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Dr. Kiss László: Adalékok a tiszántúli kubikosok gazdasági helyzetéhez
az ellenforradalmi Magyarországon (1920 — 1944).
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A tanulmány a tiszántúli kubikosok
létszámának, névleges és reálbérének
alakulásával foglalkozik az 1920—1944-ig
terjedő időszakban. A földmunkásságra,
a magyar agrárproletáriátus legforradal-
mibb rétegére vonatkozó gazdaságtörté-
neti kutatásokkal még adós a történet-
tudomány. E kutatások feltétlenül szüksé-
gesek a korszak fcldmunkás- és paraszt-
mozgalmainak történeti elemzéséhez.
Kiss Lászlónak Szolnok megye helytörté-
netére vonatkozóan forrásigényű tanul-
mánya igen jó kezdeti eligazítást ad a
kérdésben. Az összes kubikosoknak több
mint 80" ü-a a Tiszántúlon vagy a Duna—
Tisza közén a Tisza mellett lakott.
Az 1930-as népszámlálás adatai szerint
a magyarországi kubikosok összlétszáma
9176. Ebből Jász—Nagykun—Szolnok vár-
megye területére 2215 személy jut. A me-
gye kubikosok által legsűrűbben lakott
helysége — 525 keresővei. — Mezőtúr.

A szerző igen részletesen foglalkozik a
névleges és reálbérek alakulásával. 1920-
tól 1944-ig — minden esztendőt külön
tárgyalva — felméri a munkalehetősége-
ket, részletes statisztikát közöl a bérek
alakulásáról, a közszükségleti cikkek árá-
ról. Vizsgálódásaiból megtudjuk, hogyan
alakult az ellenforradalmi Magyarorszá-
gon a kubikosok napi keresete, és hogyan
éltek abból a többnyire sokgyermekes
családok.

A 20-as évek elején alig akadt munka-
lehetőség. A kubikosok nagyobb része
legfeljebb néhány hétre jutott munkához.
A napi munkabér 40—50 korona volt,
ugyanakkor 1 kg hús 150 koronába ke-
rült. Csaknem 3 havi munkabér volt egy
csizma ára. A pénz értéke egyre romlott
1924-ben Szolnokon „ ... a kubikosok heti
keresete 360—400 000 korona, Kunszent-
mártonban napi 70—100 000 korona, Me-

zőtúron 30—45 000 korona..." A pénz-
romlás az árak rohamos emelkedésével
járt. Hihetetlen nyomor köszöntött a föld-
munkásságra. A tél kezdetén már nincs
lehetőségük a rendszeres élelmezésre sem.

A viszonylagos stabilizáció idején, az
1925—27-es években sem változott a hely-
zet. 1928-ban ellenben jelentősebb beru-
házási munkák következtében valamit
emelkedtek a nominálbérek, s ez a meg-
élhetési viszonyok valamelyes javulását
eredményezte. Naponta 3—8 pengőt is
kerestek a kubikon. A gazdasági válság
elmélyülésével azonban a 30-as évek ele-
jére csökkentek a munkalehetőségek.
A beruházások megszűntek. A kormány
ínségmunkával próbálta felszínen tartani
a kubikosréteget. A napi kereset 0.80—1,50
pengőre csökkent, ami — az inségmunka
alkalmi jellegét tekintve — évente leg-
feljebb 200 pengőt hozott. Egy család
létminimuma a legszűkösebben össze-
állított költségveté3 szerint 800 pengőt
igényelt volna. Napi kereset a gazdasági
válság idején, az ir.ségmunkát leszámítva,
1,50—3 pengőnél nagyobb nem volt, az
árak ellenben 5C°V-kal emelkedtek. Vala-
mi keveset segített ugyan, hogy a járan-
dóság nagyobb részét terményben kap-
ták, de a létfenntartáshoz szükséges egyéb
cikkek árának emalkedése továbbra is
súlyosan nehezedett a földmunkás ház-
tartásokra.

A magas bérezér kiharcolására egyre
több sztrájkot szerveznek. Követelik,
hogy a kormány állapítsa meg a kubi-
kosok legkisebb munkabérét. 1937-ben az
iparügyi miniszter végre rendeletet hoz.
A rendelet figyelembe vételével a napi
kereset a 30-as évek végén 3—6 pengőre
emelkedett, viszont a pengő erre az időre
már veszített értékéből, és az 1939-es 3—6
pengős kereset nem felelt meg a válság
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előtti azonos összeg vásárló értékének.
Egy férfiruha 75 pengő, 15—20 napi mun-
kabér.

A háború okozta infláció tovább csök-
kenti a reálbéreket. A földmunkások
nagy része inségmunkán tengődik. ..Ezer-
nyi fajta népbetegség" lett állandó lá-
togatója a nyomorúságban élő családok-
nak. „Csongrádon 123 gyermek közül
normális fejlettségű, egészséges 39...
Gyulán a megvizsgált gyermekek 80%-a
tuberkulotikus ..."

A szerző végezetül ismerteti a tőkés
vállalkozói rendszer felépítését. A na-
gyobb földmunkálatokat az állami intéz-
mények, hivatalok fővállalkozónak adták
ki, aki a munkát e^y vagy több alvállal-
kozónak továbbította. Az alvállalkozók
szerződtették a munkásokat. A kubikosok

bandába tömörültek, a bandagazda kö-
tötte az egyezségeket, ő szervezte meg
a munkát. Az alvállalkozó vagy meg-
bízottja a hajcsár szerepét töltötte be,
amellett igyekezett hrsznot húzni munka-
köréből. Megtagadhatta a teljes bér ki-
fizetését, a tiltakozó munkásnak felmon-
dott. A vállalkozók visszaélései következ-
tében a nélkülözések csak súlyosbodtak.
Ez a. munkaszervezési rendszer igen al-
kalmas az agrárproletáriátus legforradal-
mibb rétegének kizsákmányolására.

