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Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság
titkársági ülésének jegyzõkönyve
Marosvásárhely, 1956. december 10.
Román Munkáspárt
A Magyar Autonóm Tartomány Tartományi Pártbizottsága
Jelenlévõk: Csupor Lajos, Ioan Badioc, Valter István86 és Vargancsik István
elvtársak. Részt vesznek még Dózsa László és Kórodi István, a KV instruktorai,
és König József, a tartományi Pártkollégium elnöke. Idõközben megérkezik Bugyi
Pál elvt. is, a tartományi Néptanács Végrehajtó Bizottságának VB elnöke.
Napirend: az ösztöndíjak visszavonásával, az IMSZ-bõl való kizárásokkal,
valamint néhány, az MNK-beli események alkalmából ellenségesen megnyilvánuló
elemnek az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézetbõl való kizárásával
kapcsolatos javaslatok megtárgyalása. Vajna Tamás, Vajna Ágnes és Kondráth
Géza hallgatók beszámolóinak megvitatása után minden jelenlevõ egyetért az
OGYI-ból való kizárásukkal, mivel az MNK-beli események alkalmából bizonyítékát
adták rendszerellenességüknek, és mert az elsõ két hallgató földbirtokos családból
származik, a harmadik pedig egy Csík járásbeli felforgató szervezet tagjaként 4
évig volt börtönben.
A Titkárság elrendeli, hogy a többi beszámolót dokumentálják alaposabban, és
csak ezután terjesszék be megtárgyalásra. Hasonlóan, a kizárásokat készítsék elõ
politikailag úgy, hogy pozitív hatásuk legyen az összes hallgatóra. Dózsa elvt.
rámutat, hogyan jártak el Bukarestben egy hasonló ügyben. Csupor elvt. javasolja,
hogy elõször az OGYI IMSZ büróját és bizottságát ellenõrizzék, azután pedig hívják
össze az IMSZ aktíváját, hogy ítélje el a kizártak hozzáállását, és csak ezután
hozzanak adminisztratív intézkedéseket.87 Ezután Bugyi Pál elvt. rámutat, hogyan
oldották meg a bukaresti problémákat.
Az ülés 11 órakor ért véget.
ANDJM, fond 1134, dosar 154/1956, 116. f. Géppel írt román nyelvû irat magyar fordítása.
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Valter István (1925), 1956-ban a MAT-i pártbizottság aktivistája.
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Az 1956 decemberben kezdõdõ vizsgálatok eredményeként a marosvásárhelyi OGYI 114 végzõs hallgatójából tizenkettõt buktattak meg (ANDJM, fond 1134, dos. 181/1957, 7. f.). 19581959 folyamán több mint
kétszáz diákot és több tucat tanárt és középkádert távolítottak el a felsõoktatási intézménybõl (ANDJM,
fond 1134, dos. 229/1959, 202. f.). A zsidó származású orvosok nagyrészét azért bocsátották el, mert
1958-ban izraeli kivándorlásra jelentkeztek, bár útlevelet nem, vagy csak évekkel késõbb kaptak.
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