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Az RKP IX. kongresszusa és a Nagy Nemzetgyûlés alkotmányozó ülésszaka világosan
körvonalazta az új román vezetés nemzetiségi koncepcióját. A beszámolók, hozzászólások és
határozatok az „együtt élõ nemzetiségek” tagjainak állampolgári egyenjogúságát deklarálták,
minden olyan „önkormányzati” jogot levéve napirendrõl, amelynek bevezetésével az 1952.
évi alkotmány törvénybeiktatásakor a társadalmi érdekképviseletek megszüntetését indokol-
ták. Az új pártvezetés szemmel láthatólag tovább folytatja az 1958 óta meggyorsult integrációs
folyamat politikáját (elsõsorban a magyar nemzetiség irányában); változást mindössze annyi-
ban lehet tapasztalni, hogy az eddiginél nagyobb figyelmet fordítanak a végrehajtás módoza-
taira s gondosabb összehangoltabb tevékenységgel igyekeznek a súrlódásokat, zökkenõket
áthidalni.

Nagy figyelmet keltett, hogy a párt és kormányvezetõk – a párt és a kormánydelegációk
szovjetunióbeli és bulgáriai látogatása után – elsõ ízben (szeptember 24.-én) Marosvásárhelyre,
a Maros-Magyar Autonóm Tartomány  székhelyére látogattak el. A látogatásról másnap
közzétett kommüniké a város, ill. a tartomány nagyarányú – az országos átlagot meghaladó –
fejlõdését hangsúlyozta. Nemzetiségi szempontból mindössze két utalást tartalmazott a (tudó-
sítás jellegû) kommüniké mindkét helyen „a román, magyar, német és más nemzetiségû”
dolgozókat említve, hasonlóan a pártkongresszus valamennyi nemzetiség lakta vidékkel kap-
csolatos megfogalmazásaihoz. A szeptember 27-én publikált újabb kommüniké szerint a
vezetõk 26-án este díszelõadáson vettek részt a marosvásárhelyi kultúrpalotában, ami feltéte-
lezhetõvé teszi, hogy a 24.-i nyilvános programot követõen egyéb találkozókra, megbeszélé-
sekre is sor került.

A marosvásárhelyi látogatásnak nyilvánvalóan demonstrációs jellege is van. Feltételezhetõ
egyfelõl, hogy azzal az újabb nyugati kampánnyal függ össze, (1. az ottawai interparlamentáris
értekezleten szervezett akciót), a washingtoni képviselõházban folyó ilyen irányú tevékenysé-
get, sorozatos sajtóközleményeket, stb. (amely az erdélyi magyarok helyzetének folyamatos
napirenden tartásával igyekszik – a „fellazítási politika” stratégiájába beillesztve – rontani a
Románia és Magyarország közti viszonyt. Amellett összefüggésben lehet a látogatás a magyar
párt-és kormányküldöttség elõkészületben lévõ romániai utazásával is. (Egyébként meglehe-
tõsen feltûnõ és célzatosnak látszó volt a magyarországi sajtó híradása a marosvásárhelyi
látogatásról, hiszen a testvérpártok vezetõinek országon belüli utazásairól általában nem
szoktak a magyar lapok beszámolni.)

Ipari vezetõket de más funkcionáriusokat nagy számban helyeznek át az ország román-lakta
vidékeire, Nemzetiség-lakta  területekre  telepítik  a Vaskapu-építkezés folytán megszûnõ
Orsova román lakosait. Erdélyi magyar színészeket egyre sûrûbben szerepeltetnek román
filmeken. Könnyebben adnak nyugati utazásra szóló útlevelet magyar mûvészeknek. Említet-
tem már, hogy – egybehangzó információk szerint – megalakult az RKP Központi Bizottsága
mellett egy nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó állandó bizottság, amelyben többek között
Takács Lajos, Sütõ András, Anton Breitenhoffer és mások tevékenykednek. (Bock NDK-ta-
nácsos értesülése szerint a német nemzetiséget érintõ ügyek irányítója Emeric Stiffer, a Neue
Literatur fõszerkesztõje, aki korábban diplomáciai funkciókat töltött be, Bernben volt ügyvivõ,
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1 A jelentést megkapta Komócsin Zoltán és Puja Frigyes.



stb.) Szeptember 15. óta a bizottság apparátusában dolgozik Domokos Géza, az Irodalmi
Könyvkiadó volt igazgatóhelyettes is. Domokos elvtárs – egy legutóbbi alkalomszerû beszél-
getésünk során – elmondotta, hogy a magyarvonatkozású ügyekkel egy négytagú csoport
foglalkozik. Feladatuk: a magyar nemzetiség életét érintõ – elsõsorban ideológiai-kulturális
jellegû jelenségek feltárása, javaslatok kidolgozása. Példaként említette, hogy a magyarnyelvû
színházaknak nincsen referensük a MMÁB Színházi Tanácsánál s ez sokszor okoz félreérté-
seket, nehezíti a problémák megoldását, stb. A bizottság tagjai egyébként – értesüléseink
szerint – rendszeresen járják a nemzetiségi vidékeket, elõadásokon, találkozókon vesznek
részt, tapasztalatokat gyûjtenek és tájékoztatják a lakosságot az ország fejlõdésével összefüggõ
kérdésekrõl.

Vince József s.k.
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