
TANULMÁNYOK - Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei, szereplői

Fülöp Tamás

A „rizs árdifferencia ügye".
A karcagi termelőszövetkezeti tagság megmozdulása az 1956-os forradalom

időszakában

1956. október végén - a helyi forradalmi események hatására - két karcagi termelőszö-
vetkezet tagsága szabályosan fellázadt az igazságtalannak tartott, bár épp megszűnőben
lévő kötelező beszolgáltatási rendszer ellen. Követelésükben az az elsősorban anyagi
jellegű igény fogalmazódott meg, hogy a terményforgalmi vállalat helyi raktára adja
vissza a tagoknak a közös gazdaság által már beszolgáltatott, s csupán az állami szabad
felvásárlási árnál jóval alacsonyabb beadási áron kifizetett terménymennyiségüket. A
beszolgáltatási hivatal irodájához vonuló, közel 600 elszánt téesztagot maga mögött tudó
delegáció célja az volt, hogy a tagság által beadott rizst visszakapják, s így a tagok az
általuk megtermelt terményt a mázsánként 570 Ft-tal magasabb „szabadforgalmi áron"
saját maguk értékesíthessék. Elszántságukat - a bizonytalan politikai helyzettel együtt járó
készlet-felhalmozási szándék mellett - elsősorban az a körülmény növelte, hogy a
beszolgáltatási rendszer bejelentett eltörlésével a beadást már teljesítő, s csupán az
alacsonyabb (250 Ft/mázsás) beadási árhoz jutó termelőszövetkezeti tagok sokkal
rosszabbul jártak volna, mint azok a közös gazdaságokban dolgozók, akik még nem
teljesítették kötelezettségüket, s most rizstermésüket a 820 Ft/mázsás állami szabad
felvásárlási áron adhatták el. A konfliktust később feltáró szakértői jelentés szerint az így
keletkezett árkülönbözetből fakadóan a beszolgáltatást nem teljesítő téeszek tagsága éves
szinten - 400 teljesített munkaegység esetén - átlagosan akár 3.000 Ft-tal is jobban
járhatott volna, mint a beszolgáltatást már teljesítő karcagi termelőszövetkezetek tagsága,
ami a korabeli ár- és bérviszonyok ismeretében akár egy negyedévnyi átlagjövedelemnek
megfelelő pénzösszegtől való elesést is jelenthetett volna.

A helyi forradalmi tanács, látva a tagok elszántságát, egyhangúan a követelések (igaz
nem teljes mértékű) teljesítése mellett döntött; a téesz tagok - a beszolgáltatási ár vissza-
fizetésével - visszakaphatták leadott rizstermésük 50%-át. Csakhogy a karcagi forradalmi
tanács döntése precedenst teremtett: néhány nappal később nemcsak a város, de a
Nagykunság és a megye más rizstermelő téeszei is hasonló követelésekkel álltak elő. A
megrendült korábbi, s a még meg sem szilárdult új politikai hatalom, illetve az egymásnak
is ellentmondó utasításokat kibocsátó helyi igazgatási szervek valójában nem voltak képe-
sek a megyei szintre terebélyesedő rizs-ügyet kezelni. A megszűnőben és átalakulóban
lévő országos szervektől pedig még november közepén is hiába vártak állásfoglalást a
megyei tanács illetékesei. A forradalmat eltipró, saját helyzetének megszilárdításával
foglalkozó új hatalom november-december folyamán egyelőre tehetetlenül szemlélte a
mind több téeszt és téeszcsét érintő felbomlási folyamatot. Az áttekinthetetlennek és
tisztázatlannak tűnő hatalmi helyzet a paraszti társadalom mind több tagjában az egyéni
gazdálkodáshoz való visszatérés lehetőségének az illúzióját keltette. A levéltári források
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tanúsága szerint a nagykunsági termelőszövetkezeti tagság elkeseredett akciójában - a
paraszti társadalom nehéz anyagi körülményeit figyelembe véve korántsem mellékes -
egyéni anyagi érdekek mellett az elmúlt évek erőszakos kolhozosítási törekvéseivel,
valamint az egyéni gazdálkodókat és téeszeket egyaránt súlytó beszolgáltatási rendszerrel
szemben érzett ellenszenv, illetve az okszerűbb szövetkezeti gazdálkodás lehetőségébe
vetett remény egyaránt megtalálható volt.1

Az 1956-os forradalmi események hatására, illetve a paraszti társadalomban az 1948 és
1956 között felhalmozódott feszültségek következtében november-december folyamán —
az agrárvidék legszélesebb rétegét érintő társadalmi megmozdulásként — az erőszakosan
életre hívott termelőszövetkezeti mozgalom súlyos megrázkódtatásokon ment keresztül.
1956 őszén a korábbi hatalom összeomlásával, a helyi politikai garnitúra kompromittálódott
tagjainak eltávolításával elhárult az akadálya annak, hogy mind több termelőszövetkezet
és termelőszövetkezeti csoport tagsága döntsön a kollektív gazdaságból való kilépés és a
szövetkezet feloszlatása mellett. S bár Szolnok megye tiszántúli része az 1950-es évek
elején a téeszszervezés kiemelt mintaterületének számított, a szövetkezetek működésében
tapasztalható zavarok — az eladósodás, az alacsony jövedelmezőség, a tagság elégedetlen-
sége - talán még az országos átlagnál is erőteljesebben jelentkeztek.: A téesztagság
soraiban felgyülemlett általános elégedetlenség 1956. október 23. után Szolnok megye
kollektív gazdaságaiban is gyakorta vezetett a nemkívánatos téeszelnökök, könyvelők,
agronómusok eltávolításához.3

