
Országjáró jászladányi kubikosok

A modern technika vívmányai fokozatosan könnyebbé teszik az ember életét. A
legnehezebb munkák jelentős részét már gépek végzik az ipáiban és a mezőgazda-
ságban egyaránt.. Hosszú utat kellett megtenniök a jászüiadányi kubikosoknak is, míg
a gépesítés és a jobb szociális ellátás következtében rendkívül fárasztó, és megeről'-
ieiő munkájuk emberibbé vált. Érdemes néhány szóval megvilágítani ezt ,az utat
emlékeznünk erre az éleitre.

Jászladány község földterülete lakosságához viszonyítva kicsi. (A jóval kisebb
lélekszámú szomszédos Jászkásérnek például 40 %-kal nagyobb a határa.) Ezérti' a
ladányiak már a XVIII. századtól a Kiskunság egyes vidékein szereztek leeelőket
(Bene, Pálos), s így a lakosság jelentős része megszokta a vándorló életet, a községen
kívüli munkát. A XIX. század végén — a kapitalista fejlődés hatására — Jász&ai-
dányban az állattenyésztés mellett fokozódott a gabonafélék termesztése. A földek
elaprózódása, a lakosság szaporodása egyre növelte a földnélküli mezőgazdasági
munkások számát. Mivel a tehetősebb gazdák továbbra is külterjes gazdálkodást foly-
tattak, a jászladányi szegényparasztság nagy részének már a múlt század 70-es éveiben
más vidéken kellett munkát keresnie. Részben a szomszéd községek uradalmaiba
mentek dolgozni, a merészebbek új életet választottak: kubikosok lettek. Már évtize-
dekkel ezelőtt számítgatták, hogy a községbe évente több pénzt hoznak la földmun-
kások, mint amennyit az egy évben termett búza (fcb. 300 vagon) ér.

A jászladányiak századokkal előbb résztvettek a helyi vízrendezési munkákban.
de ennek a foglalkozási ágnak még nem voltak mély hagyományai. Mikor azonban a
vasútépítési és vízszabályozási konjunktúra az agrárproletaríátus egyre nagyobb

tömegeit felszívta, a jászladányi földnélküli mezőgazdasági munkások közül is mind
többen csatlakoztak az országjáró kubikosokhoz.

Eleinte csak a közelben dolgoztak, mivel ez lidőtájt több évig építették a Tisza
és a Zagyva gátját, 1882—1884. között pedig az Üjszász—Jászladány—Jászapáti vasút-
vonalat. 1885-től már helyből vitte a vonat a ladányi kubikosokat az Osztrák—Ma-

gyar Monarchia minden részébe. Az Alföldön és Dunántúlon kívül sokat jártak
Erdélybe, Csehországba, Szerbiába, resztvettek a Duna, Tisza, Zagyva szabályozár
sában, a Fertő tó és az Ecsedi láp lecsapolásában, sok nagyvárosi építkezéssel kap-
csolatos földmunkában. Nehéz volna számbavenni azokat a helyeket, ahol megfor-
dultak, mert két-három nemzedék már elhalt, és az élők sem emlékeznek minden
.munkahelyükre. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy nem néhány száz. hanem
ezernél is több ezeknek a városoknak és községeknek a száma.

A kubikos munka egészséges, erős embert, nagy munkabírást kívánt. Ennek
az életmódnak már hagyományai voltak; sok esetben apáról fiúra szállt a kubikos
mesterség. Általában 16—18 éves korban kezdték el, és voltak, akik 70—75 éves
korukig bírták. Régebben gyakran előfordult, hogy a 14—15 éves fiúk is belekóstoltak
a földmunkába apjuk mellett. Ezeket „csikóknak" nevezték. Segítettek lapátolni, ásni,
de fő tevékenységük az volt, hogy kötél segítségével húzták a taligát. Erre különösen
akkor volt szükség, ha emelkedőn tolták fel a földet. Megtörtént az is, hogy egyik-
másik fiatal kubikos a feleségét vitte el „csiícónaíc." Ezzel aztán megoldódott a főzés és
mosás gondja is.

