi – fãrã îndoialã – pot sã-ºi gãseascã loc în munca pe
care trebuie s-o facã Sfaturile. Între acestea ar fi ºi U.P.M. Sunt de acord cu tov.
Moghioroº cã în nici un caz azi Sfaturile Populare nu corespund þelului ºi asta tre-
buie s-o discutãm, sã vedem ce facem în privinþa aceasta.

Eu sunt ºi pentru încã un motiv împotriva înfiinþãrii noului comitet. Cred cã
U.P.M.-ului nu i-a sosit timpul sã nu mai existe. Sunt împotriva trecerii de la U.P.M.
la Comitet Democrat Maghiar, pentru cã chiar dacã nu-ºi justificã existenþa sutã la
sutã, totuºi U.P.M. creat altãdatã este o organizaþie a cetãþenilor unguri la noi. Altceva
este comitetul. Acesta nu mai este o organizaþie cetãþeneascã, este un fel de reprezen-
tanþã a ungurilor, nu pe lângã, ci asupra lor, care se ocupã cu chestiuni de care tre-
buie sã se ocupe guvernul, ca în ºcoli sã se predea nu ºablon, chestiunea cântecelor,
a artei, pe care acest comitet l-ar înlocui ºi ar fi ºi un fel de guvern mic unguresc.

Cred cã n-am obþine nimic pozitiv deocamdatã prin formarea acestui comitet,
decât cã s-ar putea naºte tocmai la elementele acestea chiabureºti ºi negustoreºti,
mijlocaºi înstãriþi, o nemulþumire pe care foarte bine ar folosi-o duºmanii, iar noi
cred cã foarte puþin am obþine în schimbare. Dacã noi nu organizãm cum trebuie
munca la Sfaturi, munca politicã ºi culturalã, apoi nu vom împiedica pe popã sã
strângã tineretul ºi femeile, ci le dãm chiar apã la moarã. Noi încã n-am ºtiut sã-i
atragem în muncã. Prin comitete nu vom obþine acest lucru.

Pãrerea mea este sã lãsãm U.P.M. cu un personal plãtit cât mai mic. Cu cât va fi
mai mare aparatul, chiar când vom vrea sã schimbãm va fi mai greu. Trebuie aleºi
oamenii ºi puse sarcinile pentru ca sã lucreze cum trebuie. Sã împingã oamenii la
muncã la Sfat, comisii culturale etc. Eu cred sã nu micºorãm decât în acest sens, sã
facem alegeri, sã micºorãm salariaþii ºi sã lucreze în direcþia Sfaturilor.

Tov. Miron: U.P.M. are organizaþii în fiecare comunã ºi în fiecare sat. Dacã tov.
Ana considerã cã aceste organizaþii trebuie sã-ºi continue activitatea ca organiza-
þii, sau trebuie sã rãmânã formal ºi activitatea sã se desfãºoare în Sfaturi?

Tov. Ana: Sã fie voluntar, dar sã nu fie salariaþi. Sã fie atraºi la Sfaturi, U.T.M.
Tov. Teohari: Eu sunt de acord cu propunerea tov. Moghioroº ºi a tov. Ana. Eu

cred cã ar fi foarte bine ca Secretariatul sã fie în posesia unui raport care sã
cuprindã problemele care sunt foarte importante, legate de activitatea U.P.M. ºi
mai cu seamã activitatea partidului în aceste regiuni. Existã în anumite perioade
manifestãri diferite care pot lua caracter de masã. Eu cred cã ar fi bine ca tov.
Miron sã primeascã sarcina sã dea rãspuns negativ la propunerea fãcutã de cãtre
Bir. Executiv al U.P.M.

Tov. Miron: Eu nu le-am fãcut sugestia fãrã sã mã consult cu tovarãºii din con-
ducerea partidului. Eu am discutat cu tov. Luca, el a fost de acord.

Tov. Teohari: În al doilea rând: sã nu facem alegeri. În al treilea rând: sã nu
punem în faþa conducerii cã va trebui sã munceascã la atragerea activului la
Sfaturi, fãrã perspectivã. ªi sarcini pentru organizaþiile de partid, care ele conduc
ºi îndrumeazã Sfaturile, ca Sfaturile sã ducã munca în aceste regiuni în aºa fel ca
populaþia maghiarã sã ia parte la munca comisiilor cetãþeneºti, care sã cuprindã
masele largi ºi de asemenea sarcini pentru U.T.M.

Tov. Chiºinevschi: Mi se pare cã chiar dacã propunerea asupra transformãrii în
comitet ar fi justã, totuºi nu este suficient studiatã. Cred cã trebuie studiatã în
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ansamblu munca în masele populaþiei maghiare, dar ºi în rândul tuturor naþionali-
tãþilor conlocuitoare, care au anumite formaþiuni politico-culturale. Noi la cele-
lalte naþionalitãþi avem comitete, n-avem însã numai comitete: avem ºi un fel de
cluburi culturale. De aceea, eu cred cã ar trebui un document de ansamblu de ana-
lizã a muncii în rândul populaþiilor conlocuitoare din þarã. În centru trebuie pusã
problema maghiarã, ca cea mai numeroasã, ºi în baza acestei analize sã se poatã
lua o hotãrâre în ansamblu.

Desigur cã munca în cadrul acestei populaþii, activitatea în Sfaturile Populare
este cea mai bunã, însã fazele de desfiinþare, când, cum, asta este poate chestie de
duratã ºi de mare varietate. ªi mie mi se pare cã o transformare a U.P.M. în comitet
n-are nici o realã rezolvare a acestei probleme. De aceea, un timp oarecare sã
rãmânã aceastã formã politicã, însã eu cred cã am face greºealã dacã am face alegeri
ºi sunt de aceeaºi pãrere cu tov. Teohari, pentru cã alegerea diferitelor organe
implicit ar duce la perspectiva de permanentizare a acestei formaþiuni politice.

Desigur cã nu ar fi trebuit sã se punã sugestia fãrã hotãrârea Secretariatului. Aº
propune ca Secretariatul sã facã un studiu serios asupra ansamblului problemei ºi
sã pregãteascã pentru Biroul Organizatoric sau Secretariat rezolvarea întregii aces-
tei probleme. Altfel, fondul problemei n-ar fi rezolvat.

Tov. Rãdãceanu: Eu sunt de pãrere cã aceastã transformare nu se poate face
decât atunci când s-au creat condiþiunile, când populaþia maghiarã sã nu creadã o
pierdere în aceastã transformare. Trebuie treptat-treptat, prin Sfat, sport etc, ca ei
sã nu aibã impresia cã pierd un lucru preþios, altfel vor izbucni nemulþumiri.

Tov. Miron: Pânã acum 2-3 ani pentru aproape toate naþionalitãþile erau orga-
nizaþii naþionale. În acest timp, noi am primit directiva ca sã mergem pe transfor-
marea acestor organizaþii în comitete democrate ale naþionalitãþilor ºi am aplicat
aceastã directivã la aproape toate naþionalitãþile care-ºi aveau organizaþie.
Rãmãsese singurã aceastã organizaþie U.P.M.

Tovii de la U.P.M. au ridicat prima oarã problema acum un an ºi ceva ºi numai
dupã un articol apãrut în „Pentru pace trainicã”, în care, vorbindu-se de organiza-
þiile de masã de la noi, nu s-a pomenit nici de Frontul Plugarilor, nici de Femei,
U.P.M., ci numai de partid, sindicat, tineret ºi cooperative. Ei au ridicat atunci
problema sub formã de întrebare, dacã nu cumva asta înseamnã o indicaþie.
Articolul era scris de noi. Li s-a spus atunci cã nu este o directivã ºi când va veni
o directivã li se va comunica. Apoi permanent s-a ridicat aceastã chestiune, cã
organizaþiile U.P.M. sunt folosite de chiaburi ºi popi în sens naþionalist ºi ºovinist.

Singura care are în afarã de Sfaturile Populare o organizaþie naþionalã este po-
pulaþia maghiarã. Nici germanii n-au, nici românii, nici altcineva. Aceastã împre-
jurare este folositã de elementele duºmãnoase ca sã încerce a opune organizaþiile
U.P.M. Sfaturilor Populare, ca sã interpreteze anumite hotãrâri în spirit nejust,
antimaghiar etc.

Dupã alegeri, din nou s-a ridicat aceastã problemã. Pãrerea mea a fost cã dupã
alegerea Sfaturilor Populare ar fi momentul pentru aceastã transformare. Întrucât
în aceastã privinþã trebuie hotãrârea conducerii partidului, n-am putut s-o dau ca
o directivã. Am ridicat aceastã problemã într-o discuþie cu dânºii. În acelaºi timp,
le-am pus problema sã nu meargã mai departe cu aceastã chestiune, nici mãcar în
C.C., pânã ce nu va fi o hotãrâre a partidului. Ei au fost de acord.

În problema rezolvãrii situaþiei, în momentul de faþã cred cã lucrul esenþial este
acelaºi, al activizãrii tovilor maghiari în jurul ºi în cadrul comitetelor Sfaturilor
Populare. Am considerat cã asta ar fi bine sã se facã odatã cu desfiinþarea. Însã con-
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sider, în urma discuþiei de aici, cã se poate face ºi fãrã a desfiinþa, lãsându-le sã
ducã o viaþã nu tocmai intensã de organizare ºi activizând oamenii în special în
comisiile din jurul Sfaturilor Populare.

În legãturã cu aparatul U.P.M. cred cã nu ar fi potrivit ca acum sã facem alegeri
în U.P.M., pentru cã trebuie sã ne concentrãm asupra alegerilor din partid. În pri-
vinþa alegerilor, mai târziu cred cã ar fi un prilej de mare frãmântare. La ei situaþia
este urmãtoarea: de fapt, comitetele alese acum un an jumãtate au doar jumãtate
din efectiv, pentru cã o parte au fost trecuþi la Sfat, în funcþii obºteºti, de stat, o
parte au fost înlãturaþi din punct de vedere politic. Eu sunt de acord cã aparatul
trebuie sã fie redus.

În ce priveºte munca artisticã, nu sunt de acord cu tov. Moghioroº. Sunt într-ade-
vãr cazuri când se cântã cântece horthyste, însã nu putem considera acest lucru ca
un fenomen general. În marea majoritate a cãminelor culturale, programul care se dã
este un program internaþionalist, este dat pe linie progresistã. Existã Îndrumãtorul
cultural în limba maghiarã. Fãrã îndoialã cã trebuie subliniatã mai mult tradiþia pro-
gresistã, desigur, au fost ºi cazuri de devieri sub influenþa unor elemente chiabureºti
sau naþionaliste. Manifestãri ºovine sunt la toate naþionalitãþile. ªi la unguri, ºi la
români, ºi la ceilalþi.

Consider cã lucrul principal este acela al activizãrii în jurul Sfaturilor Populare
ºi consider cã nu este neapãrat necesar în vederea acestui scop sã desfiinþãm orga-
nizaþiile, putem sã adoptãm aceastã soluþie ca sã le lãsãm o perioadã, însã centrul
activitãþii sã se mute la Sfaturile Populare.

Tov. Gheorghiu: Concluzia este clarã. N-avem decât sã schimbãm procesul ver-
bal, cã nu este momentul sã trecem la desfiinþarea U.P.M. ºi la experienþa unei alte
forme de organizare denumite comitet, pentru cã nici n-avem un studiu serios – ºi
asta trebuie fãcut – ºi este necesar un raport despre activitatea U.P.M., despre situ-
aþia populaþiei maghiare, privitã din mai multe puncte de vedere, cu date, exem-
ple, un raport fãcut pe linie U.P.M. ºi pe linie de partid. Este ºi timp – cred – ca sã
cunoascã conducerea partidului aºa ceva. Sigur, acolo se vor desprinde ºi propu-
neri concrete.

De asemenea, sunt de acord ca tovii care rãspund pentru problema naþionalã, n-ar
fi rãu sã cuprindã ºi alte naþionalitãþi. În orice caz, în special printre celelalte, care
este situaþia în problema maghiarã etc. În centru trebuie fixatã populaþia maghiarã.

A lua o hotãrâre acum este de nedorit. Într-adevãr, dacã desfiinþãm organizaþi-
ile U.P.M. ar produce o reacþie în populaþia maghiarã, care totuºi priveºte U.P.M. ca
o tradiþie de luptã pentru interesele populaþiei maghiare. Câte încercãri au fãcut
elementele duºmane sã loveascã în U.P.M., apoi au încercat sã foloseascã U.P.M.
dinãuntru ºi ne-am gândit, þinând seama de schimbare, cã nu prea ar fi compati-
bilã cu împrejurãrile în care ne gãsim. Ar fi chiar periculos. Acum îmi dau mai
bine seama, în felul cum s-a dus discuþia, ºi poate a fost cam pripit cã au enunþat
problema ºi au pus-o în discuþie. Nimeni nu ne poate da garanþie cã tovii nu vor
vorbi mai departe. Sã reparãm însã aºa cum s-a propus aici.

Cã U.P.M. a fost ºi continuã sã fie obiect de interes pentru duºmani, este fãrã
îndoialã. Dar datoria noastrã, a membrilor de partid, a partidului ºi a tovilor comu-
niºti din conducerea U.P.M. – ºi aici va trebui sã apãsãm mai tare – cã mai mare
importanþã are în mâna cui se gãseºte U.P.M., dacã partidul asigurã sau nu linia
politicã în aceastã organizaþie. Deci acolo, ca ºi la Frontul Plugarilor, va trebui sã fie
comuniºti, ei sã aibã în mânã aceste organizaþii ºi lucrul poate fi realizat. Comuniºtii
trebuie sã se considere ca elementul conducãtor. Dacã rãmâne în forma actualã
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U.P.M., nu înseamnã nicãieri cã neapãrat trebuie sã avem 650 oameni. Este în funcþie
de noi, putem sã reducem numãrul ºi sã punem în sarcina membrilor de partid ca sã
considere muncã obºteascã ºi sã nu copieze partidul în problemele administrative.

Eu sunt de acord cu propunerea cã putem ºi trebuie sã facem ca populaþia
maghiarã sã fie atrasã, nu numai activiºtii, dar populaþia maghiarã, în rezolvarea
problemelor cu caracter obºtesc pe linia Sfaturilor. Aici putem merge pe douã linii:
pe linia U.P.M., ca sã punã ca sarcinã, ºi pe linia Sfaturilor de a atrage populaþia
maghiarã, care poate sã dea rezultate politice extraordinare, în ce priveºte cãminele
culturale, manifestãrile, în domeniul culturii naþionale, nu naþionaliste ºovine.
Populaþia maghiarã este chematã prin aceste organe alese sã ia parte la rezolvarea
problemelor gospodãreºti, dar asta nu este suficient. Ce contrapunem popilor ºi
activitãþii organizaþiilor subterane fasciste din Ardeal? Ei acolo cautã sã speculeze tot
ce pot folosi. Ce putem contrapune? O dibace ºi corespunzãtoare muncã politicã,
culturalã, sã nu fie nevoiþi tinerii maghiari sã punã tricolorul românesc la coada
boului ºi cel maghiar la coarnele lui. Trebuie date preocupãri culturale. Trebuie sã
spun cã în aceastã privinþã s-au obþinut o serie de succese foarte frumoase. Desigur,
încã suferã de multe lipsuri, însã sunt succese destul de bune ºi încurajatoare.

Deci, trebuie întãritã activitatea U.P.M. ºi a partidului în regiunile, raioanele ºi
localitãþile cu populaþie maghiarã. Dacã asta ne uºureazã sã ne legãm de mase ºi
masele de regim, sunt destule mijloace de a atrage masa pe linia folosirii tradiþiilor
frumoase de luptã ale poporului maghiar, pot fi cãutate în trecut momentele aces-
tea – ºi populaþia românã ºi cea maghiarã au luptat împotriva nepãsãrii ºi mai cu
seamã pe scarã socialã. Ascuþiºul acestor manifestãri sã fie îndreptat împotriva
duºmanului comun. Trebuie puºi oameni, compozitori, scriitori, sã exprime aces-
te interese comune, lupta comunã împotriva duºmanului comun. Aceasta trebuie
sã constituie o preocupare pentru organizaþiile de partid ºi de stat care au
însãrcinãri pe aceastã linie. Nici eu nu sunt de acord sã trecem acum la alegeri.

Tov. Miron: Alegerile la U.P.M. se fac la 3 ani. Abia peste un an ºi jumãtate ar
trebui fãcute.

Tov. Gheorghiu: Punem chestiunea colaborãrii organizaþiilor U.P.M. cu Frontul
Plugarilor.

Tov. Moghioroº: În unele locuri fac ºedinþe comune.
Tov. Gheorghiu: Asta este foarte bine.
Tov. Miron: Fiind U.P.M., este normal ca în Frontul Plugarilor sã fie numai

români. Organizaþiile de U.P.M. din Arad au atitudine exclusivistã faþã de germani.
Tov. Gheorghiu: Deci trebuie vãzutã ºi chestiunea colaborãrii jos la bazã. ªi

unii ºi alþii trebuie mobilizaþi pentru probleme cu caracter obºtesc, diverse proble-
me de organizare, însãmânþãri etc. Sã organizeze în comun serbãri etc. Cred cã în
linii generale se poate spune ºi despre Frontul Plugarilor acelaºi lucru. La U.F.D.R.
este o problemã. Ar fi mai bine sã pregãtim un document, o analizã, ce trebuie
fãcut în aceastã privinþã. U.F.D.R. nu mai este U.P.M.

În condiþiunile noastre, având în vedere mersul nostru înainte, nu este chestia
de a copia, însã este vorba de experienþa care poate sã ne ajute. Principiul este cã
pe lângã partid existã organizaþiile sindicale ºi de tineret. Toate celelalte, acum
simþim foarte mult greutatea, apasã. Nu este numai chestie financiarã, este ºi o
risipã de cadre nemaipomenitã.

Tov. Ana: Case, cantine, creºe, câte ºi mai câte.
Tov. Gheorghiu: Se întâlnesc instructori pe diferite linii, ºi de partid, femei,

U.P.M., de toate felurile. Trebuie totuºi sã analizãm lucrurile din punctul acesta de

704



vedere: dacã pentru U.P.M. ºi Frontul Plugarilor încã nu se pune problema, însã vii-
torul lor este clar. Viitorul lor nu este de lungã existenþã. Când condiþiile vor per-
mite aceasta, sigur cã vor merge la desfiinþare. Asta este lege. La fel ºi cu U.F.D.R.
Eu aº propune sã se facã un material ºi propuneri corecte în legãturã cu aceasta.
Existã foarte multe organizaþii: U.P.M., U.F.D.R., Sindicate, U.T.M., A.R.L.U.S. Tre-
buie sã facem ceva.

Ce priveºte tineretul, tov. Miron are dreptate cã noi nu putem lãsa mai cu seamã
în Ardeal tineretul pe mâna popilor. U.T.M. va trebui sã întocmeascã un program
special. Trebuie sã fie o armã foarte puternicã împotriva manifestãrilor ºovine.

Deci, în legãturã cu propunerea conducerii U.P.M. se schimbã ceva în sensul cã
se micºoreazã aparatul, se pune în faþa membrilor de partid sã facã mai multã muncã
politicã voluntarã, nu plãtitã, în sensul cã întãrim munca la U.P.M., cum s-a arãtat
aici, ºi toate celelalte discutate aici constituie sarcini pentru U.P.M. ºi regiunile unde
existã populaþie maghiarã.

Tov. Miron: Pânã la 15 mai am putea sã facem materialul.
Tov. Gheorghiu: Cred cã trebuie împãrþit în douã. Sã fie luate directivele date de

aici, prelucrate cu U.P.M. ºi prelucrate pe linia organizaþiei de partid în legãturã cu
U.P.M., întãrirea activitãþii acolo. Iar studiul sã fie fãcut, avem în vedere perspectivele,
un studiu aprofundat. Nu numai pentru U.P.M., ci un studiu care sã priveascã ºi cele-
lalte naþionalitãþi. Poate sã fie fãcut peste o lunã, dar sã fie fãcut serios.

Tov. Miron: Aº propune ca tov. Moghioroº ºi cu mine sã-l facem.
Tov. Gheorghiu: Aº spune ca tov. Miron sã rãspundã de chestiunea aceasta, iar

tov. Moghioroº sã ajute în acea mãsurã în care se pun lucrurile pe linie de partid.
Tov. Ana: Trebuie mers pânã la fund, sub toate aspectele.
Tov. Gheorghiu: Manifestãrile grupate într-un capitol ºi interpretate în raport,

dupã aceea se pot pune sarcini în domeniul economic, cultural etc. În ce priveºte
sarcinile pentru U.P.M., trebuie sã întocmeºti un proiect, împreunã cu tov.
Moghioroº sã-l vedeþi. Dupã ce l-aþi întocmit, sã nu ne mai strângem, sã vedem
materialul, facem observaþii.

Tov. Miron: Conducerea U.P.M. este prea de mult aceeaºi. Sunt mulþi ani de
când sunt permanent aceiaºi oameni ºi elemente noi nu s-au ridicat. Ar trebui pri-
menit.

Tov. Gheorghiu: Sã mai coopteze. Sã fie scoºi pentru diferite treburi din cei de
acum ºi cooptaþi alþii. Când o sã fie gata proiectul de hotãrâre?

Tov. Miron: În 4 zile.
Tov. Gheorghiu: Atunci nu mai e nevoie de ºedinþã. Vedem materialul ºi facem

observaþii.

[ANEXA 1]

Tabel recapitulativ
Privind salariaþii existenþi ºi necesari la unele organizaþii de masã 
ºi Comitete Democrate ale naþionalitãþilor conlocuitoare

U.F.D.R.
Existenþi Propuºi Salariaþi în plus
Activ politic – 2139 Activ politic – 1525
Activ tehnic – 780 Activ tehnic – 654
Total – 2919 Total – 2179 Total – 740
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Frontul Plugarilor
Existenþi Propuºi Salariaþi în plus
Activ politic – 1756 Activ politic – 573
Activ tehnic – 285 Activ tehnic – 89
Activ administrativ – 186 Activ administrativ – 121
Total – 2227 Total – 783 Total – 1444

Uniunea Popularã Maghiarã
Existenþi Propuºi Salariaþi în plus
Activ politic – 438 Activ politic – 130
Activ tehnic – 197 Activ tehnic – 93
Total – 635 Total – 223 Total – 412

Comitetul Democrat Evreiesc
Existenþi Propuºi Salariaþi în plus
Activ politic – 169 Activ politic – 91
Activ tehnic – 111 Activ tehnic – 23
Total – 280 Total – 114 Total – 166

Comitetul Antifascist German
Existenþi Propuºi Salariaþi în plus
Activ politic – 65 Activ politic – 63
Activ tehnic – 40 Activ tehnic – 34
Total – 105 Total – 97 Total – 8

[ANEXA 2]

Uniunea Popularã Maghiarã
Comitetul Central

Propuneri
Pentru reducerea activului salariat la C.C., Regiuni ºi Raioane

La C.C. Uniunea Popularã Maghiarã
Schema existentã Schema propusã Salariaþi în plus
Activiºti – 44 Activiºti – 31
Pers. tehn. – 32 Pers. tehn. – 18
Pers. adm. – 42 Pers. adm. – 21
Total – 118 Total – 70 Total – 48
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La Regiune
Schema existentã Schema propusã Salariaþi în plus
5 Reg. categ. I – 103 2 Reg. categ. I – 22
2 Reg. categ. II – 36 2 Reg. categ. II – 20
1 Reg. categ. III – 13 4 Reg. categ. III – 33
2 Reg. categ. IV – 20 2 Reg. categ. IV – 14
Total activ – 126 Total activ – 54 
Pers teh. adm. – 46 Pers teh. adm. – 35
Total – 172 Total – 89 Total – 83 

La Raioane
Schema existentã Schema propusã Salariaþi în plus
8 Rai. categ. I – 87 7 Rai. categ. I – 28
12 Rai. categ. II – 107 12 Rai. categ. II – 36
17 Rai. categ. III – 104 -
3 Rai. categ. IV – 10 - 
Total activ – 252 Total activ – 45
Pers. teh. adm. – 56 Pers teh. adm. – 19
Total – 308 Total – 64 Total – 244

ªcoli
Schema existentã Schema propusã Salariaþi în plus
Total activ – 16 Total activ –
Pers. teh. adm. – 21 Pers. teh. adm. –
Total – 37 Total – Total – 37

18 aprilie 1951

(Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Cancelarie, dos. 17/1951, f.3-14, 21, 26)

[1] Lotar Rãdãceanu (n. 1899), fost membru al Partidului Social-Democrat. La data documen-
tului era ministrul Muncii ºi Prevederilor Sociale (13 aprilie 1948-1 august 1952).

197
P.M.R.
Comitetul Orãºenesc Cluj

Referat

Biroul Comitetului Orãºenesc de Partid Cluj, analizând în cadrul unei ºedinþe
de birou problemele referitoare la apariþia unei gazete locale a întreprinderii „János
Herbák”, care ar da un ajutor preþios pentru dezvoltarea pe mai departe a
întreprinderii sub toate aspectele.

Biroul considerã cã aceste gazete locale vor fi un instrument puternic în mobi-
lizarea muncitorilor la lupta pentru pace, la îndeplinirea planului cincinal ºi în
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general la construirea socialismului. Primul numãr al acestei gazete locale apare în
cinstea zilei de 8 mai cu un numãr festiv.

Gazeta întreprinderii „J. Herbák” va primi ajutorul permanent al ziarului
„Igazság”, care ºi-a luat angajamentul cã va sprijini apariþia ºi editarea gazetei
întreprinderii prin muncã voluntarã.

Titularea gazetei întreprinderii, conform propunerii întrepr. „J. Herbák”, ar fi
„Üzemünk Élete” [Viaþa întreprinderii noastre], organ al comitetului de partid ºi
întreprindere al uzinei „J. Herbák”. Gazeta va apare bilunar (din douã în douã sãp-
tãmâni) în limba maghiarã, cu un tiraj de 1000 de bucãþi pe douã pagini ºi în
mãrimea ziarului „Igazság”. Preþul unui exemplar va fi de 2 lei.

Comitetul redacþiei, colectivele de muncã ºi corespondenþii vor fi recrutaþi din
salariaþii întreprinderii, care vor duce la îndeplinirea sarcinilor în legãturã cu
redactarea gazetei în mod voluntar. Gazeta întreprinderii „J. Herbák” va reoglindi
sarcina din cadrul întreprinderii la specificul local al uzinei „J. Herbák”.

Gazeta va fi redactatã numai din corespondenþele muncitorilor din cadrul
uzinei „J. Herbák”.

Biroul este de acord cu redactarea acestei gazete.

Prim-secretar Cluj, la 25 aprilie 1951
[indescifrabil] 

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 183/1951, f.265)

198

Referat
asupra studiului problemei naþionale în ºcoli

În urma discuþiilor avute cu directorii ºcolilor elementare, medii ºi ai Insti-
tutelor de învãþãmânt superior, precum ºi cu unii dintre profesori, rezultã cã în cea
mai mare parte au citit, deci cunosc Rezoluþia C.C. al P.M.R. în chestiunea naþiona-
lã. Sunt însã puþini acei care au studiat aceastã problemã ºi care o cunosc în amã-
nunt. Cea mai mare parte, însã, au o idee generalã despre politica dusã de partidul
nostru faþã de naþionalitãþile conlocuitoare, în activitatea lor, sã nu se abatã de la
drumul indicat de partid. Rezultatele strãduinþelor cadrelor didactice de a respecta
ºi a traduce în fapte politica partidului în ceea ce priveºte problema naþionalã se pot
vedea în majoritatea ºcolilor noastre, unde în mare parte s-a reuºit sã se creeze legã-
turi de sincerã ºi dezinteresatã prietenie între copiii diferitelor naþionalitãþi.

Îndrumarea copiilor cãtre aceastã atitudine de tovãrãºie, de colaborare între ei,
a constituit o preocupare de seamã, a multora dintre cadrele noastre didactice, care
au arãtat copiilor de ce trebuie sã se iubeascã între ei muncitorii români, maghiari,
evrei etc ºi sã urascã de moarte pe singurul duºman comun, imperialismul, în
frunte cu imperialismul americano-englez. Arãtându-le în timpul lecþiilor cã
burghezia diferitelor naþionalitãþi pactiza, înrobind poporul muncitor de toate
naþionalitãþile ºi învrãjbindu-l cu ajutorul naþionalismului, ca sã-l poatã exploata
mai bine, au fost lãmurite copiilor motivele pentru care, înfrãþiþi, oamenii muncii
de diferite naþionalitãþi muncesc cu drag pentru construirea socialismului în patria
noastrã, care este patria oricãrui om muncitor cinstit, iubitor de pace ºi dreptate,
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indiferent de naþionalitate. Astfel, la ªcoala tehnicã metalurgicã din Cluj, la istorie
la anul III, vorbindu-se elevilor în cadrul capitolului „Realizãri ale guvernului”
despre realizarea cu succes a primelor 2 planuri anuale de stat ºi pregãtirea
condiþiilor pentru trecerea la planul cincinal, se aratã cã în toate ramurile de pro-
ducþie muncitorii conºtienþi, de toate naþionalitãþile, care au trudit o viaþã întreagã
pentru binele ºi huzul capitaliºtilor, au muncit cu drag pentru realizarea planului
înainte de vreme. Se dau de exemplu tinerii fruntaºi Pop Ludovic ºi Bartha Iosif,
care priveau cu mânie în trecut, aþâþaþi fiind de ura naþionalã vãditã în sufletele lor
de stãpânii uzinelor, ºi care astãzi, sub regimul de democraþie popularã, care luptã
pentru înfrãþirea naþionalitãþilor conlocuitoare, ei ºi-au împrumutat cele mai bune
metode de muncã, înfrãþindu-se pentru a putea da patriei cât mai mult cãrbune ºi
cât mai repede, grãbind în acest fel construirea socialismului în patria noastrã. S-a
arãtat mai departe cum, datoritã politicii dusã de partidul nostru pentru asigurarea
de drepturi egale cetãþenilor de orice naþionalitate, oamenii muncii din þara noas-
trã indiferent de naþionalitate muncesc cu mult elan pentru întãrirea þãrii noastre,
pentru a face din þara noastrã un factor activ în lagãrul socialismului ºi al pãcii,
deoarece astãzi ºtiu cã R.P.R. este deopotrivã þara tuturor celor ce muncesc. Prin
întrebãrile puse elevilor, s-a insistat asupra atitudinii pe care ei, ca elevi, trebuie
sã o aibã faþã de oamenii muncii în uzinele unde merg la practicã, la fel faþã de
colegii lor de altã naþionalitate. 

