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Abstract
The purging campaign from the year 1952, unfolded under the mark of offensive
against the kulaks. According to the directions of the CC of RLP, within the base
organizations it was handled strengthening of party life and the discovery/ unmasking
and removal of “spiteful, exploiting, kulak elements”. The party organizations within
Oradea regional committee proceeded also to the exclusion of those who have harmed
the party`s activity. The reasons of the exclusions were numerous and various: from losing
the party member card, fee non-payment, non-participation in organization`s gatherings
or in the election of party`s ruling body, deviation from the party`s line or the proletarian
line; from connections with the kulaks, sabotage of the collecting plan, spiteful attitude
towards GAC, party or government or undermining the base organization, unfulfilling the
party tasks, a trendy accusation being that of “sneaking in the party in order to hide the
past” (kulak, legionary, horthyst gendarme or member of any subversive organization),
but also to undermine it from the interior.
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Strategia comuniştilor români, în primii ani după ieşirea din ilegalitate (după 23 august
1944) de a transforma PCR dintr-un partid de „revoluţionari profesionişti” într-un partid de
mase, integrat în societate, s-a concretizat, mai întâi, într-o substanţială lărgire a rândurilor
sale. Politica masivă de recrutări, orchestrată de conducerea PCR (Ana Pauker şi Miron
Constantinescu), a adus alături de comunişti numeroşi oportunişti, atraşi de posibilitatea de
a ajunge la favoruri şi privilegii, prin „colaborare politică”. Recrutarea în masă, fără criterii
de ideologie, menită să suplinească lipsa de cadre cu experienţă, a adus în partid muncitori
agricoli, aflaţi în situaţia de şomeri, membrii ai minorităţilor naţionale, contingente de
foşti prizonieri de război, reîntorşi din URSS, elemente compromise, organizaţii şi grupări
legionare1.
La scurt timp după crearea partidului unic (februarie 1948), admiterile în partid au fost
oprite, iar cei rămaşi au fost supuşi unor verificări, urmate de înlăturarea celor consideraţi
nesiguri, în contextul în care se abandonează ideea partidului de masă, PMR urmând să
devină un partid al clasei proletare. Pentru uzul preşedinţilor comisiilor de epurare, CC
al PMR a elaborat directive cuprinzând criteriile de excludere din partid. Primele vizate
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erau „elementele exploatatoare” (chiaburi, speculanţi, negustori, patroni etc.), apoi cei cu
„activitate în mişcările fasciste”, elemente care „au participat la jafuri, asupriri şi crime
împotriva populaţiei sovietice”, pentru „activitate duşmănoasă” desfăşurată după 23 august
1944, dar şi pentru „descompunere morală” ori „abateri grave de la linia partidului”,
„elemente şovine” ori „antisovietice”, social-democraţii de dreapta, consideraţi spărgători
ai unităţii clasei muncitoare2.
Campania de epurări din cursul anului 1952, s-a desfăşurat sub semnul ofensivei
împotriva chiaburilor3. Conform directivelor CC al PMR, în cadrul organizaţiilor de
bază a fost prelucrată întărirea vieţii de partid şi descoperirea/demascarea „elementelor
duşmănoase, exploatatoare şi chiabureşti” care au dăunat activităţii partidului şi care au
fost sprijinite de „capul deviatorilor de dreapta”, Vasile Luca, Teohari Georgescu şi Ana
Pauker .
Am prezentat, într-un studiu anterior, procesul de excludere din partid desfăşurat
la nivelul Comitetului orăşenesc Oradea4. Ne propunem, în lucrarea de faţă, să urmărim
acelaşi proces la nivelul Comitetului raional Oradea, ce îngloba organizaţiile de bază din
localităţile aflate în preajma municipiului.
