Nagykőrös Város önkormányzata
Pályázati felhívás
„Félremagyarázott és elhallgatott igazság !
Egy aljas kor aljas titka.”
Az 1950-es évek kuláküldözése.
Ferenczi Kornél
12.D osztályos
tanuló
Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és
Közgazdasági Középiskola és Kollégium

1

Ferenczi Kornél 12.D osztályos tanuló vagyok. Gyöngyös Vak Bottyán János Katolikus
Műszaki és Közgazdasági Középiskola és Kollégium diákja. (Intézmény címe: 3200
Gyöngyös, Than Károly. u. 1. Intézmény levél címe: 3200 Gyöngyös, Than K. u. 1.).
Nagykőrös Város Önkormányzata által meghirdetett „Félremagyarázott es elhallgatott
igazság! Egy aljas kor aljas titkai” című pályázat pályamunkája.
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A koalíciós időkben a kommunista párt még titkolta, hogy végcélja a mezőgazdaság
kollektivizálása lenne. 1948-ban kuláklista készül adóösszeírásnak álcázva. Kádár János
megszerzi az első kulákellenes ávós különítményt. A téeszesítést követően egy időben 7080 ezer gazdát minősítenek kuláknak. A gazdák földjét kisajátítják, vagyonukat
elkobozzák, ha kell erőszakot is alkalmazva. A családokat tucatnyi táborokba telepítik.
Gazdaságilag igyekeztek tönkretenni a kulákokat beszolgáltatásokkal és
padláslesöprésekkel. A lesöpréseknél ha kellett cselhez is folyamodtak annak érdekében
hogy megszerezzenek bizonyos házakat, gazdaságokat. A XX. századi magyar
történelembe megrázó pillanatok 1918; 1944; 1948; 1956. Ezen időszakok között lezajlott
két elvesztett világháború nyilaspuccs és kommunista hatalomátvétel. Döntések, tévedések,
hibák, árulások, hőstettek és bukások takarják a XX. századi magyar történelmet. A képlet
nem egyszerű, de ezek a videók, interjúk segíthetnek eloszlatni a ködöt és feltárni a múlt
történelmét.
2016. február 25.-én délután 16:00-18:00 között dokumentumfilmet készítettem Pádár
Miklóssal (született: 1927.november 6.-a Jászárokszállás, anyja neve: Kóczián Anna) aki
89. életévében jár. Tanyájuk Pusztamonostor határában volt. 40 holdon gazdálkodtak, a
család jelentős területen művelte a földet. Nagyapja Pádár Kálmán, Jászárokszállás
főbírója volt, négy fia közül hárman a Jászárokszálláshoz közeli tanyákon gazdálkodtak,
míg apja: Pádár János kissé távolabb, Pusztamonostortól kb. 3 km-re lévő tanyáján. Róluk
szól a film, amit készítettem.
3 fájl alatt lehet megtekinteni számítógépen: DVD lejátszón lehet megtekinteni az érdekes
történetet.

Kérdések:

3

Az 1950-es évek kuláküldözése
Mi a kuláklista, kik szerepeltek rajta?
Ki számított kuláknak?
Milyen nagyságú földterület kellett ahhoz Pusztamonostoron, hogy valakit kuláknak
nyilvánítsanak?
Mennyi földjük volt, a többiek is kulákok lettek… neveik?
Vélemény a Rákosi rezsimről? Rákosiról hogyan vélekedtek a parasztok? Lehetett-e érezni
hogy baj lesz? Fenyegették-e a parasztokat?
Hogyan és mivel büntették a kulákokat? Kik és hogyan fegyelmeztek (szervezetek) ?
Mit tud mondani a kuláküldözésről, van-e ismerőse, rokona, aki esetleg átélte ezt, vagy ön
is részese volt? Ha igen, a barátai hogyan élték meg, tudna-e róla beszélni?
Kik azok az AVH-sok? Féltek-e tőlük? Milyen megtorlások voltak, tud-e róla mesélni? Őt
magát üldözték-e?
Mit tudhatunk Rákosi Mátyásról, Sztálin egyik tanítványáról, aki hazánkban meghatározta
ki is a kulák? Ha valakit kuláknak nyilvánítottak, sajnálta-e a falu lakossága, vagy féltek,
hogy őket is gyanúba keverik?
Hol jelentkeztek először a kuláktalanítás jelei?
A rendeletek, törvények mennyire voltak betarthatók?
Hogyan próbálták a kulákokat korlátozni, megtorolni?
Mennyire volt érezhető hazánkban a likvidálás folyamata?
Hogyan képzeljünk el egy kulák gulágot?
Összegzés: Hogyan nézett ki a határ a kuláküldözés előtt és után? Mi változott? Mi lett a
családokkal? Volt-e fizikai erőszak áldozat? Várta-e a kommunizmus végét, a
rendszerváltást? Rendszerváltáskor, részesültek-e kárpótlásban?
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Jász-Nagykun-Szolnok megye múltja és jelene
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Pusztamonostor
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Rekviem a tanyákért
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