Karcag - Tiszafüred és Kunhegyes mellett - azok közé a tiszántúli települések közé
tartozott, ahol a lakosság jóval határozottabb követeléseket fogalmazott meg a helyi
pártszervezetek felszámolásával, a rákosista-sztálirústa vezetők eltávolításával és a nemzeti
érdekek érvényesítésével kapcsolatban. A Karcag városában 1956. október 27-én tartott
nagygyűlésen az összegyűlt tömeg nem elégedett meg a volt városi párttitkár által
összeállított 16 pontban szereplő javaslatokkal, ezért a gimnázium tanárainak, illetve más
helyi értelmiségieknek a bevonásával a helyszínen új bizottságot alakítottak, amely
átfogalmazva és 19 pontra kiegészítve az iratot, új, a korábbinál határozottabb követeléseket
tartalmazó kiáltványt készített, s fogadtatott el a jelenlévőkkel. A karcagi 19 pont olyan
politikai, nemzeti igényeket is tartalmazott, amelyek a Karcag városi pártbizottság - az
országos forradalmi események előrehaladtával még a szolnoki 16 pontnál is élesebb -
eredeti javaslataiban nem szerepeltek. A helyi forradalmi munkástanács elnökévé a 35
esztendős, mezőgazdasági egyetemi végzettséggel rendelkező téeszelnököt, Danka Istvánt
választották." A karcagi és túrkevei forradalmi gyűlések radikalizálódására az is minden

A per anyaga a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltárban a Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957. forráshelyen
található. (SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.)
Cseh Géza: Szolnok megye. In.: A vidék forradalma 1956. Szerk.: Szakolczai Attila, Á. Varga László. I. köt. 1956-os
Intézet-Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2002. 337-388. p. A hivatkozott rész: 364. p. (A hivatkozott tanulmány a
továbbiakban: Cseh 2002)
A megyei tanács mezőgazdasági osztálya által 1957 elején készített jelentés szerint a megyei termelőszövetkezetek közel
ötödénél már a forradalom előtt súlyos feszültségek forrását jelentette, hogy a közös gazdaságok élére a földmüvelésügyi
minisztérium utasítása alapján, 1955 során más területről odahelyezett, a mezőgazdasági termelésben járatlan, de kiemelt
anyagi juttatásokban részesített káder-elnökök tevékenykedtek. SZML, Teszöv megyei megbízottjának számnélküli iratai
1956.
SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
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bizonnyal hatással volt, hogy ezeken a népgyűléseken a debreceni egyetem bizottságának
képviselői is megjelentek, akik röplapokat osztogattak, s a résztvevőket, valamint a forra-
dalmi tanácsok tagjait határozottabb fellépésre ösztönözték.5 A megyeszékhelytől távolabb
eső települések, így Karcag forradalmi eseményeire - a telefonvonalak üzemzavarai, a
tömegközlekedés megbénulása és a szovjet haderő állandó vonulása miatt — a megyei
forradalmi munkástanácsnak tulajdonképpen nem volt befolyása. Éppen ezért a forradalmi
testületek helyi vezetőinek igen jelentős szerepe volt abban, hogy a megye távolabbi
településein élők tömeges vérontás és jelentősebb atrocitások nélkül élték meg az 1956-os
eseményeket.

Danka István 7 holdas nádudvari kisparaszti családból származott, 1943-ban szerzett
diplomát a kolozsvári mezőgazdasági egyetemen. Apja 1953-as halála után özvegy anyja a
család földjével belépett a téeszbe, a megélhetés érdekében 1955-től a karcagi gépállomásnál
üzemgazdász feladatokat látott el, majd a város harmadik legnagyobb összterülettel (1955-
ben 4.747 kat. holddal) rendelkező kollektív gazdaságában, a Béke téeszben főkönyvelő lett.
Az október végén, november elején meginduló termelőszövetkezeti felbomlási folyamat a
karcagi közös gazdaságokat is elérte. Danka közreműködésével a Béke téesz tagsága 1956.
november elején leváltotta a szövetkezet korábbi elnökét, majd december 3-án, a téesz
közgyűlésén a tagság egy része kilépett a régi szövetkezetből, s Danka vezetésével - az
ötvenes évek elején háttérbe szorított nemzeti érzelmeket is kifejezendő - Hunyadi néven új
termelőszövetkezetet hoztak létre.6 Danka az 1950-es évek első felében a karcagi termelő-
szövetkezetben országosan is elismert, eredményes növénynemesítési kísérleteket vezetett,
kukoricanemesítéseivel 2 országos díjat is nyert, a cukorrépa termelés területén pedig
kiemelkedő termésátlag-eredményeivel hívta fel magára a figyelmet.7 Képzettsége,
szaktudása és ismertsége révén vált az 1956-os helyi forradalmi események egyik
kulcsszereplőjévé. A periratok szerint higgadtságával, kompromisszumkészségével fontos
szerepet játszott az elégedetlenkedő termelőszövetkezeti tagság lecsillapításában, sikeresen
akadályozta meg a helyi események radikalizálódását. A forradalom ideje alatt - hogy
országos és helyi eseményekről tájékoztassák a karcagi közvélemény - 1956. október 29. és
november 28. között megjelentette a városi forradalmi tanács, majd november közepétől a
városi tanács vb. közlönyeként a Karcagi Híradót.8 Dankát a forradalom leverése után
„népellenes izgatás", „sajtótermék engedély nélküli előállítása és terjesztése", valamint
„társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett hűtlen kezelés" vádjával tartóztatták le 1956.
december 20-án.'