Din organizaţia de bază Sărand, au fost excluşi, în şedinţa din 26 iunie 1952, Bodea
Dumitru şi Bot Ioan. Cel dintâi, de naţionalitate român şi profesie ţăran sărac, este exclus
pentru că, din neglijenţă, îşi pierduse carnetul de membru; în plus, se manifesta împotriva
GAC şi îşi însuşise secara strânsă pentru poporul coreean5. Bot Ioan, de asemenea ţăran
sărac român, este condamnat la patru ani închisoare pe motiv că, fiind colector în comuna
Copăcel, ar fi sustras două tone de cereale. I s-au adăugat acuzaţia de abatere de la morala
proletară, dar şi aceea de „demoralizare a organizaţiei de bază”, pe timpul cât fusese
secretar al acesteia6.
Din organizaţia de bază Săldăbagiul de Munte a fost exclus, la 22 septembrie
1952, Blaja Arpad, agricultor de naţionalitate maghiară, pe motiv că nu a participat la
adunările organizaţiei şi a pierdut carnetul de membru. În şedinţa din 18 octombrie 1952,
a organizaţiei de bază „Secera şi Ciocanul”, GAC Sântimbreu, au fost „prelucrate” abaterile
lui Kalmar Andrei, trimis în judecată pentru că a furat o căruţă de la GAC. Excluderea sa a
fost votată în unanimitate7. Din aceeaşi organizaţie au mai fost excluşi, Vincze Alexandru,
ţăran mijlocaş, maghiar, pe motiv că a ameninţat conducerea GAC, avea legături cu
chiaburii, cărora le-a divulgat secretele partidului şi, la fel, Kiss Carol şi Kocsis Ioan, ambii
consideraţi chiaburi, deci duşmani ai regimului. Podadi Ema, casnică şi Podadi Alexandru,
ţăran sărac, sunt excluşi pentru că nu au luat parte la şedinţele organizaţiei, pentru atitudine
duşmănoasă faţă de GAC, Partid şi Guvern; ambii au semnat declaraţii prin care renunţau
la calitatea de membru de partid, cel din urmă aruncând şi carnetul.
Mai multe excluderi s-au făcut din organizaţia „Cooperativa” Sălard. În şedinţa din
22 ianuarie 1952, au fost prelucrate „abaterile” lui Demeter Emeric, plugar maghiar, Costa
Elena şi Közak Iuliana, ambele casnice. Sunt excluşi ca duşmani ai GAC şi abateri de
la linia partidului. Alte două excluderi au loc la 20 februarie 1952. Şipoş Ioan şi Szabo
Ioan, plugari maghiari, demascaţi ca fiind chiaburi, cu atitudine duşmănoasă faţă de GAC,
subminarea organizaţiei de bază, neîndeplinirea sarcinilor de partid. Cel dintâi strânsese
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bani/avere pentru a-şi aduce acasă tatăl de la Canal8. Demascaţi drept chiaburi strecuraţi
în partid, şi excluşi din organizaţie, au mai fost profesorul Levei Emeric, posesor a 15 ha de
pământ, şi Kiss Adalbert, fost membru al unei bande teroriste în 19499.
Din cadrul organizaţiei de bază Santăul Mic a fost exclus, în şedinţa din 29 ianuarie
1952, Szabo Iosif, pentru abateri de la linia partidului, iar în şedinţa din 24 februarie,
acelaşi an, Kabai Vicenţiu, agricultor maghiar, fost jandarm în regimul horthyst şi pentru
contrabandă. Se înscrisese în partid pentru a-şi ascunde trecutul. Din aceeaşi organizaţie
au mai fost excluşi Szücs Ludovic şi Kiss Coloman. Primul, de profesie ţăran sărac, se
manifestase duşmănos faţă de GAC şi partid, în timp ce ultimul, tot ţăran sărac, maghiar,
intrase în partid pentru a-şi ascunde trecutul de fost conducător/lider al partidului imredist10.
Din cadrul organizaţiei de bază Roşiori s-au efectuat, în 1952, cinci excluderi.