În comuna Hãdãrãu din raionul Câmpeni, învãþãtorul, vorbind la clasa a IV-a
despre „Instaurarea guvernului democrat din 6 martie 1945”, aratã elevilor cã
Ardealul de Nord nu putea fi retrocedat atât timp cât la cârma þãrii exista un
guvern reacþionar, care s-ar fi dedat la acte de huliganism ºi teroare, aºa cum s-au
dedat bandele maniste. Le explicã mai departe cã retrocedarea Ardealului nu s-a
putut realiza decât dupã instaurarea guvernului democrat, care a dat tuturor
naþionalitãþilor conlocuitoare drepturi egale, desfiinþând ºi luptând împotriva
oricãrei asupriri naþionale.

La clasa a VII-a de la liceul de fete nr. 1, la ora de constituþie, arãtându-se titlul
III din Constituþia R.P.R., art. 16, unde se aratã cã toþi cetãþenii R.P.R., fãrã deose-
bire de sex, naþionalitate, rasã, religie sau grad de culturã, sunt egali în faþa legii,
profesoara scoate în evidenþã caracterul adânc democratic al constituþiei noastre,
care spre deosebire de celelalte constituþii care au existat pânã acum în þara noas-
trã înlãturã pentru totdeauna orice obstacol din calea spre o viaþã mai bunã a
cetãþenilor de altã naþionalitate, alãturi de cei de naþionalitate românã. Trecând
mai departe la art. 17, în care se aratã cã orice manifestare a urii de rasã sau de
naþionalitate se pedepseºte de lege, se explicã elevilor de ce este necesarã aceastã
mãsurã. Se aratã cum erau prigoniþi înainte maghiarii ºi evreii de dictatura regalã
ºi apoi de cea antonescianã din þara noastrã, cu scopul de a abate atenþia clasei
muncitoare de la pregãtirile pentru rãzboiul antisovietic, pe care le intensificau
guvernele reacþionare ale þãrii noastre. Mai departe se aratã cã în timp ce munci-
torii maghiari ºi evrei erau prigoniþi pentru simplul motiv cã erau de altã naþiona-
litate decât cea românã, marii industriaºi, bancheri ºi oameni politici români,
maghiari, evrei, colaborau între ei, punând mereu la cale alte metode de învrãjbire
naþionalã, menite sã întãreascã exploatarea muncitorilor. Se scoate apoi în evi-
denþã situaþia profund diferitã de cea din trecut, care existã astãzi în þara noastrã.
Se aratã cã în urma actului revoluþionar de la 23 august s-a ajuns dupã înlãturarea
monarhiei, ca þara noastrã sã fie condusã de poporul muncitor, prin reprezentanþii
sãi în Marea Adunare Naþionalã ºi în guvern, iar în urma reformelor sociale iniþia-
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te de P.M.R., ce au avut loc în þara noastrã, s-a ajuns ca toate bunurile þãrii noastre
sã devinã bunuri ale întregului popor muncitor. Astfel, oamenii muncii din þara
noastrã muncesc acum nu pentru o clicã de îmbuibaþi, ci pentru ei ºi familiile lor,
de aceea muncesc cu drag, cu tragere de inimã ºi nu se mai duºmãnesc între ei
muncitorii de diferite naþionalitãþi, pentru cã nimeni nu-i mai asupreºte. Astãzi, în
fabrici, ºcoli, în institutele ºtiinþifice ale þãrii noastre, se gãseºte loc pentru omul
muncitor, indiferent de ce naþionalitate este. În felul acesta, educaþi de partid,
cetãþenii diferitelor naþionalitãþi conlocuitoare îºi dãruiesc toatã priceperea ºi toatã
puterea lor de muncã propãºirii patriei ºi transformãrii ei cât mai curând într-o
puternicã þarã socialistã. Se insistã apoi asupra atitudinii pe care trebuie s-o aibã
elevele faþã de colegele lor ºi de toþi cetãþenii de altã naþionalitate din þara noastrã.
Se aratã apoi elevelor cã dragostea faþã de patrie, faþã de clasa muncitoare, este
incompatibilã cu ura de rasã, cu naþionalismul înrobitor de popoare ºi cã ade-
vãratul patriotism se îmbinã perfect cu internaþionalismul proletar, ceea ce în-
seamnã sã iubeºti ºi sã stimezi pe toþi oamenii muncii din lumea întreagã ºi sã
urãºti de moarte pe aþâþãtorii la rãzboi.

În felul acesta se educã în ºcoli tineretul în spiritul patriotismului ºi al
dragostei ºi respectul faþã de celelalte popoare, în spiritul internaþionalismului
proletar. Ca urmare a noii educaþii, în ºcolile cu ambele secþii, românã ºi maghiarã,
ca ºi în cele cu elevi de mai multe naþionalitãþi, nu s-au constatat manifestãri
ºovine, naþionaliste, generalizate, elevii ºcolii ca ºi cadrele didactice trãind în
armonie ºi colaborând continuu. Cea mai perfectã colaborare am constatat-o la grã-
diniþele de copii, unde alãturi de copii maghiari, evrei ºi români, cãutând sã înveþe
limba lor, se joacã în cea mai perfectã armonie, se ajutã unul pe altul la spãlat, la
îmbrãcat, fãrã ca mãcar sã înþeleagã noþiunea de maghiar, evreu etc, pentru ei nu
existã motivul de diferenþiere. Astfel, se reuºeºte ca în cei 2 ani de grãdiniþã copiii
maghiari sã înveþe perfect limba românã, iar în ºcolile unde numãrul copiilor de
maghiari este mai mare, copii români învaþã limba maghiarã. În grãdiniþele de
copii se cultivã vorbind copiilor în scurte povestiri despre munca oamenilor
muncii în fabrici ºi pe ogoare, despre munca pãrinþilor lor, despre conducãtorii
partidului nostru ºi despre chinurile îndurate de ei pentru libertate. Copiii sunt
învãþaþi sã-ºi iubeascã patria, iubindu-ºi pãrinþii, pe conducãtorii partidului nos-
tru, pe colegii lor ºi pe tov. Stalin, prietenul iubit al copiilor.

La ºcolile elementare nr. 2, 3, 5 din Cluj s-au organizat serbãri comune, cu
puncte alternând unul român, altul maghiar, în cadrul ºcolii. Tot la aceste ºcoli au
avut loc întruniri tovãrãºeºti comune, unde au fost invitaþi ºi pãrinþii elevilor ºi ale
cãror fonduri au fost destinate introducerii gazului metan ºi diferitelor mici
reparaþii. La fel, ºcolile din cartiere, ca cele din Iris, Cordoº au dat programe
comune la cãminele culturale din cartier, ºcolile elementare nr. 2, 9 au prezentat
dupã acelaºi sistem programe comune la megafoanele din oraº. La ºcoala elemen-
tarã din Iris, unde realizãrile în aceastã direcþie au fost mai slabe în trecut, s-au þinut
ºedinþe comune de analiza muncii ºi s-a fixat un plan comun de activitate, pentru
creºterea elevilor într-un spirit nou, sãnãtos. Unul dintre paºii buni fãcuþi în aceastã
direcþie de ºcolile din Iris, în afara serbãrilor comune, este ºi [ne]neglijarea
adunãrilor festive pionereºti comune, cu program alternat, precum ºi salutarea cor-
pului didactic al unei ºcoli de elevii celeilalte ºcoli, lucru ce nu se practicã în acest
cartier, elevii prefãcându-se cã nu cunosc profesorii de la celelalte ºcoli.

În regiune existã de asemenea exemple de bunã înþelegere ºi colaborare între
ºcolile române ºi cele maghiare. Astfel, în Gherla, ºcoala elementarã maghiarã þine
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o strânsã legãturã cu cele 2 ºcoli elementare române de aplicaþie de pe lângã cele
2 ºcoli pedagogice, consultându-se în privinþa materiei de predat ºi a celor mai
bune metode de predare, pe care le aplicã în ºcolile lor. În fiecare luni dupã amia-
zã are loc în Gherla cercul comun de studiu în vederea ridicãrii nivelului ideolo-
gic, profesional, unde se discutã probleme actuale ºi de mare importanþã, ca
„marxismul în lingvisticã”. La Dej existã de asemenea aceastã preocupare de a
educa elevii ºi cadrele didactice în spirit nou, de colaborare, de dragoste între
naþionalitãþi, de aceea între ºcoala elementarã românã ºi cea maghiarã au loc
schimburi de experienþã, ºedinþe de analiza muncii comune, serbãri comune
menite sã ajute la formarea unei juste atitudini ºi a unei armonii depline între ele-
vii ºi cadrele didactice ale celor 2 ºcoli.

La ºcoala elementarã ciclul I din Jibou, în pauze, copiii sunt îndrumaþi sã se
joace împreunã, supravegheaþi fiind de învãþãtori de la ambele secþii. De aseme-
nea, în cancelarie, în timpul pauzelor, tovarãºii învãþãtori români ºi maghiari dis-
cutã împreunã, nu se separã în grupuri pe naþionalitãþi, ceea ce dovedeºte cã
înþeleg sã colaboreze împreunã ºi sã întreþinã relaþii de prietenie. 

În Huedin însã, lucrurile nu se mai petrec tot atât de bine, deoarece copiii cola-
boreazã cu multã dragoste între ei, însã cadrele didactice nu. De exemplu: copiii
maghiari ºi-au înjghebat cu mijloace proprii un mic laborator de fizico-chimie,
unde se poate experimenta, se pot pune în practicã cele învãþate în timpul orelor.
Câteva instrumente executate de ei în timpul lucrãrilor de laborator ºi câteva sub-
stanþe chimice cãpãtate de pe la pãrinþi erau tot ce reuºiserã ei sã realizeze. Dupã
ce a fost pus la punct laboratorul, au invitat ºi pe colegii lor de la secþia românã sã
facã experienþe împreunã. De asemenea, copiii se joacã în comun, au legat prietenii
între ei, dau serbãri comune, unde colaboreazã cu drag. Între cadrele didactice însã,
de la cele 2 ºcoli, nu existã încã o perfectã colaborare, iar unele dintre ele, cum este
cazul tov. Deoancã Zoiþã, au avut manifestãri chiar net naþionaliste. Printre altele,
tovarãºa amintitã susþine cã de aceea trebuie sã fie egalitate de puncte în programul
serbãrilor comune, pentru cã „nu putem lãsa pe unguri sã ia înaintea bãieþilor româ-
naºi”. Tot aici, cadrele didactice s-au împãrþit dupã naþionalitate în 2 grupuri, care
discutã separat unii de alþii ºi care colaboreazã numai formal. Mai existã ºi alte
manifestãri negative, care se ivesc rar ºi izolat, dar peste care avem datoria sã nu
trecem cu vederea, ele fiind manifestãri ale duºmanului de clasã, care loveºte ori de
câte ori are prilejul, acolo unde gãseºte terenul mai slab pregãtit. Astfel, la începutul
anului, la ºcoala elementarã nr. 3, un elev român din cl. a XI-a a bãtut de 4 ori un
elev din cl. a II-a maghiar, exclamând satisfãcut cãtre colegii sãi: „am bãtut un
ungur!”. Acest caz a fost prelucrat în toatã ºcoala, lãmurindu-se elevul acela despre
marea greºealã pe care o fãcuse. În ultimul timp ºi la aceastã ºcoalã se vãd succese
în orientarea copiilor pe drumul cel bun în ceea ce priveºte problema naþionalã. 

Alt caz negativ întâmplat la ºcoala elementarã maghiarã nr. 22, care mutându-se
într-un local aºezat în aceeaºi curte cu o sinagogã, 2 elevi au scuipat pe pereþii ºi
uºile sinagogii ºi au scris cu cretã inscripþii pornografice pe pereþi. Cercetându-se
cazul de cãtre direcþiunea ºcolii ºi corpul didactic, s-a constatat cã ambii copii
învãþaserã sã urascã pe evrei de la prietenii lor de stradã, deoarece cei 2 copii nu
erau deloc supravegheaþi de familie, unul din ei având pãrinþii despãrþiþi, el trãind
când la mama când la tata, iar celãlalt neavând decât mamã care, fiind tot timpul
ocupatã, nu se putea interesa de educaþia copilului. Copiii au fost lãmuriþi asupra
greºelii ce sãvârºiserã, au fost puºi sã ºteargã mâzgãlelile fãcute pe pereþi ºi fapta
lor a fost prelucratã în toatã ºcoala, insistându-se asupra atitudinii pe care trebuie
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sã o aibã toþi copiii faþã de celelalte naþionalitãþi conlocuitoare, de instituþiile lor,
de manifestãrile lor culturale etc.

În urma acestor fapte, s-au convocat ºedinþe cu pãrinþii ºi s-au prelucrat aceste
cazuri arãtându-li-se pãrinþilor cât de periculoase sunt pentru ºcoala noastrã ºi pen-
tru viaþa copiilor lor aceste manifestãri nesãnãtoase, aceste manifestãri naþionaliste,
strãine de politica partidului nostru, care nu sunt altceva decât ruºinoase urme ale
vechii mentalitãþi ºi educaþii burgheze. S-a arãtat apoi pãrinþilor cât de important
este sã-ºi supravegheze îndeaproape ºi sã-ºi fereascã încontinuu copiii de influ -
enþele strãine, din afara familiei ºi ºcolii, care venind în contradicþie cu cele predate
în ºcoalã ºi cu cele ce copilul trebuie sã înveþe în familie deformeazã sufletul
copilului, fac din el o unealtã în mâna duºmanului de clasã, în mâna reacþiunii.
Pãrinþii, la sfârºit, ºi-au luat angajamentul de a þine o strânsã colaborare cu ºcoala
ºi a veni sã sprijine munca educativã a ºcolii, prin educaþia datã în familie.

Aceste manifestãri negative, strãine de linia partidului ºi a noii educaþii a copi-
ilor ce se dã azi în ºcolile noastre, sunt - dupã cum am mai spus - rare ºi izolate,
însã ele ne dovedesc cã mai existã încã în mentalitatea multor oameni, ascunsã sau
fãþiºã, ura împotriva celor de altã naþionalitate. Dar cea mai serioasã greutate în
aceastã direcþie o constituie fãrã îndoialã situaþia de la Institutul de Artã, unde
problema naþionalã nu este ataºatã direct de nimeni, de teama de a nu fi acuzat de
naþionalism sau ºovinism. 

În schimb însã, se ºopteºte mereu prin colþuri, se bârfeºte mult cu ocazia pre-
mierii operelor unor artiºti ºi în orice ocazie unde nu existã egalitate numericã
între români ºi maghiari, ceea ce numesc ei sensibilitatea naþionalã, nefiind decât
adânci reminiscenþe ºovine, naþionaliste, camuflate de aºa numitã de ei „rigidi-
tate”, care a mai cedat. Dacã aceasta este atmosfera în cadrul corpului profesoral
de la Institutul de Artã, în cadrul studenþilor ea nu este chiar atât de îmbâcsitã,
deºi existã mici frecuºuri ºi între studenþi. De exemplu, studenþii români se
sesizeazã când unii studenþi maghiari, care cunosc limba românã, continuã sã vor-
beascã ungureºte ºi în prezenþa lor, deºi ar putea vorbi româneºte, sau situaþia stu-
denþilor saºi, care trãiesc izolaþi de ceilalþi, nevorbind decât limba germanã ºi
despre care se bãnuieºte cã ar fi înfiinþat un fel de asociaþie secretã, fapt ce se aflã
în cercetarea organizaþiei U.T.M., deoarece unii dintre ei sunt U.T.M.-iºti. Pe scurt,
la Institutul de Artã, problema naþionalã nu numai cã este departe de a fi rezolvatã,
dar se macinã în surdinã, izbucnind numai câteodatã, în diferite ocazii, când o
grupã sau cealaltã nu-ºi mai poate stãpâni nemulþumirea. În urma celor constatate,
fac urmãtoarele propuneri:

1. Munca de lãmurire a elevilor ºi de educare în spiritul internaþionalismului
proletar sã nu înceteze nici o clipã în ºcolile noastre, cunoscând cã nu toþi copiii
au ajuns sã fie pe deplin lãmuriþi în aceastã privinþã ºi pentru a preîntâmpina
eventuale viitoare manifestãri negative, de felul celor amintite.

2. Pentru realizarea unei adevãrate tovãrãºii între copiii români ºi maghiari, sã
se organizeze – în afarã de manifestãrile comune amintite – excursii comune, unde
copiii sã aibã prilejul sã se cunoascã între ei ºi sã trãiascã puþin ºi în afara ºcolii
împreunã.

3. Sã se organizeze recreaþiile în aºa fel încât copiii sã se joace comun în tim-
pul lor, nu sã se izoleze românii deoparte ºi maghiarii de altã parte. 

4. În coloniile ºi taberele de varã sã fie trimiºi copii români ºi maghiari ºi chiar
în localitãþile unde merg sã fie împãrþiþi amestecaþi în grupe, nu sã se formeze
grupe de maghiari ºi de români, ci grupe mixte.
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5. Sã se organizeze temeinic continuarea pregãtirii ideologice începutã prin
I.C.D.-urile din vara anilor 1947 ºi 1948.

6. Cazul de la Institutul de Artã sã fie temeinic anchetat, pentru elucidarea
problemelor, purificarea atmosferei ºi îmbunãtãþirea muncii în general. 

Sect. Inv. Public Cluj, 17.V.1951
Popescu Florica

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 164/1950, f.66-74)

199
NOTÃ INFORMATIVÃ

Tov. Rácz Francisc, muncitor la moara naþionalizatã din Cluj, a cãrui familie stã
în Hida ºi care are 10 copii, cu ocazia distribuirii îmbrãcãmintei pentru copii a
spus cã acum simt ºi ei cã trãiesc. „Copiii mei urmeazã diferite ºcoli, au burse, simt
cã R.P.R. este þara mea, ce bine ar fi fost ca înainte de asta cu 20 ani sã se fi putut
face din þara noastrã ceea ce este azi”. 

Suci Ilyésné, soþia lui Osváth din comuna Uioarã, raionul Aiud, cu ocazia unei
ºedinþe a U.F.D.R., a spus ca populaþia maghiarã sã nu uite de culorile drapelului
naþional, ci sã se gândeascã la ce drepturi are azi fiecare cetãþean maghiar, ºcoli în
limba maghiarã, dreptul de-a vorbi limba oriunde, iar în aceastã comunã sunt
mulþi ºovini.

În comuna Strãjeriº, rai. Aiud, majoritatea locuitorilor sunt maghiari, de doi ani
de zile s-au hotãrât sã-ºi construiascã un cãmin cultural, dar din cauzã cã de un an
tot cer sã li se aprobe ciment nu l-au putut termina. Ei spun cã satele româneºti,
care mai târziu s-au apucat de construit cãmine culturale, au primit aprobare de
ciment ºi au putut termina cãminul. Ei spun cã se vorbeºte de ridicarea culturalã
a satului ºi lor li se pun piedici fiindcã sunt maghiari. Aceste lucruri dau ocazie la
discuþii ºi manifestaþii ºovine. În comuna Borºa, rai. Gherla, femeia Pál Dénesné
sprijinã ºi este influenþatã de preotul din sat, care este un mare reacþionar. Ea râde
Republica noastrã, ca un duºman spune cã au impozite ºi cote mari oamenii, cã nu
au lemne ºi împrãºtie pãrerile ei nesãnãtoase printre celelalte femei.

Cluj, la 18 mai 1951

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 165/1951, f.29)

200
Observaþiuni cu privire la munca politicã de la Universitatea „Bolyai” Cluj

În anul ºcolar 1950/51 la Universitatea „Bolyai” s-au înmulþit manifestãrile
reacþionare.

– În sala festivã a edificiului III (fost Marianum) au apãrut destul de des
inscripþiuni fasciste. În acest edificiu se gãsesc urmãtoarele facultãþi: Filozofie,
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Filologie, Pedagogie, Geologie ºi Istorie. Dupã tov. rector Nagy ªtefan, s-au luat
mãsuri ca bãncile sã fie controlate în fiecare zi ºi inscripþiunile reacþionare sã fie
ºterse; s-a întâmplat, cã inscripþiunea fascistã s-a fãcut în limba rusã. De exemplu:
„Fascismul nu este demagogie”.

– În edificiul I, la Facultatea de ªtiinþe Naturale sau de Chimie, pe câteva sti-
cle, cu care studenþii îºi fac probele practice, s-au desenat svastici.

– În edificiul II, la Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Juridice, a apãrut de câte-
va ori la începutul anului semnul dolarului.

– La Facultatea de Geologie, studenþii din anul II au manifestat în tot cursul
anului o atitudine vãdit pasivã sau chiar duºmãnoasã faþã de profesori ºi faþã de
învãþãturã. În aceastã atitudine au mers chiar pânã acolo încât sã refuze sã
rãspundã la întrebãrile unor profesori.

Afarã de aceste manifestãri s-au întâmplat izolat ºi declaraþiuni reacþionare. Un
student de la Filologie (mi se pare Bustya) a ºi fost arestat. Studentul Dálnoki Veres
a recunoscut cã el învaþã marxismul numai formal ºi numai din obligaþie impusã.
Studentul Szabó Iuliu de la Facultatea de ªtiinþe naturale punea des colegilor sãi
întrebarea cã de ce trebuie sã fie toatã lumea comunistã? Studenta Szabó Irina de
la Facultatea de Filozofie fãcea propagandã baptistã ºi se mândrea cã hainele ºi le
primeºte din America. Studentul Boncz ªtefan, membru de partid, de la Facultatea
de Economie, fãcea recent declaraþii antipartinice.

Trebuie însã sã accentuez cã majoritatea studenþilor au o atitudine politicã ºi
profesionalã constructivã ºi în aceastã privinþã se poate observa o dezvoltare rapidã.

În urma manifestãrilor reacþionare, dar mai ales dupã publicarea articolului de
fond al ziarului „Scânteia” despre vigilenþã, s-a hotãrât ca în pragul examenelor sã
se vadã mai de aproape situaþia socialã ºi purtarea elementelor vãdit dubioase.
Astfel, în ºedinþa din 30 mai 1951 a Consiliului Universitãþii, s-au putut identifica
o serie de studenþi duºmani de clasã. 

– La Facultatea de Filozofie s-a constatat cã existã un student care este nepotul
generalului horthyst Dálnoki Veres, executat de regimul de democraþie popularã
ungarã pentru crime de rãzboi ºi înaltã trãdare. Acest student, sub regimul hor-
thyst, a fãcut ºcoalã militarã horthystã, iar mai târziu a fost prizonier de rãzboi în
Apus. Afarã de faptul cã Veres se trage dintr-o familie hiperfascistã ºi de faptul cã
a venit la Universitate din Apus, fãcea declaraþiuni reacþionare ºi avea o purtare
brutalã sub orice criticã, bãtând crunt pe o colegã de a lui, pe Mészáros, care din
aceastã cauzã a ºi pãrãsit Universitatea.

– Tot la Facultatea de Filozofie, care în primul rând creºte cadre superioare pentru
muncã ideologicã, se gãseºte o baptistã, fiica unui preot baptist, care umblã regulat la
bisericã baptistã ºi face declaraþii proamericane, primind pachete din America.

– La Facultatea de ªtiinþe naturale este înscrisã fiica fostului horthyst Barta
Ignat, care pânã la arestarea episcopului Márton Áron a fost unul dintre conducã-
torii Statusului romano-catolic.

– Tot la Facultatea de ªtiinþe naturale se gãseºte studentul Szabó Gyula, fost
ofiþer în armata horthystã (?), crescut într-o ºcoalã hitleristã. 

S-au mai identificat câteva elemente de origine chiaburã. Consiliul
Universitãþii a luat mãsuri ca toate aceste elemente sã fie îndepãrtate din
Universitate.

În completare: S-a constatat cã studentul Horváth Gheorghe de la Facultatea de
Pedagogie a fost szálasist, bãtea pe locuitorii evrei din..., unde locuia, iar tatãl sãu a
fost agentul siguranþei române ºi horthyste, luând averea multor familii evreieºti.
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Acest student a reuºit sã primeascã postul de telefonist la Universitate, iar soþia lui
sã devinã funcþionara serviciului de cadre ºi secretara sindicatului universitar. În
aceastã chestiune poate sã dea informaþiuni tov. Kohn Hillel ºi tov. Kaufmann Bella.

Cum se explicã cã aceste elemente au putut sã se strecoare în rândurile studenþilor
universitari ºi unii sã ajungã chiar în funcþiuni politice ºi administrative importante?

1. În primul rând, în anul ºcolar curent se poate observa o delãsare în munca
de partid. Lipsurile s-au putut constata ºi în ultimele adunãri ºi ºedinþe ale orga-
nizaþiei de partid ºi ale organizaþiilor de bazã. Unii tovarãºi, ca Tóth Alexandru,
Márton Iuliu, Berecki Andrei au recunoscut cã mai multe luni nu prea s-au putut
ocupa cu munca de partid, fiind prea ocupaþi cu munca profesionalã ºi cu alte
sarcini. Unii tovarãºi, ca tov. Berecki Andrei, fac chiar impresia cã în munca de
partid vãd o povarã, care îi împiedicã în dezvoltarea lor profesionalã. 

2. Întârzierea prea lungã a reorganizãrii partidului la Universitatea „Bolyai”. De
aproape 6 luni se zvonea cã organizaþia de partid ºi organizaþiile de bazã vor fi reor-
ganizate, dar reorganizarea s-a fãcut abia în luna trecutã. Birourile, respectiv unii din
birourile partidului în mod greºit ºi-au considerat funcþiunile ca sarcini provizorii,
ceea ce a lãsat urme în munca lor. Cu ocazia prelucrãrii reorganizãrii s-a anunþat cã
organizaþia de partid de la Universitate va avea un secretar scos din producþie.
Aceastã mãsurã este foarte necesarã. Dar pânã acum hotãrârea nu s-a executat.

3. Dat fiind cã compoziþia socialã a organizaþiilor de bazã nu este încã destul
de sãnãtoasã, majoritatea ei fiind mic burghezã, se poate observa o mare lipsã
în privinþa folosirii armei criticii ºi autocriticii faþã de conducerile organizaþi-
ilor de bazã ºi faþã de conducerea administrativã a Universitãþii. Activitatea atât
a organizaþiilor de bazã, cât ºi birourilor se rezumã tot mai mult la probleme
tehnice profesionale.

4. Am impresia cã fostul Sector ºi Comitetul Orãºenesc nu se intereseazã îndea-
juns de munca de partid direct la membrii de partid ºi pãrerile ºi le formeazã
numai din raporturile birourilor. Dat fiind slãbiciunile muncii noastre politice ºi a
lipsei criticii ºi autocriticii, trebuie sã þinã contact ºi cu membrii de partid,
interesându-se direct de situaþia ºi munca fiecãrei organizaþiuni de bazã aparte.
Astfel s-ar fi putut scoate în evidenþã greºelile. 

5. Lipsã de vigilenþã din partea comisiilor instituite pentru examenele de
admitere, care n-au selecþionat destul de strict studenþii admiºi la Universitate.
Comisiile s-au lãsat influenþate de lipsurile de la diferitele facultãþi ºi de
„pregãtirea” profesionalã a unor elemente cu origine chiaburã. Lipsa de vigilenþã
politicã se poate observa ºi la decani ºi profesori, lãsându-se influenþaþi de
„pregãtirea” profesionalã a unor elemente duºmãnoase, uitând de faptul cã aceastã
pregãtire este formalã ºi pe aceste elemente nu se pot baza.

În orice caz, în urma ultimelor învãþãminte, se poate observa o oarecare
îmbunãtãþire. Pentru ca însã acest progres sã poatã lua un avânt mare, este absolut
necesar ajutorul organelor de partid superioare. În baza greºelilor observate de
mine, eu propun urmãtoarele mãsuri:

1. Cunoaºterea mai adâncã ºi realã a muncii fiecãrei organizaþii de bazã prin
consultarea directã a membrilor ºi, natural, a birourilor. 

2. Prelucrarea criticã a greºelilor ºi a învãþãmintelor ce se trag din aceste
greºeli, atât în birourile organizaþiilor, cât ºi în ale organizaþiilor de bazã, ºi even-
tual în ºedinþa plenarã a sindicatului universitar.

3. În cursul acestei prelucrãri, o prelucrare detaliatã ºi concretã a unor cazuri
tipice (ca de ex. Dálnoki Veres, contra cãruia s-a început o acþiune disciplinarã,
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care însã între timp a fost muºamalizatã, sau a lui Horváth), arãtând concret
greºeala fiecãrei persoane în parte.

4. Completarea postului de secretar al organizaþiei de partid. 
5. Pregãtirea temeinicã a alegerilor prin consultarea directã a membrilor ºi prin

agitaþie ºi lãmuriri corespunzãtoare.
6. Asigurarea la timp a vigilenþei la examenele de admitere pentru anul

ºcolar viitor ºi examinarea detaliatã a fiecãrui student înscris la Universitate,
pentru a descoperi ºi demasca elementele duºmãnoase ce se mai ascund la
Universitate.

7. Încurajarea criticii ºi autocriticii membrilor ºi birourilor organizaþiilor de
bazã prin participarea mai deasã la ºedinþe a delegaþilor organelor superioare.

Cred cã prin acest ajutor, munca noastrã politicã s-ar îmbunãtãþi ºi s-ar
deschide o erã cu totul nouã în viaþa noastrã de partid ºi prin aceasta ºi în munca
noastrã profesionalã.

Cluj, la 10 iunie 1951 Demeter Ioan

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 165/1951, f.142-145)

201
Comitetul Regional Cluj
Secþia Propagandã ºi Agit.
Sectorul ªtiinþã

Raport 
asupra situaþiei lucrãrii: „Istoria miºcãrii muncitoreºti din Transilvania”

Având în vedere importanþa acestei lucrãri, s-a programat antrenarea în muncã
a unui numãr mare de persoane, sub îndrumarea unui colectiv de conducere ºi
coordonare al cãrui responsabil este tov. Constantin Negulescu, secretar ºtiinþific
al Filialei din Cluj a Academiei R.P.R. Dupã stabilirea planului ºi a tehnicii de
lucru, care au fost expuse într-o ºedinþã la care a participat o parte însemnatã a
membrilor colectivului de muncã, s-au împãrþit sarcinile în mod corect. Perioada
cercetatã începe la anul 1867 ºi merge pânã la anul 1918. 

S-au constituit mai multe colective:
1. Colectivul Institutului de istorie ºi filosofie, care cuprinde membrii

Institutului ºi membri ai corpului didactic ºi didactic ajutãtor de la
Facultãþile de istorie de la Universitãþile „Victor Babeº” ºi „Bolyai” din Cluj.
Responsabil al colectivului: ªtefan Pascu[1].