5 SZML, Pártarchívum, 61. fond 1. fondcsop. 1956. 1. ő.e. Vö.: Cseh 2002 352. p.
6 SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
7 Uo.
8 Karcagi Híradó 1956. október 29. - 1956. november 28. I. évf. 1-9. szám.
9 Rendőrségi napi jelentések. Belügyi iratok 1-2. (1. köt. 1956. okt. 23.-dec. 12. II. kőt. 1956. dec. 13. - dec. 31.) összeáll.:

Kajári Erzsébet, jegyz.: Kaján Erzsébet, Szakolczai Attila. BM és 1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutató Intézete, Bp., 1996. I. köt. 75. p., 100. p., 112. p. 131. p. (Hivatkozott kötet a továbbiakban:
Rendőrségi napi jelentések) 232. p., ill. SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
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„Karcag város közhangulatát a Dózsa, a Szabad Ifjúság és a Táncsics termelőszövet-
kezetek feloszlását kimondó közgyűlései foglalkoztatják. A tsz-ekből kilépő tagok úgy
nyilatkoztak, hogy ha nem kapják vissza a bevitt földjeiket, úgy kapával és kaszával
csinálnak újabb Dózsa-forradalmat." -jellemezte a településen tapasztalható feszültséget
1956. december 5-i jelentésében az országos belügyi szerveknek Varga Sándor megyei
rendőrfőkapitány.10 A korabeli jelentések szerint Karcag valóban azon Szolnok megyei
települések sorába tartozott, ahol különösen nagyarányú volt a termelőszövetkezetek
felbomlása és a téesztagság kilépése. A felbomlási folyamat mértéke már november
közepén jól kirajzolódott, s ezt megerősítette a megyei tanács vb. mezőgazdasági
igazgatóságának vezetője által az 1956. november 14-i Karcag, Kisújszállás, Túrkeve,
Mezőtúr téeszvárosokba tett kiszállás tapasztalatairól készített feljegyzése is." Eszerint „a
karcagi Kossuth és Előre tsz-ekfeloszlanak. A Ságvári tsz. háromnegyed része kiakar (sic!)
lépni. A Lenin tsz-be (sic!) 60 fő marad aki mezőgazdasági tsz. alapszabály szerint
gazdálkodik, a többi tszcs, alapszabály szerint kíván gazdálkodni. A Szabadság tsz.
háromfelé kíván válni. A Táncsics tsz. 70%-a akar kilépni. Az Április 4. tsz, amely
korábban a Kossuth és Rákóczi tsz-ekből lett egyesítve, most ketté akar válni és tszcs,
alapszabály szerint gazdálkodni. A Köztársaság 1/3-a ki kíván lépni. A Szabad Ifjúság tsz.
50%-a akar kilépni. A Damjanich tsz-be (sic!) még nem döntöttek. A Dózsa tsz-nek a
többsége megmarad. A Béke tsz. úgy határozott, hogy ezt a gazdasági évet még közösen
végig dolgozzák és a következő évben fognak dönteni, hogy maradnak-e vagy nem, és ezzel
kapcsolatban felhívást intézett a város többi tsz-éhez, hogy kövessék a példáját. " i : A
jelentés a karcagi termelőszövetkezeteket illetően lényegében azt a folyamatot rögzítette,
aminek jellegzetességeit a termelőszövetkezeti városok teeszfelbomlasaival kapcsolatban
már korábban megismertünk. A karcagi téesztagok egy része (Kossuth, Előre, Ságvári,
Szabadság, Táncsics téeszek esetében) a gazdálkodási nehézségek és az eladósodottság
mértéke miatt kívánt kilépni a kolhoz-típusú szövetkezetből. A téesztagok másik része
(Szabadság, Április 4.) azért kívánta a szövetkezetet feloszlatni, mert korábban
adminisztratív intézkedésekkel több téeszből egyesítették őket. A kollektív gazdaságok
tagságának újabb része pedig kisebb taglétszámú, intenzívebb termelésű, szaktudás- és
munkaigényesebb mezőgazdasági társulást, rizs-, zöldség-, állattenyésztési, stb.
szakcsoportokat kívánt életre hívni. S voltak olyan termelőszövetkezetek (Köztársaság,
Szabad Ifjúság, Dózsa), amelyek a tagok nagyszámú kilépése ellenére megmaradtak.

Ez a felbomlási folyamat a karcagi termelőszövetkezetek számának változásában
azonban nem tükröződött vissza, hiszen a kiemelt szövetkezeti városnak számító
településen 1956. november közepe és 1957. január eleje között a téeszek száma 12-ről 16-
ra emelkedett.13 A jelenség magyarázata abban keresendő, hogy 1956-57 fordulóján a
termelőszövetkezetek felbomlása csak részben és időlegesen ment végbe, s a régi
szövetkezet feloszlatása a legtöbb esetben nem jár együtt a teljes megszűnéssel; a tagok

10 Rendőrségi napi jelentések I. köt. 338. p.
11 SZML, Teszöv megyei megbízottjának számnélküli iratai 1956.
12 Uo.
13 Urbán László: Az első termelőszövetkezeti városok agrárpolitikai szerepének kialakulása, változásai és gazdasági hatásai.