Általában toborzás útján jutottak munkához. A toborzást vagy a vállakozó meg-
bízottja, vagy a válllalkozó megbízásából a községi elöljáróság végezte. A munkára
való felvértelt dobszó útján hirdették, majd összeírták a kiválasztott embereket; Leg-
többször azoniban egy-egy faibikos csapatvezetőt (bandagazdát, gödörgazdát) bíztak meg
ezzel a munkával. Ez volt a legegyszerűbb eljárás, mivel ismerte az embereket, s így
könnyen biztosította a szükségleteket. Jelentkező mindig elegendő akadt, mert a ku-
bikosok száma állandóan emelkedett; a századfordulón 400;—500-ra, a 30-as éveííiben
pedig 1000—1200-ra tehető azoknak a száma, akik a kubikos munkára adták magukat.
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A munkahelyre rendszerint a vállalkozó költségén utaztak. A munka leginkább a
tavasz kmyiltával keza&üótt, és a tél beálltáig lantott. Ezelőtt télen nem igen dol-
goztak. Husvet előtt csak az ment el dolgozni, aki egyébként nem tudott volna malacot
venni a húsvéti vásárban. *

Évtizedekkel ezelőtt a vállalkozó költségén a távoli helyekről csak 4—6 heten-
ként jöhettek haza. Bármilyen munkájuk volt azonban, aratásra es cséplésre mindig
hazatértek, hogy az évi kenyérnekvalót megkeiessék. Az 1930-as évek végén> 'nagy
utánajárással elérték, hogy külön munkásvonat vigye Űjszászon keresztül Budapestre

a kubikosokat és egyéb dolgozókat. Azután már egy vagy kéthetenként könnyen
hazajöhettek.

A magánvállalkozók nem adtak szerszámot, arról a kubikosoknak kellett gon-
(icskodniok. A felszabadulás előtt jellegzetes látvány volt, mikor a ladányi vasút-
állomáshoz a kubikosok tömege tolta a szerszámmal, élelemmel és ruhafélével meg- •
rakott taligát. A szerszámok közül legfontosabb a taliga, csákány, ásó, lapát, hám
(nyakló), benéző kereszt (egy-egy munkacsapat részére) és a sárvakaró volt.

A taliga különleges szerkezetű alkotmány. Ügy állítják össze, hogy a teher leg-
nagyobb része a kerékre nehezedjék, mert így könnyebben lehet tolni. De ilyen taligát
nem tudnak ám mindenütt csinálni! A kubikosok ősi fészkében, Csongrádon és Szen-
tesen értenek ehhez' legjobban a taligakészítő mesterek. A ladányiak jobban szerették
az öblösebb, mégis formás szentesi taligát. Nem egyenként rendelliék, hanem 10—20
darabot hozattak egyszerre. Egy-egy ilyen taliga 30—50 évig szolgálta a gazdáját. A
többi szerszám is kitűnő minőségű volt, mert jó kubikos soha nem dolgozott rossz
szerszámmal.

Bár mérnökök és egyéb szakemberek irányították a földmunkát, ez a kubikosok
részéről is komoly hozzáértést, szakértelmet kívánt. A csapatvezetők, gödörgazdák
sokszor már benéző kereszt és zsinórkihúzás nélkül, csupán szemmértékkel is tudták
vezetni a munkát, mely eléggé változatos. Más volt a munka sík és ferde, vízszintes
és hullámos talajon, más köves, homokos, vagy agyagos, száraz, vagy vizenyős terü-
leten. Nagy volt a különbség időben, fáradságban, eredményben, ha a földet a felszín-
ről, vagy több méter mélységből kellett kitermelni. Ugyancsak nem volt mindegy,
hogy vízszintesen tolták-e a földet néhány méternyire, vagy 6—8 m. magasra csú-
szós talajon. Régebben a kubikos munkát csak kézierővel végezték, esetleg a csa-

tornák ásásakor, mocsarak lecsapolásákor dolgoztak szórványosan gépek. A kubikos
a föld minőségétől és a szállítás távolságától függően naponta 4—10 köbméter földet
tudott megmozgatni.

Munkaidejük a századfordulóig látástól vakulásig tartott. 1906-ban ezit 10—12
órában szabályozták, de nem igen tartották meg. Csak ritkán dolgoztak órabérben.
inkább a teljesítménybért választották, bár ez sokkal nagyobb megerőltetéssel járt.
Általában mindig jobban kerestek, mint a napszámosok vagy a segédmunkások: a
század elején 50—80 forintot, az 1930-as években 60—70 pengőt havonta.

