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1956

Ianuarie 17: Biroul Politic al CC al PCR decide înfiinþarea unei comisii de par-
tid care sã se ocupe de naþionalitãþile conlocuitoare, cu sarcina de a studia proble-
mele economice, politice ºi social-culturale ale minoritãþilor.

Februarie 14-25: Are loc Congresul al XX-lea al PCUS. În noaptea de 24/25,
Nikita Hruºciov prezintã doar delegaþilor sovietici Raportul secret prin care erau
demascate abuzurile sãvârºite de Stalin, momentul marcând totodatã abandonarea
„cultului personalitãþii”.

Martie 23-35: La Bucureºti are loc Plenara lãrgitã a CC al PCR. Raportul prezen-
tat de Gh. Gheorghiu-Dej reia în mare ideile prezentate de Nikita Hruºciov la
Congresul al XX-lea al PCUS.

Aprilie 3-6, 12: În cadrul ºedinþei Biroului Politic al CC al PCR, Miron
Constantinescu - susþinut de Iosif Chiºinevschi - demascã „cultul personalitãþii” în
România, motiv pentru care Gh. Apostol îi acuzã de „deviaþionism”.

Aprilie 12: „Gazeta literarã” publicã un interviu cu scriitorul Alexandru Jar,
care denunþã abuzurile organelor de represiune ºi proletcultismul.

Mai 15: În cadrul ºedinþei organizaþiei PCR din Uniunea Scriitorilor, Alexandru
Jar este exclus din partid.

Iunie 22: În cadrul ºedinþei Biroului Politic al PCR au fost elaborate instrucþiu-
nile cu privire la criteriile eligibilitãþii viitorilor membri de partid, reactivându-se
totodatã controlul compoziþiei sociale.

Iunie 23-26: Vizita lui Iosip Broz Tito la Bucureºti, la doi ani dupã reluarea
relaþiilor diplomatice dintre cele douã þãri. 

Iunie 27-30: Are loc Congresul al II-lea al Uniunii Tineretului Muncitor, care
va alege în funcþia de prim-secretar pe Virgil Trofin.

Iulie 3: Cotidianul „Scânteia” publicã hotãrârea CC al PCUS cu privire la „cul-
tul personalitãþii”.

Iulie 28: În Ungaria se desfãºoarã Plenara CC al Partidului celor ce Muncesc, prilej
cu care Ernõ Gerõ este ales prim-secretar al partidului în locul lui Mátyás Rákosi.

Octombrie 5: János Fazekas ºi Miron Constantinescu prezintã Biroului Politic
al CC al PCR un amplu raport asupra situaþiei populaþiei maghiare din Transilva-
nia, precum ºi atitudinea intelectualilor faþã de politica partidului.

Octombrie 23: La Budapesta se declanºeazã revoluþia ungarã.
Octombrie 24: Plenara CC al Partidului celor ce Muncesc din Ungaria decide

numirea lui Imre Nagy în funcþia de prim-ministru.
Octombrie 24: La Cluj, studenþii maghiari ai Institutului de Arte Plastice care

au iniþiat o miºcare de solidarizare cu revoluþia din Ungaria au fost arestaþi.
Octombrie 25: Ernõ Gerõ este înlocuit cu János Kádár.
Octombrie 29: Declanºarea „Rãzboiului Suezului”, prin atacarea Egiptului de

cãtre Israel ºi de aviaþia Marii Britanii. 
Octombrie 31: Imre Nagy anunþã intenþia Ungariei de a pãrãsi organizaþia

Tratatului de la Varºovia.
Noiembrie 1: Nikita Hruºciov vine la Bucureºti pentru a discuta cu Gh.

Gheorghiu-Dej ºi A. Novotny (omologul cehoslovac) situaþia din Ungaria ºi mo-
dalitãþile de intervenþie militarã în aceastã þarã.

Noiembrie 4: Intervenþia trupelor sovietice în Ungaria, pentru înãbuºirea revo-
luþiei.
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Noiembrie 4: La Bucureºti sunt arestaþi mai mulþi studenþi care intenþionaserã
sã organizeze o manifestaþie de adeziune la ideile revoluþiei de la Budapesta.

Noiembrie 18: Arestarea altor cinci studenþi maghiari de la Cluj, care ºi-au
manifestat solidaritatea cu evenimentele revoluþionare din Ungaria.

Noiembrie 22-28: Vizita la Budapesta, sub conducerea lui Gh. Gheorghiu-
Dej, a delegaþiei de partid ºi de stat din România, prilej cu care sunt semnate
câteva acorduri, din care unul prevede acordarea dreptului de azil grupului
Imre Nagy.

