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Rizstermelő közösségek 
Püspökladányban 

A termelőszövetkezeti mozgalom püspökladányi történetének sajátos színfoltját jelentik az egyéni rizs-
termelők szakcsoportjai. Ezek ugyan semmi esetre sem tekinthetők termelőszövetkezeteknek, de mégiscsak 
a szövetkezeti mozgalomhoz kapcsolódtak. Formálisan is, mert szervezetileg a helyi földművesszövetke-
zethez tartoztak, és tartalmilag is, hiszen azok a parasztok, akik a szakcsoportban szert tettek némi ta-
pasztalatra a munkák egy részének közös intézésében, föltehetőleg kevesebb bizonytalansággal és aggoda-
lommal léptek be a termelőszövetkezetbe, amikor eljött annak az ideje. Működött egyébként ez időben 
Püspökladányban méhész és dohánytermelő szakcsoport is, de ezek mérete és jelentősége eltörpült a rizs-
termelőké mellett. 

Püspökladányban 1953-ban kezdtek rizzsel foglalkozni. A szomszédos Kenderes és Karcag föld nélküli 
parasztjai ismertették meg az itteniekkel a rizstermelés fortélyait, mégpedig úgy, hogy kibérelték az itteni 
parasztok által elhagyott, az 1953-as kilépéskor el nem fogadott, rossz, szikes területeket és bevetették 
rizzsel. A ladányiak fölismerték a lehetőségét, s úgy gondolták, hogy ha a kacagiaknak megéri a rizster-
melés, akkor miért ne érné meg nekik. így aztán akinek olyan volt a földje, az belefogott. Rossz, egyébre 
nem való föld volt elég és Ladányban a kubikos munkának is volt hagyománya. Könnyen elkészítették a 
csatornákat, meg a gátakat, s a terület is olyan volt, hogy a vízlevezető árkokból szinte bárhol lehetett 
vizet nyerni, mégcsak nem is kellett érte sokat fizetni. 

Ezek a rizsföldek mind osztott területeken voltak. A szomszédok összeálltak, elkészítették a gátakat, 
ha pedig valamelyik szomszéd nem akart rizst termelni, akkor szereztek rá valakit, aki haszonbérbe kivet-
te és fizette az adóját. Az illető még örült is, hogy megszabadult leghitványabb földjének a gondjától. Mi-
vel a rizstelepek létesítéséhez a gazdák összefogására volt szükség, kézenfekvő volt, hogy szakcsoportokat 
alakítsanak a földművesszövetkezet keretében. Huszonnyolcan már 1953 őszén elhatározták, hogy 80 kh 
földjükön öntözéses rizstermelő szakcsoportot hoznak létre. Nem kellett őket erre különösebben agitálni, 
hiszen az építkezéshez szükséges kölcsönt csak akkor kaphatták meg, ha csoportba tömörültek; de volt 
ennek egyéb előnye is, például így közösen tárgyalhattak a vízüggyel. Az első csoport Csáki Istvánt vá-
lasztotta elnökéül és a következő esztendőben, 1954-ben 19,5 q-s holdankénti átlagtermésükkel szép jö-
vedelemre sikerült szert tenniük. 

A rizstermelők 1954. évi sikere később sok baj forrása lett. A ladányiak körében hatalmas érdeklődés 
támadt a rizs iránt, mindenki rizst akart termelni. Megszédítette őket az első csoport sikere, amit a lel-
kendezésre oly könnyen kapható újságírók még szítottak is, egymást licitálva túl a képtelen állításokban. 
Például: „Gy. Szél Lajos 3 kh rizsföldön dolgozott, összes kiadása 9571 Ft volt, a bevétele pedig 31 500 
Ft."1 A derék újságíró nyilván elfelejtett elszámolni a költségek között egyet s mást. 

Ki nem szereti, ha a befektetett pénze egy év alatt több mint háromszorosan térül meg? Nem csoda ha 
a ládányi gazdák százával akartak rizstelepet létesíteni és 1954 végére már hat rizses szakcsoport műkö-
dött. Gyors ütemben építették a gátakat, húzták a csatornákat, mindenkinek viszketett a marka az ígére-
tes pénzre. A rizs adómentes volt, a megtermett mennyiség felét be kellett szolgáltatni, a másik felét pe-
dig hántolva visszakapták. 