2. Colectivul cadrelor de ºtiinþe sociale de la Universitãþile „Victor Babeº” ºi
„Bolyai”, responsabil: P. Apostol[2] ºi T. Bugnariu.

3. Colectivul pentru studierea literaturii propriu-zise, responsabil I. Breazu[3]
ºi Jancsó E.[4]

4. Colectivul pentru adunarea pieselor originale nepublicate privind miºcarea
muncitoreascã, responsabil: Jordáky L. 
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Distribuirea sarcinilor.
I. Colectivului de la Institutul de istorie ºi de la facultãþile de istorie li s-au

trasat urmãtoarele sarcini:
a) Întocmirea unei liste bibliografice a ziarelor apãrute în Transilvania ºi

Ungaria în perioada dintre 1867-1918.
b) Întocmirea unei liste bibliografice de cãrþile în care se gãsesc ºtiri privitoare

la miºcarea muncitoreascã din Transilvania.
c) Întocmirea unei liste despre cãrþile ideologice rãspândite în mijlocul munci-

torimii din Transilvania în aceastã perioadã.
d) Cercetarea unei pãrþi a presei apãrute în Transilvania ºi Ungaria în aceastã

perioadã.
e) Cercetarea literaturii istorice în care se gãseºte material în legãturã cu

aceastã problemã.
f) Cercetarea arhivelor exploatãrii miniere de la Baia Sprie.

II. Colectivului de la catedrele de ºtiinþe sociale i s-au trasat urmãtoarele sarcini:
a) Cercetarea unei pãrþi a presei.
b) Studierea materialului ideologic.

III. Colectivului pentru studierea literaturii propriu-zise i s-a dat sarcina de a
studia literatura progresistã din aceastã perioadã.

IV. Colectivului pentru adunarea pieselor originale nepublicate i s-au dat urmã-
toarele sarcini:

a) A cerceta arhivele sindicatelor ºi a aduna toate piesele importante: procese-
verbale, manifeste etc.

b) A aduna material fotografic, tablouri, drapele de-ale sindicatelor munci-
toreºti.

c) A culege alte informaþii, date, grafice etc, de la persoane care au participat
la miºcarea muncitoreascã.

d) A fotografia piesele considerate importante, oriunde le-ar gãsi.

Stadiul lucrãrii.
I. Colectivul Institutului de istorie ºi filosofie, care înglobeazã ºi cele douã fa-

cultãþi de istorie, a realizat pânã acum urmãtoarele: 
a) S-a întocmit lista periodicelor apãrute în Transilvania între anii 1867-1918.
b) S-a întocmit o listã bibliograficã cuprinzând 245 lucrãri istorice, în care se

gãseºte material privitor la miºcarea muncitoreascã ºi la dezvoltarea eco-
nomicã a Transilvaniei.

c) S-au cercetat urmãtoarele ziare:
„Adevãrul” – din Budapesta, între 1903-1907;
„Gazeta Transilvaniei” – între anii 1900-1907;
„Românul” – din Arad, din anul 1911;
„Activitatea” – din Orãºtie, între anii 1900-1907;
„Foaia poporului” – din Sibiu, din anul 1918;
„Temeschwarer Zeitung” – din anul 1871;
„Neue Temeschwarer Zeitung” – din anul 1871;
„Siebenbürgische Wochenblatt” – din anul 1871;
„Népszava” – din anii 1900-1906.
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Din aceste ziare s-au scos pânã acum cca. 1000 fiºe cu material. Din acest
material s-au dactilografiat pânã în prezent cca. 800 de fiºe, care au fost veri-
ficate, corectate, clasate ºi trimise la Bucureºti într-un exemplar[5].

d) Din literatura istoricã sau alte izvoare de informaþie s-au extras pânã
acum 10 fiºe din lucrarea lui Preyer, Monografie der Temescher Banat, ºi
cca. 400 din lucrarea A magyarországi szocialisztikus munkásmozgalmak
din anii 1902-1905. Dintre acestea au fost dactilografiate pânã acum cca.
250, care au fost apoi verificate ºi trimise într-un exemplar la Bucureºti. 

e) A întocmit o listã de 52 de cãrþi ºi broºuri ideologice, citite de socialiºtii din
acea vreme.

f) A fotocopiat 8 documente din arhiva Baia Sprie. Materialul cercetat, corec-
tat, a fost grupat în 9 capitole potrivit instrucþiunilor primite, având în plus
unele capitole.
1. Începuturile miºcãrii muncitoreºti în Transilvania.
2. Miºcãrile greviste din Transilvania între 1900-1905.
3. Greva generalã din 1906.
4. Greve ºi miºcãri ale muncitorilor agricoli din Timiº-Torontal ºi din alte
pãrþi ale Transilvaniei.
5. Rãzvrãtiri ºi agitaþii socialiste ºi muncitoreºti între 1900-1905.
6. Ideologie ºi organizare.
7. Congrese, conferinþe ºi adunãri muncitoreºti ºi socialiste.
8. Formarea sindicatelor în Transilvania.
9. Miºcarea muncitoreascã din 1918 în Transilvania.

II. Colectivul catedrelor de ºtiinþe sociale de la cele douã Universitãþi a început
cercetarea presei ce i-a fost repartizatã, însã randamentul pânã acum a fost
neînsemnat. La fel a început studierea materialului ideologic.

III. Colectivul pentru studierea literaturii propriu-zise nu ºi-a început încã munca.
IV. Colectivul pentru adunarea pieselor originale nepublicate:
a) A cercetat arhiva sindicatului metalo-chimic, de unde a adunat un material

bogat (procese-verbale).
b) A cercetat arhiva sindicatului muncitorilor tipografi, unde la fel a reuºit sã

adune un material preþios (procese-verbale, tablouri, manifeste, ziarul
„Népszava” din anii 1895-1910, „Magyar Nyomdászok Évkönyve” din anii
1888-1924 ºi „Tipografia” din anii 1885-1910).

c) A cercetat arhiva sindicatului muncitorilor constructori, de unde a adunat
procese-verbale, manifeste ºi drapele vechi.

d) A cercetat arhiva sindicatului muncitorilor ospãtari, unde s-au gãsit procese-
verbale.
Materialul selecþionat a fost fotografiat ºi se trimite la Bucureºti potrivit
inventarului însoþitor.

Planul de muncã în viitor.
I. Colectivul Institutului de istorie ºi al celor 2 facultãþi de istorie:
a) Va continua cercetarea ziarelor amintite pânã la 1918.
b) Va cerceta în mod special Congresul Muncitoresc din 1893.
c) Va lua în cercetare presa între 1867-1900.
d) Va cerceta literatura istoricã.
e) Va continua cercetarea rapoartelor poliþiei în legãturã cu miºcarea munci-

toreascã.
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f) Va continua cercetarea arhivelor de la Baia Sprie, pentru selecþionarea mate-
rialului.

II. Colectivul de la catedrele de ºtiinþe sociale va studia materialul ideologic.
III. Colectivul pentru literaturã propriu-zisã va studia literatura progresistã ºi

muncitoreascã.
IV. Colectivul pentru adunarea materialului sindical:
a) Va continua cercetarea arhivelor sindicale pentru adunarea de nou material.
b) Va lua legãtura cu persoane particulare care au material în legãturã cu

miºcarea muncitoreascã.
c) Va procura fotografii ºi alte obiecte în legãturã cu miºcarea muncitoreascã.
În perioada urmãtoare, conducerea colectivului pentru istoria miºcãrii munci-

toreºti îºi va lãrgi sfera de activitate, cuprinzând ºi alte centre importante din
Transilvania, unde se poate gãsi material important. În acest scop a fost ales, în ca-
litate de coordonator, tov. Jordáky. Este important acest lucru, deoarece în unele
oraºe localnicii au început sã adune material pentru miºcarea muncitoreascã din
oraºul respectiv (de ex. Timiºoara) ºi în al doilea rând e bine sã fie antrenate ele-
mentele din provincie în munca aceasta atât de importantã.

Pentru a duce cu succes la îndeplinire sarcinile trasate pentru munca de viitor,
avem nevoie de sprijinul material ºi moral al tuturor organizaþiilor ºi asociaþiilor
culturale, politice ºi de masã. Pe lângã sprijinul care ni-l dã Filiala Academiei din
Cluj ºi Regionala de Partid din Cluj, avem nevoie de sprijinul organizaþiilor de par-
tid din celelalte oraºe. Este necesar sã se dea ca sarcinã imediatã tuturor filialelor
din Transilvania ale Societãþii de istorie, filologie ºi folclor, adunarea materialului
local pentru miºcarea muncitoreascã. Avem nevoie de o maºinã pentru a putea
organiza ºi controla munca colectivelor din celelalte oraºe; avem nevoie de
acoperirea cheltuielilor de deplasare în aceste oraºe; ne lipseºte hârtia ºi alte mate-
riale de scris: maºini de scris, panglici etc; avem nevoie de una-douã dactilografe
speciale, care sã transcrie materialul adunat de colective, pentru cã dactilografele
de împrumut de la o instituþie sau alta nu dau randamentul necesar, neputând
lucra încontinuu la aceastã temã[6].

ªeful Sectorului de ªtiinþã
Moº Traian

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 202/1951, f.61-64)

[1] ªtefan Pascu (1914-1998), absolvent al Universitãþii din Cluj (1938), doctor în istorie (1942).
La data când i se încredinþase coordonarea colectivului de cercetare pentru viitoarea Istorie a
miºcãrii muncitoreºti din Transilvania era conferenþiar la Universitatea din Cluj, din 1962
devenind profesor titular. A fost decan al facultãþii de istorie ºi filozofie (1962-1968) ºi rector al
Universitãþii (1968-1976), iar din 1973 director al Institutului de istorie din Cluj. Membru al
Academiei R.S.R. ºi preºedinte al secþiei de ºtiinþe istorice (din 1974). A fost unul din istoricii
„oficiali” ai regimului comunist, coordonând, editând ºi scriind numeroase volume ºi studii de
specialitate. A colaborat la publicarea volumului II din Istoria României (1962), Din istoria
Transilvaniei (2 vol., 1960), Documente privind istoria României (seria C) º.a. Dintre cãrþile de
autor se cuvin a fi reþinute: Meºteºugurile din Transilvania pânã în sec. XVI (1956), Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia (1968), Voievodatul Transilvaniei (4 vol.), Revoluþia popularã
de sub conducerea lui Horea (1984) etc. Pentru bibliografia parþialã a lui ªt. Pascu, vezi Sub sem-
nul lui Clio. Omagiu acad. prof. ªtefan Pascu la 60 de ani de la naºtere, Cluj, 1974, p.17-56.
[2] Pavel Apostol, absolvent al facultãþii de litere ºi filozofie ºi doctor al Universitãþii din Cluj,
„magna cum laude”, la 23 iunie 1948, cu Problema omului în lumina materialismului dialectic
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(conducãtor L. Blaga; Rapoarte semnate de L. Blaga ºi Al. Roºca; cf. Arh.St.Cluj, Facultatea de
Litere-corespondenþã, dos. 295/1948; vezi ºi Lucian Nastasã, O relaþie controversatã: Lucian
Blaga-Pavel Apostol, în „Dacia literarã”, VIII, 1997, nr.2, p.27-28). Profesor de marxism la
Universitate ºi ºef al secþiei de filozofie a Filialei Cluj a Institutului de istorie a filosofiei. A fost
redactorul ºef al ziarului „Lupta Ardealului”, organul de presã al judeþenei de partid Cluj. Din
volumele publicate: Iluzia evadãrii (1958), Normã eticã ºi activitate normatã (1968), Omul anu-
lui 2000 (1972), Calitatea vieþii ºi explorarea viitorului (1975) º.a.
[3] Ion Breazu (1901-1958), absolvent al Universitãþii din Cluj, asistent la Laboratorul de foneti-
cã experimentalã ºi la catedra de literaturi moderne, sub direcþia lui Sextil Puºcariu. Redactor
al publicaþiei clujene „Societatea de mâine” (1926-1933) ºi director al revistei „Transilvania”
(1941-1945). Dupã rãzboi a lucrat ca cercetãtor ºtiinþific în cadrul Filialei Cluj a Academiei.
Editor al Bibliografiei periodicelor (1928-1930) ºi Bibliografiei publicaþiilor (1931-1935), autor a
douã volume de Studii de literaturã românã ºi comparatã (1970-1973). 
[4] Elemér Jancsó (1905-1971), istoric ºi critic literar, profesor de liceu (1928-1942) ºi apoi cadru
universitar la Cluj. Membru al Academiei de ªtiinþe Social-Politice. Autor al unor volume, pre-
cum: Az erdélyi nyelvmûvelõ társaság iratai [Documentele societãþii pentru dezvoltarea limbii
din Ardeal] (1955), Irodalomtörténet és idõszerûség [Istorie literarã ºi actualitate]; Studii literare
(1983) º.a., din care nu pot fi omise portretele din Kortársaim [Contemporanii mei] (1976).
[5] Aceste materiale ºi informaþii au fost utilizate la publicarea seriei Presa muncitoreascã ºi
socialistã din România, vol. I-III, în 6 tomuri, apãrute la Bucureºti între 1964-1973, elaborate
sub egida Institutului de studii istorice ºi social-politice de pe lângã C.C. al P.C.R. Fiecare peri-
odic are un studiu introductiv, cu informaþii bibliografice ºi încadrarea lui în epocã, urmat de
texte din publicaþia respectivã, facsimile etc.
[6] O cantitate semnificativã din materialul documentar rezultat în urma cercetãrilor – aºa cum
era preconizat în documentul de mai sus – a fost depusã la Institutul de Istorie al Partidului de
pe lângã C.C. al P.C.R. O lucrare de sintezã pe aceastã temã, „Istoria miºcãrii muncitoreºti din
Transilvania”, nu a mai apãrut, însã o bunã parte din material se regãseºte în mai multe texte
apãrute pânã în 1989. 

202
REFERAT
Despre situaþia în privinþa editãrii literaturii ºtiinþifice în limba maghiarã

În Republica Popularã Românã, datoritã aplicãrii consecvente a politicii naþio-
nale staliniste în þara noastrã de cãtre Partidul Muncitoresc Român, viaþa culturalã
a naþionalitãþilor conlocuitoare a luat un avânt puternic. Astfel, în ce priveºte po-
pulaþia maghiarã a republicii noastre, putem arãta cã reþeaua ºcolarã care deser-
veºte aceastã populaþie cuprinde mii de ºcoli primare, sute de ºcoli medii ºi
tehnice, o universitate, un institut medico-farmaceutic, o facultate agronomicã,
câte o secþie cu limba de predare maghiarã la institutele de artã ºi la institutul de
ºtiinþe juridice ºi economice recent înfiinþat.

Presa zilnicã, reviste literare ºi de specialitate, secþiile de limbã maghiarã ale
diferitelor edituri, în frunte cu Editura P.M.R., asigurã largi posibilitãþi de publicare
a operelor politice, literare ºi artistice, care în formã naþionalã contribuie la ridi-
carea nivelului cultural ºi politic al oamenilor muncii ºi la dezvoltarea culturii
socialiste în þara noastrã. 

Faþã de producþia bogatã în toate celelalte domenii de creaþie culturalã ºi artisticã,
în domeniul publicaþiunilor ºtiinþifice în limba maghiarã se constatã o serioasã
rãmânere în urmã, care necesitã mãsuri grabnice pentru îndreptarea situaþiei actuale.

Prin existenþa unui numãr destul de mare de institute de învãþãmânt superior, cu
limba de predare maghiarã, prin atragerea unui numãr însemnat de cercetãtori
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maghiari la colaborare în cadrul institutelor centrale de cercetare ºtiinþificã ºi mai ales
a institutelor care funcþioneazã în cadrul Filialei din Cluj a Academiei R.P.R., s-au
creat mari posibilitãþi atât pentru cadrele ºtiinþifice existente, cât ºi pentru creºterea
de noi cadre din rândurile tinerilor absolvenþi ai ºcolilor superioare. Faþã de numãrul
mare al cadrelor ºtiinþifice maghiare existente, publicarea lucrãrilor ºtiinþifice este
minimã. În cursul anului 1951 au apãrut doar douã articole în limba maghiarã în
revista ºtiinþificã a Filialei din Cluj a Academiei, iar numãrul articolelor publicate în
limba românã de cãtre cercetãtorii maghiari este ºi el infim, mai ales dacã luãm în
considerare cã la institutele de învãþãmânt superior cu limba de predare maghiarã
funcþioneazã peste 1000 de membri ai corpului didactic ºi ajutãtor. 

Care sunt cauzele acestei situaþii?
În primul rând faptul cã nu s-a clarificat importanþa publicãrii rezultatelor

cercetãrilor întreprinse în diferite domenii ºi în limba maghiarã, ca o contribuþie atât
la dezvoltarea vieþii culturale ºtiinþifice din R.P.R. în general, cât ºi a dezvoltãrii vieþii
culturale a populaþiei maghiare din þara noastrã. Ca urmare, nu s-au luat mãsurile
organizatorice necesare pentru a asigura planificarea publicãrii acestor lucrãri prin
forurile competente, ceea ce a dus la carenþa pe care am arãtat-o mai sus.

În prezent, publicarea lucrãrilor cu caracter ºtiinþific este de competenþa
Academiei R.P.R., a Editurii de Stat pentru literaturã ºtiinþificã ºi a institutelor de
învãþãmânt superior.

În ce priveºte Editura de Stat, ea are o subredacþie la Cluj, scoate planificat cãrþi
ºi broºuri în limba maghiarã. Dacã pânã în prezent nu a dat cuvenita atenþie încu-
rajãrii producþiei originale ºi ºi-a concentrat forþele mai ales pentru traduceri, în
ultima vreme s-a produs o cotiturã serioasã în aceastã direcþie. Editura de Stat, în
strânsã colaborare cu institutele de învãþãmânt superior cu limba de predare
maghiarã, a iniþiat întocmirea unui numãr de lucrãri originale cu caracter actual ºi
practic. Aceste lucrãri, încadrate în planul de ediþie pentru anul 1952, sunt în curs
de redactare. De asemenea, Editura a discutat cu cercetãtorii în linii generale pla-
nul ei pentru 1953, astfel încât se merge spre o planificare de perspectivã a muncii.

Însã câmpul de activitate al Editurii de Stat pentru literaturã ºtiinþificã este li-
mitat prin faptul cã ea are menirea sã publice în primul rând lucrãri de circulaþie
mai largã, care pot sã fie difuzate într-un tiraj mai mare. Publicarea lucrãrilor de
mai strictã specialitate este de competenþa Academiei ºi a institutelor de
învãþãmânt superior. Academia R.P.R. dispune de o editurã proprie ºi de o reþea de
publicaþii periodice fie pe specialitãþi, fie editate de cãtre Filialele ei.

Pânã în prezent, publicarea literaturii ºtiinþifice în limba maghiarã nu a format
obiectul unei preocupãri sistematice din partea Academiei. Problema s-a pus în
legãturã cu iniþiativa Filialei din Cluj, care a publicat în douã numere consecutive
ale revistei ei câte un articol în limba maghiarã, cu rezumat în limba românã.
Prezidiul Academiei a luat în aceastã chestiune o hotãrâre în ºedinþa ei din 18 iulie
1951, care spune: „în primul rând, absolut toate lucrãrile sã fie publicate în limba
românã, cu rezumat în limba francezã ºi rusã, iar la cererea expresã a autorilor
maghiari poate fi publicat ºi textul integral în limba maghiarã” (adresa nr. 719/C din
27 iulie 1951). Dacã aceastã hotãrâre reprezintã un progres faþã de atitudinea ante-
rioarã, care era opusã publicãrii integrale a textelor maghiare, ea nu rezolvã decât
parþial ºi într-un mod cu totul insuficient problema. Nemaivorbind despre faptul cã
existã unele lucrãri, mai ales din domeniul lingvisticii ºi istoriei literare, a cãror
publicare integralã în limba românã nu prezintã nici un interes pentru cercetãtorii
români ºi despre tãrãgãnarea excesivã a publicãrii articolelor primite (sunt articole

721



trimise acum un an ºi mai bine, a cãror traducere nici nu a început încã), credem
cã a vedea toatã problema numai sub raportul includerii unor articole în revista
Filialei din Cluj, este prea strâmt ºi nu atacã miezul problemei. Problema princi-
palã, dupã pãrerea noastrã, este cã Academia trebuie sã-ºi organizeze în aºa fel
activitatea ei editorialã încât sã încurajeze producþia originalã a cercetãtorilor
maghiari prin publicarea lucrãrilor lor în limba maternã, sã publice lucrãrile lor va-
loroase ºi de un interes mai larg în limba românã ºi sã aibã grijã ca anumite lucrãri
originale româneºti sã fie traduse ºi publicate ºi în limba maghiarã. Noi ridicãm aici
numai problema limbii maghiare, în care existã cadre ºtiinþifice numeroase, dar cre-
dem cã problema se pune ºi pentru celelalte naþionalitãþi conlocuitoare, chiar dacã
viaþa lor ºtiinþificã nu este încã prea dezvoltatã. 

Între obiecþiunile ridicate împotriva publicãrii de cãtre Academie a lucrãrilor
ºtiinþifice în limba maghiarã figureazã ºi argumentele cã aceasta ar constitui o
încurajare a tendinþelor de izolare ºi cã nu ar exista un public suficient de larg pen-
tru asemenea publicaþii. Credem cã aceste argumente nu sunt temeinice.
Publicarea literaturii ºtiinþifice în limba maghiarã este o parte integrantã a politicii
naþionale staliniste aplicate în þara noastrã în toate celelalte domenii. Din moment
ce luptãm pentru dezvoltarea largã ºi bogatã a culturii socialiste în þara noastrã,
faptul cã operele create în acest spirit ar putea sã aparã ºi în limba maghiarã nu ar
constitui deloc o încurajare pentru spiritul de izolare, dimpotrivã, ar contribui la
combaterea lui. În acest sens este necesar sã se publice cât de multe lucrãri origi-
nale, sã se traducã cât de multe lucrãri din limba românã ºi în limba românã.

Existenþa a mii de cadre didactice superioare, medii ºi elementare, a mii de stu-
denþi maghiari, creºterea rapidã a unei intelectualitãþi noi din rândurile clasei
muncitoare este o dovadã grãitoare a existenþei unui public care va citi din ce în
ce mai mult ºi publicaþiile ºtiinþifice de specialitate. Credem deci cã Academia ar
trebui sã revizuiascã politica ei editorialã, în sensul sã asigure posibilitãþi serioase
pentru publicarea lucrãrilor ºtiinþifice în limba maghiarã.

În ce priveºte institutele de învãþãmânt superior, ele au sistat orice activitate de
publicare – în afarã de multiplicarea cursurilor – de la reforma învãþãmântului supe-
rior. Aceastã mãsurã, justã la timpul ei, pentru a curma  publicarea de materiale
necontrolate, adânc pãtrunse de cosmopolitism ºi naþionalism, a devenit astãzi o
piedicã serioasã în calea dezvoltãrii cercetãrilor ºtiinþifice ºi a ridicãrii prestigiului
ºtiinþific al institutelor noastre de învãþãmânt superior. Existã o hotãrâre a
Ministrului Învãþãmântului Public, luatã încã în 1950, care a prevãzut pentru anul
1951 editarea unei reviste ºtiinþifice comune a celor douã universitãþi din Cluj.
Traducerea în viaþã a acestei hotãrâri ar crea încã un for pentru publicarea rezul-
tatelor obþinute în munca de cercetare care este în curs în cadrul acestor universitãþi
ºi ar da o contribuþie preþioasã mai ales pentru creºterea de noi cadre ºtiinþifice.

Mãsurile propuse în referatul nostru ar asigura în scurt timp lichidarea
rãmânerii în urmã în acest domeniu ºi ar permite ca posibilitãþile reale ce existã
pentru a asigura o producþie valoroasã sã fie din plin utilizate.

Cluj, la 13 dec. 1951

Rector Director de studii
Nagy István Csehi

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 184/1951, f.69-72)
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203

Referat
Asupra activitãþii Biroului Regional U.P.M. Cluj

În urma studiului pe care l-am fãcut pe teren pentru a mã convinge despre
activitatea ºi colaborarea care existã în sânul Biroului Regional U.P.M., am putut
constata urmãtoarele:

Dupã schimbãrile care au avut loc în ultimul timp în cadrul Biroului Regional
U.P.M., adicã prin plecarea tov. Balogh, fost preºedinte al acestei organizaþii, la ºcoala
de 1 an de partid, cât ºi prin scoaterea tov. Beluska, fost organizator al acestei organi-
zaþii ºi instalat la Sfatul Popular Regional, a fost nevoie pentru a se face unele schim-
bãri în cadrul acestui birou, totodatã de a se coopta alþi tov. în locul celor plecaþi.

Astfel, tov. Beszterczei, cu aprobarea Comitetului Regional de Partid ºi a C.C. al
U.P.M., a fost instalat în funcþia de preºedinte al acestei organizaþii, iar tov. Horváth
trecut din funcþia de resp. cu educaþia politicã în cadrul Biroului Regional U.P.M. în
funcþia de resp. organizatoric al acestui Birou. Pe când tov. Mátyás, fost instructor
regional, a fost promovat în cadrul Biroului ca resp. cu educaþia politicã pe regiune.

Þin sã precizez cã în prezent acest tov. Mátyás este scos din muncã ºi trimis în
producþie pe motivul cã nu are situaþia clarã din anul 1942-1943 ºi prin faptul cã
are rude apropiate de chiaburi (el nu este membru de partid).

Dupã reîntoarcerea tov. Beluska de la Sfatul Popular Regional ºi trimis fiind de
cãtre Comitetul Regional de Partid îndãrãt în muncã la organizaþia U.P.M. era nece-
sarã o reorganizare în sânul Biroului. Tov. Beluska, care înainte de plecarea sa de
la aceastã organizaþie avea resortul organizatoric pe regiune, care de acum era un
resort cunoscut de dânsul ºi totodatã un om priceput în muncã, a fost stabilit de
cãtre C.C. al U.P.M. ca tov. Beluska sã preia acest resort de la tov. Horváth, iar resor-
tul cultural sã fie preluat de cãtre tov. Horváth, care la fel cunoºtea mai bine acest
resort, deoarece muncise mai mult timp în aceastã funcþie. 

La data de 15.I.1952, când tov. Ungur din cadrul Sectorului org. de masã fiind
împuternicit din partea Comitetului Regional de Partid pentru a prelucra aceastã
schimbare ce urma sã se facã din cadrul Biroului Regional U.P.M., tov. Horváth a
afirmat deschis cã dânsul nu mai vrea sã munceascã în cadrul acestei org. de masã
ºi cã nu vede justã aceastã schimbare de funcþii dintr-un resort în altul. Dupã
foarte multe discuþii, totuºi tov. Horváth s-a liniºtit ºi a preluat aceastã funcþie, dar
nu ºi-a luat rãspunderea faþã de aceastã muncã, cã o va putea duce pânã la capãt
în cele mai bune condiþii. Vãzând aceastã poziþie a tov. Horváth faþã de o sarcinã
de partid, am procedat la studierea acestei probleme stând de vorbã ºi cu restul tov.
din cadrul acestei organizaþii, de unde au reieºit urmãtoarele:

Ceea ce îl determinã pe tov. Horváth de a nu mai vrea sã munceascã în cadrul
acestei organizaþii, se presupune cã ar fi relaþiile intime pe care le are tov. Horváth
cu fosta activistã de la aceastã organizaþie, în prezent redactoare la redacþia
„Világosság”, cu numele de Behabecz Magda. Influenþa pe care o are asupra muncii
tov. Horváth aceastã femeie este aceea cã de când tov. Beluska Ioan, care s-a reîn-
tors în muncã la U.P.M. ºi locuieºte în aceeaºi casã cu tov. Horváth, tov. de acum nu
se mai poate justifica faþã de soþia dânsului atunci când merge târziu acasã, cã a stat
la sediul organizaþiei sau cã a avut diferite ºedinþe, deoarece tov. Beluska seara când
se duce acasã este întrebat de soþia tov. Horváth cã soþul dânsei unde este ºi de ce
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dânsul nu a venit acasã. Acest lucru se explicã prin faptul cã atâta timp cât tov.
Beluska era în muncã la Sfatul Popular Regional, nu avea cunoºtinþã de drumurile
tov. Horváth, ori tov. Horváth ori de câte ori pleca târziu acasã se justifica faþã de
soþie cã a stat la sediul organizaþiei sau cã a avut diferite ºedinþe, ori acum aceste
justificãri nu mai corespund realitãþii, deoarece tov. Beluska ar putea sã-i spunã
soþiei tov. dacã ar fi întrebat, dacã are ºedinþe sau nu, sau dacã se aflã la sediu.

Au fost ºi asemenea cazuri când tov. Horváth pleca mai din timp de la sediu,
spunând cã pleacã acasã, ori în realitate era invers, deoarece nu mergea acasã la
sine, ci pleca în alte pãrþi, ºi acest lucru era cunoscut dupã ce tov. Beluska ajungea
mai târziu acasã ºi era întrebat de soþia tov. Horváth cã soþul dânsei unde este.
Cauzele ce-l determinã pe tov. Horváth cã nu mai vrea sã munceascã în cadrul
acestei organizaþii sunt tocmai cele arãtate mai sus ºi cã dacã dânsul ar fi scos din
aceastã muncã ºi eventual sã munceascã în altã parte, ar putea sã continue cu acea
femeie fãrã a mai fi stingherit de nimeni.

Din cele arãtate de tov. Horváth, din ce cauzã nu mai vrea sã munceascã în
cadrul organizaþiei U.P.M., afirmã cãci dânsul de când este membru în Biroul orga-
nizaþiei U.P.M. niciodatã nu a fost privit ca un membru din Birou ºi el simte cã a
fost þinut la o distanþã de restul membrilor din Birou ºi cã el nu mai vrea sã fie
haimanaua nimãnui, cãci ºi aºa dupã ce se va reîntoarce tov. Balogh de la ºcoalã,
iarãºi va fi schimbat.

De la preluarea acestei funcþii de cãtre tov. Horváth, a dat dovadã de o nepãsare
în muncã, nemaiacþionând ca un membru al Biroului Regional, iar la diferite
ºedinþe din cadrul organizaþiei dã dovadã de o pasivitate în muncã, necontribuind
la discuþii sau la întrebãri aºa cum contribuia înainte.