Noiembrie 23: Imre Nagy ºi alþi 39 membri ai „grupului” sãu au fost trans-
portaþi cu avionul în România, fiind cazaþi la Snagov, sub atenta supraveghere a
organelor de Miliþie ºi Securitate.

Decembrie 15: Vizita lui Gh. Gheorghiu-Dej în Regiunea Atonomã Maghiarã,
prilej cu care se reproºeazã comunitãþii maghiare de aici lipsa de loialitate faþã de
statul român.

Decembrie 27-29: În cadrul Plenarei CC al PCR, Pavel Þugui criticã atitudinea
intelectualilor din România, mulþi dintre ei aflaþi sub influenþa ideologiei
burgheze.

1957

Ianuarie 1-4: O delegaþie românã, în frunte cu Gh. Gheorghiu-Dej, participã la
întrunirea comunã a liderilor din þãrile comuniste, ce a avut loc la Budapesta.

Ianuarie 10: Apare la Cluj, sub egida Comitetului de Stat pentru Culturã ºi
Artã, revista sãptãmânalã „Tribuna”, ce are ca redactor ºef pe Ioanichie Olteanu,
publicaþie la care va colabora ºi câþiva scriitori maghiari (Lajos Létay, András
Sütõ º.a.).

Ianuarie: Este formulatã „doctrina Eisenhower”, pe baza cãreia se va acorda
ajutor economic ºi militar acelor þãri care erau în pericol de a deveni comuniste. 

Februarie: Reapare revista în limba maghiarã „Korunk”, având ca redactor ºef
pe Ernõ Gáll.

Martie 21-28: Vizita oficialã la Moscova a unei delegaþii de partid ºi de stat din
Ungaria, sub conducerea lui János Kádár.

Martie: Se constituie Uniunea Asociaþiilor Studenþeºti din România, adoptân-
du-se totodatã statutul organizaþiei.

Iunie 25: Este elaboratã o hotãrâre a CC al PCR cu privire la îmbunãtãþirea
învãþãmântului superior, pe baza cãreia vor fi excluºi din universitãþi mai mulþi
profesori ºi studenþi pe temeiul „originii sociale nesãnãtoase”.

Iunie 28-iulie 3: Are loc Plenara CC al PCR, cu ocazia cãreia sunt excluºi din
conducerea partidului Miron Constantinescu ºi Iosif Chiºinevschi.

August 8: Se naºte la Târgu Mureº viitorul poet, publicist ºi regizor Gábor
Tompa.

– La Budapesta apar lucrãrile lui Endre Pálfy, docent la Universitatea „Eötvös
Loránd”, Literatura românã în secolul XX ºi Istoria literaturii române.

– La Bucureºti apare în limba românã o antologie de Poezii ale lui Jenõ Kiss.
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1958

Ianuarie 7: Înceteazã din viaþã Petru Groza, preºedintele Prezidiului Marii
Adunãri Naþionale.

Ianuarie 28: În Ungaria, Ferenc Münnich devine prim-ministru, funcþie ocu-
patã pânã în 13 septembrie 1961.

Februarie 20-28: Are loc vizita în România a unei delegaþii de partid ºi de stat
ungare, în frunte cu János Kádár.

Aprilie 16: La Bucureºti este semnat un protocol de cooperare economicã ºi de
schimb între România ºi Ungaria.

Mai 7: S-a semnat protocolul comercial româno-ungar, care prevedea creºterea
volumului de schimburi între cele douã þãri.

Mai 24: Cu ocazia unei reuniuni la Moscova a primilor secretari ai partidelor
comuniste, a primilor miniºtri ºi a miniºtrilor apãrãrii din þãrile Tratatului de la
Varºovia, Uniunea Sovieticã anunþã retragerea trupelor ei din România, operaþiune
încheiatã la 25 iunie acelaºi an.

Iunie 4: Are loc la Cluj premiera piesei lui Teofil Buºecan, Dialog în parc, ce
abordeazã entuziasmul tinerilor din localitate pentru construirea noii societãþi.

Iunie 9-13: Are loc Plenara CC al PCR, în cadrul cãreia a fost dezbãtut raportul
Biroului Politic cu privire la politica de promovare a cadrelor ºi compoziþia socialã
a partidului. Totodatã au fost excluºi mai mulþi vechi ilegaliºti.

Iunie: Arestat încã din mai 1957, fostul preºedinte al Republicii Ungaria,
Zoltán Tildy, este condamnat la ºase ani de închisoare, pentru atitudinea avutã în
zilele revoluþiei de la Budapesta.