Csakhogy hiányzott a rizstermeléshez szükséges szakértelem, de még az ilyen belterjes kultúrához szük-
séges alaposság sem volt meg mindenkinél. Mert a rizs — akármennyire is hasonlít a gabonafélékhez — 
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mégiscsak belterjes művelést igényel, igen sok fortélya van, s mivel éveken át egy helyen kell termelni, a 
növény védelméről is szigorúbban kell gondoskodni. Lám, a kínaiak többezer éve termelik a rizst, mégis 
nemrég még szinte éhen haltak egy-egy rossz termésű esztendőben. „Itt azonban úgyszólván mindenkinek 
a saját kárán kellett megtanulnia a rizstermelést — emlékezett vissza később Tóth Sándor, a Zöldmező 
Tsz egykori elnöke. Sokan belebuktak, különösen akik egykori agrárproletárként, mint újgazdák fogtak 
hozzá. Mert volt akkoriban olyan gazda is, aki 1945-ben tíz holdat kapott, s majdnem elpusztult tüle. 
Addig úgy-ahogy megélt napszámbúi, részes aratásbúi, de mikor földet kapott, majd elpusztult családostúl 
éhen. Mert a föld is rossz volt, aztán se szakértelem, sem eszköz, azt se tudta, mihez kezdjen. Mert azt 
tudta, hogy szántani kell, meg vetni, de hogy mikor . . .?" Az ilyenek aztán a rizzsel sem boldogultak. 
Vegyszer nem volt, úgy kellett a vízzel gazdálkodni, hogy a rizs kikeljen, de a muhar fulladjon meg. 

Mégis, 1955 májusában már 936 termelő foglalkozott Ladányban rizzsel. Az állam nem fukarkodott: 
hitelbe 1 769 000 Ft-ot adott gátépítésre, 221 800 Ft-ot „gátfejlesztésre" és ugyanannyi értékű kölcsön-
vetőmagot kaptak.2 Gazdánként tehát több mint kétezer forint adósságba verték magukat, amikor aztán 
elkezdődtek a bajok. Kiderült, hogy a mintegy ezer holdnyi rizstelep fele dombos, ahová csak szivattyú-
val lehet eljuttatni a vizet, gép viszont nincsen. Nem kevesebb mint 27 szivattyúra lett volna szükség a 
ládányi határban, szinte egyik napról a másikra, továbbá járművekre, amik az üzemanyagot szállították 
volna a gépekhez. De nem volt semmi. 1955-ben a május elején elvetett rizs számottevő része még május 
végén sem volt elárasztva, a Jenei- és a Tóth-féle szakcsoport, valamint a Csáki- és az Ulveczki-féle tele-
pek egy csepp vizet sem kaptak még. De ahol megtörtént az árasztás, ott is voltak bajok, mert a frissen 
— sőt sebtében — épített gátak megsüllyedtek, és elszivárgott a víz. ,,A Debreceni Öntözési és Talajja-
vitási Vállalat püspökladányi kirendeltsége arra kényszeríti a szakcsoportokat — olvashatjuk a megyei 
lapban —, hogy béreljenek szivattyút, fizessék annak költségét, s még külön fizessenek 2000 Ft-ot annak 
a szakcsoportnak, amelynek a csatornájából a vizet szívják, mert a vállalat nem hajlandó megépíteni a 
Keleti Főcsatorna és a rizsföldek közötti összekötő csatornát." A Debreceni Vízügyi Igazgatóság jegyző-
könyvezte a tervezési hibákat, csakhogy ettől még nem került víz a ládányi rizsföldekre.5 

A viztelenség és minden ami azzal járt, elsősorban az egyéni, illetve a szakcsoportba tömörült rizster-
melőket sújtotta, a termelőszövetkezetnél valamivel jobb volt a vízellátás. A vízhiány következtében bru-
zone nevű gombafertőzés lepte el a ládányi rizsföldek nagyrészét és betakarításkor alig kaptak valami ter-
mést. Csekély vigasz volt, hogy az egész megyében sem termett több holdanként 4,8 mázsánál. 

Pedig 1955 őszén már 49 rizstermelő szakcsoport működött a Földművesszövetkezet keretében, s 2000 
kh tartozott hozzájuk. Ilyen méretekben már igazán komoly károkat okozhat a rosszul végzett munka, 
ezért a járási tanács napirendre tűzte a rizstelepek felülvizsgálatát és szakértők bevonásával keresték, mit 
lehetne tenni a helyzet javítása érdekében. A vizsgálat eredményeként születő jelentés4 felsorolja az elmúlt 
évi gyalázatosan rossz rizstermés okait a tervezés és a kivitelezés hiányosságaitól az agrotechnikai sza-
bálytalanságokon keresztül a késői kitavaszodásig, s különösen hangsúlyozza, hogy az egyéni termelőknél 
jórészt hiányzik a szakértelem. Ennek köszönhető — írják —, hogy míg a termelőszövetkezet 9,4 q-t ta-
karítottak be holdanként, az egyéniek csak 3,77 q-t értek el. Arról nem beszélt a jelentés, hogy a téeszek 
rizsföldjeit nem sokkal a vetés után rendesen elárasztották, a szakcsoport-tagokét pedig esetenként még a 
vetés után négy héttel sem. Ez pedig nem a parasztok szakértelmén múlt. Ámbár kétségtelen, hogy a rizs-
termelők között sok volt a „műkedvelő" paraszt, olyan hivatalnok, iparos, kereskedő, akit a gyors gaz-
dálkodás reménye tett „rizstermelővé". 