Tot aici a mai reieºit cã în cadrul acestui Birou, înainte de venirea tov. Beluska
îndãrãt la aceastã organizaþie, o parte din membrii din Biroul de atunci au început
sã meargã pe o pantã greºitã, cãutând sã localizeze unele greºeli pe care le fãceau în
muncã fãrã de a fi scoase aceste greºeli la suprafaþã pentru a putea fi ajutaþi. Aºa s-a
putut explica faptul atunci când tov. Beszterczei a fost chemat la Bucureºti ºi
înainte de plecare a chemat la dânsul în Birou pe tov. Horváth ºi tov. Finta, care era
secretar de org. de bazã, pentru a discuta împreunã dacã e cazul sã raporteze C.C.
al U.P.M. legãturile care au existat în acel timp ºi între tov. Mátyás ºi femeia respec-
tivã, ca pânã la urmã sã cadã cu toþii de acord ca sã nu mai spunã mai departe acest
lucru ºi cã ei nu au sã spunã nimãnui cele întâmplate în cadrul organizaþiei.

Tot tov. Horváth afirmã cãci dânsul nu mai poate sã aibã încredere în restul tov.
din Biroul Regional, pentru cã vede cã nu se duce munca aºa cum ar trebui în
sânul acestui Birou, iar pe de altã parte tot tov. Horváth afirmã cã tov. Beszterczei
ar fi fãcut parte din Partidul Imredist ºi cã nu vede just ca acum sã ducã munca cu
un asemenea om.

Ca concluzii
În urma celor constatate pe teren a reieºit cã într-adevãr existã o oarecare rup-

turã în cadrul Biroului Regional ºi în special de la venirea tov. Beluska la aceastã
organizaþie, iar colaborarea între cei trei membri din Birou nu este aºa dupã cum
ar trebui, existã o colaborare mai strânsã între tov. Beszterczei ºi tov. Beluska, iar
cu tov. Horváth mai puþin, afarã de discuþiile oficiale pe care le au împreunã.

La aceastã lipsã a contribuit în mare mãsurã ºi sectorul nostru, cãci nu a fost
destul de vigilent pentru a descoperi mai din timp aceste lucruri, care sigur au avut
o influenþã ºi asupra muncii organizaþiei respective.
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[Despre] situaþia cu tov. Beszterczei, pânã în prezent nu a avut cunoºtinþã sec-
torul nostru, urmeazã sã ne informãm mai precis asupra acestui lucru, pentru a
putea informa mai precis ºi Comitetul Regional de Partid.

Þinând cont de activitatea tov. Horváth, cât ºi de capacitatea sa de muncã,
propun comitetului Regional de Partid sã fie chemat în faþa Biroului Regional de
Partid pentru a i se arãta aceste lipsuri ºi totodatã sã fie chemat ºi tov. Beszterczei
ºi tov. Beluska pentru a fi prelucrat cu tov. atitudinea pe care au avut-o faþã de
aceastã lipsã a tov. Horváth, care deºi a fost cunoscutã de dânºii, totuºi nu i-a fost
arãtatã tov. Horváth, atunci când a fost necesar. Poziþia tov. Horváth faþã de aceastã
situaþie afirmã cãci chiar dacã va rãmâne mai departe în muncã, simte cã nu va
mai putea rãspunde de muncã aºa dupã cum a rãspuns pânã acum ºi cere sã fie
pus într-o muncã în altã parte.

Cluj, 9.II.1952 ªeful Sectorului org. de masã
Pintea Ioan

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 71/1952, f.97-98)

204
A Magyar Népköztársaság Követsége, Bukarest Bukarest, 1952. február 29.
Légation de la République Populaire Hongroise Bizalmas

Tárgy: Látogatás a Magyar Népi Szövetség vezetõinél

Folyó hó 26-án délelõtt meglátogattam a romániai Magyar Népi Szövetség vezetõit,
Juhász, Kacsó és Soós elvtársakat. Kezdetben tartózkodó magatartást tanúsítottak,
késõbb azonban beszélgetésünk közvetlen hangulatban folytatódott. Láthatólag jóle-
sett nekik, hogy felkerestem õket, s annak a reményüknek adtak kifejezést, hogy a
jövõben szorosabb lesz a viszony köztük és a követség között. Elmondták, hogy a
Magyar Népi Szövetség egyik fõ feladatát abban látják, hogy segítséget nyújtsanak az
R.M.P.-nek a mezõgazdasági munkák gyors és zavartalan elvégzéséhez, a reakció és a
sovinizmus elleni harchoz, a kolhozok és a T.O.Z.-ok kifejlesztéséhez. Egyik legak-
tuálisabb teendõjük a pénzreform és az ezzel kapcsolatos takarékosság megértetése a
magyar dolgozókkal. Szerintük a magyar nemzetiségû dolgozók egyre inkább felis-
merik a román dolgozókkal való együttmûködés fontosságát, és mindjobban átérzik,
hogy munkájukkal saját országuk nemzetgazdaságát fejlesztik. Az R.M.P. türelmes
nemzetiségi politikája egyre nagyobb méltánylásra talál a magyarlakta vidékeken.
Hozzáfûzték, hogy a felülrõl jött rendelkezések végrehajtása terén vannak még
zökkenõk, az alsóbb szervek körében a több évtizedes soviniszta nevelés nyomai még
megtalálhatók, azonban ezek a jelenségek mind ritkábbak. A Magyar Népi Szövetség
vezetõi fõleg a kulturális téren elért eredményekkel vannak megelégedve. Kifejtették,
például, hogy a vidéki kultúrotthonok a magyar és román dolgozók közös fellegvárai,
s a fejlõdés egy magasabb fokát jelentik szemben azzal az állapottal, mikor még külön
magyar és külön román kultúrotthonok voltak. Kérdésemre kifejtették, hogy a távolab-
bi jövõ perspektívája az, hogy a Magyar Népi Szövetség feladatait egyre inkább a népi
tanácsoknak kell átvenni. E kérdés részletes megbeszélése elõl azonban elzárkóztak.
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Általában az volt a benyomásom, hogy kerülték az egyes aktuális kérdések
behatóbb megbeszélését, anélkül hogy kétségbevonnám jóhiszemûségüket és
önzetlen fáradozásukat a magyar és román dolgozók együttmûködése érdekében,
mégis meglepett az a buzgalom, mellyel elhitetni igyekezték, hogy már egyáltalában
nincsenek problémáik. Tájékoztatásukból az ember egy idillikus állapotot
tételezhetne fel, amelyben már nincsenek nehézségek, nincs osztályharc, minden
magától, szinte gombnyomásra mûködik. Ezt a magatartásukat elsõsorban nem
szerénytelenségnek vagy túlzott tartózkodásnak nevezném, mint inkább ideológiai
felkészültségük hiányos voltának. Beszélgetésünk során kitûnt, hogy nemcsak a ma-
gyarországi fejlõdéssel nincsenek tisztában, hanem a romániaival sem. Juhász elvtárs
például, a romániai magyar sajtóról beszélve, olyan újságneveket említett meg,
melyek már régen megszûntek. Általában Juhász minden magyarázatát Kacsó helyes-
bítette. Az a meggyõzõdésem, hogy elszakadva a tömegektõl – mintegy elefántcsont-
toronyba ülve – gépiesen hajtanak végre rendelkezéseket.

Természetesen e megállapításom kizárólag a fentebb említett három elvtársra
vonatkozik, s nem a Magyar Népi Szövetség egész munkájára. Hogy ez utóbbiról
véleményt tudjak mondani, ahhoz hosszabb itt-tartózkodásra és a viszonyok részlete-
sebb ismerésére lesz szükségem. Fentebbi észrevételeim egy kb. másfél órás beszél-
getés eredményei.

Forgács Egon, köv. tanácsos
id. ügyvivõ 

Kiss Károly külügyminiszter elvtársnak, Budapest

[TRADUCERE]

Ambasada Republicii Populare Ungare, Bucureºti Bucureºti, 29 februarie 1952
Légation de la République Populaire Hongroise Confidenþial

Obiect: Vizitã la conducerea Uniunii Populare Maghiare

La data de 26 a lunii curente i-am vizitat pe conducãtorii Uniunii Populare
Maghiare, pe tovarãºii [Lajos] Juhász, [Sándor] Kacsó ºi [Ferenc] Soós. La început au
manifestat o atitudine rezervatã, dar mai târziu am purtat o discuþie degajatã. Era vi-
zibil cã vizita mea le-a fãcut plãcere ºi ºi-au exprimat speranþa cã în viitor relaþiile
noastre cu Uniunea vor fi mai strânse. Mi-au spus cã, în opinia lor, unul din princi-
palele obiective ale Uniunii Populare Maghiare este sã îi fie de ajutor Partidului
Muncitoresc Român în efectuarea rapidã ºi netulburatã a lucrãrilor agricole, în lupta
împotriva reacþiunii ºi a ºovinismului, în dezvoltarea colhozurilor ºi a TOZ-urilor.

Una dintre cele mai importante sarcini ale lor la ordinea zilei este reforma mo-
netarã ºi, în legãturã cu aceasta, conºtientizarea în rândurile populaþiei maghiare a
necesitãþii economisirii. În opinia lor, muncitorii de naþionalitate maghiarã
recunosc din ce în ce mai mult importanþa colaborãrii cu muncitorii români ºi
devin tot mai conºtienþi de faptul cã prin munca lor contribuie la dezvoltarea
economiei naþionale a þãrii lor. Politica tolerantã a P.M.R. privind naþionalitãþile este
tot mai apreciatã în regiunile locuite de maghiari. Au adãugat cã mai existã proble-
me în domeniul executãrii dispoziþiilor primite de sus, urmele mai multor decenii
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de educaþie ºovinistã se mai regãsesc în rândul organelor inferioare, dar aceste
fenomene sunt din ce în ce mai rare. Conducãtorii Uniunii Populare Maghiare sunt
mulþumiþi mai ales de rezultatele obþinute pe plan cultural. Dupã cum au relatat, de
exemplu, casele de culturã din provincie sunt citadele comune ale muncitorilor
maghiari ºi români ºi reprezintã o dezvoltare de nivel superior faþã de situaþia când
existau case de culturã separate pentru maghiari, respectiv români. La întrebarea
mea au expus ideea cã perspectiva unui viitor mai îndepãrtat este ca sarcinile
Uniunii Populare Maghiare sã fie preluate de Sfaturile Populare. S-au eschivat însã
de la discutarea în detaliu a acestei probleme.

În general, am avut impresia cã au evitat discutarea mai profundã a unor proble-
me actuale. Nu mã îndoiesc de bunele lor intenþii ºi de efortul depus de ei în ceea
ce priveºte colaborarea între muncitorii maghiari ºi români, totuºi am rãmas sur-
prins de zelul cu care încercau sã mã convingã cã nu mai au deloc probleme. Din
relatarea lor se contureazã o stare idilicã, în care nu mai sunt greutãþi ºi nici luptã
de clasã, totul merge strunã, aproape de la sine. Nu aº caracteriza acest comporta-
ment drept lipsã de modestie sau reþinere excesivã, ci mai degrabã o deficienþã a
pregãtirii lor ideologice. Pe parcursul discuþiei s-a evidenþiat faptul cã nu sunt în
cunoºtinþã de cauzã nici în ce priveºte situaþia din Ungaria, dar nici în privinþa situ-
aþiei din România. De exemplu, tovarãºul Juhász, vorbind despre presa maghiarã
din România, a amintit câteva ziare care au fost desfiinþate cu mult timp în urmã.
În general, Kacsó rectifica toate explicaþiile lui Juhász. Am convingerea cã ei s-au
rupt de mase, stau ca într-un turn de fildeº ºi executã mecanic diferite dispoziþii.

Bineînþeles, aceastã afirmaþie se referã strict numai la cei trei tovarãºi amintiþi ºi
nu la activitatea Uniunii Populare Maghiare în totalitate. Pentru a putea da relaþii
privind aceasta din urmã, voi avea nevoie de o mai lungã ºedere ºi de cunoaºterea
mai detaliatã a relaþiilor. Observaþiile de mai sus sunt concluziile unei discuþii de
aproximativ o orã ºi jumãtate.

Egon Forgács, consilier la ambasadã
Imputernicit ad interim

Tovarãºului ministru de externe, Kiss Károly. Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-I, f.631)

205
A Magyar Népköztársaság Követsége Bukarest, 1952. június 25.
Ambassade de la République Populaire Hongroise Szigorúan bizalmas

Tárgy: Nemzetiségi kérdés fejlõdése Romániában
Elõadó: Kállai köv. titkár.

Már elõbbi jelentésemben beszámoltam, hogy Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs ápri-
lisban a tanítókongresszuson elmondott beszédében a „nemzeti kisebbség” kife-
jezést használta az eddig szokásos „együttlakó nemzetiség” helyett. A kijelentés
általános csodálkozást váltott ki, különösen a romániai magyarság körében. Az új
kifejezés használatához semmi kommentárt nem fûztek.
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Kállai hosszabb beszélgetést folytatott e kérdésrõl Sütõ András fiatal íróval és a
„Falvak Népe” címû lap szerkesztõjével. Sütõ közölte, hogy utasítást kapott a
lapjuk, hogy egyelõre mindkét kifejezést párhuzamosan használják. Elmondta,
hogy õt is nagyon megdöbbentette elõször ez a kifejezés. A Magyar Népi Szövetség
vezetõségétõl és a Párttól magyarázatot kértek. Azt a választ kapták, hogy a kife-
jezést Sztálin elvtárs is használja az Októberi Forradalom utáni mûveiben, amikor
is a Szovjetunió egyik szövetséges köztársaságában élõ oroszokról mint nemzeti
kisebbségrõl tesz említést.

E szerint az értelmezés szerint (Sütõ és még több itteni magyar kulturális
személyiség is hasonlóan nyilatkozott) az erdélyi magyarság is az egységes magyar
nyelvhez és kultúrához tartozik. Ez az értelmezés különösen fontos, mivel az itteni
magyarság vezetõi körében volt egy olyan irányzat, amely egy külön „romániai
magyar nemzetiségi kultúrát” akart kialakítani anélkül, hogy komolyabban
figyelembe vette volna a magyar kulturális múlt hagyományait és a most nálunk
kibontakozni kezdõ új, szocialista kultúrát. A régi magyar kultúrából döntõen csak
az Erdélyben alkotott mûvek érdekelték. Ennek az irányzatnak fõ híve az „Utunk”
néhány munkatársa és Csehi Gyula, a kolozsvári Bolyai-egyetem professzora volt.
Ide lehet számítani Nagy Istvánt is bátran.

Sütõ ennek az irányzatnak a jellemzésére elmondta, hogy pl. még egy fél évvel
ezelõtt az irányzat hívei felvetették azt a kérdést, hogy miért kell pl. Petõfivel a
Romániában élõ magyar kulturális szerveknek többet foglalkozni, mint pl. Hristo
Botevvel vagy Eminescuval. Ez a gondolkodás erõsen rányomta a bélyegét az
„Utunk”, de az összes itteni magyar nyelvû kiadvány szerkesztésére is, és nagyon
óvatosan vigyáztak arra, hogy a magyarországi kulturális élettel nehogy többet
foglalkozzanak, mint a többi nép demokráciájával. (Persze a többivel is nagyon
keveset foglalkoztak!) Sütõ elmondta, hogy a körök, amelynek propagálói között a
Népi Szövetség számos vezetõje is volt, nem nézték jó szemmel, hogy az itteni
fiatal írók a „Csillag”-ot, „Irodalmi Ujság”-ot és egyéb magyar lapokat olvasnak, és
az egyes alkalmakkor ezekre hivatkoztak.

Elmondott egy másik példát is ezzel kapcsolatban. Így amikor a magyar
képzõmûvészeti kiállítás Bukarestben volt, az itteni magyar képzõmûvészek (akik
jelentõs szerepet játszanak a román képzõmûvészetben!) kérték a Magyar Népi
Szövetség vezetõségét, járjon közben, hogy a kiállítás lekerülhessen Kolozsvárra. A
Népi Szövetség egyik vezetõje erre azt felelte, hogy miért van erre szükség, bezzeg
amikor itt volt a szovjet képzõmûvészeti kiállítás (reprodukciókban), akkor a
kolozsváriak nem kérték.

Elmondta, hogy május óta szabadabban kezdik használni a magyar kulturális
életünk tapasztalatait. Ez megmutatkozik abban is, hogy az „Utunk” egész
komoly figyelmet szentel a különféle magyarországi kulturális megnyilvánulások
kommentálásának.

Elmondta azt is, hogy most folyik az adatok gyûjtése Luca nacionalista elhajlá-
sainak a bebizonyítására.

Kállai kérdezte, hogy lehet-e szó a jövõben a „nemzeti kisebbség” fogalmának
elvi tisztázásáról. Sütõ és más itteni magyar elvtársak szerint egyelõre szó sincs –
és mindkét kifejezést használják, hogy késõbb az „együttlakó nemzetiségek” kife-
jezést végleg elhagyják.

Sütõ és számos magyar újságíró, népi szövetségi funkcionárius az utóbbi
idõben többször megjegyezte, hogy érthetetlennek tartják, hogy nálunk miért
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használják az erdélyi magyar városok román kifejezését (Cluj, Târgu Mureº stb.)
akkor, amikor ezt az itten élõk magyarul használják és használhatják.

Pataki László követ.

[TRADUCERE]

Ambasada Republicii Ungare Bucureºti, 25 iunie 1952
Ambassade de la République Populaire Hongroise Strict confidenþial

Subiect: Dezvoltarea problemei naþionalitãþii în România
Referent: Kállai, secretar al Ambasadei

Am menþionat deja în raportul anterior cã tov. Gh. Gheorghiu-Dej, în discur-
sul sãu þinut la congresul învãþãtorilor din luna aprilie, a folosit – în loc de bine-
cunoscuta expresie „naþionalitate conlocuitoare” – o nouã exprimare, „minori-
tate naþionalã”. Noua sintagmã a fost primitã cu multã surprindere de public,
mai ales de ungurimea din România. Nici un comentariu nu a fost fãcut despre
folosirea acestei sintagme

Kállai a avut o discuþie îndelungatã pe aceastã temã cu tânãrul scriitor András
Sütõ[1], redactorul revistei „Falvak Népe” [Populaþia satelor]. Sütõ a declarat cã
revista lor a primit instrucþiuni pentru folosirea paralelã deocamdatã a celor douã
formule. A mai spus cã el a fost foarte surprins de aceastã expresie. Au cerut expli-
caþii din partea conducerii Uniunii Populare Maghiare ºi a Partidului [Comunist].
Rãspunsul a fost cã ºi tov. Stalin foloseºte aceastã expresie în operele sale de dupã
Marea Revoluþie din Octombrie, atunci când se referã la ruºii care trãiesc într-o
republicã federativã a Uniunii Sovietice ca la o minoritate naþionalã. 

Conform acestei interpretãri (Sütõ ºi încã mai multe personalitãþi culturale s-au
pronunþat similar), ºi ungurimea transilvanã face parte din limba ºi cultura unitarã
maghiarã. Aceastã interpretare este deosebit de importantã, pentru cã printre con-
ducãtorii maghiari locali s-a rãspândit o orientare care dorea crearea unei „culturi a
naþionalitãþii maghiare din România”, independentã, fãrã a lua mai serios în con-
siderare tradiþiile trecutului cultural maghiar ºi noua culturã socialistã de la noi în
proces de afirmare. Din vechea culturã maghiarã îi interesau doar creaþiile din
Transilvania. Susþinãtorii principali ai acestui curent au fost câþiva colaboratori de
la revista „Utunk” ºi profesorul universitãþii „Bolyai” de la Cluj, Gyula Csehi[2]. De
asemenea, îl putem încadra ºi pe István Nagy în rândul acestora.

Sütõ a spus în caracterizarea acestei orientãri cã, spre exemplu, cu numai
jumãtate de an în urmã, susþinãtorii acestei orientãri ºi-au pus întrebarea cã de ce
s-ar ocupa organele culturale maghiare din România mai mult cu Petõfi, de pildã,
decât cu Hristo Botev sau Eminescu, sã zicem. Acest tip de gândire ºi-a pus
amprenta pe „Utunk”, dar ºi pe tipãriturile în limba maghiarã redactate aici ºi sunt
foarte vigilenþi ca sã nu se ocupe nimeni mai mult de viaþa culturalã din Ungaria
decât de democraþia altor popoare. (Desigur cã s-au ocupat foarte puþin ºi de aces-
tea!). Sütõ a mai spus cã cercurile printre ai cãror propagatori se regãseau ºi nume-
roºi conducãtori ai Uniunii Populare, nu au privit cu ochi buni faptul cã tinerii
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scriitori de aici citesc revistele „Csillag” [Steaua], „Irodalmi Újság” [Jurnalul Lite-
rar] ºi alte publicaþii maghiare ºi în anumite situaþii fac referire la acestea. 

A mai menþionat ºi un alt exemplu în acest sens. Cu ocazia organizãrii expozi-
þiei ungare de artã vizualã din Bucureºti, artiºtii maghiari de aici (care joacã un rol
important în viaþa artisticã româneascã) au rugat Uniunea Popularã Maghiarã sã
facã demersurile necesare pentru ca expoziþia sã fie adusã la Cluj. La aceastã
rugãminte, unul dintre membrii conducerii a rãspuns cã la venirea expoziþiei de
artã vizualã sovieticã (în reproducere) clujenii nu au cerut aºa ceva. 

El a mai spus cã din luna mai s-a început sã se foloseascã mai liber experienþa
vieþii noastre culturale ungare. Acest lucru este relevat ºi de faptul cã „Utunk”
aratã mult interes în comentarea diverselor manifestãri culturale din Ungaria. 

A mai vorbit despre faptul cã este în curs adunarea datelor pentru demonstra-
rea deviaþiei naþionaliste a lui Luca[3].

Kállai a întrebat dacã în viitor poate fi vorba de o clarificare de principiu a sin -
tagmei „minoritate naþionalã”. Dupã pãrerea lui Sütõ ºi a altor tovarãºi maghiari,
deocamdatã nici nu intrã în discuþie acest lucru – ºi se folosesc ambele sintagme,
pentru ca ulterior sã se renunþe total la denumirea de „naþionalitate conlocuitoare”. 

Sütõ ºi alþi numeroºi publiciºti, funcþionari ai Uniunii Populare, au fãcut în
ultima vreme în mod repetat o remarcã, anume cã este fãrã sens folosirea la noi a
denumirilor româneºti ale localitãþilor ardelene (Cluj, Târgu Mureº etc) dacã
locuitorii de aici folosesc ºi pot folosi toþi denumirea maghiarã. 

László Pataki, ambasador

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
001196-195, f.632)

[1] András Sütõ (n. 1927), scriitor maghiar, redactor ºef la „Falvak Népe” din Cluj (1950-1954), iar
din 1958 la „Új Élet” din Târgu Mureº. Victimã a provocãrilor ºi confruntãrilor româno-maghiare
din martie 1990 la Târgu Mureº, în urma cãrora îºi pierde parþial vederea (vezi cartea sa Ochi pen-
tru cuvânt ºi Judit Simon, Peisaj citadin cu români ºi maghiari, Oradea, Edit. Scripta, 2000).
[2] Gyula Csehi (1910-1976), critic ºi istoric literar, profesor la Universitatea „Bolyai” din 1947,
ºef de serviciu la Institutul de istorie ºi filosofie al Academiei, director al secþiei social-politice
din Institutul de Studii româno-sovietice. Între 1 ianuarie 1945-1 septembrie 1947 a lucrat la
Regionala P.C.R. Oradea. Autor al unor lucrãri, precum: Munkásosztály és irodalom [Clasa
muncitoare ºi literatura] (1963), Modern Kalliope vagy regény és valóság [Moderna Caliope sau
romanul ºi realitatea] (1969), Felvilágosodástól felvilágosodásig [De la iluminism la iluminism]
(1972), A kritika jelenléte és utóélete [Prezenþa ºi posteritatea criticii] (1977) º.a.
[3] De mai multe luni începuse „adunarea datelor” asupra „devierii de dreapta” a lui Vasile Luca
ºi a subordonaþilor sãi, criticaþi deja în cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. din 19 februarie-1 martie 1952. 

206
Stenograma ºedinþei þinute în ziua de 19 februarie 1953 cu
conducerea Uniunii Populare Maghiare

Tovarãºul Juhász, preºedintele C.C. al U.P.M., aratã în câteva cuvinte trecutul
organizaþiei M.A.D.O.SZ., care a fost înfiinþatã în anul 1934 ºi scopul principal al
ei a fost de a lupta împotriva asupririi naþionale; aceastã organizaþie, datoritã
îndrumãrii partidului, a ºi îndeplinit aceastã sarcinã. În anul 1944, aceastã orga-
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nizaþie s-a transformat în U.P.M., însã scopul acestei organizaþii s-a schimbat ºi
sarcina principalã a U.P.M. a fost de a ajuta partidul în zdrobirea guvernului fas-
cist, de a lupta împotriva ºovinismului ºi de a crea o înþelegere frãþeascã între
poporul român ºi maghiar. Putem spune, aceste sarcini, datoritã ajutorului dat de
cãtre partid, în mare parte au fost îndeplinite. Iar în prezent, în Republica Popularã
Românã nu mai existã asuprire naþionalã, fiecare naþionalitate are drepturi egale,
din aceastã cauzã nu mai este necesarã nici existenþa unei organizaþii naþionale
care sã lupte pentru drepturile naþiunii respective. 

Avem 41 deputaþi în Marea Adunare Naþionalã, la fel avem tovarãºi de naþiona-
litate maghiarã în conducerea partidului, a guvernului, în Sfaturile Populare ºi în
toate domeniile politice, economice ºi culturale. Nu de mult a fost creatã Regiunea
Autonomã Maghiarã[1], care contribuie la dezvoltarea ºi mai rapidã a acestei re-
giuni. În acest fel, organizaþia U.P.M. nu mai este altceva decât beþe în roate. 

Toþi muncitorii care sunt încadraþi în producþie sunt cuprinºi în sindicatele
respective, iar aceeaºi situaþie este ºi la sate, unde rolul principal îl au Sfaturile
Populare, ºi în acest fel organizaþia U.P.M. nu mai are nici o activitate. Ca o dovadã
a influenþei slabe între populaþia maghiarã a organizaþiei U.P.M. este ºi faptul cã cu
ocazia schimbãrii carnetelor de membru, deºi avem 340.000 membri U.P.M., nu
am reuºit ca sã schimbãm carnetele numai pentru 100.000 membri, ºi aceasta
datoritã unei acþiuni serioase. La fel, datoritã existenþei diferitelor organizaþii de
masã sunt comune unde existã douã cãmine culturale, un cãmin pentru locuitorii
români ºi un cãmin pentru cei maghiari, sigur cã acest lucru duce la izolarea
naþionalitãþilor. 

Comitetul Executiv al C.C. al U.P.M. a examinat aceastã situaþie ºi a ajuns la
concluzia cã organizaþia U.P.M. ºi-a pierdut importanþa pentru cã sindicatele,
U.T.M., cãminele culturale ºi Sfaturile Populare cuprind ºi masele muncitoare
maghiare, totodatã aceste organizaþii pot sã îndrume munca mai planificat ºi mai
uºor.

Dupã aceastã analizã fãcutã, Comitetul Executiv al U.P.M. propune autodi-
zolvarea U.P.M., care a devenit deja o piedicã în dezvoltarea þãrii noastre.

În toate acþiunile întreprinse de U.P.M., partidul a fost sfãtuitorul ºi ajutorul
nostru, pentru aceasta trebuie sã-i mulþumim Comitetului Central, în frunte cu
tovarãºul Gh. Gheorghiu-Dej, ºi totodatã cer ca proiectul de rezoluþie, care va fi
citit în faþa dv., sã fie discutat de Comitetul Central al partidului ºi dacã este de
acord sã fie convocatã o ºedinþã a Comitetului Central U.P.M., unde sã fie supus
acest proiect de rezoluþie. Eu cer ajutorul partidului ºi al activiºtilor de partid în
munca de autodizolvare ºi pentru repartizarea activiºtilor.

Tov. Moghioroº întreabã dacã tovarãºii care sunt prezenþi aici au fost anunþaþi
de aceastã problemã ºi, dacã a fost discutatã, ce pãrere au tovarãºii despre aceastã
propunere?

Tov. Juhász: Nu, n-au fost anunþaþi.
(Tovarãºul Juhász dã citire Proiectului de rezoluþie, dupã care tovarãºii se

înscriu la cuvânt.)
Tov. Szenkovics: Este binevenitã aceastã propunere din partea Comitetului

Executiv al Comitetului Central U.P.M., însã cred cã în Proiectul de rezoluþie sunt
o serie de expresii necorespunzãtoare, dupã pãrerea mea nu trebuie sã spunem cã
U.P.M. a devenit (kerék kötõ) beþe în roate, ci cã organizaþia ºi-a fãcut datoria, ºi-a
trãit traiul. Este foarte important ca nu cumva sã folosim asemenea expresii care
pot sã dea loc la discuþii. La fel, în expunerea tovarãºului preºedinte, se spune cã
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partidul nu a fost sprijinit de M.A.D.O.SZ. Organizaþia M.A.D.O.SZ. a fost creatã,
condusã ºi sprijinitã de partid, însã aceastã organizaþie pânã când a devenit U.P.M.
a luptat exclusiv pentru problemele naþionale ºi numai dupã ce a devenit U.P.M. a
luptat ºi pentru alte probleme ale partidului. La fel trebuie schimbat cuvântul „fel-
szólítása”, „felhívja”. Trebuie sã fim foarte tacticoºi cu problema autodizolvãrii ºi
în timpul prelucrãrii trebuie sã facem o muncã extrem de mare, ca fiecare membru
sã fie lãmurit de necesitatea acestui lucru ºi sã nu avem de-a face cu comentãri. Eu
vãd cã nu mai este necesarã aceastã organizaþie.

Tov. Ady: Tovarãºi, eu socot cã expunerea tovarãºului Juhász reprezintã reali-
tatea. Într-adevãr, U.P.M. ºi-a trãit traiul, în timpul existenþei sale, condusã de par-
tid, ºi-a fãcut datoria. Dupã pãrerea mea, autodizolvarea acestei organizaþii este pe
deplin justificatã. Eu aº vrea sã mai arãt încã un argument. Cred cã de acum
înainte U.P.M. ar fi jucat un rol de acoperire a elementelor duºmãnoase ºi ºovine
care au cãutat ca sub forma U.P.M. sã lucreze contra regimului nostru. În ceea ce
priveºte rezolvarea acestei probleme, este o chestiune delicatã. Cred cã hotãrârea
cu care o sã venim în faþa populaþiei maghiare trebuie sã fie o hotãrâre bine gân-
ditã, fiecare cuvânt analizat în parte.