Kandidátusi értekezés. Kézirat. Bp., 1988. 247-248. p.
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közösben maradó kisebb hányada gyakorta új termelőszövetkezetet, vagy termelőszö-
vetkezeti csoportot hozott létre. Karcagon 1956. december 23-ig a 12 téeszből 10 tagsága
mondta ki a feloszlást, de ezekből a téeszekből 11 új termelőszövetkezet is alakult egyben,
így a téeszek számában csökkenés helyett növekedés volt regisztrálható. Az újonnan
létrehozott téeszek taglétszáma és földterülete azonban jelentős mértékben lecsökkent,
hiszen a 11 új karcagi téesz a korábbi 2.785 tag helyett csupán 692 fővel, és a 32.386 kat.
holddal szemben 19.200 holdon gazdálkodhatott.14 A termelőszövetkezeteket elhagyó
tagság egy része munka- és szaktudásigényes rizstermelő téeszcséket hozott létre, más
részük visszatért a szövetkezeti keretek nélküli egyéni gazdálkodáshoz.

„Karcag egyébként tudvalevőleg termelőszövetkezeti város" — szólt a karcagi forradalmi
tanács vezetője ellen 1957-ben készített vádirat szakértői megállapítása, de mindemellett
olyan kiemelkedő országos rizstermelő helynek is számított, ahol a téeszek bevételeinek
közel 50%-át a rizstermelés adta.15 Vagyis a település (Mezőtúr, Kisújszállás és Túrkeve
mellett) nemcsak azok közé a kiemelt tiszántúli települések közé tartozott, ahol az 1940-
es évek végén a termelőszövetkezetek szervezése a leggyorsabb ütemben zajlott le, hanem
az országos rizstermelés közel 50%-át adó Szolnok megye egyik rizstermelő központjának
is számított. Ez határozta meg alapvetően az 1956 végére kialakult helyzetet a Szabadság
és Táncsics termelőszövetkezetek esetében is, ahol az 1956-os közepesnek számító rizster-
mésből várható bevételek mértéke döntően befolyásolta a tagok éves jövedelmi viszonyait
is. Megművelt területük és taglétszámuk alapján e két termelőszövetkezet Karcag
legnagyobb kollektív gazdaságai közé számított. 1955-ben a Szabadság téesz 609 fős
tagsága 6.841 holdat művelt, míg a Táncsics téesz 470 fővel 4.990 holdon gazdálkodott."
Ezekben a termelőszövetkezetekben az 1956-os esztendőben a kedvezőtlen időjárás, a
rosszabb minőségű földek és a gyengébb termés miatt az egy munkaegységre jutó
munkaegység-érték jóval kevesebbnek ígérkezett, mint a többi termelőszövetkezetnél.
Nyilván ebből az is következett, hogy a két téesz tagsága évvégén a köztartozások lerovása
után fennmaradó tiszta bevételekből várhatóan lényegesen alacsonyabb, zömmel
természetben, kisebb részt pénzben kifizetett jövedelemhez juthatott. Ráadásul ezek a
termelőszövetkezetek már 1956 októberében a kötelező beszolgáltatás eltörlése előtt
teljesítették beadási kötelezettségeiket. Ez pedig azzal a korántsem jelentéktelen pénzügyi
hátránnyal járt, hogy a tagok munkaegység-értékét is meghatározó téeszbevételekben a
termelőszövetkezet által megtermelt rizs csupán a 250 Ft/mázsa beszolgáltatási áron
szerepelt, miközben a rizs állami szabadfelvásárlási ára ennél jóval magasabb volt.

1956. október 29-én, két nappal a helyi forradalmi tanács megalakulását követően a
Szabadság téesz tagjai úgy döntöttek, hogy mivel az új Nagy Imre-kormány úgyis
kilátásba helyezte a beszolgáltatási rendszer eltörlését, a terményforgalmi vállalat helyi
kirendeltsége adja vissza a téesz által megtermelt, de már beadott terményeket.17 A
periratok tanúsága szerint a Szabadság téesz „népes küldöttsége" a karcagi városi tanács

14 Uo. 248. p.
15 SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
16 Szolnok megye statisztikai évkönyve 1952-1955.1. évfolyam KSH Szolnok Megyei Igazgatósága, Szolnok, 1956. 191. p.,

ül. 229. p.
17 SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
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begyűjtési osztályánál azzal a követeléssel jelent meg, hogy „a beadás eltörlése folytán
adják vissza az összes általuk beadott terményeket".ls A karcagi begyűjtési hivatal vezetője
szerint a feldühödött téesztagok még azt is kilátásba helyezték, hogy visszakövetelt
terményeiket, ha kell, a rizshántoló malomból is visszahozzák, nehogy a terményt a
szovjet katonaság elvigye. A begyűjtési osztály vezetői azonban nem mertek saját
hatáskörükben dönteni a terményraktárak megnyitásáról, így az elégedetlenkedő
küldötteket a karcagi forradalmi tanács elnökéhez, Danka Istvánhoz küldték. A forradalmi
tanács előtt az egyre dühösebb téesztagok megismételték követeléseiket, s azt is
hozzátették, „ amennyiben nem történik intézkedés terményeik visszaadása érdekében, úgy
felvonultatják a tsz udvarán várakozó 600 főnyi tömeget, s a raktárak feltörése útján
elégítik ki igényüket".'9 A felbőszült tömeg valószínűleg tisztában volt azzal, hogy a
visszakövetelt terményt az októberi események miatt még nem szállították el a városból,
és az a terményforgalmi vállalat karcagi telephelyén, illetve a rizshántoló malomban van.
A vizsgálat szerint 1956 október végén a karcagi téeszektől begyűjtött 180 vagonnyi rizst
és 100 vagonnyi egyéb terményt a vállalat 5 telephelyén tárolták, illetve 113 vagon nyers
és 45 vagon hántolt rizst őriztek a hántolómalomban.20