Érdemes megemlíteni, hogy milyen magasszínvonalú munkaei1kölcs volt ia
teljesítménybérért dolgozó kubikosokban. Bármennyire is szerették volna, nem lehe-
tett mindig teljesen egyforma munkabírású embereket összeválogatni egy-egy mun-
kacsapatba. A keresetet azonban egyenlően osztották el, tehát dolgozniok is egyfor-
mán kellett. Ezért lehetett látni, hogy mennyire igyekeznek a gyengébb fizikumú
emberek, nehogy lemaradjanak a többiek mellett. Néha még gyorsabban lapátolták
a földet, és jobban megrakták a taligájukat, hogy ne legyen hiba a becsület körül.
Ilyenkor az erősebbek is elismerően „korholták"' az erőfeszítésük miatt küszködőket,
s a jóakaratot látva, ahol csak lehetett, könnyítettek rajtuk. Előfordult azonban az
ellenkező eset is, amikor egyik-másik ember a tóbbin élősködött és kihúzta magát
a munkából. Az ilyennek aztán hamar oda lett a becsülete: kigolyózták a csapatból.

A kubikos munka kiszívta az erőt az emberből, csak jó és bőséges táplálékkal
lehetett ezt pótolni. A munkába indulók ezért jól megrakták az élelmiszeres zsákot,
egy-két kenyér, néhány kg. szalonna, több hétre való tarhonya és egyéb száraz tészta,
paprika, só, hagyma elengedhetetlenül szükséges volt. A hazai élelem csak egy-két
hétig tartott, s ha közben nem jöttek haza, helyben vették meg a szükségletet. Reg-
gel rendszerint kenyeret, szalonnát ettek, ezenkívül tejet, — ha lehetett kapni a mun-
kahely közelében. Délben gyorsan kellett főzniök. hogy ne lépjék túl az ebédidőt.
Előkerültek ilyenkor a kis vasbográcsok, és már főtt is az illatos tarhonya- vagy
tésztaleves. A vacsora készítéséhez már több idő jutott. Ilyenkor leginkább kemény-
tarhonyát, vagy parikáskrumplit főztek. Húsétel (birkapaprikás) inkább csak vasár-
nap került a bográcsba. Külön-külön, vagy párosával főztek.

Szállásuk a munkahelyeken az utóbbi évtizedekig egészen kezdetleges volt.
Gyékényből, nádból, deszkából készítettek kunyhót, ebben szalmán feküdtek, éá az
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elmaradhatatlan bundával, szűrrel (később rossz kabáttal, pokróccal) burkolták be
magukat. A tisztálkodási lehetőség volt a legkezdetlegesebb. Régente szórakozásra
sem idejük, sem kedvük nem volt a napi 12—14 órai munka után. Esetleg beszélgettek,
adomáztak szalonnasütés közben.

A ikubikos-életre leginkább a nincstelenség hajtotta az embereket, s ezért
mindnyájan arra törekedtek, hogy munkájuk eredményeként családjuknak egy kis
házat és néhány vékás íólüet vegyenek. Lz a legtöbb esetben sikerült is. Alig van
idősebb földmunkás, akinek ne lenne háza és egy kevés szerzett földje, amiért termé-
szetesen sokat kellett nélkülözniük.

A munkában edzett földmunkások is gyakran beleestek a munkanélküliség ör-
vényébe-. Különösen az 1930-as évek elején volt tűrhetetlen a helyzetük. Előfordult,
hogy még vonatra sem jutott pénzük, és gyalog tolták a taligát Pestre, de munkát ott
sem kaptak. A hírhedt Teleki téren ütötték fel tanyájukat, s a piaci bódék eresze
alatt néha 200—300 ladányi kubikos várta ezernyi csongrádi, szentesi, mezőtúri, ka-
locsai és jászárokszállási földmunkással a munkaalkalmat megfelelő szállás, ruházat
és élelem nélkül.