În proiectul de rezoluþie prezentat de tovarãºul Juhász sunt o serie de formulãri
necorespunzãtoare ºi cred cã mai trebuie sã fie redactat ºi stilizat. În ce priveºte
prelucrarea ºi îndeplinirea acestei hotãrâri, cred cã trebuie sã primim un serios
ajutor din partea partidului ºi nu numai din partea activiºtilor scoºi din producþie,
ci membrii de partid trebuie sã fie aceia care sã lãmureascã oamenii despre aceastã
chestiune, ºi numai dupã aceea sã venim cu ºedinþã de autodizolvare. Pentru
aceasta trebuie sã fie fãcut un plan de muncã amãnunþit ºi dupã aprobarea
Comitetului Central al partidului sã trecem la aceastã autodizolvare.

Socot cã este bine pusã aceastã problemã, dar totuºi este o problemã delicatã,
care poate sã fie folositã de duºmanul de clasã.

Tov. …: Tovarãºi, referatul care a fost prezentat aici este foarte binevenit
deoarece, aºa cum s-a arãtat ºi în referat, M.A.D.O.SZ. a fost creat, ajutat ºi spri-
jinit de cãtre partid pentru o perioadã în care a trebuit sã fie mobilizate masele
maghiare din România. Activitatea M.A.D.O.SZ. poate sã fie împãrþitã în douã
perioade, prima perioadã înainte de eliberare ºi a doua dupã eliberare. 

Sarcinile M.A.D.O.SZ. dupã eliberare au fost destul de mari ºi vaste, atunci n-
au existat Sfaturi Populare, nu au fost alte organizaþii de masã cum sunt U.T.M.,
U.F.D.R. ºi atât masele de femei ºi tineri de naþionalitatea maghiarã au fãcut parte
din organizaþia U.P.M. Însã odatã cu crearea organizaþiilor economice ºi adminis -
trative locale nu se mai pune problema cã în aceste organizaþii nu sunt reprezen-
taþi membrii naþionalitãþii respective, pentru cã ei sunt aleºi de cãtre masele largi.

În sfârºit, înainte de a începe acþiunea de autodizolvare, trebuie sã facem un
plan bine studiat, bine gândit fiecare cuvânt.

Tov. …: Sunt complet de acord cu acest proiect de rezoluþie, consider cã anali-
za fãcutã de tovarãºul Juhász este justã, iar mãsura propusã este în interesul între-
gului popor muncitor. Datoritã fazei de dezvoltare din þara noastrã, este foarte
evident cã existenþa U.P.M. nu mai corespunde necesitãþilor politice, nu mai poate
da sprijin partidului în aplicarea consecventã a politicii leninist-staliniste în
chestiunea naþionalã. Consider cã existenþa U.P.M. ar fi chiar o frânã în adâncirea
spiritului internaþionalismului proletar. Noi ºtim foarte bine cã tovarãºul Stalin ne
învaþã cã minoritãþile naþionale nu au nevoie de uniuni naþionale, ci minoritãþile
au nevoie de dreptul de a folosi limba lor maternã, de a avea ºcoli, de a se bucura
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de egalitate deplinã. Oare minoritatea naþionalã maghiarã din þara noastrã le are
asigurate aceste drepturi? În continuare tovarãºul Stalin ne învaþã cã organizaþi pe
baza naþionalitãþilor, muncitorii se izoleazã unii de alþii.

Aºa cum a spus ºi tovarãºul Juhász, am avut nevoie de aceastã organizaþie pen-
tru cã ºtim foarte bine cã în aceste organizaþii care au fost create pe baza naþiunii,
sub conducerea partidului, s-a dezvoltat spiritul internaþionalismului proletar,
pentru a lichida neîncrederea reciprocã, artificialã, creatã de cãtre naþionaliºtii
maghiari ºi români; astãzi însã, când spiritul internaþionalismului s-a întãrit în
mod simþitor, nu mai avem nevoie de o asemenea organizaþie ºi menþinerea mai
departe a sistemului de organizare pe bazã naþionalã numai submineazã interna-
þionalismul proletar, pe de altã parte, ceea ce a mai fost arãtat aici, duºmanul de
clasã ºovin încearcã sã se foloseascã de aceste organizaþii naþionale pentru scopu-
rile lor duºmane, noi ºtim foarte bine cã astfel de cazuri sunt foarte frecvente ºi
astãzi. Consider cã prin autodizolvarea U.P.M. ºi prin încetarea activitãþii sale vom
face încã un pas în aplicarea consecventã a politicii leninist-staliniste în problema
naþionalã, ºi în faza actualã aceastã mãsurã este cea mai corespunzãtoare atât pen-
tru poporul maghiar, cât ºi pentru întregul popor muncitor. Eu consider cã prin
înfãptuirea mãsurii propuse vom crea o situaþie corespunzãtoare ºi vom face un
pas înainte în chestiunea naþionalã.

Tov. Sütõ: Sunt de acord cu ceea ce a propus tovarãºul Juhász. Nu aº vrea sã
repet ce au spus deja tovarãºii antevorbitori, însã trebuie sã vã spun cã eu, ca gaze-
tar, care aveam sarcina de a oglindi în ziar ceea ce face U.P.M., mergeam pe teren
ºi nu gãseam organizaþia U.P.M. în foarte multe lucruri; eu cred cã acest lucru este
un aspect general. Aceasta din cauzã cã bazele care au fãcut necesarã crearea aces-
tei organizaþii nu mai existã, prin urmare nu mai are o bazã solidã pentru care ar
fi trebuit menþinutã aceastã organizaþie. Nu mai existã probleme specifice pentru
care este nevoie sã existe o organizaþie specialã – lupta contra naþionalismului nu
este o problemã specialã –, prin urmare toate aspectele sunt contra cãrora trebuie
sã luptãm în general, cu toate forþele ºi cu toate organizaþiile împreunã.

Ceea ce a propus tovarãºul Juhász este foarte just. În ceea ce priveºte redactarea
proiectului de hotãrâre nu sunt de acord cu motivarea cã menþinerea mai departe
a Uniunii ar însemna o frânã în mersul nostru înainte, dupã pãrerea mea accentul
trebuie sã fie pus cã însãºi obþinerea unor succese din punct de vedere economic,
politic ºi cultural au dus la necesitatea încetãrii activitãþii U.P.M.

Tov. …: Vreau sã arãt unele lucruri din viaþa de zi cu zi. În ultimii doi ani de
zile am putut sã vedem cã în oraºe activitatea noastrã era inexistentã, pentru cã
oamenii sunt legaþi cu toate problemele lor de Sfaturi Populare, ºi chiar dacã vin
la Uniune ºi ridicã unele probleme, Sfatul Popular a fost acela care le-a rezolvat.
Viaþa organizatoricã a organizaþiilor locale este foarte scãzutã, dupã pãrerea mea
conducerile organizaþiilor locale ar fi bucuroase dacã vor fi scãpate de aceste
sarcini. Prin urmare, sunt aspecte concrete care justificã propunerea noastrã.

Tov. …: Propunerea fãcutã de conducerea Uniunii a fost fãcutã dupã o serie de
aspecte constatate pe teren. Eu am fost pe teren ºi am avut ocazia sã vãd cã mulþi
preºedinþi ai organizaþiei U.P.M. au cerut sã fie schimbaþi, noi am discutat aceastã
problemã ºi am ajuns la concluzia cã U.P.M. nu mai are rost, existenþa ei nu este
justificatã. Când mergem pe teren, trebuie arãtat cã aceastã propunere nu vine de
sus, ci dupã succesele obþinute de regimul nostru nu mai este motivatã existenþa
U.P.M. ºi cã Sfaturile Populare pot cuprinde masele muncitoare ºi cã autodi-
zolvarea U.P.M. va duce la întãrirea Sfaturilor Populare.
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Tov. Goldberger: Tovarãºi, eu vreau sã arãt câteva probleme, deºi nu este
nevoie de multe discuþii. Politica stalinistã aratã foarte clar cã nu este necesar sã
se creeze organizaþii naþionale, pentru cã minoritãþile naþionale nu au nevoie de
aceste organizaþii. În timpul ilegalitãþii, aceastã organizaþie a jucat un real folos.
Însã vreau sã mai spun un lucru ºi tovarãºii care sunt aici ºtiu cã partidul nostru
a avut tot timpul de luptat cu elementele mici burgheze care cãutau sã se strecoare
în rândurile acestei organizaþii ºi s-o atragã spre drumul naþionalismului burghez.

În ceea ce priveºte propunerea tovarãºului Juhász, eu vreau sã spun cã bine au
arãtat tovarãºii care au fost pe teren acum, în ultimul timp, cã viaþa organizatoricã
a U.P.M. este inexistentã, deoarece sarcinile ce au stat în faþa organizaþiei au fost
rezolvate. Tovarãºul Juhász a venit la mine de câteva ori cu aceastã problemã. Este
foarte clar cã nu mai avem nevoie de o asemenea organizaþie, avem Constituþia
noastrã care asigurã din toate punctele de vedere drepturile minoritãþilor
naþionale; datoritã politicii partidului nostru, nu avem probleme speciale cu care
neapãrat trebuie sã se ocupe U.P.M. Nu vreau sã discut dacã în document lãsãm
sau nu cuvântul „frânã”, însã într-adevãr organizaþia aceasta a devenit o frânã.

Eu subliniez cã sunt de acord cu toþi tovarãºii cã noi trebuie sã facem un plan
foarte amãnunþit, bine gândit, dar trebuie sã vã spun cã nu trebuie sã existe acea
teamã, cum s-au exprimat aici unii tovarãºi, pentru cã marea majoritate a oamenilor
muncii vor saluta aceastã hotãrâre. Numai cei care au interes ca sã aibã loc prin care
sã se manifeste, elementele exploatatoare, elementele duºmãnoase, o sã caute sã
ridice diferite probleme, pentru cã ei prin aceastã hotãrâre pierd într-adevãr o bazã.
Noi ºtim bine cã ºi noi am folosit în ilegalitate toate posibilitãþile, comitetele ºcola-
re, organizaþiile religioase etc. Eu aº propune ca sã alegem o comisie de redactare,
din 3-4 tovarãºi, care sã le introducã propunerile fãcute aici în document.

Tov. Szenkovics: Dupã cum se vede, suntem de acord cu autodizolvarea U.P.M.-
ului, fiecare argument a fost foarte interesant, subliniez încã o datã cã sunt anu-
mite cuvinte în material care zgârâie. U.P.M. a avut un trecut destul de frumos, dar
în prezent, datoritã succeselor ºi realizãrilor obþinute de regimul nostru, se vede cã
ºi-a îndeplinit misiunea.

Tov. Borilã[2]: Tovarãºi, propunerea fãcutã de tovarãºul Juhász este o propunere
justã. O propunere leninist-stalinistã, aºa cum ne învaþã în problema naþionalã.
Aceastã propunere este foarte binevenitã ºi este bucurãtor cã tovarãºii prezenþi aici 
s-au orientat foarte just, aºa cum trebuie sã se orienteze un comunist ºi aceasta aratã
cã tovarãºii care au lucrat pe linie de partid ºi a organizaþiei de masã au crescut în ace-
laºi timp ºi din punct de vedere politic, de a se orienta bine în muncã ºi în problema
naþionalã în special, pentru cã despre aceasta este vorba. Acest lucru la fel aratã cã
partidul nu numai a creat ºi condus U.P.M.-ul, dar a ridicat ºi pe membrii de partid,
membrii acestei organizaþii, la un nivel mai ridicat din punct de vedere politic, ideo-
logic ºi chiar de a se orienta just cu ocazia diferitelor etape ale dezvoltãrii noastre.

Este foarte clar cã organizaþia minoritãþii naþionale maghiare nu mai are cu cine
sã lupte, pentru ce sã lupte. Problemele cu care s-a ocupat sunt rezolvate, care au
mai rãmas sunt probleme ale întregului popor, fãrã deosebire de naþionalitate; este
foarte adevãrat cã de acum încolo, vrând nevrând, aceastã organizaþie devine o
frânã. Dupã discuþiile avute aici, am vãzut cã suntem convinºi cu toþii de necesi-
tatea autodizolvãrii U.P.M.-ului, dar acest lucru nu este încã destul, dar cu aceeaºi
convingere trebuie sã mergem jos, la organizaþiile locale, unde trebuie sã prelu-
crãm aceastã hotãrâre, ca oamenii sã înþeleagã ºi ei acest lucru, succesul acestei
munci depinde înºiºi de voi.
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Tov. Moghioroº: Eu cred cã propunerea fãcutã, iniþiativa cu care au venit comu-
niºtii care au fost trimiºi de cãtre partid sã munceascã în aceastã organizaþie, a fost
o propunere bunã, propunere care este în interesul politicii partidului, în spiritul
politicii leninist-staliniste. Tovarãºi, nici un partid, afarã de Partidul Comunist, de
la întemeierea sa nu a luptat pentru apãrarea permanentã a minoritãþilor naþionale,
nici un alt partid nu a luptat împotriva asupririi naþionale, afarã de partidul nos-
tru. Partidul nostru a stat pe platformã – nu poate sã fie un popor liber care
asupreºte alte popoare.

M.A.D.O.SZ.-ul a luat naºtere la un moment dat când Ardealul a fost transfor-
mat de cãtre burghezia imperialistã într-o semicolonie. Partidul nostru, împreunã
cu M.A.D.O.SZ., a luptat împotriva acestei politici colonialiste. Fãrã îndoialã cã
fãrã ajutorul ºi fãrã conducerea partidului, organizaþia M.A.D.O.SZ. ar fi putut fi
atrasã de politica naþionaliºtilor burghezi, care de altfel de nenumãrate ori au fãcut
asemenea încercare, de exemplu la Odorhei în 1946, cu ocazia Congresului U.P.M.-
ului, unde a fost organizatã o acþiune a naþionaliºtilor care au vrut sã preia con-
ducerea U.P.M.-ului, cu scopul de a se rupe de partid, de a se izola de partid ºi de
a se pune în slujba revizioniºtilor ºi imperialiºtilor de peste graniþã; aceastã acþiu-
ne, datoritã vigilenþei partidului, a fost combãtutã. 

Trebuie spus cã atât M.A.D.O.SZ.-ul, cât ºi U.P.M.-ul ºi-au îndeplinit sarcinile
în cursul activitãþii lor. Dar în momentul de faþã, ºi mai ales dupã înfiinþarea sfa-
turilor populare, activitatea U.P.M.-ului este foarte redusã. Chiar în comunele unde
locuieºte populaþia compactã maghiarã, nici acolo nu mai merge. Deciziile ºi
hotãrârile Consiliului de Miniºtri nu au fost aplicate ºi dupã câteva controale
fãcute pe teren în anii din urmã am gãsit lucruri foarte caracteristice. Hotãrârile
partidului ºi ale Consiliului de Miniºtri au ajuns la Sfatul Popular, care au fost dis-
cutate, înainte de toate, cu secretarul organizaþiei de bazã ºi cu preºedintele
U.P.M.-ului. Organizaþia de bazã mobiliza oamenii la îndeplinirea acestor hotãrâri,
iar membrii U.P.M.-ului puneau chestiunile cu anumite condiþii, iar cu ocazia
sesiunii deputaþilor am gãsit opoziþii organizate ale U.P.M.-ului. Împotriva cui au
fost organizate acestea? Împotriva hotãrârii organului central, împotriva hotãrârii
Comitetului Executiv al Sfaturilor Populare.

La fel noi am avut lupte foarte serioase cu tovarãºii comuniºti care au fost
trimiºi pentru întãrirea organizaþiei U.P.M. Trimiteam tovarãºi buni, muncitori
buni, iar peste un timp aceºti tovarãºi au devenit reprezentanþii U.P.M.-ului în par-
tid, nu comuniºti care luptã pentru apãrarea liniei politice a partidului. Eu aº
putea sã vã dau o serie de nume ºi fapte concrete. De aceea, cred ºi sunt de acord
cã ceea ce au spus tovarãºii aici corespunde întocmai liniei politice a partidului,
este în interesul întãririi republicii noastre populare, în interesul întãririi unitãþii
poporului nostru, fãrã deosebire de naþionalitate, ºi în interesul însuºi al poporu-
lui maghiar, pentru cã în acest fel nu va mai fi izolat de activitatea constructoare a
socialismului, în acest fel partidul nostru va îndeplini ºi mai bine rolul sãu, de a
educa masele în spiritul internaþionalismului proletar, de a face ca popoarele
minoritãþilor naþionale sã fie încadrate în lupta întregului popor muncitor.

Acum câteva cuvinte în ceea ce priveºte aplicarea hotãrârii. În primul rând, pro-
punerea voastrã, proiectul de rezoluþie, trebuie sã fie supus aprobãrii Biroului Politic
al C.C. al P.M.R. Sunt de acord cu acea propunere de a face un plan concret, bine jude-
cat, în vederea aplicãrii hotãrârii. La fel sunt de acord ca tovarãºii care vor prelucra
aceastã hotãrâre sã fie bine pregãtiþi, bine convinºi. La fel, în toate comunele, satele ºi
oraºele unde avem organizaþii ale U.P.M., în cadrul organizaþiei de bazã sã fie discu-
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tatã ºi dezbãtutã aceastã problemã ºi sã fie luate mãsuri concrete. Acolo unde vor avea
loc manifestãri ale duºmanului de clasã, tovarãºii trebuie sã fie bine pregãtiþi ºi aces-
tea imediat trebuie sã fie combãtute în aºa fel ca pentru membrii ºi pentru oamenii
cinstiþi sã fie o ºcoalã, iar pentru duºmanii de clasã o lecþie usturãtoare.

Eu nu aº fi de pãrere ca sã începem acþiunea noastrã de jos, aºa cum a propus
un tov. dintre voi, cred cã trebuie începutã la cap, în mod organizat. De altfel, în
aceastã muncã noi avem deja experienþa câºtigatã la Frontul Plugarilor, care este
pe deplin valabilã pentru U.P.M. Prin urmare, sunt de acord ca sã ne pregãtim
foarte serios, sã nu subapreciem duºmanul, poziþia noastrã de la bun început tre-
buie sã fie combativã, o poziþie hotãrâtã. Adicã duºmanul trebuie demascat ºi jude-
cat în faþa masei. La fel sunt de acord ca sã fie aleºi trei tovarãºi dintre voi care sã
participe la redactarea materialului, iar aceºti tovarãºi la ºedinþa Comitetului
Central la fel trebuie sã fie aleºi în comisia de redactare a hotãrârii, pentru cã tre-
buie sã þinem seama ºi de forme. La fel, trebuie sã fie însãrcinat un numãr de
tovarãºi care sã facã un proiect de plan de muncã, care va fi supus aprobãrii con-
ducerii partidului. Eu sunt convins cã activiºtii noºtri care lucreazã în acest dome-
niu vor îndeplini cu cinste ºi aceastã sarcinã.

Tov. Goldberger: Propun ca tovarãºul [Ferenc] Ottrok, Sütõ ºi [Imre] Robotos sã
redacteze acest material, doi tovarãºi care au lucrat la presã ºi tovarãºul Ottrok se-
cretarul U.P.M.-ului. În ceea ce priveºte pregãtirea planului de muncã, eu aº propu-
ne ca tot acest colectiv, împreunã cu tovarãºii Juhász ºi Varga sã fie însãrcinaþi.

(Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Cancelarie, dos.10/1953, f.1-10)

[1] Asupra acestei unitãþi administrativ-teritoriale vezi ºi Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R.
Cancelarie, dos. 181/1953.
[2] Petre Borilã (1906-1973), ilegalist ºi luptãtor în brigãzile internaþionale din Spania, retras
apoi la Moscova pânã la finele rãzboiului. Revenit în România cu Divizia „Tudor
Vladimirescu”, cu funcþia de comisar politic, devine membru al C.C. (1948-1965), al Biroului
Politic ºi al Comitetului Executiv (1965-1969), vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri (1955-
1957). Fiica sa, Iordana, a devenit soþia lui Valentin Ceauºescu.
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Bukarest, 1953. március 26. Bizalmas

Tárgy: Robotos Imre meghívása

Ez év március hó 21-én vacsorán láttam vendégül Robotos Imre elvtársat, a
„Romániai Magyar Szó” fõszerkesztõjét. A vacsorán jelen volt Bíró elvtárs is. A be-
szélgetés fõbb mozzanatairól az alábbiakban számolok be. 

A Magyar Népi Szövetség feloszlásával kapcsolatban szóba került a „Romániai
Magyar Szó” további megjelenésének kérdése is. Robotos elvtárs mindenekelõtt kije-
lentette, hogy a lap példányszáma ma már meghaladja a 70.000-et, és mind a fõváros-
ban, mind vidéken nagyon népszerû. Anyagilag is rendbe jött a lap: míg korábban
egyes helységekbõl igen nehéz volt az eladott lappéldányok elszámolása, most olyan
értelmû megállapodás jött létre a központi sajtóelosztó szervvel, hogy annak kiren -
deltségei megrendelnek bizonyos számú lappéldányt, és azokat – a remittendára való
tekintet nélkül – kifizetik. Sokszor elõfordul – különösen jelentõsebb események,
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kormányközlemények alkalmával –, hogy túl alacsonynak bizonyul a példányszám,
ennek hónap közben történõ változtatására azonban nincs mód.

Ezután közölte Robotos elvtárs, hogy a lap – amelynek szerepe az M.N.SZ.
megszûnésével még fontosabbá vált – a közeljövõben mint a néptanácsok lapja fog
megjelenni, állami sajtóorgánumként. Ennek politikai jelentõségét külön aláhúzta
Robotos elvtárs. A lapot továbbra is Bukarestben fogják kiadni, mert az esetleges
marosvásárhelyi megjelenés óhatatlanul bizonyos regionális jelleget adna a lap-
nak, és nehézkessé tenné a központi szervekkel való érintkezést.

Azt is megemlítette Robotos elvtárs, hogy a közeljövõben több magyar nyelvû
lap megszûnik, ezek között van a „Szakszervezeti Élet”, az „Ifjúmunkás”, a magyar
nyelvû „Pionír”, az Építésügyi Minisztérium „Építõ” címû lapja, a „Szövetkezeti
Újság”, a „Kisipari Szövetkezeti Élet” stb. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés oka az
újságírói vonalon mutatkozó káderhiányban keresendõ; általában rosszul
szerkesztett, hivatásukat be nem töltõ és feleslegesnek bizonyult lapokról van szó,
amelyek munkatársainak másutt való elhelyezését már megkezdték. Robotos
elvtárs véleménye szerint az említett lapok megszûnése a „Romániai Magyar Szó”
elterjedtségének további nagyarányú növekedését fogja eredményezni.

Ezután arról beszélt Robotos elvtárs, hogy a klerikális reakció hogyan
igyekezett Sztálin elvtárs halálát a maga céljaira kihasználni. Több helységben is
„gyászmisét” hirdettek, és Sztálin elvtárs „lelki üdvéért” imádkoztak a papok; a
szentbeszédben pedig azt állították, hogy Sztálin elvtárs „halálos ágyán megtért az
anyaszentegyházhoz”. Annál súlyosabb volt az erkölcsi hatás, mert ezeken a
„gyászmiséken” a helyi néptanácsok vezetõsége is megjelent. A vizsgálat most
folyik; a „Romániai Magyar Szó” is leküldte munkatársait ezekbe a helységekbe,
minthogy levelezõinek közlésébõl értesült az eseményrõl.

Kalmár György
I.o.köv.titk., id.ügyvivõ. 

A Külügyminisztériumnak, Budapest

[TRADUCERE]

Bucureºti, 26 martie 1953 Confidenþial

Subiect: Vizita lui Robotos Imre

În data de 21 martie a.c. l-am invitat la cinã pe tovarãºul Robotos Imre, redac-
torul-ºef al ziarului „Romániai Magyar Szó” [Cuvântul Maghiar din România]. La
cinã a fost prezent ºi tovarãºul Bíró. Despre principalele subiecte de discuþie voi
relata în cele ce urmeazã.

În legãturã cu desfiinþarea Uniunii Populare Maghiare, a intrat în discuþie ºi
problema apariþiei în viitor a revistei „Romániai Magyar Szó”. Înainte de toate,
tovarãºul Robotos a declarat cã tirajul ziarului depãºeºte astãzi 70.000 de exem-
plare ºi deci este foarte popular atât în capitalã, cât ºi în provincie. Ziarul ºi-a
revenit ºi financiar: pe când mai demult era foarte dificilã decontarea exemplarelor
vândute în anumite localitãþi, acum s-a ajuns la o înþelegere cu organul central de
difuzare a presei, prin care filialele acesteia comandã un anumit numãr de exem-
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plare, care vor fi achitate fãrã a þine cont de retururi. De multe ori, mai ales cu
ocazia unor evenimente importante sau comunicate ale guvernului, tirajul se
dovedeºte prea mic, dar acesta nu poate fi modificat în cursul lunii.

În continuare, tovarãºul Robotos ne-a înºtiinþat cã ziarul, al cãrui rol a devenit
ºi mai important dupã desfiinþarea U.P.M., va apãrea în viitor ca ziar al sfaturilor
populare, ca organ de presã de stat. Importanþa politicã a acestui fapt a fost subli-
niatã în mod special de tovarãºul Robotos. Ziarul va fi editat în continuare la
Bucureºti, deoarece eventuala editare la Târgu Mureº i-ar conferi inevitabil un ca-
racter regional ºi ar îngreuna contactele cu organele centrale. 

Tovarãºul Robotos a menþionat, de asemenea, cã în viitor vor fi desfiinþate mai
multe publicaþii maghiare, precum „Szakszervezeti Élet” [Viaþa sindicalã], „Ifjú-
munkás” [Tânãrul muncitor], ediþia în limba maghiarã a revistei „Pionír” [Pionier],
revista Ministerului Construcþiilor intitulatã „Építõ” [Constructorul], „Szövetkezeti
Újság” [Ziarul Cooperatistului], „Kisipari Szövetkezeti Élet” [Viaþa Cooperativelor
Meºteºugãreºti] ºi altele. A subliniat cã motivele acestui fapt trebuie cãutate în
lipsa de cadre în domeniul jurnalisticii ºi cã este vorba de ziare prost redactate,
care nu-ºi îndeplinesc menirea ºi s-au dovedit inutile. Colaboratorii acestora au ºi
început sã fie încadraþi în altã parte. Dupã pãrerea tovarãºului Robotos, desfiinþa-
rea revistelor amintite va avea ca rezultat o nouã creºtere considerabilã a rãspândi-
rii ziarului „Romániai Magyar Szó”.

În continuare, tovarãºul Robotos a vorbit despre cum a încercat reacþiunea cle-
ricalã sã exploateze în propriul interes decesul tovarãºului Stalin. În mai multe
localitãþi au fost anunþate „slujbe de pomenire” ºi preoþii se rugau pentru „liniºtea
sufleteascã” a tovarãºului Stalin, iar în predici susþineau cã, „pe patul de moarte,
tovarãºul Stalin s-a întors la Biserica Mamã”. Efectul moral a fost cu atât mai grav,
cu cât la aceste slujbe ºi-au fãcut apariþia ºi conducãtorii sfaturilor populare locale.
Este în curs o anchetã. ªi ziarul „Romániai Magyar Szó” ºi-a trimis colaboratorii în
aceste localitãþi, aflând despre aceste evenimente din relatãrile corespondenþilor.

Kalmár György 
Secretar al Ambasadei cl. I, însãrcinat cu afaceri interimar

Pentru Ministerul de Externe. Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-I, f.642-643)

208
Bukarest, 1953. június 27. Titkos

Tárgy: A megszûnt Magyar Népi Szövetség vezetõinek új beosztása

Jelentem Miniszter Elvtársnak, hogy a Magyar Népi Szövetség feloszlatásának
körülményérõl, a politikai összefoglaló jelentésemben annak idején ismertetett
mozzanatokon kívül, ez idáig nem sikerült újabb részleteket megtudnom. A kér-
dést napirenden tartom, s adandó alkalommal visszatérek rá.

A Magyar Népi Szövetség volt vezetõinek új beosztásával kapcsolatban az aláb-
biakat jelentem:
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Kacsó Sándor, az M.N.SZ. volt elnöke jelenleg a kolozsvári könyvkiadó vállalat-
nál dolgozik. Juhász Ferenc, a szövetség volt alelnöke, a temesvári néptanács
elnökhelyettesi tisztét tölti be. Ottrok Ferenc, a szövetség volt titkára, a Külügy-
minisztérium különleges diplomatatanfolyamát végzi, majd késõbb – értesülésem
szerint – a szófiai román követségen kap beosztást. Soós Ferenc volt kulturális felelõs
a Kulturális Alapítványok Bizottságánál igazgatóhelyettesi teendõket lát el.

Megemlítem még, hogy a Magyar Népi Szövetség volt székházát pártiskola
céljára vették igénybe.

Kalmár György
I.o.köv.titk.
id.ügyvivõ.

A Külügyminisztériumnak, Budapest

[TRADUCERE]

Bucureºti, 27 iunie 1953 Secret

Subiect: Noile funcþii ale liderilor desfiinþatei Uniuni Populare Maghiare

Raportez tovarãºului ministru cã nu am reuºit sã aflu alte detalii privind cir-
cumstanþele desfiinþãrii Uniunii Populare Maghiare, faþã de aspectele relatate la
momentul respectiv în raportul meu politic de sintezã. Pãstrez subiectul pe
ordinea de zi ºi la momentul oportun voi reveni asupra lui.

În legãturã cu noile funcþii ale foºtilor lideri ai Uniunii Populare Maghiare
raportez urmãtoarele:

Sándor Kacsó, fostul preºedinte al U.P.M., lucreazã în prezent la casa de editurã
din Cluj. Ferenc Juhász, fost vicepreºedinte al Uniunii, ocupã funcþia de
vicepreºedinte al Sfatului Popular din Timiºoara. Ferenc Ottrok, fostul secretar al
Uniunii, participã la cursul special pentru diplomaþi organizat de Ministerul de
Externe ºi – conform informaþiilor mele – va primi o funcþie la Ambasada României
din Sofia. Soós Ferenc, fostul responsabil cultural, este director adjunct la
Comitetul Fundaþiilor Culturale.

Menþionez cã fostul sediu al Uniunii Populare Maghiare este utilizat în prezent
ca ºcoalã de partid.

Kalmár György
Secretar al Ambasadei cl. I.
Însãrcinat cu afaceri interimar

Pentru Ministerul de Externe. Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-I, f.639)
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209

A Magyar Népköztársaság Követsége, Bukarest Bukarest, 1953. július 2. 
Légation de la République Populaire Hongroise Titkos

Tárgy: Páll Árpád meghívása

Jelentem Miniszter Elvtársnak, hogy f. év június hó 30-án vacsorán láttam ven-
dégül Páll Árpád elvtársat, az „Elõre” c. lap helyettes fõszerkesztõjét. A vacsorán
jelen volt Bíró elvtárs is.