A tagok számára a legnagyobb anyagi és erkölcsi sérelmet tulajdonképpen az okozta -
fogalmazta meg vallomásában a megyei forradalmi tanács mezőgazdasági biztosa -, hogy
1956 október végén a forradalmi megmozdulások hatására a beszolgáltatási rendszer
eltörlését éppen akkor helyezték kilátásba, amikor a megyében a rizs betakarítása és
cséplése folyamatban volt.:i A betakarítást és cséplést előbb megkezdő, s a beszolgáltatást
így a többiekhez képest korábban teljesítő termelőszövetkezetek terményeik után csupán
a lényegesen alacsonyabb beszolgáltatási árat kapták meg, míg azok a téeszek, amelyek
késlekedtek az aratással és a beszolgáltatás teljesítésével, már a több mint háromszoros
szabad felvásárlási árat vehették kézhez terményük ellenértékekét. A termelőszövetkezeti
tagság problémájával korábbi munkaköréből adódóan tökéletesen tisztában lévő karcagi
forradalmi tanács elnöke megpróbálta meggyőzni a megjelenteket arról, hogy a követelés
teljesítésének nincsenek meg a törvényes feltételei. De mivel a tömeg nem volt hajlandó
engedni, a tettlegességgel fenyegető indulatok csillapítása érdekében a téeszelnök-
tanácselnök megpróbált egyezségre jutni a tagokkal. Danka persze nem kívánt ilyen
horderejű kérdésben egymaga döntést hozni, s a problémát meg akarta vitatni a megyei
forradalmi munkástanács vezetésével is, ám a telefonösszeköttetés zavarai miatt terve
meghiúsult. Dönteni pedig kellett, hiszen a korabeli szakértői vélemény szerint a tömeg
feltartóztatása még karhatalom segítségével is bizonytalannak tűnt. A helyi begyűjtési
hivatal vezetése szintén törvénytelennek ítélte a lépést, de a nagy és ellenséges tömegre
hivatkozva nem merte a követelés teljesítését megvétózni: „arra az álláspontra
helyezkedtek, hogy bár a kérdés ilyként való elintézésére törvényes lehetőség nincsen, a
fenyegető erővel ható követelés ilyként való kielégítése elöl nem lehet kitérni" - állapította

18 Uo.
19 Uo.
20 Uo.
21 Uo.
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meg a korabeli szakzsargon nyelvén a vizsgálat." A karcagi terményforgalmi vállalat
telepvezetőjének tanúkihallgatási jegyzőkönyvben szereplő vallomása szerint „ha a
kiadást megtagadta [m] volna, az emberek minden körülmények között feltörték volna a
raktárt".23 Végül Dankának a Szabadság téesz tagjaival sikerült abban megállapodnia,
hogy a téesztagok a beadási ár visszafizetésével visszakapják a már beadott rizsük 50%-
át. Ezzel a lépéssel elméletileg elhárult az akadálya annak, hogy a tagok az általuk
megtermelt rizsnek legalább a felét a magasabb szabadforgalmi áron értékesíthessék.

Az ügy ezzel azonban korántsem ért véget: egy nappal később a Táncsics Tsz küldött-
sége jelent meg a karcagi forradalmi tanácsnál, és a delegáció ugyanazzal a követeléssel
és fenyegetéssel fordult a testület vezetőjéhez. A városi párttitkár és a begyűjtési hivatal
vezetője óva intette Dankát az újabb igények teljesítésétől, mert tisztában voltak azzal,
hogy a téesz már beszolgáltatott terményeinek a visszaadása most már valóban lavinát
indíthat el a karcagi téeszek körében, s ezt követően minden bizonnyal a település
valamennyi rizstermelőcsoportja hasonló igényekkel fog fellépni.14 Az elnök - egyelőre
felsőbb utasítások és egyértelmű országos vagy megyei állásfoglalás hiányában - végül ezzel
a küldöttséggel is arra a megállapodásra jutott, hogy a jelképes beszolgáltatási ár
visszafizetésével a tagoknak vissza kell adni a beadott rizsük 50%-át. A döntés hatása nem
maradt el, s ettől a naptól kezdve egymást érték a karcagi rizstermelő szövetkezetek, majd
termelőszövetkezeti csoportok küldöttei a forradalmi tanács elnökének irodájában.

„Elnök közli, hogy a Szabadság és Táncsics Tsz-ben valósággal anarchia van. Osztanak
mindent." -jellemezte a város termelőszövetkezeteiben uralkodó november eleji hangulatot
a karcagi forradalmi tanács 1956. november 2-i üléséről készült jegyzőkönyv. Ilyen
előzmények hatására született meg a tanács kollektív döntése arról, hogy a karcagi
forradalmi tanács „a termelőszövetkezeteknek, termelőszövetkezeti csoportoknak egyéni
termelőknek a B. jegyre beadott nyersrizs 50%-át 250 Ft térítés ellenében, mivel a
raktárakban nagy mennyiségben van nem megfelelő körülmények között, visszaadja".21 A
helyi hatalmi-közigazgatási rendszer néhány nappal korábban megalakult új legfelsőbb
intézménye, látva azt, hogy a szükséges terménymennyiség a település raktáraiban
rendelkezésre áll, a téesztagság soraiban kialakult feszültségek csillapítása érdekében 1956.
november elején úgy döntött, hogy a Szabadság és Táncsics Tsz mellett a további 19 karcagi
téesz, téeszcsé, valamint a rizst beszolgáltató egyéni termelők - a mázsánkénti 250 Ft-os
beadási ár visszafizetésével - visszaigényelhetik az általuk beadott rizs 50%-át. E döntés
értelmében Karcag téeszei és egyéni gazdái összesen 15.565 mázsányi nyersrizst kaphattak
vissza a terményforgalmi vállalat raktáraiból. Mindez kiegészült a Karcagi Hántoló- és
Őrlőmalomból a termelőknek visszaszolgáltatott 72 vagon és 31 mázsa „rizsá"-val is (sic!).26