A jászladányi földmunkások más vidékeken is összetartottak, jobban meg-
szokták a szervezettséget, mint a földmíveléssel foglakozók. Vasárnaponként,, a téli
pihenő alkalmával pedig minden nap összejöttek beszélgetésre, szórakozásra., Eleinte
csak egymás házában és a kocsmában találkoztak, az 1890-es évek elején pedig Mun-
káskör néven egyesületet alapítottak. Kezdetben bérelt szobában, húzták meg ma-
gukat, majd tagdíjból befolyt filléreiket összetéve és önkéntes adakozásból egy nádas
házat vettek egyesületi helyiségnek. 1906. táján lett a Munkáskör élete szervezettebb.
A Viharsarok megmozdulásait együttérzéssel figyelték. Bár a biztosabb, nyugodtabb
működés kedvéért politikamentesen állították össze az alapszabályokat, azért nem
maradtak elszigetelve az országos munkásmozgalomtól.

1919-ben, a Tanácsköztársaság idején Jásziadányban vezető szerepet töltöttek be
az országot látott földmunkások. A helyi direktórium elnöke Katona Ignác, politikailag
tájékozott kubikos volt. (1944-ben ezért elhurcolták, vissza sem jött többé. 1945-ben
utcát neveztek el róla.) Az 1919-ben megalakult szakszervezetek közül legismertebb,
legnagyobb létszámú és legjobban működő a Földmunkás Szakszervezet volt.

Az 1920-as évek végén a Munkáskör tagjai elhatározták, hogy kis nádas házuk
helyett szép, modern székházat építenek. Társadalmi munkában vályogot vertek,
téglát és követ vettek aratással-csépléssel keresett búzájuk felajánlott részóbőU Ké-
sőbb államkölcsönt is kaptak, melynek egy részét meg sem kellett adniok. így
épült fefl. 1928-ban a Népkör szép épülete. Volt abban könyvtár, olvasó szoba, hivatalos
helyiség, gondnoki lakás, mozi és kocsma.

A Népkört továbbra is pártpolitikától mentes egyesületként tartották nyilván,
de a tagság természetesen mindenkor megbeszélte a politikai eseményeket. A Buda-
pesten 1930. szeptember 1-én rendezett tüntetés hatására például a baloldalt gon-
dolkodású munkások egy csoportja meg akarta alakítani a Szociáldemokrata Párt
helyi szervezetét. A központ azonban nem küldött ki megbízottat, s így ez a kez-
deményezés nem vezetett eredményre. Ehelyett életre kelt, és illegálisan működött ott
a Kommunisták Magyarországi Pártjának egy sejtje. Irányítója Pomázi Ignác volt,
aki 1925-ben lépett a KMP-be, és Budapesten pártszemináiriumokon vett részt. Ez az
illegális szervezet Szolnokkal — Tisza Antallal — tartotta a kapcsolatot, s az összekötők
is szolnokiak voltaik. 1940-ben azonban a II. világháború szétszórta ezt a kis szervezetet.

Az idősebb kubikosok ma is emlékeznek az elmúlt évtizedek küzdelmeire. A
legidősebb ladányi éiő kubikos, a 91 esztendős Pomázi János 17 éves korától 78 éves
koráig dolgozott e szakmában. Kiváló szakember és bandagazda volt mindig. Méltó
társai Litkei Kálmán, Káldi Márton, Turucz István, Cseh Ferenc, Hom.ov.nai András
és a fiatalabbak százai. Az elhalt régi kubikosok közül, mint kiváló munkásakat
még ma is emlegetik Takács Lászlót, Berényi Mátyást, Vasas Mihályt, Görőcs Jánost,
Kolonics Istvánt, Szűcs Jánost és másokat.

A felszabadulás a jászladányi kubikosok, életében is gyökeres változást hozott.
A toborzás szervezetten, a 'szakszervezet és a tanács segítségével, valamint az illeté-
kes állami vállalat kiküldöttje által, de mindig egy helyi ismerettel rendelkező
kubikos brigádvezető közreműködésével történik.