Cele dintâi au avut loc la 2 martie, când au fost excluşi Szabo Carol, Papp Emeric, ambii
plugari, maghiari, şi Kozma Iuliana, casnică. Motivele excluderii sunt aceleaşi: abateri de
la linia partidului, atitudine duşmănoasă faţă de GAC, neparticiparea la şedinţe, neplata
cotizaţiei11. Pasla Gheorghe, învăţător român, este exclus, la 30 iulie 1952, pe motiv că
s-a înscris în partid pentru a-şi ascunde trecutul de fost legionar şi membru al PSD; în plus,
se manifestase deschis contra partidului şi înfiinţării GAC-ului, la fel ca şi Varga Gavril,
care, în plus, sabota planul de colectare, alături de chiaburi, cărora le divulga secretele
partidului12.
Nagy Valentin, agricultor maghiar, a fost exclus din organizaţia de bază GAC Tămăşeu,
la 4 martie 1952. Acuzele ce i se aduceau erau copleşitoare: a încălcat Directivele CC al
PMR, nu a participat la alegerea organelor conducătoare de partid, nu a plătit cotizaţia şi a
înjurat partidul; „tovarăşii” săi au mai arătat că este beţiv, influenţat de chiaburi şi a furat 40
de kg din grâul ce trebuia însămânţat toamna13. În aceeaşi zi, era exclus din organizaţia de
bază Oşand, Susman Ioan, pentru că s-a opus predării cotelor, iar în trecut a simpatizat cu
legionarii. Membrii organizaţiei au votat excluderea în unanimitate, la fel ca şi în cazul lui
Ţenţ Ioan, ţăran sărac, român, care şi-a declinat calitatea de membru de partid, afirmând
că „toţi comuniştii vor fi omorâţi”; pa lângă aceasta, divulga chiaburilor şi elementelor
necinstite secretele partidului14.
În şedinţa organizaţiei de bază Cetariu, din 13 martie 1952, au fost excluşi
Borosznyai Ileana şi Nagy Ludovic, ambii pentru că n-au fost prezenţi la alegerea organelor
conducătoare, nu frecventau adunările de partid şi n-au plătit cotizaţia. În schimb, Kiss
Ludovic, exclus în şedinţa din 2 august 1952, la care au fost prezenţi 22 din cei 32 de
membri, a fost demascat drept chiabur şi exploatator, strecurat în partid pentru a-şi ascunde
trecutul, dar şi pentru a-l submina din interior, fapte pe care împricinatul şi le-a recunoscut15.
Mai multe excluderi s-au făcut în organizaţia de bază GAC Borş. Cea dintâi, petrecută
în şedinţa extraordinară din 17 martie 1952, l-a vizat pe David Emeric, maghiar, membru în
GAC. Următorii excluşi au fost Bodö Coloman şi Banoczi Rozalia, ţărani săraci, maghiari,
acuzaţi de abateri de la linia partidului, neplata cotizaţiei, neparticiparea la alegerea
organelor conducătoare16. Din aceeaşi organizaţie, una puternică, din moment ce număra
122 membri, au mai fost excluşi, în şedinţa din 6 aprilie 1952, Vass Iuliu, Bonaczi Irina şi
Buda Margareta, toţi membrii ai GAC şi de naţionalitate maghiară.
Excluderi multe au loc şi în organizaţia de bază din comuna Vaida. La 10 aprilie
1952, este exclusă din organizaţie soţia lui Deak Ştefan, care declarase că nu o interesează
calitatea de membru de partid. Excluderea s-a făcut la propunerea secretarului organizaţiei,
votată în unanimitate, care a arătat că numita s-a înscris în partid crezând „că va primi
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bogăţii şi pământ”. Câteva zile mai târziu, în şedinţa extraordinară din 16 aprilie 1952, au
fost excluşi din organizaţie Lucacs Ileana, Csordaş Rozalia, ambele casnice, naţionalitate
maghiară, şi Kalmar Josif, chiabur, maghiar. Femeile au fost excluse pentru abateri de la linia
partidului, respectiv neplata cotizaţiei şi absenţa de la alegerea organelor de conducere, în
timp ce lui Kalmar Josif i s-a aplicat eticheta de înscris în partid pentru a-şi ascunde trecutul.