Karcagon a Danka István vezette forradalmi tanács a beszolgáltatási és szabad felvásárlási ár
különbözetét a beadott rizs 50%-ában állapította meg, de ezt a különbözetet a termelők
elsősorban nem készpénzben, hanem hántolt rizsben kapták meg. A termelőknek így - az
1956-ban érvényben lévő rizscsere szabályai szerint - a visszakapott nyersrizs 50%-át

22 Uo.
23 Uo.
24 Uo.
25 Uo.
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utalványozták ki hántolt rizsben, vagyis a termelők ténylegesen a beszolgáltatott
rizsmennyiség tömegének negyedét kapták meg hántolt rizs formájában. Karcag
termelőszövetkezetei esetében ez összességében 7.251 mázsa hántolt rizs kiadását
jelentette/7 „Mindez azután napok alatt lejátszódott, úgyhogy november 4-ére már zömmel
ki volt osztva a rizs." - áll a karcagi begyűjtési hivatal vezetőjének vallomásában.28

A karcagi tanács vb. elnökének várható következmények tekintetében megfogalmazódó
aggályai az elkövetkező hetek eseményei tükrében alábecsültnek minősültek. A
nagykunsági település forradalmi tanácsának döntése nemcsak a város, de egész Szolnok
megye rizstermelő szövetkezeteire is földindulásszerű hatást gyakorolt. A karcagi eset híre
futótűzként terjedt a megye rizstermelő téeszei körében, s a Tiszavidék című újság 1956.
november 22-i számában megjelent cikk szerzője - a karcagi, kisújszállási, mezőtúri és
túrkevei példákra hivatkozva - a Kunhegyesi járás rizstermelőivel szemben is hasonlóan
méltányos kártalanítást kért a terményforgalmi vállalat helyi képviselőitől, a beadott
„rizskása" utáni különbözet kifizetésével.29 A karcagi eset a megyei rizstermelő
téesztagság körében nagy visszhangot váltott ki, de más településeken a termelőknek a
helyi hatalommal és a terményforgalmi vállalat kirendeltségeivel nem minden esetben
sikerült egyezségre jutniuk. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a begyűjtött
terményeket kezelő/raktározó terményforgalmi vállalat megyei vezetése nem volt hajlandó
engedélyezni a termény visszaadását és a raktárak megnyitását. A többi rizstermelő
település vezetése az ügy rendezése érdekében a Szolnok megyei forradalmi munkás-
tanácshoz fordult segítségért.

A Szolnok megyei forradalmi munkástanács vezetése, látva a rizs-probléma
feltartóztathatatlanságát, 1956. november 3-án géptáviratban fordult a begyűjtési miniszté-
riumhoz, hogy engedélyezze a beszolgáltatott rizs kiadását. A felszámolás alatt álló tárca
miniszterhelyettesének álláspontja szerint „azok a tsz-ek és egyénileg dolgozó parasztok,
akik a rizs beadási kötelezettségüket (70-80 százalék) a forradalmi napok előtt
teljesítették, részükre a b. és sz. ár közötti különbözetet ki kell fizetni".30 A mezőgazdasági
igazgatóság megyei munkatársai felhívták a felsőbb szervek figyelmét arra, hogy ez a
különbözet csupán Szolnok megye rizstermelő szövetkezetei esetében is meghaladhatja a
120 millió Ft-ot. „Az árkülönbözet ki lesz fizetve. Ennek módozatairól a lehetőségekhez
mérten mielőbb kormányintézkedést fognak küldeni. " - hangzott a minisztérium hivatalos
álláspontja.31 A bizonytalan politika helyzetben a kormánytisztviselők egyfelől attól
tartottak, hogy miként lehet előteremteni a kifizetésekhez szükséges pénzt, másrészt az
aggályok között - a korabeli közgazdaság-elméleti trend szerint - az is felmerült, hogy a
rizs árkülönbözetének kifizetésével a megye parasztságához áramló nagyobb összegű
készpénz és az így keletkezett vásárlóerő negatív módon befolyásolhatja a kereskedelmet,
s inflációs folyamatokat indíthat el az országban.

26 Uo.
27 Uo.
28 Uo.
29 Tiszavidék 1956. november 22.
30 SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
31 Uo.
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Mivel az országban uralkodó közállapotok miatt a főhatóságok részéről érdemi
intézkedések nem történtek, a „rizs árdifferencia ügye" még november közepén sem
rendeződött. A rizs árkülönbözetét visszakövetelő újabb és újabb téeszküldöttségeket fogadó
megyei forradalmi tanács november 15-én - majd válasz hiányában másnap is - géptávírón
fordult segítségért a november 12-én megalakított közellátási koimánybiztossághoz.32 A
későbbi per nyomozati szakaszában, a megyei rendőrfőkapitánnyá kinevezett korábbi
megbízott megyei tanács vb. elnök nyilatkozata alapján kiderül, hogy a megyei tanács vb.
1956. november 7-i ülésén a rizs-árkülönbözet kifizetésének kérdését azért volt kénytelen
napirendre tűzni, mert „ekkor már megyeszerte ismert volt a karcagi eset, és megyénk
majdnem minden rizstermelő községében hangzottak már el ekkor olyan követelések, hogy ha
Karcagon Iá lehetett fizetni, akkor azt ki kell fizetni minden termelőnek Ekkor a megyei tanács
vb. úgy határozott, hogy az ügyet a kormány elé terjeszti."" A kormány-összekötő útján zajló
fővárosi tárgyalásokon a közellátási kormánybiztosság tagja a Szolnok megyei rizsárkülön-
bözet ügyében azt a választ adta, hogy „ha a megye parasztsága ebben a kérdésben élesen
foglal állást, és nem lehet a kedélyeket másképp megnyugtatni, fizessék ki, de úgy, hogy a
kifizetések ne essenek egyidőbe (sic!), hanem húzódjanak el januárig, hogy azután a nagy
összegű pénz a kereskedelemnek ne jelentsen komolyabb megterhelést, és így ne idézzen elő
inflációs veszélyt."" A kifizetésekkel történő kecsegtetés és az időhúzás mögött — a gazdasági
kérdéseken túl - nyilvánvalóan a Kádár-kormány megszilárdításának taktikai szándéka is ott
húzódott.