Nem sok jóval biztat a jelentés a jövőt illetően sem. A több mint kétezer holdnyi rizsföldből ugyanis 
1956 januárjában még 1750 kh szántatlan volt. Márpedig azt minden gyerek tudta Ladányban, hogy a 
tavaszi szántásba vetett rizs feleannyit se terem, mint amelyik alá ősszel szántották meg a talajt. De nem 
csak jövő évi termést megalapozó szántással maradtak el a rizstermelők, elmaradtak a múlt évi termés 
cséplésével is. Néhány csoport legalábbis csak január 10-re lett kész a csépléssel, aminek következtében az 
átvevő átlagosan 25%-ot, de volt akinél 64%-ot vont le minőségi kifogások címén. 

A szakcsoportok átlagtermései közti különbségek mutatják, hogy elsősorban nem az időjárás, hanem 
technológiai mulasztások okozták a gyenge eredményt. Ilyen szempontból érdemes összevetni a legjobb 
és a legrosszabb termést elért szakcsoportok adatait. 

Csala Károly csoportja 43,5 kh-on 11,60 q/kh 
Tóth Sándor csoportja 37 kh-on 11,90 q/kh 
Sápi Gyula csoportja 10 kh-on 11,60 q/kh 
Úttörő csoport 75 kh-on 0,89 q/kh 
Faragó Lajos csoportja 52 kh-on 0,51 q/kh 
B. Nagy Lajos csoportja 32 kh-on — 

A legnagyobb termést egyébként Bíró Mihályné takarította be: 2 kh-as telepén összesen 32,97 q rizs 
termett. 
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A rossz eredmények láttán a korábbi lelkesedés egyszerre idegenkedésbe csapott át. Sokan át akarták 
adni rizsföldjüket olyannak, aki a telepítési kölcsönt is átvállalta volna, de ilyen gazda nemigen akadt. 
Bizony ahelyett, hogy a ládányi gazdák befektetett pénze egy év alatt háromszorosan fizette volna ki ma-
gát, 5-6 ezer forintos adósságot vettek a nyakukba, amitől még a téesz-be lépéssel sem lehetett megsza-
badulni. 

A rizses szakcsoportok meghasonlottak önmagukkal. 15 csoportnál új elnököt választottak . 4 elnök be-
lépett valamelyik tsz-be, 2 elnököt leváltott a tagság, 9 nem vállalta tovább az elnökséget. A tagok közül 
sokan egyszerűen otthagyták a rizsföldjüket, nem akartak többé meggazdagodni. Nagy eredmény volt, 
amikor áprilisban a vb-elnök jelenthette: „Elértük azt, hogy jelenleg nincsen olyan rizsterületünk, amely-
nek nincsen gazdája és munkálatlan maradna". Am a bajok nem szűntek meg. A tavaszi szántás során 
számtalanszor előfordult, hogy a gépállomás traktorai „otthagyták a rizstelepeket és elmentek az egyéni 
gazdákhoz szántani, vagy 2-3 napig is álltak tétlenül, mert nem volt ekéjük, vagy az üzemanyag hiány-
zik, vagy olyan is előfordult, hogy az eketárcsa kinn van, de nincsen erőgép".5 Javára írták viszont a 
gépállomásnak, hogy „rövid lejáratú hitelt" nyújtott a rizses szakcsoportoknak. Magyarán: kénytelen volt 
hitelben szántani nekik, mert úgy eladósodtak, hogy már a szántás költségét sem tudták kifizetni. 

Az 1956-os év termése nagyjából helyrebillentette a rizstermelők hangulatát, kiderült ugyanis, hogy ha 
nagyon muszáj, hát a tavaszi szántásban is megél a rizs. A szakcsoportok tagjai hozzávetőlegesen 16 má-
zsás termést értek el, amit ha nehezen, de valahogy el is csépeltek. Nagy spekuláció folyt a rizzsel, a 
feketepiacon komoly csereeszköznek számított. Másfelől sokan szóvátették, hogy vannak akik év elején 
— mikor mindenki szabadult tőlük — potom pénzért összevásárolták a rizstelepeket, s aztán kiadták 
bérbe. Ezért tervezték, hogy szabályozni fogják, hány hold rizsföldje lehet egy-egy személynek. Ám a vi-
szonylag tisztességes termés ellenére sem voltak valami jó hangulatban a rizstermelők, már csak azért sem, 
mert a tavalyi 20 Ft helyett a földművesszövetkezet 1956-ban csak 14 Ft-ot adott a rizs kg-jáért.6 Mások 
azért elégedetlenkedtek, mert késedelmesen kapták meg a hántolt rizsüket. 

1956 októberében a rizses csoportok is „széjjelugrottak". A rizstelepek „kidöglöttek", új telepítésre 
nem volt lehetőség. Egy részük azonban már néhány hónap múlva újjáalakult. Ebben szerepe volt annak, 
hogy kivetették rájuk a csoportok adósságait. Elsősorban a rizses szakcsoportok tagjaiból alakult később 
a Zöldmező Termelőszövetkezet, ahol utóbb jól kamatoztatták az 1950-es évek során szerzett gazdasági, 
adminisztrációs és emberi tapasztalatokat. 

Halász Péter 
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