A munkanélküliség ismeretlenné vált, a nagy építkezéseknél mindenütt meg-
találhatók a ladányi kubikosok. 1945. óta Űjszász és Vámosgyörk felé egyaránt van
munkásvonat. Az előző Budapestre és onnan tovább a Dunántúlra, a másik Gyön-
gyösre, Kazáinc<baix5ilkára, Mfeikolena megy. Ezek inagyoüb muinka-gócpontoik, de mun-
kásjeggyel kisebb munkahelyekre, bárhová elutazhatnak a dolgozók. A munkásjegy
olcsó. Például Budapestre és vissza 7,10 Ft.

Napjainkban nehéz felismerni a kubikosokat, mert csak aktatáskát vagy
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bőröndöt visznek magukkal, 'mivel az állami vállalatok- minden szerszámról és éle-
lemről gondoskodnak. A legnehezebb földmunkát kotrógépeik, sáricolók, földmarko-
lók, földgyaluk, dömperek és tehergépkocsik végzik. Ezek mellett csak az egyenge-
tés, lapátolás a földmunkások dolga; taligán csak kevés földet kell elhordani ok.

1945. óta heti 48 óirát dolgoanalk, mégpedig több helyen öt nap alatt, s így a
szombatot és vasárnapot odahaza tölthetik. Jelenleg 1200—2000 forintot keresnek
havonta. Ahol van üzemi konyha, ott napi 6, ahol tfiincs, ott íiapi 10 Ft különélési
pótlékot 'kapnak. Ez kevés pótlással elegendő a kosztra. Ugyanis a legtöbb kubikos-
munkahelyen :is működik üzemi konyha, ahol napi 7 Ft-ért reggelit, ebédet és vacso-
rát kapnak.

A szocialista munkaversények során mutatták meg igazán a ladányí kubiko-
sok, hogy országos hírük komoly eredményekJbőtl fakad; körülbelül 50%-uk éflmun-
kás vagy sztahanovista.

A kubikos munka már nem időszakos jellegű. Télen is rendszeresen dolgoz-
nak, s füzeitett szabadságuk alatt littlhanii imuinlkájukat végezhetik, illetve egész évi
fáradságukat a családi körben vagy a szakszervezeti üdülőkben pihenhetik ki.

1945. előtt csak kevés kubikos részesült néhány pengőnyi öregségi járulékban
(a 30^as évek végétől). Ma már sok idősebb földmunkás kap havi 400—500 Ft nyug-
díjat az 1929. óta teljesített megfelelő számú munkahét alapján.

A nagyobb munkahelyeken az egészségügyi követelményeknek megfelelő
munkásszállások állnak a földmunkások rendelkezésére. (Sodronyos vaságyak mat-
raccal, 2—2 takaróval, lepedővel, vánkossaü. Kéthetenként váltják az ágyneműt.)
Rendszeresen lehet zuhanyozni és mosakodni. Rádió, sakk, társasjáték, folyóiratok
és újságok elégítik ki a kulturális szükségleteket. Naponta délután 4—5 órától már
szabadok, ezután pihenhetnek, szórakozhatnak, művelődhetnek.

Az 1945-ös földreform során csaknsm 200 liadányi mezőgazdasági cseléd, törpe-
birtokos és főleg kubikos 2300 hold földet kapott helyben, Tiszasülyön, Csobánkán
és Ürömön. A termelőszövetkezeti mozgalom megindulásaikor a kubikosokból és
mezőgazdasági cselédekből lett újgazdák alakították meg az első jászladányi csopor-
pcrtokat (Úttörő, Táncsics). E kiválasztódással azonban nem fogyatkozott meg a
földmunkások tömege, mert mások Viszont a mezőgazdasági munkát cserélték fel a
kubikos élettel. A jelenleg más vidékre járó munkásck száma közel kétezer, s ezek
többsége rnég mindig kubikos, "bár állandóan növekszik az iparban elhelyezkedők
száma is.

1955-iben Petőfi Olvasókör néven kelt életre a kubikosok kulturális szervezete.
Az új élet során igen megerősödött a földmunkások politikai tekintélye. Egy-

aránt vezető szerepet töltöttek be az MKP, a Nemzeti Bizottság, a Földigénylő
Bizottság, a Népkörben működő DÉFOSZ, majd később a tanács irányításában, s e
szerepüket jelenleg is tartják. Elmondhatjuk, hogy a jászladányi kubikosok föld-
munkával és politikai téren egyaránt építik az országot.

Bartos Nándor

- 226 —