A beszélgetés során Páll elvtárs kitért a Magyar Népi Szövetség feloszlatására
is. Elmondotta – alátámasztva korábbi jelentéseimben feldolgozott értesüléseimet
–, hogy a Szövetség legtöbb vidéki szervezete már csak papíron létezett, s az
„önfeloszlatás” elõkészítését irányító aktivistáknak sok esetben igen nehéz felada-
tot jelentett a feloszlatást kimondó közgyûlés összehívása. Néhány szervezetben az
elnök szerepét még mindig kulákok töltötték be, akiket rajoni aktivisták igyekeztek
semlegesíteni, ill. különbözõ módszerekkel elérni, hogy ne vegyenek részt a köz-
gyûlésen. Ezek a gyûlések – folytatta Páll elvtárs – általában zökkenõmentesen
zajlottak le. A rajon kiküldöttjei mindenütt megmagyarázták, hogy az M.N.SZ. –
amelynek a háború után fontos szerepe volt a romániai magyarság politikai
nevelésében – betöltötte hivatását, s ma már akadályozója a további fejlõdésnek.
Páll elvtárs hozzáfûzte, hogy igen csekély volt a hozzászólások száma, a feloszlást
általában különösebb véleménynyilvánítás nélkül vették tudomásul. Mint jellemzõ
epizódot, még az alábbiakat mondta el ezzel kapcsolatban:

Az M.N.SZ. zetelakai szervezetének elnöke a Nyírõ József írásai révén hír-
nevessé vált Úz Bence volt, aki a rajoni kiküldött beszámolóját (a közgyûlésen részt
vevõ többi személlyel együtt) némán hallgatta végig. Amikor végül a kiküldött
nyíltan feltette neki a kérdést, hogy mit szól mindahhoz, amit mondott, Úz Bence
röviden így válaszolt: „Azt szólom hozzá, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem.” A
továbbiakban elmondotta Páll elvtárs, hogy néhány hónappal ezelõtt szerelt le 2 és
fél évi katonáskodás után. A hadseregnél számtalan érdekes élményt gyûjtött
össze, s most azon van, hogy regényt írjon arról, hogyan formálódik emberré az a
romániai magyar fiatal, aki katonazubbonyt öltve magára lassan elhagyja helytelen
szemléletét, elvtársiatlan magatartását; igen sokat fejlõdik politikailag, és vissza-
térve falujába élénken bekapcsolódik a közügyek intézésébe.

A Külügyminisztériumnak, Budapest

[TRADUCERE]

Ambasada Republicii Populare Ungare, Bucureºti Bucureºti, 2 iulie 1953
Légation de la République Populare Hongroise, Bucarest Secret

Subiect: Vizita lui Páll Árpád 

Raportez tovarãºului ministru cã în data de 30 iunie a.c. invitatul meu la cinã
a fost tovarãºul Árpád Páll, redactorul-ºef adjunct al revistei „Elõre” [Înainte]. La
cinã a fost prezent ºi tovarãºul Bíró.
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Pe parcursul discuþiei, tovarãºul Páll a vorbit ºi despre desfiinþarea Uniunii
Populare Maghiare. Confirmând informaþiile mele relatate în rapoartele anterioare,
mi-a spus cã majoritatea organizaþiilor din provincie ale Uniunii existau deja numai
pe hârtie ºi convocarea adunãrii generale care sã proclame autodesfiinþarea a creat
mari probleme activiºtilor care coordonau pregãtirea „autodesfiinþãrii”. În câteva
organizaþii, funcþia de preºedinte era încã ocupatã de chiaburi, pe care activiºtii
raionali încercau sã-i neutralizeze sau sã-i determine prin diferite metode sã nu par-
ticipe la adunarea generalã. Majoritatea acestor adunãri – a continuat tovarãºul Páll
– s-au desfãºurat fãrã incidente. Reprezentanþii raionului au explicat peste tot cã
U.P.M. – care, dupã rãzboi, a avut un rol important în educarea politicã a maghiari-
mii din România – ºi-a îndeplinit menirea ºi în prezent a devenit o piedicã în calea
dezvoltãrii ulterioare. Tovarãºul Páll a mai adãugat cã numãrul luãrilor de cuvânt a
fost foarte redus, participanþii au luat la cunoºtinþã conþinutul discursului fãrã reacþii
notabile. Ca un episod caracteristic a relatat urmãtoarele în aceastã chestiune:

Preºedintele Uniunii Populare Maghiare din Zetea, acel Bence Úz, care a devenit
faimos datoritã scrierilor lui József Nyírõ, a ascultat raportul delegatului raional (îm-
preunã cu ceilalþi participanþi) fãrã a scoate o vorbã. Când în cele din urmã delega-
tul i-a pus direct întrebarea, ce are de spus în legãturã cu cele auzite, Bence Úz i-a
rãspuns scurt: „Am de spus cã gura nu-mi vorbeºte, capul nu mã doare”. Tovarãºul
Páll a mai relatat cã a fost lãsat la vatrã în urmã cu câteva luni, dupã 2 ani ºi jumã-
tate de armatã. În armatã a adunat nenumãrate experienþe interesante ºi acum se
strãduieºte sã scrie un roman despre cum devine bãrbat tânãrul maghiar din
România care, îmbrãcând uniforma de soldat, se desparte cu încetul de concepþiile
lui greºite, de atitudinea netovãrãºeascã, se dezvoltã foarte mult din punct de vedere
politic ºi, reîntorcându-se în satul natal, se implicã intens în activitãþile publice. 

Ministerului de Externe, Budapesta

(Magyar Országos Levéltár, KÜM [Arh.St.Budapesta, Ministerul de Externe], XIX-J-1-j-Rom-16/b-
sz.n.-1945-1968-I, f.640)

210
TABEL NOMINAL
Despre tovarãºii care lucreazã la ziarul „Igazság”

1. Kovács Andrei. Membru de partid din 1945. Are 26 de ani. Originea socialã:
þãran sãrac. Profesia: muncitor necalificat. Funcþia actualã: redactor ºef.

Politic, ideologic, profesional ridicat. Lucreazã cu mult spirit de rãspundere ºi
cu spirit de sacrificiu. Munceºte cu rezultate în funcþia de redactor ºef.

Însuºeºte greu critica. În relaþiile sale cu tov. din redacþie este încã rigid. A
fãcut progrese mulþumitoare în lichidarea lipsurilor. În timpul rãzboiului a fost 2
ani în Iugoslavia.

2. Papp Ileana. Membru de partid din 1947. Are 26 de ani. Originea socialã:
mic burghez. Profesia: învãþãtoare. Funcþia actualã: secretar de redacþie.

Nivelul politic ºi profesional dezvoltat. Este o tovarãºe cu experienþã în muncã
ºi iniþiativã. Este destul de combativã. Are preocupare faþã de cadrele din redacþie.
Are nivel cultural destul de dezvoltat, învaþã ºi citeºte regulat.
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Are tendinþe de automulþumire ºi înfumurare. Nu se adânceºte suficient în
probleme. A pierdut de 2 ori carnetul de membru de partid – a fost sancþionatã cu
„vot de blam”. În viaþa particularã nu este destul de echilibratã. Este un cadru valo-
ros, cu bune perspective de dezvoltare. Corespunde în funcþie.

3. Ziman Iosif. Membru de partid din 1945. Are 47 de ani. Originea socialã:
þãran sãrac. Profesia: cazangiu. Funcþia actualã: ºeful secþiei „Viaþa de partid”.

Este un tovarãº serios, disciplinat, lucreazã conºtiincios. Are aptitudini de a
scrie, a obþinut rezultate mulþumitoare în muncã. Este un tovarãº combativ, cu
spirit de rãspundere. Se ocupã cu cadrele din redacþie.

Încã nu a reuºit sã se aprofundeze în muncã. Nivelul politic scãzut faþã de
sarcinile pe care le are. Bune perspective de dezvoltare. Corespunde[1].

4. Buzogány Eugen. Membru de partid din 1945. Are 43 de ani. Originea
socialã: þãran mijlocaº. Profesia: muncitor calificat. Funcþia actualã: ºeful secþiei
corespondenþã.

A urmat ªcoala Centralã de ziariºti cu rezultate bune. Lucreazã conºtiincios, cu
rezultate mulþumitoare în munca cu corespondenþii. Nivelul politic ºi ideologic
mediocru, se strãduieºte sã-ºi lichideze lipsurile în aceastã privinþã. Nu este com-
bativ, ci uneori chiar împãciuitorist. Nu are iniþiativã în muncã. Are perspective de
dezvoltare, corespunde în muncã.

5. Székely Paul. Membru de partid din 1946. Are 26 de ani. Originea socialã:
muncitoreascã. Profesia: lãcãtuº. Funcþia actualã: ºeful secþiei industriale.

Lucreazã conºtiincios, cu multã tragere de inimã. Are aptitudine de a scrie ºi a
fãcut progrese serioase în muncã. Priveºte cu rãspundere sarcina pe care o are. Este
un element combativ. Are multã iniþiativã în muncã.

Nivelul politic ºi cultural mediocru dezvoltat. Nu depune toate eforturile pentru
ridicarea nivelului ideologic-politic. Are bune perspective de dezvoltare. În 1947 a fost
condamnat la 3 luni închisoare pentru furt, cu suspendare. Corespunde la muncã.

6. Rãchitã Petruþ Margareta. Membru de partid din 1946. Are 22 de ani. Originea
socialã: muncitoreascã. Profesia: muncitoare necalificatã. Funcþia actualã: ziaristã.

Este un element cu bune perspective de dezvoltare. Se strãduieºte sã-ºi însuºeascã
cunoºtinþele profesionale, venitã recent în redacþie a obþinut rezultate mulþumitoare.
În prezent urmeazã ªcoala de ziariºti a Comitetului Central. Corespunde.

7. Vida Iosif. Membru de partid din 1947. Are 32 de ani. Originea socialã: þãran
mijlocaº. Profesia: zidar. Funcþia actualã: ºeful secþiei adm.-politic.

Are pregãtire profesionalã bunã. Este un element serios, cu perspective bune de
dezvoltare. A depus o muncã apreciabilã la ziar. Lucreazã conºtiincios, cu spirit de
rãspundere ºi de sacrificiu. Nu-ºi ridicã în mod suficient nivelul politic ºi ideo-
logic. Nu are iniþiativã suficientã la muncã. Corespunde[2].

8. Schönberger Hegyi ªtefan. Membru de partid din 1947. Are 32 de ani.
Originea socialã: mic burghez. Profesia: avocat. Funcþia actualã: secretar de redac-
þie adjunct.

Din punct de vedere profesional este dezvoltat. Din punct de vedere ideologic
ºi politic s-a dezvoltat bine în ultimul timp. Lucreazã mult ºi repede. Este în stare
sã facã faþã sarcinilor, dar are atitudine funcþionãreascã, nu este pãtruns de spirit
de abnegaþie ºi sacrificiu în muncã. Nu este disciplinat în muncã. Nu este legat de
ziar. Este un element puþin combativ, lipsit de simþul dezvoltat al criticii ºi auto-
criticii. În atitudinea faþã de muncã este un exemplu prost în faþa celorlalte cadre.
Este foarte individualist. Deseori pune problemele personale deasupra celor gene-
rale. În 1947 a avut birou avocaþial. Propunem scoaterea lui din redacþie[3].
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9. Mihály Béla. Membru U.T.M. din 1948. Are 29 de ani. Originea socialã: þãran
mijlocaº. Profesia: inginer agronom. Funcþia actualã: ziarist.

Din punct de vedere profesional în plinã dezvoltare, având perspective bune. Din
punct de vedere ideologic ºi politic dezvoltat. Se strãduieºte sã-ºi însuºeascã cât mai
multe cunoºtinþe profesionale. Venit de curând la redacþie, are rezultate la muncã.
Este puþin încã timid ºi retras. Nu este destul de combativ ºi dinamic. Corespunde.

10. Török Éva. Membrã în U.T.M. din 1948. Are 25 de ani. Originea socialã:
mic burghez. Profesia: profesoarã. Funcþia actualã: ºeful secþiei polit. externã.

Se strãduieºte sã-ºi însuºeascã cât mai multe cunoºtinþe profesionale ºi politice.
Este un element serios, conºtiincios. A obþinut rezultate în muncã ca ziaristã. Nu
este destul de combativã. Nu are suficientã iniþiativã în muncã. Manifestã uneori
superficialitate în muncã. Are perspective de dezvoltare. Corespunde.

11. Görgényi Maria. Membrã în U.T.M. din 1948. Are 22 de ani. Originea
socialã: muncitoreascã. Profesia: richtuitoare. Funcþia actualã: ziaristã.

Din punct de vedere profesional s-a dezvoltat bine. Are nivel politic mediocru.
Lucreazã în mod conºtiincios ºi cu spirit de sacrificiu. Are perspective de dez-
voltare. Mai manifestã superficialitate în muncã. Are unele manifestãri de famili-
arism. Nu este destul de combativã. Corespunde în muncã.

12. Márton Paraschiva. Membrã în U.T.M. din 1945. Are 20 de ani. Originea
socialã: muncitoreascã. Profesia: contabilã. Funcþia actualã: ziaristã.

Element tânãr. Are ºcoala C.G.M. de 3 luni. Face progrese mulþumitoare în
munca profesionalã. Lucreazã conºtiincios ºi cu tragere de inimã. Are perspective
de dezvoltare. Nu este încã formatã în muncã. Este puþin timidã. Nu are suficien-
tã iniþiativã. Puþin combativã. Este retrasã. Corespunde.

13. Gligor Maria. Membrã în U.P.M. ºi Sindicat. Are 28 de ani. Originea
socialã: þãran sãrac. Profesia: fotograf. Funcþia actualã: ziarist.

Este o tovarãºã silitoare, conºtiincioasã. Se strãduieºte sã-ºi ridice nivelul ide-
ologic ºi profesional, fãcând progrese mulþumitoare. Are spirit critic dezvoltat. Are
iniþiativã ºi spirit organizatoric. Este un element capabil. Este prea durã în ati-
tudinea ei faþã de oameni, foloseºte uneori metode de comandã. Nu are nivel
politic suficient de ridicat. Corespunde.

14. Janki Adalbert. Membru în U.T.M. din 1947. Are 21 de ani. Originea
socialã: mic burghez. Profesia: student. Funcþia actualã: ºeful secþiei culturale.

Are vaste cunoºtinþe profesionale. Lucreazã sârguincios. Din punct de vedere
ideologic, politic dezvoltat. Are perspective bune de dezvoltare. Are multã iniþia-
tivã în muncã. Are aptitudini literare. Nu se adânceºte suficient în muncã, nu
munceºte sã-ºi organizeze bine munca. Corespunde.

15. Baga Ecaterina. Membrã în U.T.M. din 1947. Are 22 de ani. Originea
socialã: muncitoreascã. Profesia: muncitoare necalificatã. Funcþia actualã: ziaristã.

Lucreazã cu mult interes ºi conºtiinciozitate. Din punct de vedere profesional
este în curs de formare. Din punct de vedere politic este pregãtitã slab. Are pers-
pective de dezvoltare. Nu a reuºit încã sã se adânceascã în muncã. Corespunde.

16. Balogh Desideriu. Membru în U.T.M. Are 23 de ani. Originea socialã: munci-
toreascã. Profesia: student Facultatea de filologie anul IV. Funcþia actualã: corector ºef.

Element tânãr. Lucreazã de puþin timp în aceastã muncã, cu bune rezultate.
Este un tovarãº silitor ºi conºtiincios. Nivelul politic ºi ideologic destul de ridicat.
Este un element cu bune perspective de dezvoltare ºi în ziaristicã. Este puþin timid
ºi retras. Dupã terminarea facultãþii, propunem promovarea lui ca redactor tehnic.
Corespunde în muncã.
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17. Hegedüs Mihail. Membru U.T.M. Are 22 ani. Originea socialã: muncitoreas-
cã. Profesia: student la Facultatea de filologie. Funcþia actualã: ziarist.

Este un element tânãr, care lucreazã conºtiincios ºi cu mult avânt. Are nivelul
ideologic ºi politic mediocru. Are aptitudini pentru scris. Este un element dina-
mic, cu iniþiativã în muncã. Este în curs de verificare[4].

(Arh.St.Cluj, Comitetul Regional P.C.R. Cluj, fond 13, dos. 147/1953, f.199-203)

[1] La scurtã vreme i-a fost suspendatã calitatea de membru de partid, deoarece fusese mem-
bru în Partidul Comunist Maghiar, însã Biroul Comitetului Regional de partid l-a confirmat în
post (Ibidem, f.206).
[2] Iosif Vida venise de la ziarul „Világosság”. 
[3] Biroul Comitetului Regional de Partid Cluj îl confirmã totuºi în calitate de ºef al resortului
externe (Ibidem, f.205).
[4] Dintre ziariºtii de la „Igazság” a fost omis Sándor Huszár (Alexandru), membru în U.T.M.
din 1948, muncitor necalificat, ºi care era ºeful resortului industrial. Între 1959-1964, Huszár
a fost directorul Teatrului Maghiar de Stat, iar din 1970 redactor ºef la „A Hét”. Într-o altã
parte a dosarului este caracterizat astfel: „Pregãtire profesionalã dezvoltatã, are aptitudini lite-
rare, nivelul ideologic mediocru. Este inteligent ºi lucreazã cu rezultate. A terminat un curs
de gazetari de 3 luni cu rezultate foarte bune. Este o fire comodã ºi cam încrezut. S-a cãsãtorit
cu o ziaristã, despre care a ºtiut cã a fost nyiloºistã”. Omis a fost ºi Iosif Uszkai, membru în
U.T.M., de 20 ani, lãcãtuº. Totodatã, pânã la 15 august 1952 mai lucraserã urmãtorii ziariºti,
fiind apoi daþi afarã din redacþie: Cornel Földes, membru de partid din 1946, participant în
rãzboi pe frontul antisovietic (fiind decorat), al cãrui tatã însã era evreu; Agneta Szász, mem-
brã de partid din 1946, al cãrei tatã a fost membru activ în partidul imredist, iar ea fiind carac-
terizatã ca „pãtrunsã de sentimente naþionaliste, având manifestãri ºoviniste”; Martin Dávid,
membru de partid din 1945, croitor, membru într-o organizaþie sionistã, cu cerere de plecare
în Israel; Ervin Mikó Klein, avocat, ilegalist U.T.C., membru de partid din 1945, fost redactor
ºef adjunct, ai cãrui pãrinþi au avut o proprietate de 100 ha.; B. Arthur Bardos, membru de par-
tid din 1946, de profesie chiar jurnalist, cu rude excluse din P.C.R. În afarã de aceºtia, Kovács
Attila, membru de partid din 1947, fotograf, grav bolnav de T.B.C., era internat în sanatoriu
(Ibidem, f.207-208).
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Stenograma
ºedinþei Comitetului Regional de Partid al Regiunii Autonome Maghiare,
þinutã în ziua de 9.I.1954

Sunt prezenþi: Tovarãºul Alexandru Moghioroº ºi membrii Comitetului
Regional de Partid.

Tov. [Lajos] Csupor: Tovarãºi, deschid ºedinþa Comitetului Regional de Partid
ºi propun urmãtoarea ordine de zi:

1. Expunerea raportului de activitate asupra desfãºurãrii campaniei electorale.
Raportor tov. Lukács.

2. Supunerea aprobãrii Comitetului a proiectului de plan de muncã pe
trimestrul I. 1954. Tov. Török.

3. Supunerea aprobãrii propunerilor fãcute pentru Comitetul Executiv al
Sfatului Popular Regional. Tov. Bãþagã.

Dacã sunteþi de acord cu ordinea de zi propusã? Cine este pentru? Tovarãºii
sunt de acord în unanimitate cu ordinea de zi propusã.
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Supun aprobãrii regulamentul de desfãºurare a ºedinþei: Pentru primul punct
din ordinea de zi 70 minute, la care discuþii 8 minute pentru fiecare tovarãº, con-
cluzii 15 minute. Pentru punctul 2 din ordinea de zi 30 de minute, la discuþii 5
minute pentru fiecare tovarãº. Punctul 3 din ordinea de zi 30 minute, la discuþii 5
minute pentru fiecare tovarãº, pentru concluzii la încheiere 8 minute. Dacã sun-
teþi de acord cu acest plan de regulament? (Tovarãºii sunt de acord).

Trecem la primul punct din ordinea de zi. Dacã sunt tovarãºi dintre dvs. care n-au
citit încã raportul? (Nu). Dacã credeþi cã mai este necesar ca sã fie citit ºi aici în ºedin-
þã? (Nu). Noi propunem ca raportul sã nu mai fie citit aici‚ dacã sunteþi de acord?
(Tovarãºii sunt de acord). Mai propun ca ºedinþa noastrã sã decurgã în limba maghia-
rã, având în vedere cã toþi tovarãºii ºtiu ungureºte ºi în acest fel vom economisi ºi timp.

Tov. [Alexandru] Raþiu: Dacã acest raport nu a suferit modificãri, pentru cã noi
am citit prima formã?

Tov. Csupor: A fost modificat proiectul de mãsuri. ªi având în vedere cã au fost
fãcute unele modificãri, dacã sunteþi de acord ca sã fie cititã numai partea modifi-
catã? (Tov. sunt de acord). Dau cuvântul tovarãºului Lukács, care va citi partea
modificatã din raport.

Tov. Csupor: Dacã are cineva ceva de întrebat în legãturã cu acest raport? Nu
are nimeni nimic de întrebat? Atunci trecem la discuþii. Rugãm pe tovarãºii,
având în vedere cã raportul a fost citit ºi studiat de dvs. mai înainte‚ ca sã ne arate
lipsurile constatate, pentru cã numai în acest fel vom putea îmbunãtãþi munca
noastrã în viitor.

Tov. [Péter] Mataisz: Tovarãºi, la raportul pe care l-am primit am urmãtoarele
obiecþiuni. În primul rând trebuie sã recunoaºtem rezultatele politice ce au fost
obþinute în timpul campaniei electorale, în care campanie au fost mobilizate mase-
le largi ale oamenilor muncii care ºi-au dat votul lor, prin care ºi-au spus cuvântul
ºi au ales deputaþii lor pentru Sfaturile Populare. Dar pe lângã aceste rezultate
obþinute, am vãzut cã am avut ºi o serie de lipsuri de care trebuie sã vorbim aici.
În primul rând, la începutul campaniei electorale, munca a avut un aspect biro-
cratic în ceea ce priveºte propunerile de candidaþi, ºi aceastã formã birocraticã s-a
manifestat ºi la constituirea comisiilor de alegeri.

Mai departe raportul aratã cã nouã candidaþi nu au fost aleºi de masã, acest
lucru nu înseamnã altceva decât munca superficialã ºi birocraticã la propunerile
de candidaþi, care nu au fost selecþionaþi bine ºi care nu au avut simpatie în rân-
durile muncitorilor. La fel, raportul vorbeºte de munca organizaþiilor de masã care
ºi-au dus activitatea destul de slab. Aceste lipsuri în pregãtirea alegerilor au ºi fost
folosite de duºmanul de clasã, aceasta mai ales în raionul Ciuc ºi Gheorgheni sau
la Ditrãu, care este o comunã destul de mare ºi unde am avut cazuri când masele
nu au vrut sã aleagã pe candidatul propus, care a fost muncitor ºi trebuia sã ducem
o muncã foarte mare de lãmurire în legãturã cu aceste cazuri. La fel s-au manifes-
tat duºmãnos ºi iehoviºtii, ºi aceasta mai ales în raionul Sfântu Gheorghe.

Acum vreau sã-l întreb pe tovarãºul [István] Vargancsik ce pãrere are despre
reducerea planului de însãmânþãri la cartofi ?

De asemenea, raportul aratã cã mai avem încã 2100 membri de partid care nu
ºi-au fãcut încã datoria cãtre stat, cifrã care înseamnã aproape 10% din totalul
membrilor noºtri de partid din regiune. Acesta este un rezultat foarte slab ºi o lipsã
cu atât mai gravã cã tocmai membrii de partid au fost ºi sunt acei care nu ºi-au
fãcut încã datoria cãtre stat la timp ºi în bune condiþiuni. În ceea ce priveºte
proiectul de hotãrâre, acolo vãd o serie de prevederi foarte importante.

745



Tov. Benkõ: Tovarãºi, citind raportul întocmit de Biroul Comitetului Regional
despre desfãºurarea campaniei de alegeri trebuie sã vã spun cã consider ca o lipsã
a raportului cã n-a vorbit nimic despre Comitetul Orãºenesc Tg. Mureº, care nici
nu este cel puþin amintit în raport nici de bine, nici de rãu. Desigur tovarãºi, eu nu
pot sã spun cã nu am primit ajutor din partea Biroului ºi Comitetului Regional, am
primit, dar pot sã vã spun cã Comitetul Orãºenesc a avut atât rezultate, cât ºi lip-
suri în aceastã campanie de alegeri. Succesele noastre, rezultatele noastre în
muncã dovedesc cã Comitetul Orãºenesc a reuºit ca aceastã campanie sã fie legatã
ºi de restul problemelor ºi, într-adevãr, noi înainte de alegeri am avut 12
întreprinderi care nu ºi-au realizat planul ºi prin mobilizarea muncitorilor am
reuºit ca pânã la 20 decembrie – ziua alegerilor de deputaþi – planul de producþie
sã fie realizat ºi de aceste întreprinderi, în afarã de fabrica „Simó Géza”.

De asemenea, în timpul acestei campanii, de la 20 noiembrie pânã la 20
decembrie, am reuºit sã primim 12 candidaþi de partid, care este încã o dovadã cã
aceastã acþiune a fost legatã ºi de alte probleme ale muncii de partid. Eu ca o lipsã
consider faptul cã în munca noastrã, dacã am reuºit sã antrenãm masele largi în
aceastã campanie de alegeri, nu am reuºit sã þinem mobilizate masele, la fel con-
sider ca o lipsã a noastrã cã pânã în prezent am avut mulþi tovarãºi care s-au evi-
denþiat în aceastã campanie ºi noi nu avem în evidenþã decât vreo 40, nu
cunoaºtem metodele folosite de organizaþiile de bazã, din care cauzã metodele cele
mai bune nu au putut sã fie generalizate atât în munca de mobilizare a maselor
pentru campania de alegeri, cât ºi pentru îndeplinirea planului de producþie. Pânã
în prezent noi nu am luat toate mãsurile pentru rezolvarea problemelor ridicate în
timpul alegerilor. Cu toate aceste lipsuri însã, putem considera cã am obþinut
rezultate ºi succese frumoase, þinând cont în ce perioadã am pregãtit aceastã cam-
panie, când oamenii nu au fost aprovizionaþi, a fost lipsã de lemne ºi noi totuºi am
reuºit ca 99,3% din cetãþenii cu drept de vot sã voteze pentru candidaþii F.D.P., care
aratã cã oamenii muncii au avut ºi au încredere în candidaþii propuºi.

Deºi am primit de multe ori ajutor din partea Comitetului Regional, în ultimul
timp Comitetul Regional a dat dovadã de muncã dezorganizatã, care a fost pornitã
deseori chiar de la tovarãºul Csupor sau de la tovarãºul Lukács. În ziua alegerilor,
tovarãºii au fost nerãbdãtori, cã oamenii de ce nu s-au prezentat dimineaþa la vot.
Tovarãºi, nu trebuie uitat cã în oraºul nostru nu se mai resimte influenþa burghezã
ºi aici duminica oamenii dorm pânã la ora 10. 

Un alt aspect, în ziua de 20 decembrie, noaptea la ora 12, am primit telefon de
la regiune ca sã continuãm mai departe votarea, în unele secþii oamenii au început
deja sã numere voturile ºi dupã ce am primit acest telefon a fost o dezorganizare,
un fel de panicã. Cred cã aceasta este lipsa Comitetului Regional cã aceastã sarcinã
a dat în general, pentru toate secþiile de votare, ºi nu numai secþiilor unde oamenii
nu s-au prezentat la vot. Tovarãºi, eu consider cã dacã noi vom reuºi sã activizãm
pe deputaþii aleºi, ei ne vor ajuta pentru antrenarea maselor în diferite acþiuni.

Tov. [György] Kovács: Raportul oglindeºte succesele ºi rezultatele frumoase
care au fost obþinute în timpul campaniei electorale. Raportul aratã cã alegãtorii au
ridicat o serie de probleme cu ocazia întâlnirilor cu candidaþii propuºi, probleme
dintre care multe au fost deja rezolvate, însã eu nu cred cã este just ca sã ne oprim
ºi sã ne mulþumim cu rezolvarea unor probleme, ci trebuie sã luãm toate mãsurile
pentru rezolvarea tuturor problemelor.

Trebuie sã vã spun, tovarãºi, cã nici eu nu întotdeauna m-am interesat dacã
problemele sesizate într-adevãr au fost ºi rezolvate. Eu cred cã ar fi bine ca sã dãm
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o formã organizatã rezolvãrii acestor probleme ridicate ºi sã luptãm pentru
rezolvarea lor. Este la fel adevãrat cã F.D.P.-urile au avut lipsuri în ceea ce priveºte
propaganda ºi agitaþia. De exemplu, Uniunea Scriitorilor ºi Teatrul Secuiesc au
organizat o întâlnire cu alegãtorii din Csiklak, iar F.D.P.-ul a fãcut mobilizarea
oamenilor într-o altã comunã, adicã, mobilizarea oamenilor nu corespundea cu
planul de deplasare a acestei echipe.

Dupã pãrerea mea, Comitetul Regional se ocupã în general cu problemele ridicate
atât pe teren politic, cât ºi pe teren economic, dar lipsuri au fost destule, de exemplu
la Maroshévíz [Topliþa] ºi Sovata n-a fost asigurat procentul de 52% faþã de þãrãnime
a muncitorilor în cadrul candidaþilor de deputaþi. Sau putem vedea cum duºmanul
de clasã, în câteva locuri, s-a strecurat într-o mãsurã destul de mare între candidaþi
sau la Sepsi [Sepsiszentgyörgy – Sfântu Gheorghe] unii chiaburi nu ºi-au fãcut dato-
ria cãtre stat ºi biroul organizaþiei de bazã a avut o atitudine împãciuitoristã faþã de
ei. Dacã le vom aduna toate aceste manifestãri vom ajunge la concluzia cã în aceste
locuri se manifestã încã rãmãºiþele devierii de dreapta, despre care raportul nu
vorbeºte ºi nu aratã cã trebuie sã luptãm hotãrâþi împotriva acestor rãmãºiþe.