Fusese preşedintele Comitetului Provizoriu din sat, funcţie din care fusese schimbat pe
motiv de beţie, ceea ce, implicit, compromitea partidul17.
Din organizaţia de bază a comunei Şişterea a fost exclus, la 16 aprilie 1952, Pápa
Alexiu, ţăran sărac, de naţionalitate maghiară, pentru abateri de la linia partidului în timpul
cât a fost preşedinte al Sfatului Popular, iar după ce a fost schimbat din funcţie a refuzat
sarcinile de partid. Din aceeaşi organizaţie, în şedinţa din 9 august, a fost exclus Danka
Josif, ţăran sărac, naţionalitate maghiară. Acesta fusese condamnat în 1948 la şase luni de
închisoare pe motiv că a furat grâu de la batoză pentru chiaburi, cu care ţinea legătura şi
cărora le divulga secretele partidului, contra băutură18.
Organizaţia de bază din comuna Palota, în şedinţa din 19 aprilie 1952, a pus în
discuţie excluderea lui Kötting Iacob, agricultor, naţionalitate germană, şi a lui Nilgesz
Maria, casnică, de aceeaşi naţionalitate, care se înscriseseră în partid pentru a-şi ascunde
trecutul de chiaburi, fiind însă demascaţi datorită vigilenţei membrilor19. Organizaţia
de bază din comuna Gepiş a exclus din rândurile sale, în şedinţa din 19 mai 1952, pe
Pantea Teodor, ţăran român sărac. I se reproşau abateri de la linia partidului, manifestări
duşmănoase faţă de predarea cotelor, neparticiparea la alegerea organelor conducătoare,
neplata cotizaţiei şi declaraţia că nu mai vrea să fie membru de partid20.
Din cadrul organizaţiei de bază Oşorhei a fost exclus, la 3 iunie 1952, Bosos Ladislau,
muncitor necalificat maghiar, care, pe lângă faptul că nu-şi plătise cotizaţia din 1946 şi
nu participa la şedinţe, îşi pierduse şi carnetul de membru. În şedinţa organizaţiei din 3
iulie, în prezenţa a 39 de membri, au fost discutate abaterile săvârşite de Serac Ioan, ţăran
român, Lindenmaier Marton, mic meseriaş maghiar, Pop Magdalena, casnică, naţionalitate
maghiară şi Halasz Ioan, ţăran maghiar sărac. Dacă Serac Ioan era acuzat că a urmărit, prin
înscrierea în partid, interese personale, iar Lindenmaier Marton s-a manifestat duşmănos
faţă de hotărârile partidului şi contra reformei monetare, Pop Magdalena, în calitate de
deputat al Sfatului Popular Regional, n-a participat la şedinţele acestuia şi nici la cursurile
de învăţământ ideologic, declarând că nu are nevoie, iar Halasz Ioan pentru că n-a luat
parte la şedinţele organizaţiei, nici la alegerea organelor conducătoare de partid, atitudinea
sa duşmănoasă fiind dedusă din declaraţia că partidul a uitat de proletariat21.
În şedinţa din 6 august 1952 a organizaţiei de bază din comuna Nojorid, s-a discutat
excluderea lui Bocuţi Alexandru, ţăran român mijlocaş, care, deşi mai fusese sancţionat
cu vot de blam cu avertisment, nu s-a îndreptat; continua să ţină legătura cu chiaburii,
sabotase planul de stat, neprezentându-se la post când fusese trimis ca delegat de convoi,
manifesta atitudine duşmănoasă faţă de partid şi guvern şi făcuse agitaţie printre ţărani
contra înfiinţării GAC-ului22.