Iulie 27: Este dat publicitãþii Decretul nr. 318 pentru modificarea Codului Penal
ºi a Codului de Procedurã Penalã, prin care se creazã cadrul juridic pentru o nouã
serie de condamnãri politice.

1959

Ianuarie 24: Au loc la Cluj incidente cu tentã naþionalistã, cu ocazia aniversãrii
unirii Principatelor române.

Februarie 20-24: La Bucureºti se desfãºoarã cea de-a doua Conferinþã a Uniunii
Asociaþiilor Studenþeºti din România.

Martie 18: La Budapesta este semnat acordul consular româno-ungar, ce va fi
ratificat la 15 septembrie.

Aprilie 1: Sunt arestaþi de Securitate autorii manualului de gramaticã pen-
tru clasa a VI-a, destinat ºcolilor cu predare în limba maghiarã (Miklós Fejér ºi
Jenõ Nagy).

Aprilie 18: La Cluj se sinucide istoricul literar ºi esteticianul László Szabédi,
profesor la Universitatea „Bolyai”.

Aprilie 20-23: Are loc ºedinþa Biroului Politic al CC al PCR, în cadrul cãreia 
s-a aprobat propunerea de unificare a Universitãþilor „Babeº” ºi „Bolyai”.
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Aprilie 24: La Budapesta este semnat un protocol în ceea ce priveºte schim-
burile comerciale româno-ungare.

Septembrie 2: Moare poetul ºi publicistul clujean Jenõ Szentimrei, fost direc-
tor al Teatrului Maghiar de Stat, autor al unor volume inspirate din viaþa transil-
vãneanã ºi al monografiei despre Ferenc Kölcsey.

Septembrie: Vizita liderului sovietic Nikita Hruºciov în Statele Unite ale Americii. 
Noiembrie 30-Decembrie 5: La Budapesta se desfãºoarã cel de-al VII-lea

Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.

1960

Februarie 14-16: Au loc la Budapesta lucrãrile comisiei mixte economice
româno-ungare.

Martie 4: Moare la Cluj scriitorul István Asztalos, a cãrui creaþie literarã a avut
ca subiect predominant viaþa satului transilvãnean.

Martie 13: Gh. Gheorghiu-Dej este prezent la Cluj, data marcând ºi împlinirea
a 15 ani de la trecerea Transilvaniei sub administraþie româneascã. Într-un discurs
þinut aici, liderul partidului contestã Uniunii Sovietice rolul de conducãtoare a
lagãrului socialist.

Iunie 20-25: Are loc Congresul al VIII-lea al PCR, Gh. Gheorghiu-Dej fiind
reales prim-secretar al CC.

Iulie 2: Este semnat acordul economic româno-ungar pentru perioada 1961-1965.
Iulie 4-9: La Bucureºti se întruneºte comisia româno-ungarã pentru cooperare

tehnico-ºtiinþificã.
August 30: În faþa Marii Adunãri Naþionale, Gh. Gheorghiu-Dej prezintã direcþi-

ile politicii externe a României, de deschidere faþã de þãrile occidentale.
Decembrie 18: La Bucureºti este semnat protocolul de colaborare economicã ºi

schimburi comerciale româno-ungar.
– La Budapesta apare Manualul de conversaþie în limba românã, elaborat de

Endre Pálfy.

1961

Martie 21: Lajos Takács devine membru al Consiliului de Stat, având aceastã
calitate pânã la 17 martie 1975.

Aprilie 18: Este semnat la Budapesta protocolul de schimburi comerciale
româno-ungare.

August 3-5: Are loc întâlnirea þãrilor membre ale pactului de la Varºovia, prilej
cu care România îºi anunþã o poziþie proprie, diferitã de celelalte state semnatare.

August 12-13: Este construit de cãtre Republica Democratã Germanã faimosul
„zid al Berlinului”.

Septembrie 13: János Kádár devine prim-ministru al Ungariei.
Decembrie 10: Mihály Gere este numit preºedinte al Comitetului pentru

Problemele Administraþiei Locale din România.
- La Budapesta apare lucrarea lui Endre Pálfy, Istoria literaturii române.

954



1962
Ianuarie 13: Moare la Cluj filologul Géza Blédy, conferenþiar la catedra de

filologie romanicã a Universitãþii „Babeº-Bolyai”, care în 1942 a obþinut titlul de
doctor cu lucrarea Influenþa limbii române asupra limbii maghiare.