Tovarãºi, eu am þinut necesar ca sã vã arãt aceste lucruri tocmai pentru ca sã
nu lãsãm uitãrii aceastã problemã, ci sã îndrumãm masele ca sã lupte împotriva
rãmãºiþelor devierii de dreapta ºi în acest fel aceastã luptã va asigura succesul
campaniei de primãvarã. 

Tov. [István] Jakab: Tovarãºi, consider cã raportul Comitetului Regional a arã-
tat just atât rezultatele obþinute, cât ºi lipsurile. Am sã mã refer în primul rând la
lipsuri, ºi aici trebuie sã arãt cã Comitetul Regional n-a controlat destul de bine
munca în raionul Sfântu Gheorghe. O mare lipsã a Comitetului Raional este cã în
timpul campaniei electorale nu ne-am ocupat destul de mult de organizarea de noi
întovãrãºiri ºi gospodãrii agricole colective, în acest fel în prezent noi avem numai
o singurã întovãrãºire care stã înainte de inaugurare. ªi nu numai cã nu ne-am
ocupat de organizarea de noi întovãrãºiri ºi G.A.C., dar nu am dat sprijinul nece-
sar nici celor existente, din care cauzã în unele locuri aproape cã am ajuns acolo
ca sã desfiinþãm întovãrãºirile. Am mai avut încã o sarcinã importantã, preschim-
barea documentelor de partid ºi din noiembrie ºi pânã în prezent numai 93 mem-
bri de partid au primit documente de partid preschimbate. Am trimis Comitetului
Regional 12 referate ale tovarãºilor din activul nesalariat‚ dar nu am primit încã
nici un rãspuns; în acest fel, oamenii sunt acolo, dar nu putem sã-i antrenãm în
muncã. Comitetul Raional a luat deja mãsuri pentru organizarea de întovãrãºiri
agricole ºi am început în unele locuri formarea comitetului de organizare. Lipsa
noastrã în aceastã problemã este cã ne ocupãm de organizarea întovãrãºirilor în
formã de campanie; în primãvara trecutã, de exemplu, am organizat 8, iar în tot
timpul anului nu am mai reuºit sã ne ocupãm de aceastã problemã.

Tov. [Rozália] Imreh: Studiind raportul Comitetului Regional am vãzut în ce
mãsurã au fost antrenate în muncã delegatele de femei ºi e lipsa Comitetului
Regional care n-a reuºit sã asigure procentajul deputatelor femei prevãzut de lege.
În unele locuri unde au fost propuse candidate femei, ele nu au fost verificate
destul de bine, cum a fost ºi cazul lui Bartalits Rozalia, care a fost propusã candi-
datã, dar masele n-au acceptat-o. La fel, am avut cazuri când trebuia sã ducem o
luptã uriaºã pentru ca sã fie propusã candidat o femeie, cum a fost de exemplu la
Tekerõpatak [Valea Strâmbã].

De asemenea, din cauzã cã F.D.P-urile nu s-au ocupat destul de mult cu femeile,
au fost cazuri când unele au refuzat candidatura. Eu propun ca în viitor, când va
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fi vorba de alegerea unei femei, sã fie cerute unele lãmuriri ºi de la tov. care
rãspund de munca de partid în rândurile femeilor, ca într-adevãr sã fie alese cele
mai bune, cele mai conºtiincioase femei, care sunt simpatizate de masã.

Fãrã îndoialã, ºi eu am lipsuri, eu am primit ca sarcinã, ca membrã a comitetu -
lui regional, ca sã mã ocup de agitaþia vizualã în cadrul […*] în bune condiþiuni. Tov.
Szántó a fost la noi de câteva ori din partea Comitetului Regional ºi mi-a spus cã tre-
buie sã merg pe teren ºi în comunele unde nu avem cale feratã, însã fãrã ca sã
primesc ajutorul necesar pentru obþinerea mijlocului de transport. Eu am ºi arãtat
atunci cã aici, în raionul Gheorgheni, este subapreciatã munca în rândurile femeilor.

Tov. [Domokos] Kedves: Raportul vorbeºte despre problemele care au fost ridi-
cate de cãtre alegãtori cu ocazia întâlnirilor organizate cu candidaþii propuºi. În
comuna Uzon a fost propus ca în anul 1954 sã fie introdusã lumina electricã. În
aceastã comunã a fost o moarã care a fost arsã ºi turbina acestei mori este destul
de mare ca sã aprovizioneze comuna cu luminã electricã.

O altã problemã este în legãturã cu comisia economicã din cadrul F.D.P. Sepsi,
care a obþinut rezultate frumoase. Cu ajutorul comitetului raional, acest colectiv va
fi ºi mai departe susþinut ºi el va primi ºi mai mare ajutor, ca în aplicarea Hotãrârii
cu privire la creºterea animalelor sã desfãºoare o muncã ºi mai temeinicã. Vreau
sã mai ridic o problemã în legãturã cu aceastã hotãrâre, cu privire la creºterea ani-
malelor, unde este prevãzut cã în fiecare comunã va exista un colectiv care va ana-
liza posibilitãþile fiecãrei comune; eu aº propune ca posibilitãþile sã fie analizate ºi
pe G.A.C., pentru cã putem spune cã aproape fiecare G.A.C. are alte posibilitãþi.

O altã problemã este în legãturã cu campania de iarovizare ce o vom face la
primãvarã. Aici trebuie sã fim foarte atenþi, pentru cã fiecare soi de grâu are
termene diferite de iarovizare ºi aceasta este o problemã foarte gingaºã ºi trebuie
sã avem grijã sã nu greºim, pentru cã dacã nu socotim bine termenul de iarovizare
putem avea pagube foarte serioase.

Tov. [István] Vargancsik: Tovarãºi, raportul Comitetului Regional aratã cã
organele ºi organizaþiile de partid au reuºit sã aibã rolul conducãtor în aceastã
campanie. În raionul Odorhei, de exemplu‚ au fost folosite metode mai bune de
muncã decât înainte‚ masele au fost mai bine antrenate în diferite acþiuni, cu care
împreunã F.D.P. a început munca pentru pregãtirea alegerilor. La fel, au fost folosite
metode mai bune ºi în ceea ce priveºte munca de agitaþie, agitatorii au fost repar-
tizaþi pe grupe de case. Am reuºit ca sã legãm munca politicã pentru campania de
alegeri de munca economicã, de problemele de colectare. Am avut o evidenþã clarã
despre tovarãºii care nu ºi-au fãcut datoria cãtre stat ºi în aºa fel agitatorii ºtiau la
care þãran trebuie sã meargã ca sã-l lãmureascã. Prin aceastã muncã de lãmurire
am reuºit sã ridicãm procentajul la planul de colectare.

A fost îmbunãtãþitã ºi munca de agitaþie politicã de masã, au fost þinute mai
mult de 50 de conferinþe în legãturã cu drepturile minoritãþilor naþionale ºi în legã-
turã cu alte probleme. La fel am reuºit ca sã îmbunãtãþim munca de partid, de
exemplu la cotizaþie procentajul în luna noiembrie a fost 90-91%, iar în decembrie
procentajul membrilor de partid care ºi-au plãtit cotizaþia a fost de 93%. În afarã
de aceasta, circa 70% din membrii de partid au fost antrenaþi în munca de alegeri.

Fãrã îndoialã‚ comitetul nostru raional a avut ºi o serie de lipsuri. Nu am reuºit
ca sã ne ocupãm mai mult de problema aprovizionãrii muncitorilor. Din proble-
mele ridicate de alegãtori cu ocazia întâlnirilor numai o parte au fost rezolvate, nu
am luptat destul de hotãrât pentru rezolvarea tuturor problemelor. În afarã de
aceasta, o altã lipsã mare a fost cã în acest timp nu ne-am ocupat în mãsurã sufi-
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cientã de problema organizãrii întovãrãºirilor agricole, mai mult, nici cele exis-
tente nu au primit sprijinul necesar. Biroul Comitetului Raional a avut o atitudine
greºitã cu privire la colectarea de cartofi, când a trebuit sã micºorãm planul de
colectare la cartofi noi l-am micºorat cu 47%‚ acest lucru când a ajuns la
cunoºtinþa Comitetului Regional a fost stabilit ca micºorarea planului sã fie numai
29%. În acest fel, planul de colectare la cartofi a fost realizat 94%. Aici vina este a
mea, pentru cã nu am vorbit cu Sfatul Popular, cã atunci când este înaintatã regiu-
nii o asemenea situaþie, sã fie discutatã ºi cu biroul comitetului raional.

Tovarãºi, învãþând din lipsurile avute în timpul acestei campanii, sarcina noastrã,
a Comitetului Raional, este ca sã lichidãm aceste lipsuri ºi ca sã îmbunãtãþim munca
noastrã. Trebuie arãtat aici cã Comitetul Raional a primit mai mult ajutor din partea
Comitetului Regional, însã regiunea n-a controlat Comitetele Raionale în problemele
organizatorice în legãturã cu crearea de noi întovãrãºiri ºi în legãturã cu antrenarea
femeilor în acþiunile partidului ºi guvernului. Biroul Comitetului Raional, cunoscând
aceste lipsuri, va lupta pentru lichidarea lor ºi pentru îmbunãtãþirea muncii în viitor.

Tov. Puskás: În ceea ce priveºte raportul comitetului, eu consider cã nu mai
este necesar ca sã vorbim despre rezultatele obþinute, pentru cã ele sunt deja
cunoscute de noi. Eu am sã mã refer la lipsuri. În primul rând, în ceea ce priveºte
pregãtirea campaniei de alegeri în unele comune, aceastã muncã a fost fãcutã în
mod mecanic. Întocmirea listelor de alegãtori a fost fãcutã în mod birocratic, în
acest fel în multe comune au figurat 100-150 de oameni care deja nici nu mai
locuiau în comunele respective; la fel, am avut cazuri când unii au fost trecuþi pe
liste de 2-3 ori. Din cauzã cã aceste liste nu au fost controlate, am avut o serie de
greutãþi în timpul alegerilor. O lipsã a mea a fost cã nu am reuºit sã dau mai mare
ajutor agitatorilor care au lucrat pe teren ºi care au mobilizat masele ca sã vinã la
votare, în acest fel chiar soþiile agitatorilor au fost acelea care nu au venit.

Tot din cauza slabei munci s-a putut întâmpla cã în unele comune, în ziua de
26 decembrie, oamenii încã nu au ºtiut nimic de hotãrârea cu privire la con-
tractarea de animale. La fel s-a întâmplat cã în unele comune colectorii nu au avut
nici un fel de evidenþã despre þãranii care nu ºi-au predat încã cotele ºi nici colec-
torii nu au ºtiut cine cât are încã de predat. În unele comune ºi sate punctele de
agitaþie nu au fost aprovizionate cu lemne de foc, care la fel a contribuit ca sã nu
meargã munca aºa cum trebuie. La fel, am avut comune când chiar în timpul cam-
paniei electorale nici morile n-au primit lemne ºi am fost nevoiþi ca sã le oprim.

Tovarãºi, nu trebuie uitat cã duºmanul de clasã s-a manifestat atât în timpul
campaniei, cât ºi mai târziu, de exemplu la Sovata este un frizer, Kiss Gheorghe,
care face unele afirmaþii cu privire la Germania ºi cã dacã ar fi fost gata înainte de
terminarea rãzboiului bomba atomicã atunci Moscova ar fi fost distrusã, ºi cã
bãtãlia Stalingradului a fost câºtigatã de Armatele Sovietice numai pentru cã ger-
manii nu au putut suporta frigul. Trebuie sã fim foarte atenþi ºi asemenea elemente
trebuie sã fie demascate ºi trebuie sã fie vãzute mai de aproape.

Tov. Erdélyi: Pregãtirea ºi desfãºurarea campaniei electorale a arãtat cã dacã
mergem jos la masã putem ajunge la rezultate frumoase. De exemplu, la Újfalu
[Satu Nou], care a fost consideratã ca o comunã foarte grea, acum douã zile a fost
inauguratã întovãrãºirea agricolã, sau la Gheorgheni au fost instalate o sutã ºi ceva
de difuzoare, avem comune unde a fost introdusã lumina electricã, la Gheorgheni
muncitorii ºi-au luat angajament pentru instalarea unui atelier de turnãtorie º.a.

Însã nu putem spune cã am avut numai rezultate, pentru cã am avut ºi o serie de
lipsuri, ºi anume: nu în toate locurile au fost respectate instrucþiunile Comitetului
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Central; în unele locuri, duºmanul de clasã a reuºit ca sã se strecoare în rândurile
candidaþilor. Trebuie sã mai arãt cã comitetul nostru raional în aceastã campanie a
primit un ajutor mai mare din partea biroului regional, însã mai sunt unii tovarãºi
care nu au metode tocmai potrivite, cum e ºi tovarãºul Szántó, care spune „rãspun-
deþi cu capul”, tovarãºul Bãþagã la fel nu vede rezultatele obþinute, numai greºelile,
ci spune: „nu la voi, ci în raionul cutare ºi cutare merge treaba bine”.

Nu sunt de acord cu partea aceea a raportului care aratã cã în raionul
Gheorgheni a fost necesar ca sã fie fãcute alegeri parþiale. Este adevãrat cã în zilele
trecute am descoperit un caz la Újfalu ºi nu este exclus ca acolo sã fim nevoiþi sã
facem alegeri parþiale, dar pânã în prezent nu am fãcut ºi nici nu e nevoie de
alegeri parþiale. 

Tov. ...: Tovarãºi, fãrã îndoialã, Comitetul Regional a depus o muncã serioasã în
pregãtirea campaniei de alegeri, datoritã cãreia au fost obþinute rezultate frumoase.
S-a îmbunãtãþit ºi munca de partid, de exemplu, procentajul membrilor de partid
care ºi-au plãtit cotizaþia este de 90,77%. În regiunea noastrã, în timpul campaniei,
au fost primiþi 104 candidaþi de partid, iar în legãturã cu preschimbarea docu-
mentelor de partid nu este adevãrat cã au fost trimise 12 referate la regiune ale tov.
din cadrul activului nesalariat, cum spunea tovarãºul Jakab; noi am primit 8 refe-
rate, care însã nu au fost bune, adicã tovarãºii propuºi nici nu au avut dosare la
regiune; sigur cã ei nu au putut sã fie confirmaþi. Însã avem unele raioane, dintre
care ºi Topliþa, Reghin‚ care nu s-au interesat deloc de problema activului nesala-
riat, care poate sã ne dea un mare ajutor în completarea documentelor. De exem-
plu, Comitetul Orãºenesc are un colectiv de 15 tovarãºi care lucreazã la cadre ºi
care au depus o muncã serioasã.

Tovarãºul Puskás a ridicat aici o problemã ºi a arãtat cã în unele locuri listele de
alegãtori nu au fost întocmite bine. Acest lucru este adevãrat, pentru cã mi s-a
întâmplat ºi mie ca atunci când am vrut sã merg la un cetãþean ca sã-l lãmuresc,
când am ajuns la adresa unde el figura ca locuitor, am aflat cã a murit acum doi ani.

Tov. Ugran I.: Analizând felul cum s-a desfãºurat campania electoralã în
regiunea noastrã, vedem cã aceasta a fost un examen pentru noi, de felul cum am
reuºit sã cuprindem aceastã muncã complexã. În raport au fost arãtate ºi o serie de
lipsuri ale raionului Topliþa ºi noi am tras învãþãmintele necesare pentru
îmbunãtãþirea muncii. În aceastã campanie am reuºit ca sã facem un control sis -
tematic asupra muncii organizaþiilor de bazã; acelaºi lucru a fost ºi din partea
tovarãºilor din Biroul Regional, care au reuºit sã controleze munca noastrã. Însã
aceastã muncã de control, dupã terminarea alegerilor, nu a mai fost continuatã nici
de noi ºi nici de Biroul Regional.

Vreau sã mai ridic încã o problemã‚ problema evidenþei, din lipsa cãreia agitatorii
nu au putut sã facã o muncã ºi mai bunã‚ ca sã meargã la cetãþenii care nu ºi-au pre-
dat cotele. O serie de probleme care au fost ridicate cu ocazia întâlnirilor candi-
daþilor cu alegãtorii încã nu sunt rezolvate. Problema cea mai grea este lipsa
materialelor de construcþii pentru þãrani. De aceea, eu cred cã Biroul Regional ar tre-
bui sã ia legãtura cu Direcþia Generalã pentru studierea ºi rezolvarea acestei proble-
me, numai în aºa fel vom putea satisface cerinþele maselor largi de þãrani.

Tov. Csupor: Care este cauza cã în acest an, deºi au fost mobilizate forþe mari
în campania de colectare, totuºi suntem rãmaºi în urmã? Eu aº ruga pe tovarãºi ca
discuþiile sã fie mai mult legate de aceastã problemã.

Tov. Fülöp: Tovarãºi, eu vreau sã vorbesc de raionul Reghin, unde pe lângã
rezultatele arãtate în acest raport mai avem serioase lipsuri. În primul rând, raionul
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nostru nu a controlat destul de serios cum se desfãºoarã munca pentru propunerea
de candidaþi, din care cauzã propunerile, în unele locuri, au fost fãcute fãrã ca sã
fie antrenate ºi organizaþiile de bazã în aceastã acþiune, sau invers, am avut cazuri
când toatã munca de propunere a candidaþilor a fost dusã de biroul organizaþiei de
bazã ºi nu împreunã cu Sfatul Popular respectiv. O altã problemã este cã candidaþii
nu au fost propuºi întotdeauna în circumscripþia în raza cãreia locuiesc. Trebuie sã
arãt, tovarãºi, cã în timpul acestei campanii am primit un ajutor serios din partea
Comitetului Regional ºi din partea tovarãºului Csupor, care a dat un ajutor mai
mare la întocmirea planului de muncã pentru propunerea de candidaþi.

La fel, consider ca o lipsã a Comitetului Raional faptul cã nu am reuºit ca aceastã
campanie sã fie destul de bine legatã de problema colectãrilor. La aceasta însã a con-
tribuit ºi lipsa Comitetului ºi mai ales a Biroului Regional, care nu ne-a spus care este
forma, care sunt metodele prin care putem lega munca de propunere de candidaþi de
munca de colectare. Niciodatã nu au fost chemaþi primii secretari sau birourile
raionale ca sã facem un schimb de experienþã ºi în acest fel am fi putut sã organizãm
munca mai bine. Eu consider cã ar fi o metodã foarte bunã ca dupã un timp oarecare
sã fie chemaþi secretarii raionali într-o ºedinþã la regiune, unde sã fie discutate
metodele folosite, în acest fel metodele cele mai bune ar putea sã fie generalizate.

În ceea ce priveºte lipsa noastrã în munca de colectare este, în primul rând, cã
nu am luat mãsuri mai serioase decât în luna noiembrie, dupã ce a fost aci tovarãºul
Goldberger. O altã lipsã este cã agitatorii care au fost instruiþi ºi trimiºi pe teren nu
au fost controlaþi de felul cum muncesc ei jos, în rândurile oamenilor muncii. Eu
am fost de douã ori ºi am controlat cum secretarii organizaþiilor de bazã instruiesc
agitatorii ºi trebuie sã vã spun cã ei spun în câteva cuvinte agitatorilor cu ce trebuie
sã se ocupe, fãrã însã ca sã fie arãtate ºi metodele care trebuie folosite. De aseme-
nea, nu ne-am ocupat de organizarea întovãrãºirilor agricole, ne-am ocupat mai
mult de G.A.C. ºi de întovãrãºirile existente, unde am avut cazuri când unii ºi-au
înaintat cererea de ieºire. Eu propun, având în vedere cã am avut serioase lipsuri în
campania de însãmânþãri de toamnã, ca þãranii sã fie asiguraþi cât mai repede cu
seminþe de grâu de primãvarã, ca sã nu avem iarãºi greutãþi, ºi eventual acolo unde
va fi necesar sã fie însãmânþat din nou, sã avem sãmânþa necesarã.

Tov. [Vilma] Égetõ: Tovarãºi, dupã ce am studiat raportul Comitetului Regional,
am ajuns la concluzia cã Comitetul Regional a reuºit sã îndeplineascã Hotãrârea
Comitetului Central în legãturã cu pregãtirea ºi desfãºurarea alegerilor de deputaþi.
Agitatorii care au studiat Hotãrârea Plenarei lãrgite a C.C. al P.M.R. din 19-20 august
au ajuns la rezultate bune, au reuºit sã explice maselor importanþa acestei hotãrâri.
În mod practic, acest lucru a contribuit foarte mult ºi la predarea cotelor de cãtre
þãrani, la mobilizarea lor pentru transporturi de lemne, pentru repararea podurilor
etc. Muncitorii au înþeles cuvântul partidului ºi cu ocazia întâlnirilor au venit cu o
serie de propuneri, au criticat cu curaj pe acei deputaþi vechi care nu ºi-au fãcut
datoria, care nu au luptat pentru rezolvarea cerinþelor maselor.

Mai vreau sã arãt ºi o lipsã a raportului, care nu vorbeºte nimic despre proble-
mele ridicate de muncitori cu ocazia întâlnirilor. La noi, în raionul Ciuc, este o
greutate din cauzã cã unele cooperative dau directive ca chiar pânã ºi drojdia de
bere sã fie datã pe bazã de schimb. Aceasta a dus la serioase nemulþumiri, pentru
cã noi avem ºi muncitori care stau la sate ºi care primesc fãinã în loc de pâine ºi
femeile nu au avut nici cartofi ºi nici grâu ca sã cumpere drojdie. Noi am cerut la
cooperativa raionalã rezolvarea acestei probleme, dar nu am reuºit pânã ce nu am
cerut ajutorul Comitetului Regional.
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O altã problemã este de ce în anul acesta munca de colectare cere aºa de mari
eforturi? Eu cred cã aceasta devine de acolo cã atunci când Comitetul Regional de
partid a dat instrucþiuni pentru reduceri de cote acelor þãrani care au avut pierderi
în urma calamitãþii, în raionul nostru aceste reduceri nu au fost fãcute, din care
cauzã unii þãrani ºi-au predat cotele însã ei au rãmas fãrã nici un pic de grâu.
Acum þãranii au o poziþie de aºteptare, cã se poate cã ulterior vor fi fãcute încã
unele reduceri ºi dacã îºi predau cotele, chiar dacã au dreptul la unele reduceri,
pentru ei nu va fi aplicatã.

Tov. [Ferencz] Grün: Din raportul prezentat de Comitetul Regional reiese cã a
reuºit ca sã cuprindã mai bine aceastã acþiune decât celelalte avute mai înainte,
însã mulþi membri ai Comitetului Regional s-au antrenat mai târziu în aceastã ac-
þiune, printre care sunt ºi eu.

Un rezultat foarte serios a fost în aceastã perioadã cã organizaþiile de partid au
reuºit sã aibã rolul conducãtor în pregãtirea ºi desfãºurarea campaniei de alegeri. Eu
am fost la câteva întâlniri, unde, deºi nu a fost nici un instructor din partea Comite-
tului Raional respectiv, biroul organizaþiei de bazã a reuºit sã organizeze ºi sã
pregãteascã destul de bine aceste întâlniri. În multe locuri însã, agitatorii nu au fost
destul de bine instruiþi ca sã fie în stare ºi sã ducã muncã de lãmurire între alegãtori
în legãturã cu problemele politice ºi economice actuale. Nu peste tot a existat o evi-
denþã clarã despre acei þãrani care au fost rãmaºi în urmã la predarea cotelor.

La fel, am avut cazuri când nici agitatorii nu au cunoscut pe candidaþii propuºi,
din care cauzã, chiar în ziua alegerilor, m-am întâlnit cu doi þãrani care nu au ºtiut
pentru care candidat ºi-au dat votul. Cu toatã munca depusã nu am reuºit ca sã
obþinem rezultatele dorite nici în problema colectãrilor ºi în celelalte probleme
economice. A fost luatã o hotãrâre, cã trebuie sã existe în fiecare comunã o evi-
denþã clarã despre acei care nu ºi-au predat încã cotele, ºi aceastã evidenþã sã fie
afiºatã la Sfaturile Populare respective. Aceastã hotãrâre a fost însã numai pe hâr-
tie, dar în realitate nu. La fel a fost o hotãrâre cã referenþii Sfaturilor Populare tre-
buie sã-i ajute pe tov. colectori în întocmirea acestor evidenþe‚ dar nici acest lucru
n-a fost fãcut. Eu consider cã este foarte bine cã am analizat în cadrul Comitetului
Regional munca desfãºuratã în timpul campaniei de alegeri.

O altã lipsã este cã tovarãºii colectori nici nu au fost instruiþi destul de bine de
sarcinile lor. De exemplu, în raionul Mureº, când am vorbit cu tovarãºul Enyedi,
împuternicitul raional, nu ºtia cum stã comuna respectivã cu colectãrile. Aceste
organe de colectare nu au fost ajutate în mod suficient din partea Comitetului
Regional ºi nici din partea Comitetelor Raionale. Este adevãrat cã tovarãºul Lukács
a dat un ajutor serios când a venit în acest raion, dar aceasta a fost numai de câte-
va ori. La fel ºi tovarãºul Csupor, ºi în general membrii Biroului Regional vin foarte
rar la comitetele raionale.

Tov. Pãpuc: Tovarãºi, din acest raport a reieºit o serie de succese care au fost
obþinute în campania electoralã, în care au fost mobilizate masele largi munci-
toare. Analizând munca depusã de C.F.R. în aceastã perioadã, vedem cã a reuºit ca
sã facã faþã în condiþiuni destul de bune campaniei de sfeclã de zahãr. Aceasta
devine de acolo cã comitetele de partid s-au ocupat mai mult cu organizaþiile de
bazã, care sunt motorul tuturor acþiunilor.

În ceea ce priveºte colectãrile în acest an, deºi am avut recoltã bogatã, a fost
nevoie de forþe mai mari, ºi cu toate acestea în anii trecuþi am avut rezultate mai
bune la îndeplinirea planului de colectãri. Pãrerea mea este cã þãrãnimea munci-
toare este influenþatã de chiaburi, care în permanenþã fac agitaþie împotriva
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predãrii cotelor. Eu propun Comitetului Regional, Comitetelor Raionale, ca sã se
ocupe mai îndeaproape de organizaþiile de bazã sãteºti, care sã fie instruite în aºa
fel ca sã punã un accent mai mare pe munca de agitaþie de masã, ca þãrãnimea
muncitoare sã nu mai fie influenþatã de agitaþia chiaburimii. Pentru cã din aceastã
campanie am putut sã vedem cã dacã ne ocupãm mai îndeaproape de unele pro-
bleme avem rezultate frumoase, dar dacã agitaþia politicã de masã este slabã,
aceasta este folositã de duºmanul de clasã.

Tov. [Iuliu] Varga: În timpul campaniei de alegeri, masele muncitoarea au arã-
tat cã urmeazã linia partidului, numai câþiva au votat contra candidaþilor propuºi.
Acest lucru înseamnã cã masele sunt de partea noastrã. Dar, tovarãºi, în aceastã
acþiune am avut ºi unele lipsuri. Nu întotdeauna am reuºit ca sã fie aleºi cei mai
buni muncitori; de exemplu, la Mezõmadarász [Mãdãraº, jud. Mureº], dintre depu-
taþii comunali nu avem decât 3-4 membri de partid, în schimb avem deputaþi foºti
membri de partid, colectiviºti excluºi. Aceasta aratã clar cã nu am reuºit ca sã fie
aleºi þãranii cei mai cinstiþi, care pot sã dea exemplu oricând þãrãnimii. La fel, nu
am reuºit ca sã asigurãm procentajul de femei care a fost stabilit de instrucþiunile
primite. De asemenea, în trei comune am fost nevoiþi ca sã facem alegeri parþiale.
O altã lipsa este cã candidaþii propuºi nu au fost destul de bine antrenaþi pentru
rezolvarea problemelor ridicate cu ocazia întâlnirilor.

Noi, în acest an, am avut recoltã bogatã ºi totuºi nu am reuºit ca sã îndeplinim
planul de colectare. Avem încã membri de partid care nici pânã în prezent nu ºi-au
fãcut datoria cãtre stat. Aceasta este o lipsã a Comitetului Regional ºi a Comitetelor
Raionale, care nu am reuºit ca sã antrenãm la timp preºedinþii comitetelor execu-
tive în aceastã muncã de colectare. O altã lipsã care a existat în timpul campaniei a
fost cã o mare parte a activiºtilor, în acest timp, au fost sustraºi de la munca unde
au fost mai înainte, au fost rupþi de sarcinile permanente, cum este de exemplu
primirea de candidaþi de partid. În timpul campaniei, aceastã muncã a fost neglijatã
ºi s-a întâmplat cã în unele raioane într-o lunã au fost excluºi mai mulþi membri de
partid decât au fost primiþi. Dacã aceastã muncã de primire de candidaþi merge
anevoios, aceasta este lipsa noastrã, pentru cã oamenii cautã posibilitãþi ºi vor sã
devinã candidaþi de partid, însã noi nu reuºim ºi nu putem sã îndrumãm aceastã
voinþã. O altã sarcinã a noastrã este socializarea agriculturii, dar eu am putut sã con-
stat cã organizaþiile de bazã nu se ocupã suficient de aceastã problemã.

Tov. [Jenõ] Asztalos: Analizând ºi studiind raportul Comitetului Regional am
constatat cã Comitetul Regional de partid a avut o serie de succese‚ dar am avut
ºi o serie de lipsuri care au fost arãtate de ceilalþi tovarãºi. Concomitent cu cam-
pania electoralã am avut sarcini ºi în legãturã cu îndeplinirea planului de colec-
tãri, ºi aici este o lipsã a Comitetul Regional, care nu a dus o muncã suficientã ºi
ca urmare mai avem ºi în prezent o serie de membri de partid care încã nu ºi-au
predat cotele. Noi trebuie sã ºtim cã duºmanul de clasã nu doarme ºi foloseºte
toate ocaziile pentru ca sã ne loveascã. Eu sunt de acord cu cele spuse de
tovarãºa Égetõ în legãturã cu reducerile de cotã. Trebuie spus cã nici C.S.C.-ul
nu ºi-a fãcut datoria, nu a aplicat Hotãrârea Consiliului de Miniºtri. De aceea, eu
propun ca Comitetul Regional sã traseze ca sarcinã organelor de colectare ca în
aceastã direcþie sã fie luate mãsuri serioase ºi ca în anii viitori sã fie fãcute
impuneri reale, pentru cã în 1953 au fost o serie de cazuri de impuneri nereale.
De exemplu, dupã recensãmânt, un om care avea un mãgar a fost impus la cota
de lapte, pentru cã figura în evidenþã cã are o vacã. Aº putea sã vã dau încã foarte
multe date concrete în aceastã direcþie. La fel propun ca sã fie datã ca sarcinã
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organelor de colectare ca recensãmântul sã fie fãcut pe baza documentelor reale
ºi nu pe baza a ce spune badea Ioan.

