
Tájékoztató*

A Magyar Autonóm Tartomány regionális párt bürója a február 9-én tar-
tott rendkívüli ülésén megvizsgálta a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Intézet helyzetét az ebbõl a célból felállított csoport által készített
beszámoló alapján. A beszámolóból kiderült, hogy az összesen 915 egyete-
mi hallgatót és 414 fizetett alkalmazottat számláló intézetben 4 alapszerve-
zet mûködik 239 párttaggal. Az alapszervezetek irodáiban, miként a szak-
mai és adminisztratív vezetõségben is sok ellenséges elem található, me-
lyek szervezett formában megakadályozzák a politikai munka lebonyolítá-
sát, a munkáselemek növekedését és felemelését, és erõteljes nacionalista
és kozmopolita megnyilvánulásaik vannak. Ily módon, a 4. sz. alapszerve-
zet titkára, Csiszár Sándor1 orvos, 1944-ben Németországba ment tanul-
mányai befejezése céljából, majd tisztiorvos volt az amerikai körzetben, je-
lenleg pedig szoros kapcsolatban áll a Nyugat-Németországban élõ sógorá-
val; Vasas Jenõ2 orvos, a 3. sz. alapszervezet irodájának tagja, 1947 óta a
Szociáldemokrata Párt tagja, az egységesítés után pedig semmilyen tevé-
kenységet sem fejtett ki. A dékánok munkájában szintén tetten érhetõk re-
akciós, nacionalista elemek. Az alapszervezetek az intézetben nem töltik
be a politikai vezetõ szerepét, a városi és a tartományi bizottság pedig nem
vezették ezek munkáját.

Ezekbõl az okokból kifolyólag egyes párttagok elnézéssel viseltetnek
olyan elemek iránt, akiknek semmi keresnivalójuk a pártban, mint például:
Péterffy Pál3, egy birtokos fia; Hajdú Ferenc4, aki úgy nyilatkozott, hogy a
Központi Bizottságnak a jobboldali elhajlásra vonatkozó dokumentumai
nem felelnek meg az igazságnak.

Az új fizetési normák bevezetése a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Intézet oktatói testületének újraszervezéséhez vezetett, és lehetõvé
tette a tantestület szakmai és szociális összetételének feljavítását, de ezt kö-
vetõen is maradtak nem-megfelelõ elemek. Ekképpen a sebészeten megma-
radt elõadótanárnak Pápay Zoltán5 orvos, aki szoros kapcsolatban áll a
klerikális reakcióval, több ellenséges cselekedetet indított el az Intézetben,
kapcsolatban lévén a volt apácákkal és sógorával, Szombathelyi Lászlóval6,
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a tartományi pártbizottság orvosával. Az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
keretén belül még sok ellenséges tanár található.

Az osztályellenség tevékenysége – fegyverként használva a nacionaliz-
must és a kozmopolitizmust – érezhetõ volt az Intézet megalapítása óta
napjainkig. Egyes egyetemistáknál megnyilvánul az a tendencia, miszerint
az õ hazájuk a Magyar Népköztársaság, és nem tapasztalható bennük kel-
lõ lelkesedés a Román Népköztársaság megvalósításai iránt, mely utóbbi
egyes „Marxizmus-Leninizmus Alapjai” szemináriumokon is napfényre ju-
tott – a Higiéniai és Bakterológiai Intézet a nacionalista és soviniszta meg-
nyilvánulások központja, a vezetõségben lévén Horváth Miklós7, antisze-
mita és reakciós elem. Másrészt, nacionalista megnyilvánulások észlelhe-
tõk egyes zsidó párttagoknál is, akik némely nem-megfelelõ elem pártból
való kizárása ellen tiltakoztak és mellettük foglaltak állást.

Az osztályellenség megnyilvánult a november 30-i választások körül is: az
Intézet hirdetõtáblájáról letépték Moghioroº és Csupor elvtársak képeit.

Az intézethez tartozó egységesített kórházban hasonlóképpen sok az el-
lenséges elem.

A megbeszélés eredményeként a tartományi pártbizottság bürója határo-
zatot hozott arra, hogy 3 elvtárs a büróból ezzel a problémával foglalkoz-
zon és állítson össze egy anyagot, melyet mutasson be Moghioroº elvtárs-
nak. Helyi szinten az intézetben mûködõ alapszervezetek megerõsítése cél-
jából intézkedtek a nem-megfelelõ elemek helyettesítésérõl.

1953. február 26.

Fordította Györgyjakab Izabella

Jegyzetek

1 Az eredetiben Csiszar Alexandru (a ford.).
2 Az eredetiben Vasass Eugen (a ford.).
3 Az eredetiben Peterfy Paul (a ford.).
4 Az eredetiben Hajdu Francisc (a ford.).
5 Az eredetiben Papay Zoltan (a ford.).
6 Az eredetiben Szombathelyi Vasile (a ford.).
7 Az eredetiben Horvat Niculai (a ford.).
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