Aprilie 27-30: Are loc sesiunea extraordinarã a Marii Adunãri Naþionale, care
declarã încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii.

1963

Ianuarie 3: Prin Decretul nr. 5 sunt amnistiate o serie de infracþiuni ºi au fost
graþiate unele pedepse, ceea ce a dus la eliberarea din penitenciarele româneºti a
mai multor deþinuþi politici.

Martie 21: Adunarea de Stat a Ungariei alege pe István Dobi în funcþia de
preºedinte al Consiliului Prezidenþial, iar pe János Kádár în cea de prim-ministru.

Aprilie 12: Moare la Cluj geologul Zoltán Török, profesor ºi decan la Facultatea
de geologie-geografie a Universitãþii „Bolyai”.

Iunie 24-25: Vizita la Bucureºti a unei delegaþii sovietice, în frunte cu Nikita
Hruºciov, iar discuþiile cu partea românã scoate în evidenþã mai multe probleme
divergente.

1964

Aprilie 15-22: Plenara CC al PCR, care adoptã Declaraþia cu privire la poziþia
partidului în problemele miºcãrii comuniste ºi muncitoreºti internaþionale.

Octombrie 14: La Moscova, în urma Plenarei CC al PCUS, este înlãturat Nikita
Hruºciov de la conducerea partidului, în locul sãu fiind ales Leonid Brejnev.

1965

Februarie 3: Tibor Erdey-Grünz (chimist maghiar, profesor la Universitatea din
Budapesta) ºi Dezsõ Miskolczy (ºeful catedrei de neurologie de la Institutul de
medicinã ºi farmacie din Târgu Mureº), au fost aleºi membri de onoare ai
Academiei Române. 

Martie 19: Moare Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PCR.
Martie 22: Plenara CC al PCR alege pe Nicolae Ceauºescu în funcþia de prim-

secretar al partidului.
Aprilie 19-24: Are loc Congresul al IX-lea al PCR.
Mai 13: Moare la Odorheiu Secuiesc poetul ºi activistul de partid László

Tompa.
Iunie 25: Gyula Kállai este numit prim-ministru al Ungariei, în vreme ce Kádár

va ocupa doar funcþia de prim-secretar al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.
Iulie 19-24: Are loc Congresul al IX-lea al PCR, care confirmã pe N. Ceauºescu

în funcþia de prim-secretar al CC, hotãrându-se totodatã revenirea la vechea titu-
laturã a Partidului (din PMR în PCR).

August 21: Adoptarea Constituþiei Republicii Socialiste România.
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August 21: Mihály Gere devine vicepreºedinte al Consiliului de Stat.
Noiembrie 4-8: Vizita primului secretar al partidului, Nicolae Ceauºescu, prin

judeþele Cluj ºi Maramureº.

1966

Martie 29-aprilie 8: La Moscova are loc Congresul al XXIII-lea al PCUS, în
cadrul cãruia Leonid I. Brejnev este ales secretar general al partidului.

Noiembrie 28-decembrie 3: Se desfãºoarã lucrãrile Congresului al IX-lea al
Partidului Comunist Ungar.

Decembrie 10-20: Au loc conferinþele regionale PCR, în care sunt dezbãtute
problemele economiei naþionale ºi stabilirea strategiilor de dezvoltare pe viitor.

- Începutul „Revoluþiei culturale” în Republica Popularã Chinezã.

1967

Septembrie 6: URSS ºi Ungaria semneazã un tratat de prietenie, colaborare ºi
asistenþã mutualã.

Decembrie 6-8: Are loc Conferinþa Naþionalã a PCR, în care este dezbãtutã -
printre altele - ºi îmbunãtãþirea organizãrii administrativ-teritoriale a României.

1968

Februarie 16: Sunt modificate câteva articole din Constituþia RSR, din punct
de vedere administrativ-teritorial România urmând sã fie împãrþitã pe judeþe.

Mai 13: Marea Adunare Naþionalã adoptã o nouã Lege a învãþãmântului.
Mai: Vizita în România a lui Richard Nixon, preºedintele Statelor Unite ale

Americii, ºi a lui Charles De Gaulle, preºedintele Republicii Franceze.
August 21: Intervenþia în Cehoslovacia a trupelor Tratatului de la Varºovia, cu

excepþia României, care a refuzat sã participe. 
August 21: În cadrul unei mari adunãri populare din Piaþa Palatului din

Bucureºti, primul secretar al partidului, Nicolae Ceauºescu, þine un discurs în care
condamnã intervenþia trupelor Tratatului de la Varºovia în Cehoslovacia.
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