Tov. Raþiu: Studiind raportul prezentat asupra pregãtirii ºi desfãºurãrii cam-
paniei de alegere am constat ca o lipsã a raportului cã n-a arãtat nimic de cele 2
ziare locale, de felul cum au contribuit ele la pregãtirea ºi desfãºurarea campaniei.
La fel‚ cum au fost ele sprijinite de Comitetul Regional. Au fost o serie de acþiuni,
cum este de exemplu repararea drumurilor, dar Comitetul Regional nu a controlat
cum anume a fost fãcutã aceastã acþiune. În legãturã cu îndeplinirea planului de
colectãri consider ca o greºealã a comitetului cã prea târziu am început sã ne
ocupãm mai serios de aceastã problemã.

Tov. Raþ Ioana: Tovarãºi, în legãturã cu raportul Comitetului Regional, eu cred
cã comitetul a reuºit sã cuprindã în mânã aceastã campanie de alegeri, deºi s-au
manifestat ºi unele lipsuri în legãturã cu controlul muncii. Raportul se ocupã mai
mult de raioanele mai apropiate, cum sunt Tg. Mureº, Reghin ºi Ciuc, dar de cele-
lalte raioane mai îndepãrtate nu, acolo nici nu existã acest control al regiunii, cum
este în raioanele mai apropiate. În ceea ce priveºte rãmânerea în urmã în proble-
ma colectãrilor, eu consider cã aceasta este vina comitetelor raionale, de exemplu,
în raionul Sepsi mai sunt 200 membri de partid care nu ºi-au fãcut datoria cãtre
stat, dar noi am luat mãsurile necesare cam prea târziu pentru lichidarea acestei
lipse. Organele de colectare nu au fost trase la rãspundere la timp.

Tov. Moghioroº: Tovarãºi, eu consider cã raportul prezentat de Biroul Comite-
tului Regional este un raport bun, cuprinde o serie de probleme esenþiale. Trebuie
sã avem în vedere cã acest raport pune o singurã problemã în faþa noastrã, învãþã-
mintele trase din desfãºurarea campaniei de alegere a deputaþilor Sfaturilor Popu-
lare. Desigur cã aceastã campanie este legatã de o serie de alte probleme. Dar cred
cã mulþi tovarãºi care au luat cuvântul au avut dreptate în ceea ce priveºte unele
lipsuri ale raportului. De exemplu, în unele locuri nu este destul de clar, destul de
concret, iar unele probleme au fost scãpate, cum este de exemplu Comitetul
Orãºenesc de partid, deºi el a jucat un rol foarte important în aceastã campanie de
alegere a deputaþilor. Sau nu analizeazã contribuþia celor douã ziare locale în
aceastã muncã.

Tovarãºi, Plenara Comitetului Central a pus câteva probleme în legãturã cu
campania de alegeri, cã prima ºi cea mai importantã era aceea de a lega mai puter-
nic partidul, Sfaturile Populare de mase. Raportul a reuºit sã scoatã în evidenþã cã
în aceastã problemã Comitetul Regional a obþinut rezultate serioase. Prin urmare,
cred cã raportul poate fi aprobat de Comitetul Regional, împreunã cu propunerile
ºi criticile fãcute de membrii comitetului. 

Eu am sã ridic câteva probleme care nu sunt noi, dar care totuºi nu au fost ridi-
cate de alþi tovarãºi. Atât raportul, cât ºi tovarãºii au subliniat cã cu toate succese-
le obþinute în timpul campaniei electorale, în ceea ce priveºte legarea campaniei
de celelalte probleme politice ºi economice, comitetul a avut unele lipsuri în
aceastã direcþie. Nu au fost înfãptuite toate sarcinile care ar fi trebuit sã fie, de
exemplu: îndeplinirea planului de colectãri, încasarea impozitelor, a autoim-
punerilor, încheierea de contracte. Majoritatea tovarãºilor ºi mai ales a tovarãºilor
secretari raionali au vorbit de necesitatea legãrii sarcinilor politice de sarcinile
economice, dar ei n-au reuºit sã facã acest lucru, pentru cã n-au dat importanþa ºi
atenþia cuvenitã acestei probleme. Dar eu consider cã nu tocmai aceasta este cauza.
Cauza este aceea cã organele de partid, comitetele raionale ºi orãºeneºti de partid
n-au reuºit încã sã ridice organizaþiile de bazã ale partidului la nivelul sarcinilor

754



lor actuale, n-au reuºit ca sã facã din ele conducãtori ºi organizatori ai vieþii satu-
lui sau ai oraºului.

Trebuie sã vã spun, ºi cred cã sunteþi de acord, cã în prima perioadã a cam-
paniei electorale unele acþiuni au fost fãcute peste capul organizaþiilor de partid,
care la început nu au jucat rolul de conducãtor ºi organizator în aceastã campanie.
De exemplu, eu ºtiu precis cã în aceastã regiune, în ceea ce priveºte desemnarea
candidaþilor pe circumscripþii‚ organizaþiile de partid au avut un rol secundar, ele
au fost puse în faþa faptelor, deºi organizaþiile de bazã rãspund ce fel de deputaþi
va avea satul sau oraºul respectiv. Comitetele raionale ºi orãºeneºti au trimis pe
teren instructori care au rezolvat problemele peste capul organizaþiilor de bazã ºi
al Sfatului Popular. Prin urmare, dacã noi, organele de partid, comitetele regionale,
raionale ºi orãºeneºti nu vom organiza un control sistematic asupra hotãrârilor
luate, ele pot sã fie foarte binevenite sau foarte juste, totuºi nu au rezultatul dorit.
De aceea, sarcina noastrã este de a întãri disciplina de partid ºi de stat. Trebuie sã
fie traºi la rãspundere comuniºtii care nu-ºi îndeplinesc sarcinile. Eu pun o între-
bare, care de altfel a mai fost pusã aici, în legãturã cu întocmirea listelor electorale.
Un tovarãº secretar raional a arãtat cã a vrut sã meargã la un cetãþean ca sã-l
lãmureascã – care figura pe lista de alegãtori – ºi pânã la urmã a aflat cã cetãþeanul
respectiv a murit de doi ani. Tovarãºi, trebuie ºtiut cã întocmirea listelor electorale
nu este o simplã problemã administrativã. Trebuie sã luãm mãsuri din timp ca la
alegerile ce vom face peste doi ani sã avem deja o evidenþã clarã ºi ca sã nu mai
avem asemenea greutãþi la întocmirea listelor. Fãrã îndoialã, sunt multe probleme
ºi multe propuneri în legãturã cu aceasta, de exemplu, ca sã revenim la forma ade-
verinþelor de alegãtor; eu nu aº putea sã vã spun care metodã, care propunere este
cea mai bunã pentru rezolvarea acestei probleme.

O altã problemã la care raportul Comitetului Regional nu dã rãspuns este ce
trebuie sã facem în viitor ca sã nu mai repetãm lipsurile în desemnarea candi-
daþilor? În multe locuri, aceastã muncã a fost fãcutã birocratic ºi ca rezultat este cã
în 11 circumscripþii candidaþii propuºi nu au fost acceptaþi de cetãþeni, ºi aceasta
nu este ceva întâmplãtor. Eu cred cã greºeli de acest fel mai avem ºi în alte
comune. Ce trebuie sã facem ca în viitor sã nu mai fie repetate aceste greºeli? Oare
raportul întocmit rãspunde la aceastã întrebare? Desigur cã nu. Dacã acest raport
nu indicã cum trebuie sã procedãm ca la desemnarea candidaþilor în viitor
metodele sã fie mai bune, pentru cã acum am avut cazuri când candidaþii care au
fost propuºi nici nu au fost întrebaþi dacã vor sau nu sã fie deputaþi. Aceastã
metodã folositã corespunde liniei partidului? Fãrã îndoialã cã nu. Aceasta este o
metodã cancelaristã, nu este o metodã comunistã.

Au fost criticate aici metodele folosite în munca de propagandã, tovarãºii
spuneau cã propaganda în aceastã regiune a fost generalã, cã nu a fost combativã,
nu a fost concretã. Eu întreb ce facem noi, care trebuie sã fie propaganda noastrã,
cum trebuie sã fie organizatã ca sã nu mai repetãm aceste greºeli? Raportul trebuia
sã rãspundã la aceastã întrebare. Ar fi bine ca aceste lipsuri sã fie puse în discuþia
organizaþiilor de bazã.

La fel, tovarãºi, noi am avut aleºi 950 de deputaþi, însã când am fãcut din nou
alegerile abia au mai rãmas din aceºti deputaþi aleºi cu ocazia alegerilor anterioare.
De ce este aceastã situaþie? Noi spunem cã nu am procedat bine la desemnarea lor.
Desigur, acesta este un motiv, dar o altã problemã este aceea cã noi, dupã ce au fost
aleºi, nu ne-am ocupat de ei. Trebuie precizat cine rãspunde pentru educarea de-
putaþilor aleºi, pentru cã ei trebuie sã fie educaþi, trebuie sã fie ajutaþi, trebuie sã
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fie create comitetele cetãþeneºti pentru problemele permanente. Experienþa noas-
trã a dovedit cã acolo, în comunele unde deputaþii sunt bine aleºi, unde ei sunt
educaþi ºi repartizaþi pe strãzi, unde sunt create comitetele cetãþeneºti, acolo nici
problema însãmânþãrilor, nici problema colectãrilor ºi nici o altã problemã
gospodãreascã nu este greu de rezolvat. Din pãcate, aceastã metodã nu este folositã
peste tot. Foarte rãu procedeazã tovarãºii secretari raionali care, deºi cunosc astfel
de cazuri, nu iau mãsuri de generalizare a metodelor folosite.

Eu propun ca sã fie altfel formulat punctul 5 din proiectul de mãsuri, care
spune cã Comitetul Regional va face un instructaj pentru perfecþionarea secretari-
lor organizaþiilor de bazã pe ramuri de activitate. Nu este clar pentru mine cum
vreþi sã faceþi acest instructaj, vreþi sã faceþi instructaj pe profesii?

Tov. Csupor: Nu, pe baza preocupãrilor lor în biroul organizaþiei de bazã. 
Tov. Moghioroº: Aceastã problemã trebuie sã fie analizatã foarte atent, biroul orga-

nizaþiei de bazã este un colectiv, unic, sã nu cumva sã desfaceþi acest colectiv, care
rãspunde pentru întreaga muncã, nu cumva sã faceþi ºi voi aceasta greºealã pe care o
fac multe comitete regionale, raionale ºi orãºeneºti, pentru cã aceastã metodã duce la
spargerea unitãþii muncii de partid. Eu propun ca sã faceþi seminarii dupã orele de
muncã cu toþi membrii birourilor organizaþiilor de bazã, unde sã fie arãtatã care este
atribuþia biroului, care trebuie sã fie metodele lor de muncã, iar dupã aceea puteþi face
ºedinþe de perfecþionare pe probleme de specialitate. Eu nu ºtiu ºi nu înþeleg de ce
tovarãºii, la întocmirea acestui proiect de mãsuri, au scãpat tocmai mãsurile ce tre-
buiesc luate pentru întãrirea gospodãriilor agricole colective existente?

Tov. Csupor: Aceastã problemã a fost discutatã în ºedinþa anterioarã a comite-
tului ºi nu am vrut ca s-o repetãm.

Tov. Moghioroº: Eu cred cã trebuie încã o datã analizate metodele voastre în
problema mobilizãrii tineretului ºi a delegatelor de femei la diferite acþiuni. La fel‚
mai sunt unele puncte din acest proiect care trebuie sã fie mai clar formulate,
stilizate. De exemplu, la primul punct, în legãturã cu trimiterea activiºtilor de la
Comitetul Regional la raioane timp de un an. Aceastã problemã trebuie analizatã
foarte bine, ca nu cumva sã ajungem la slãbirea Comitetului Regional. Comitetul
Central are o hotãrâre în problema întãririi Comitetelor Raionale sãteºti, dar care
este lãsatã uitãrii. Eu propun ca Comitetul Regional sã revadã cum a fost aplicatã
aceastã hotãrâre ºi întãrirea comitetelor raionale sãteºti sã fie fãcutã pe baza aces-
tei hotãrâri. Eu recomand tovarãºilor ca în ceea ce priveºte legarea problemelor
economice cu cele politice, problema educãrii birourilor organizaþiei de partid
prin seminarii de perfecþionare, acestea trebuie sã fie în centrul preocupãrii
Comitetului Regional, iar în cadrul instructajului ºi seminariilor de perfecþionare
sã fie discutate în mod deosebit problema colectãrilor, însemnãtatea colectãrilor,
rolul colectãrilor, pentru ce trebuie sã facem colectãri, pentru cã membrii de par-
tid trebuie sã fie înarmaþi cu cunoaºterea acestor probleme. La fel, sunt de foarte
mare importanþã problema contractãrilor atât la animale, cât ºi la alte produse
industriale, problema impozitelor, a autoimpunerilor ºi asigurãrilor de stat, proble-
ma achiziþiilor, aici de fapt trebuie sã punem problema rolului cooperativelor
sãteºti, problema îmbunãtãþirii comerþului de stat.

Aici, la Tg. Mureº, a fost ridicatã problema atitudinii lucrãtorilor din comerþ
faþã de cumpãrãtori. Cred cã aceastã problemã nu este încã rezolvatã. Trebuie
datã ca sarcinã sindicatului, ca în aceastã problemã sã fie fãcut un plan de
muncã concret pentru combaterea acestui spirit nesãnãtos în rândurile lucrãto-
rilor în comerþul de stat.
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Tovarãºul secretar care a ridicat problema ca sã fie luate mãsuri ºi þãranii sã fie
aprovizionaþi din timp cu sãmânþã de grâu de primãvarã. Consider cã aceastã pro-
punere este foarte justã. Ar fi bine ca sfaturile populare sã facã un studiu asupra
situaþiei însãmânþãrilor de toamnã, ca sã ºtim din timp unde au fost compromise
însãmânþãrile de toamnã.

În sfârºit tovarãºi, pentru a îmbunãtãþi munca de partid este necesar ca
activiºtii, începând de la secretarii regionali, þinând seama de caracterul regiunii,
raioanelor ºi oraºelor, în limita posibilitãþilor sã fie încadraþi pe lângã învãþãmân-
tul de partid ºi în alte forme de învãþãmânt de specialitate. Secretarii raioanelor
sãteºti, de exemplu, neapãrat trebuie sã aibã cunoºtinþe agrotehnice, iar la secþiile
economice prima mãsurã sã fie promovarea elementelor tinere, care sunt bine spe-
cializate, pentru cã fãrã aceastã mãsurã nu vom putea duce o muncã calificatã, o
muncã ºtiinþificã, dacã nu vom avea tovarãºi pricepuþi, specialiºti în diferite
domenii linia noastrã este condamnatã la delãsare.

Acestea au fost propunerile pe care am vrut sã le fac ºi mai propun ca Biroul
Regional sã fie însãrcinat cu îmbunãtãþirea raportului ºi a proiectului de mãsuri,
mai ales în ceea ce priveºte concluziile practice care trebuiesc trase din campania
electoralã pentru alegerea de deputaþi ai sfaturilor populare. Nu sunt de acord cu
propunerea tovarãºului Kedves, care a propus menþinerea comisiilor economice
care au lucrat în timpul campaniei electorale. De ce? Pentru cã aceasta ar duce la
substituirea Sfaturilor Populare ºi ale organizaþiilor de bazã, noi nu avem nevoie
ca sã mai fie menþinute dupã alegeri organele F.D.P.-ului.

Tov. Csupor: Eu sunt de acord cu propunerile fãcute, la fel ºi cu criticile, deºi
consider cã la aceastã ºedinþã nu am folosit destul de mult arma criticii ºi autocriti-
cii. Noi am tras învãþãmintele din lipsurile noastre ºi în practicã vom cãuta ca aces-
te lipsuri sã fie lichidate. În ceea ce priveºte concluziile, cred cã nu mai este rost ca
sã facem, tovarãºul Moghioroº a arãtat concret unde sunt lipsuri, unde trebuie cãuta-
te cauzele lipsurilor ºi în ce direcþie trebuie sã fie îndreptatã atenþia noastrã pentru
îmbunãtãþirea muncii. În legãturã cu primul punct al ordinii de zi, trebuie sã pun la
vot propunerea tovarãºului Moghioroº, dacã tovarãºii sunt de acord ca Biroul sã fie
însãrcinat cu îmbunãtãþirea raportului ºi a proiectului de mãsuri, pe baza propuneri-
lor fãcute, iar dupã aceea proiectul de mãsuri sã fie considerat ca o hotãrâre a
Comitetului Regional. Supun votului propunerea fãcutã. Cine este pentru (toþi tov.).

Trecem la punctul 2 din ordinea de zi: Supunerea aprobãrii Comitetului a
proiectului de plan de muncã pe trimestrul I. 1954. Tov. Török.

Tovarãºul Török dã citire planului de muncã.
Tov. Csupor: Dacã tovarãºii au ceva de întrebat sau completat în legãturã cu

acest proiect de plan ?
Tov. Kovács: Nu am vãzut prevãzut nimic în legãturã cu campania

însãmânþãrilor de primãvarã.
Tov. Csupor: Discutarea acestei probleme este prevãzutã la ºedinþa comitetului

Regional din 6 martie 1954.
Tov. Kovács: Având în vedere cã regiunea noastrã are ºi o revistã de literaturã, eu

aº propune tovarãºilor ca ºi aceastã problemã sã fie analizatã la o ºedinþã de birou.
Pentru cã ºi aici sunt probleme serioase care nu pot sã fie rezolvate aºa de uºor.

Tov. Benkõ: Eu aº propune ca biroul regional sã analizeze modul cum au fost
defalcate planurile de producþie pe secþii. La fel ºi problema introducerii curentu-
lui electric de la Fântânele în oraºul Tg. Mureº.
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Tov. Széll: Dupã cum am vãzut, fiecare ºedinþã a biroului ºi a Comitetului
Regional este bine organizatã. Însã eu aº mai propune ca Gospodãria de partid a
Comitetului Regional sã facã un raport asupra situaþiei activiºtilor, atât de la
regiune, cât ºi de la raioane. De exemplu, în raionul Ciuc au fost trimiºi 12 activiºti
din care au rãmas 2, la Gheorgheni din 8 au rãmas la fel 2. Cred cã în primul rând
trebuie analizat care este cauza acestui lucru ?

Tov. [Irén] Szabó: Eu nu am auzit dacã e prevãzutã în plan analiza învãþãmân-
tului de partid.

Tov. Csupor: Este prevãzut pentru ziua de 2 martie 1954.
Tov. Raþiu: Sunt de acord cu propunerea ca Gospodãria de partid sã facã un

raport în faþa biroului, pentru cã în unele raioane sunt serioase lipsuri.
Tov. Moghioroº: Tovarãºi, nu vãd aici nimic prevãzut în legãturã cu pregãtirea

Conferinþei Regionale ºi mi se pare cã aceastã conferinþã trebuie sã aibã loc în aceastã
perioadã de timp. Iar în al doilea rând, propun ca sã fie studiatã de cãtre secþia
organelor conducãtoare, secþia de propagandã ºi secþia agrarã‚ problema reglementãrii
ºedinþelor de partid ºi a adunãrilor organizaþiilor de masã, pentru cã la Comitetul
Central au sosit multe reclamaþii în aceastã privinþã, ºi pentru aceasta eu aº propune
ca în timp de trei zile sã fie studiatã aceastã problemã. În legãturã cu ordinea de zi
pentru ºedinþa biroului din 26 februarie, eu propun ca în acest punct sã fie încadratã
ºi problema protecþiei muncii, pentru cã din cauza nerespectãrii angajamentelor de
cãtre întreprinderi în ceea ce priveºte protecþia muncii, avem foarte multe accidente.
Mai propun ca sã fie pusã la ordinea de zi a ºedinþei Comitetului Regional problema
îndeplinirii planului pe trimestrul I, atât în industrie, cât ºi în agriculturã.

Tov. Csupor: Dacã mai are cineva ceva?
Tov. ...: Analiza campaniei de primãvarã dacã s-ar putea sã fie cel puþin cu o

ºedinþã de birou mai înainte, ca sã mai avem timp pentru luarea unor mãsuri.
Tov. Csupor: Sunt de acord ca Comitetul Regional sã analizeze mai devreme

problema campaniei însãmânþãrilor de primãvarã. La fel sunt de acord ca sã fie
prevãzutã ºi analiza defalcãrii planului de producþie pe secþii, pregãtirea conferin-
þei regionale ºi analiza pentru reglementarea ºedinþelor de partid ºi ale organizaþi-
ilor de masã‚ la fel ºi problema protecþiei muncii. Iar în legãturã cu problema
ridicatã de tovarãºul Kovács, noi trebuie sã þinem cont cã avem vreo 200 de dosare
de excluderi nerezolvate, care trebuie sã fie rezolvate tot în cadrul ºedinþelor de
birou, ºi pentru aceasta eu aº propune ca problema ridicatã de tovarãºul Kovács sã
nu fie pusã la ordinea de zi a ºedinþelor de birou în acest trimestru. Dacã tovarãºul
este de acord ?

Tov. Kovács: Eu am fãcut aceastã propunere pentru cã în ceea ce priveºte
aceastã revistã literarã avem o serie de probleme serioase, care nu pot sã fie rezol-
vate numai de noi. Eu m-am gândit ca cel puþin în luna aprilie sã fie analizatã ºi
aceastã problemã.

Tov. Moghioroº: În legãturã cu planul de trei ani pentru dezvoltarea agricul-
turii ºi pentru creºterea animalelor propun ca sã fie convocatã o ºedinþã extraor-
dinarã a Comitetului Regional, ºi cred cã Biroul ºi Comitetul Regional au de gând
sã întocmeascã ºi un astfel de plan unde sã fie prevãzute sarcinile ºi mãsurile care
trebuie luate.

Tov. Csupor: Propunerea aceasta este foarte binevenitã ºi noi vom întocmi un
astfel de plan, care va fi supus Comitetului Regional.

Tov. Moghioroº: Trebuie vãzut, tovarãºi, ca nu cumva sã luãm astfel de
hotãrâri care nu pot fi îndeplinite, dacã credeþi cã ordinea de zi va fi prea încãr-
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catã, atunci e mai bine ca sã ne gândim ºi sã nu luãm hotãrâri care pânã la urmã
nu vor putea sã fie realizate.

Tov. Csupor: Eu consider cã propunerile fãcute pot fi cuprinse între celelalte
probleme care sunt prevãzute. Dacã sunteþi de acord? Cine este contra? Cine se
abþine? Planul Comitetului Regional pe trimestrul I. 1954 a fost aprobat în una-
nimitate. Trecem la punctul 3 din ordinea de zi.

Tovarãºul Bãþagã dã citire ºi supune aprobãrii Comitetului propunerile fãcute
pentru Comitetul Executiv al Sfatului Popular Regional.

Tov. Csupor: Dacã aveþi ceva obiecþiuni la propunerile fãcute?
Tov. Voiculescu Cornelia: Dupã cum ºtiu eu, tatãl tovarãºei Lazãr Elvira a fost

exploatator.
Tov. Benkõ: Este adevãrat cã tatãl sãu a avut o brutãrie, dar el a lucrat singur ºi

aceastã brutãrie a avut-o numai între anii 1923-1934. Aceastã tovarãºã a fost veri-
ficatã bine, am stat de vorbã cu ea ºi dupã pãrerea mea corespunde ca membrã a
Comitetului Executiv.

Tov. Moghioroº: În prezent cine este ºeful secþiei de învãþãmânt la Sfat?
Tov. Csupor: Tovarãºa Szilágyi, care în prezent este bolnavã, ea este ºi membrã

a Comitetului Regional ºi în prezent este propusã ca directoare la editura de stat.
Tov. Benkõ: Tovarãºa Lazãr este o tovarãºa capabilã, cu multã voinþã, ºtiu cã a

fost o perioadã când a fost ºi servitoare, pentru cã n-a avut posibilitatea ca sã-ºi
continue studiile.

Tov. Voiculescu C.: Tovarãºa Lazãr numai acuma a terminat facultatea din Cluj,
de unde nu a primit o apreciere prea bunã din punct de vedere politic; din punct
de vedere profesional noi încã nu am putut verifica, pentru cã numai acuma a
intrat în muncã. Este un element tânãr, se poate cã este capabilã, dar noi nu am
putut verifica încã în muncã.

Tov. Bugyi P.: Tovarãºi, noi am stat de vorbã cu tov. Lazãr, este un cadru tânãr
ºi capabil care trebuie sã fie ridicat ºi educat; dupã pãrerea mea, peste câteva luni
va putea sã fie însãrcinatã cu muncã de rãspundere.

Tov. Moghioroº: Însã ea nu are încã experienþã în domeniul învãþãmântului.
Nu aveþi o deputatã mai bunã decât ea?

Tov. Lukács: De ce nu aþi propus pe tovarãºa Voiculescu?
Tov. Benkõ: Ea nu este deputatã.
Tov. Varga: Eu nu ºtiu, dar dacã aceastã tov. este fiica brutarului care stã pe

bulevard, atunci trebuie vãzutã mai bine problema. Tatãl ei are o casã destul de
frumoasã pe bulevard, aceastã familie nu este chiar aºa de sãracã.

Tov. Moghioroº: Aveþi una mai bunã ?
Tov. Bãþagã: În ceea ce priveºte familia Lazãr, trebuie sã spun cã o cunosc din

1934 ºi ºtiu cã tatãl tovarãºei – de când îl cunosc eu – nu avea angajat, numai în
1937 a avut un ucenic; este adevãrat cã are o casã pe bulevard. Tatãl sãu este din
regiunea Hunedoara, dar niciodatã nu a avut manifestãri ºovine.

Tov. Fall: Eu cunosc aceastã familie din 1939, niciodatã nu a avut muncitori,
soþia lui a vândut pâinea pe piaþã.

Tov. Raþiu: Pãrerea mea este cã tovarãºa Voiculescu þine foarte mult la tov.
Szilágyi ºi nu este în faþa lui problema generalã, ºi nu prea ar place ca în fruntea
secþiei de învãþãmânt sã stea o tovarãºã tânãrã; eu cred cã tovarãºa nu a vorbit
destul de deschis.
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Tov. Csupor: Dacã mai are cineva alte obiecþiuni?
Tov. Gliga Gál: Tovarãºi, eu obiecþiuni nu am‚ dar vreau sã spun câteva cuvinte

în ceea ce priveºte Sfaturile Populare. Tovarãºi, ºtim cã Sfaturile Populare sunt
organe locale ale puterii de stat, organe care traduc în viaþã ºi care luptã pentru tra-
ducerea în viaþã a hotãrârilor partidului ºi guvernului nostru, a hotãrârilor care
sunt legate de transformarea socialistã a agriculturii, de construirea socialismului
în patria noastrã. Sunt convins cã noii deputaþi aleºi în Sfaturile Populare vor lupta
pentru întãrirea gospodãriilor colective existente, precum ºi pentru construirea de
noi G.A.C., care trebuie sã devinã gospodãrii modele ºi sã serveascã de exemplu
pentru þãrãnimea muncitoare din sectorul particular. Nu pot sã trec cu vederea ºi
sã nu mai amintesc de ajutorul ce a primit gospodãria noastrã în urmã ce saivanul
gospodãriei a fost aprins de mâna duºmanului. Noi, în urma ajutorului primit din
partea Comitetului Regional de partid, precum ºi din partea Sfatului Popular
regional, am reuºit ca în 8 zile sã construim un saivan mai frumos ºi mai mare
decât l-am avut înainte.

ªi acum vreau sã propun Comitetului Executiv al Sfatului Popular ca de acum
înainte elementele excluse din G.A.C., elemente duºmãnoase care cautã sã sub-
mineze munca G.A.C., sã nu mai fie primite în diferite posturi de rãspundere, cum
a fost unul la noi, Mihãilã, exclus din gospodãrie ºi a fost primit ca paznic la
I.P.E.I.L. Organizaþia de bazã din G.A.C. a sesizat acest lucru Comitetului Raional
de partid, la fel ºi Sfatului Popular al raionului Reghin, dupã care acest element a
fost înlãturat.

La fel tovarãºi, aº mai propune ca în viitor sã primim un ajutor mai mare din
partea comitetului executiv pentru culturalizarea maselor, pentru cã pânã în
prezent prea puþin ajutor am primit în aceastã privinþã din partea secþiunii cultura-
le a Sfatului Popular. Nu s-a deplasat nimeni la G.A.C. pentru organizarea colec-
tivelor de muncã în cadrul G.A.C. Ajutorul a constat în aceea cã odatã a fost
chemat directorul cãminului cultural la o ºedinþã, însã la faþa locului nu am pri-
mit nici un ajutor, de doi ani de zile n-a fost nimeni la noi din partea secþiunii cul-
turale a Sfatului Popular.

Tov. Csupor: Întrucât a fost fãcutã o obiecþiune în ceea ce priveºte propunerea
tov. Lazãr în comitetul executiv al Sfatului Popular, sã punem la vot aceastã proble-
mã. Cine este pentru ca tov. Lazãr sã intre în comitetul executiv? Cine este contra?
(Tov. Voiculescu) Cine se abþine? (Nimeni) Comitetul Regional, cu majoritatea de
voturi‚ a votat ca tovarãºa Lazãr Elvira sã fie membrã a comitetului executiv. Dacã
sunteþi de acord cu celelalte propuneri ? Cine este contra? (nimeni) Cine se abþine?
(nimeni) Compoziþia comitetului executiv al Sfatului Popular regional a fost votatã
în unanimitate.

Tovarãºi, întrucât ordinea de zi care a fost prezentatã la începutul ºedinþei a
fost epuizatã, urmeazã ca Comitetul Regional sã treacã la aplicarea hotãrârilor
luate ºi sã tragã învãþãmintele din lipsurile care au fost scoase la ivealã, ca la
ºedinþa viitoare ce vom avea în cursul lunii viitoare sã putem vedea rezultatele
acestei ºedinþe.

Închid ºedinþa Comitetului Regional de partid.

(Arh.St.Bucureºti, C.C. al P.C.R. Cancelarie, dos. 1/1954, f.3-26)

* Indescifrabil
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