A karcagi forradalmi tanács döntése értelmében kialakult gyakorlatot a megyei tanács
határozata november közepén terjesztette ki megyei szintre. A Szolnok Megyei Tanács
nem is igen tehetett mást, hiszen a vb. megbízott elnöke szerint november közepén
„ ...egymásután érkeztek a küldöttségek. Nem lehetett megszámlálni, hogy honnan és hány
küldöttség érkezett ebben az ügyben, de a küldöttségek egymást érték."" A Szolnok megyei
Tanács vb. megbízott elnöke - a forradalmi munkástanács intézkedésének megfelelően -
1956. november 14-én adta utasításba a járási és városi tanácsok végrehajtó bizottsá-
gainak, illetve a terményforgalmi vállalat megyei vezetőjének, hogy a megyei rizstermelők
részére a már beszolgáltatott termény vonatkozásában a beadási és szabad forgalmi ár
közötti különbözetet kifizessék, vagy a már beszolgáltatott rizs egy bizonyos mennyiségét
adják vissza. S mivel „ mintegy 80%-ban a megye területén így került végrehajtásra, a
Végrehajtó Bizottság ebben a kérdésben úgy foglalt állást, hogy a már beszolgáltatott rizs
50%-át a termelök részére ki kell adni a már kifizetett átvételi ár visszafizetése
ellenében".H A megyei tanács határozata annyival lépett tovább a korábbi gyakorlathoz
képest, hogy azokon a településeken, ahol nincs mód a beszolgáltatott rizs 50%-ának

32 A forradalmi munkás-paraszt kormány nevében Kádár a 3/1956-os rendelettel hívta életre Nyers Rezső vezetésével a
közellátási kormánybizottságot. Tagjai között található az a Sághy Vilmos, aki korábban a begyűjtési minisztérium, majd
az új közellátási szerv beosztottjaként a Szolnok megyei rizstermelő téeszek árkülönbözettel kapcsolatos ügyében is
intézkedett. Magyar Közlöny, 93. szám 1956. november 12.

33 A nyomozást végző rendőrhadnagy a feljegyzés végén a következő megjegyzést rögzítette: "Mivel Tóth Elvtársat - mint
Megyei Rendőrfőkapitányság (sic!) vezetőjét - tanúként kihallgatni nem állt módomban, az általa elmondottakat fentiek
szerint rögzítem". SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.

34 Uo.
35 Uo.
36 A megyei tanács vb. 97-28/1956. T/a. számú határozata. SZML, Pártarchivum, 61. fond l.fondcsop. 1956. 1. ő.e.
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visszaadására, ott a termelőszövetkezetek állammal szembeni tartozásaiból kell levonni az
átvételi és a szabad ár közötti különbözet összegét. A megyei tanács vb. 1956. november
20-i ülésén, az 159/1956-os számú határozatával hagyta jóvá a megyei tanács elnökének
döntését, majd a tényleges kifizetésekkel kapcsolatban leszögezte, „annak érdekében,
hogy a gazdasági életben zökkenő ne állhasson elő, a rizs árkülönbözetének megtérítését
két hónapon belül kell végrehajtani"."

Az ügy kezelésével kapcsolatos kormánybiztosi leirat november 14-i keltezéssel
érkezett meg, de nem a megyei forradalmi tanácshoz, hanem a megyei terményforgalmi
vállalat igazgatóságához. E leiratban rögzítésre került, hogy a beszolgáltatás eltörlése előtt
beadott rizs után nem jár sem a téeszeknek, sem az egyéni termelőknek árkülönbözet,
„mert ez természetesen kihatásaiban érintené a többi beadási cikket is, és növelné az
infláció veszélyét".11 A kormánybiztosi utasításnak megfelelően a terményforgalmi vállalat
1956 novemberi, 56-os számú utasításában - ellentétben a megyei tanács október 25-e
előtt beadott rizsmennyiségre is kiterjedő határozatával — megtiltotta, hogy a vállalat
megyei telepei pénzben, vagy természetben bármiféle árkiegészítést, vagy visszatérítést
adjanak. A terményforgalmi vállalat vezetése úgy látta, hogy a megyei forradalmi tanács
döntése „téves értelmezésen alapul", ezért csak az október 25-e után átadott
rizsmennyiségre engedélyezték a 820 Ft/mázsa szabad forgalmi ár kifizetését. Csakhogy
mindeközben a termelőszövetkezeti tagság nyomására bizonyos településeken, s így
Karcagon is, a helyi közigazgatási szervek utasítására már megindult, sőt be is fejeződött
a terménykiadás. A Szolnok megyéből induló, majd országossá terebélyesedő ügy átfogó
rendezésére a közellátási kormánybiztosság felhívása csupán 1956. december 6-án látott
napvilágot. A Szolnok, Békés, Csongrád, Hajdú, Bács, Heves, Pest, Fehér és Pest megyei
tanácsok végrehajtó bizottságaihoz, közellátási kormánybiztosságaihoz, illetve termény-
forgalmi vállalataihoz eljuttatott felhívásban a kormánybiztosság úgy rendelkezett, hogy
mivel a begyűjtés 1956. október 25-ével szűnt meg, ezért az „okt. 25-ig átadott és
elszámolt rizstételek után semmilyen címen különbözetet téríteni nem lehet".19 P&. utasítása
szerint az október 25-ig átadott, de el nem számolt rizsmennyiség után a 820Ft/mázsás árat
kell fizetni, de csererizst e tételek után nem lehet utalványozni, míg az október 25. után
átadott rizs esetében a szabad forgalmi árat kell alkalmazni. A kormánybiztosi hivatal
munkatársa - „a miheztartás és megfelelő végrehajtás végett" - a felhívás mielőbbi
továbbítását kérte a járási és városi tanács vb-k felé.