Organizaţia de bază din Sfârnaş, în şedinţa extraordinară din 10 august 1952, a
discutat excluderea a patru membri: Todan Gavril, Zsiros Ioan, Todan Florian şi Ovici
Strul, primii trei români, ultimul evreu, demascaţi drept chiaburi şi acuzaţi că s-au înscris
în partid pentru a-şi ascunde trecutul. Toţi patru au recunoscut ca fiind juste acuzaţiile
aduse, iar Zsiros Ioan şi Todan Florian şi-au exprimat chiar satisfacţia pentru faptul că au
fost excluşi23.
A fost demascat drept chiabur şi duşman al regimului, iar în consecinţă exclus din
GAC şi din organizaţia de bază a comunei Paleu, Dull Alexandru, chiabur maghiar. S-a
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spus despre el că s-a înscris în GAC pentru a scăpa de greutatea pământului, a lucrat
pământul cu braţe de lucru străine, în 1950 a sabotat planul de colectare şi nu a predat cota
obligatorie; în GAC a încercat să împiedice bunul mers al muncilor, creând o atmosferă
nesănătoasă. Din motive asemănătoare, a fost exclus Josza Emeric, maghiar, care a ascuns
faptul că e chiabur, poseda 11 ha de pământ, exploata munca altora; în GAC a intrat pentru
a împiedica bunul mers al muncii, răspândind zvonul că „în GAC toţi mor de foame”. La
fel ca şi Dull Alexandru, a recunoscut ceea ce i se imputase. Din aceeaşi organizaţie a mai
fost exlcusă şi Bende Agneta, casnică, maghiară, care de la verificarea membrilor de partid
a refuzat să mai participe la activităţile organizaţiei, se manifesta duşmănos, declarând că
partidul nu i-a dat nimic şi că în GAC va muri de foame24.
Din organizaţia de bază Tăşad, a fost exclus, la 6 septembrie 1952, Purda Ioan,
funcţionar român. Motivele excluderii erau, ca de obicei, mai multe: fusese condamnat la
trei luni închisoare după o altercaţie cu şeful de post, s-a prezentat în stare de ebrietate când
a fost secretar al Sfatului Popular şi a neglijat munca de partid, spunând că nu primeşte
salariu. Din organizaţia de partid Nyuved este exclus, în şedinţa din 22 septembrie 1952,
Perei Alexandru, ţăran sărac, maghiar. Este acuzat că între anii 1950-1952 a sabotat planul
de colectare, nepredând cota obligatorie, că ţine legătura cu chiaburii din comună, pentru
care a strâns cereale, ca şi aceştia să poată preda cota25.
Din organizaţia de bază Sântandrei, în şedinţa din 16 octombrie 1952, la care au fost
prezenţi 18 din cei 24 de membri, a fost exclus „tovarăşul Kiss”, probabil preşedinte. La
discuţii s-au înscris zece „tovarăşi”, care au arătat că învinuitul este dictatorial, trăieşte bine
cu chiaburii, este şovin cu populaţia maghiară din comună şi a ţinut fotografia lui C. Zelea
Codreanu în cooperativă. Un alt element deviator pus în discuţie a fost Turcuţ Florian, ţăran
sărac, român. Din discuţii a reieşit că acesta s-a înscris în 1946 în PSD, a avut manifestări
duşmănoase faţă de obligaţia de predare a cotei; partidul nu-l interesa, declarând că „predă
oricând cu bucurie carnetul de membru”26. Excluderea celor doi s-a votat în unanimitate.
Aspectele menţionate reprezintă doar crâmpeie din tensiunea socială care a dominat
societatea românească la începutul anilor 50, o societate în care nu se putea promova dacă
aveai „probleme la dosar”, dar „un dosar curat, cu origini sănătoase”27 era deja o calitate
personală pe baza căreia se putea avansa pe scara socială.
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