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Az RMP Magyar Autonóm Tartományi pártbizottság tájékoztatója
a magyar párt- és kormányküldöttség látogatásáról
Marosvásárhely, 1958. február 28.
Marosvásárhely munkássága nagy örömmel fogadta a Magyar Népköztársaság
kormány- és pártküldöttségét. Február 24-én feldíszítettük a várost és a tartomány
néhány vasútállomását. A küldöttséget szállító szerelvény megállt a dédai és a
szászrégeni állomásokon, ahol népes tömeg fogadta (Dédán 1.500, Régenben 4.000
polgár) és a pionírok virágcsokrokat nyújtottak át a vendégeknek. 1958. február
25-én reggel hét órakor a marosvásárhelyi vasútállomás elõtti téren több mint
12.000 polgár gyûlt össze, akik a magyar küldöttség érkezésére vártak, kimutatva
ezzel a magyar-román barátság elmélyítése iránt érzett szeretetüket. A magyar
küldöttséget és az õket kísérõ román hivatalos személyeket a vonatról való
leszállásuk után a tartományi Pártbizottság, az állami szervek helyi képviselõi, a
tömegszervezetek vezetõi és a marosvásárhelyi gazdasági és kulturális intézmények vezetõi fogadták. A vendégeket a Magyar Autonóm Tartomány lakossága
nevében Bugyi Pál, a tartományi néptanács Végrehajtó Bizottságának elnöke
köszöntötte. A magyar küldöttség nevében Kádár János válaszolt.
Ezután a küldöttség meglátogatta a Simó Géza bútorgyárat. A gyár és a
vasútállomás közötti útszakaszt emberek sokasága népesítette be, akik kifejezték
a barátság és a béke utáni óhajukat. A Simó Géza bútorgyárban Magyari Géza
gyárigazgató fogadta a magyar küldöttséget. Az igazgató bemutatta a gyárat aztán,
pedig egy nagygyûlést szerveztek, amelyen ezer munkás vett részt. A nagygyûlést
az igazgató nyitotta meg. Ezután felszólalt még Tudor Manolache élmunkás,
Csupor Lajos, a tartományi pártbizottság elsõ titkára. A magyar küldöttség
részérõl Kállai Gyula szólalt fel. A nagygyûlés végén Kádár János gratulált a
munkásoknak az elért eredményekért és a magyar küldöttség ajándékaként egy
rádiót adományozott a gyárnak. Az elhangzott beszédeket a városi rádióadó is
közvetítette hangszórókon, így az utcán levõ emberek is hallhatták. Az emberek
nagy érdeklõdéssel hallgatták és Kállai Gyula beszédét hosszasan vitatták. A Simó
Géza bútorgyár, a Román Állami Vasutak és az Encsel Mór üzem munkásai
helyeselték az elhangzott beszédeket, fõleg azt a részt, amelyben az is elhangzott,
hogy a Magyar Népköztársaságnak nincsenek területi követelései Romániával
szemben. A munkások azon a véleményen voltak, hogy Kállai beszéde jól jött,
mert így véget vethet az Erdéllyel kapcsolatos reakciós, revizionista híreszteléseknek. Történt azonban egy elszigetelt eset is. Egy kisebb csoport, hallva a
hangszórókban Kállai beszédét, már a felszólalás közben elhagyta a teret.29
A Simó Géza bútorgyárban tartott nagygyûlés után a magyar küldöttség
meglátogatta az Erdõszentgyörgy járásban található nagykendi Dózsa György
nevét viselõ kollektív gazdaságot. A találkozáson több mint 3.000 ember vett részt
29
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a helységbõl és a közeli községekbõl. A küldöttség tagjai szóba elegyedtek a
kollektivistákkal. Kihasználva az alkalmat Koncz János meghívta a küldöttség
tagjait, hogy látogassák meg a házát. Távozáskor az emberek népi varottasokkal
és más tárgyakkal ajándékozták meg a küldöttség tagjait.
A küldöttség ezen kívül még meglátogatta a marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézetet is, ahol az intézet rektora, Andrásofszki Tibor, a tanári
kar és több egyetemista fogadta õket. A vendégek meglátogatták a laboratóriumokat, az elõadótermeket. Ezután a tanári karral való rövid tanácskozás következett,
amely során Kádár János arról beszélt, hogy mennyire fontos szerepet játszanak
az értelmiségiek az új világ megteremtésében. 19 órakor a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában a Székely Népi Együttes ünnepi mûsort mutatott be. A mûsor
kezdete elõtt a Kultúrpalotánál több száz ember várta a küldöttség érkezését. Az
emberek kitartottak a mûsor végéig, jelezve a küldöttség iránt érzett szimpátiát
és szeretetet.
A következõ napokban a munkások hosszasan beszélgettek a magyarországi
párt- és kormányküldöttség látogatásának fontosságáról, kiemelve azt, hogy a
látogatás nagy mértékben hozzájárul a román-magyar barátság elmélyítéséhez. A
Simó Géza bútorgyár munkásai, a nagykendi kollektivisták és a Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet tanárai kifejezték hálájukat, hogy lehetõségük adódott
bemutatni a magyar küldöttségnek az általuk elért jó eredményeket, és hogy
alkalmuk adódott személyesen megismerni a magyar testvérpárt küldöttségének
tagjait.
A látogatas ideje alatt olyan jelzéseket kaptunk, hogy néhány román személy
azt állította, hogy a magyar küldöttség azért látogatott el Marosvásárhelyre, mert
igényt tart Erdélyre. Történt egy másik eset is, a Román Állami Vasutak néhány
munkása kijelentette, hogy nagyon szépen mutat egymás mellett a román és a
magyar nemzeti lobogó és jó lenne, ha ezután az ünnepek alkalmával kitûznék a
magyar zászlót is.
Tájékoztató instruktor, Csiszér Lajos
ANDJM, fond 1134, dos. 198/1958, 36–39. f. Géppel írt román nyelvû jelentés magyar
fordítása.
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