A közellátási kormánybiztosi hivatal utasításának megfelelően a megyei tanács vb.
1956. december 18-i ülésén született döntés a 79-28/1956-os tanácselnöki utasítás, illetve
a 159/1956-os vb. határozat hatályon kívül helyezéséről.40 E pillanattól kezdve a beadott
rizs árkülönbözetének kifizetésével kapcsolatosan a járási és városi tanácsoknak a
közellátási kormánybiztosság december 6-i tiltó utasítását kellett irányadónak tekinteniük.
A per nyomozati szakaszában 1957. január 14-én a megyei tanács korábbi megbízott
elnöke - most megyei rendőrfőkapitány - azt nyilatkozta, hogy a megyei tanács végrehajtó

37 Uo.
38 SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
39 Uo.
40 A megyei tanács vb. 173/8/1956. számú határozata. SZML, Pártarchívum, 61. fond 1. fondcsop. 1956. 1. ő.e.
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bizottsága november 14-én a rizs árkülönbözetének kifizetését/kiadását elrendelő
határozatát mindenekelőtt „a karcagi precedens", valamint „az arra alapított ismételt és
állandó követelések" hatására hozta meg.41

A per vádirata szerint a karcagi és megyei rizstermelő szövetkezeteknél történt 1956
végi események közvetlen pénzügyi kihatásai igen tekintélyes összegre rúgtak. Az
ügyészség szerint, a Közellátási Kormánybiztosság Terményforgalmi Főosztályának
adataiból kiindulva, 1956-57 fordulóján a rizs árkülönbözetének kifizetésével kapcso-
latban Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyékben történt intézkedés, a kifizetések és
terménykiadások együttes összértéke pedig elérhette a 26-28 millió forintot. Ebből az
összegből a döntő rész - legalább 23-24 millió forint - Szolnok megye termelőszövetkezeteire
esett.42 A Szolnok megyei terményforgalmi vállalat nyilvántartása szerint - áll a vállalat
igazgatójának vallomásában — 1956. október 23. után a vállalat raktáraiból a megye
rizstermelő téeszeinek 73 vagon és 69 mázsa hántolt rizst adtak ki természetben, valamint
10.742.256 Ft és 35 fillér árkülönbözetet fizettek ki készpénzben.43 Ehhez járult még
Karcagon további 10 vagon 78 mázsa hántolt rizs, aminek még nyersrizs-fedezete sem
maradt a vállalat helyi raktáraiban. A városi tanács vb. mezőgazdasági osztályának
jelentése szerint a karcagi termelőszövetkezetektől az októberi események ideje alatt 1,947
millió forintnyi értéktárgyat hurcoltak el, ennek döntő része (1,5 milliónyi) 1957 elejére
visszaadásra került. A még vissza nem szolgáltatott közel fél milliós vagyon behajtását a
karhatalom alakulataira bízták.

Danka Istvánt, a karcagi forradalmi tanács és a Hunyadi Tsz elnökét a megyei ügyészség
azzal vádolta meg, hogy beosztásával visszaélve, a rizs-árkülönbözet visszatérítésének
engedélyezésével, a tarsadahni tulajdonban közel 20 millió Ft-os kárt okozott, s ezzel a BHÖ
231. pontjában szereplő, „társadalmi tulajdonban kártokozó visszaélés" bűntettét követte el.
Mindemellett Danka „számlájára írták", hogy 1956. november 10. után, a Kádár-kormány
rendeleteit figyelmen kívül hagyva, összehívta és működtette a karcagi forradalmi tanácsot. A
bűnlajstrom szerint Danka továbbá kimerítette a „népellenes bűncselekmény sajtó útján
történő feldicsérésének", valamint a „sajtótermék engedély nélküli kiadásának" bűncselek-
ményét is, mivel a forradalom idején megjelentette a Karcagi Híradó című lapot. Az 1957.
április 20-án megszületett ítélet szerint Danka Istvánt a megyei bíróság 3 hónap börtön-
büntetésre, 2.000 Ft mellékbüntetésre, valamint a bűnügyi költségek megtérítésére ítélte.44 A
vádlott 1956. december 20. és 1957. április 20. közötti, 4 hónapos előzetes letartóztatásban
töltött fogva tartását a büntetés idejébe beleszámították.

41 SZML, Szolnok Megyei Bíróság iratai 91/1957.
42 Uo.
43 Uo.
44 Uo.
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