Az ismertetett tanulrnány igen jól al-
kalmazható a megyei viszonyokra. Nél-
külözhetetlen ssgédeszköz a témával tör-
ténelmi vagy néprajzi vonatkozásban fog-
lalkozóknak. Bőséges irodalomjegyzéke
megkönnyíti a későbbi kutatásokat.

Dr. Kardos Józsefné Benke Irén

Szolnok megyei vonatkozású cikkek a Megyei és Városi Statisztikai Értesítő
1960-as évfolyamában

A Megyei és Városi Statisztikai Értesítő,
mely több ezres példányszámban jelenik
meg, elsősorban — mint nevéből is kitű-
nik — megyei, illetve városi vonatkozású
ismertetéseket közöl. A lap különböző
szánjaiban 1960-ban számos Szolnok me-
gyei vonatkozású cikk látott napvilágot,
amelyekre, úgy hiszem, nem érdektelen
felhívni a figyelmet.

A folyóirat 1960. februári számában
Boros Tibor „Szolnok megye fontosabb
népmozgalmi eredményei az 1950—3958.
közötti években" címmel írt ismertetőt.
A cikkben a szerző beszámol a házasság-
kötések, születések, halálozások számának
alakulásáról, és kitér azokra az okokra is,
amelyek az egyes események alakulására
befolyást gyakoroltak.

Az adatok szerint az 1938—1958. évek
között a természetes szaporodást illetően
alig történt változás, mert a halálozások
számával csaknem párhuzamosan csök-
kent az élveszületések száma is. A házas-
ságkötések száma részben a fiatalabb kor-
ban kötött házasságok számának emelke-
dése, részben a nagyobb arányú válás,
majd úiraházasodás miatt nőtt. A szüle-
tések száma mind szám szerint, mind ezer
lakosra számítva jelentősen csökkent az
elmúlt 20 év alatt,

Kedvezőbb életkörülményekre utal a
cikknek az a megállapítása, mely szerint
a 60 éves és idősebb korban elhaltak 1950.
évi 54,3" „-os aránya 1957-ben már 67,8%-
ra emelkedett, az 1000 élve szülöttre jutó
csecsemőhalotUik száma pedig 87,9-ről
50,9-re csökkent.

A cikk ezen kívül foglalkozik még a
vándormozgalommal is, és megállapítja,
hogy az a megyében igen nagy arányú.

Az 1960 márciusi számban dr. Lukács
Pál „A községjejlesztési jeladatok meg-
oldása Szolnok megyében" c. cikkét ol-
vashatjuk. A cikk bevezető részében a
szerző a községfejlesztési munka tervezé-
sének és végrehajtásának fontosságát is-
merteti, később pedig kitér a fejlesztés
megalapozottságára és a pénzügyi forrá-
sok felhasználására.

A cikk szerint a községfejlesztési alap
az 1955. évi 15 millióról 1958-ban közel
42 millióra emelkedett, melynek 65n',rát
kommunális, 16,6° „-át szociális, kulturális
és egészségügyi célokra használták fel.

Az Értesítő 1960 áprilisi száma Tolrrács
Anna „A BCG-védőoltás történetéről, ha-
zai és Szolnok megyei alkalmazásiról"
írott cikkét közli. Ebben a cikkben a
szerző rövid történeti áttekintést ad a
BCG-oltás bevezetéséről és elterjedéséről,
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Leírja, hogy a BCG felfedezése két fran-
cia kutató, Calmette é; Guerin (a BCG
elnevezése is innen ered: Bacilus—Cal-
mette—Guerin) 1906-ban elkezdett és 13
éven át folytatott munkájának eredmé-
nye.

A cikk a továbbiakban a BCG-oltás
bevezetése terén Voith, Szungyi, Lábady
és Ferenczi orvos-kutatók által hazánk-
ban végzett munkát ismerteti. Leírja,
hegy a BCG-oltást megelőzően tuberkulin
próbát (Mantoux-oltás) végeznek annak
eldöntésére, hogy a beoltandó személy
átesett-e a gümőkóros fertőzésen, vagy
sem. Akik a próbán negatívnak bizonyul-
nak, azok BCG-oltást kapnak.

Hazánkban a csecsemők kötelező BCG-
oltását 1953 óta rendelet szabályozza; az
oltási kötelezettséget 1953-ban kiterjesz-
tették a 3—20 éves korosztályokra is.

A következőkben a cikk ismerteti Szol-
nok megyében az 1959. évben lefolytatott
tuberkulin szűrések eredményét, és ki-
mutatja, hogy a megvizsgáltak közel 60
százaléka Mantoux-pozitív volt, azaz
olyan, aki a fertőzésen átesett, vagy olyan,
akinél a BCG-oltás hatása — ez elméleti-
leg néhány év — még fennállott.

Az 1960 júniusi számban Szarvas And-
rás „Néhány adat a Szolnok megyei üze-
mi étkezésről" című cikkét olvashatjuk.
A cikkben a szerző az üzemi étkezés fej-
lődésének rövid ismertetésénél elmondja,
hogy az üzemi étkezést különösen az első
időkben igen sok támadás érte. Ezek a
támadások — bár az üzemi étkezés szín-
vonala sem volt kifogástalan — főleg
politikai jellegűek voltak.

A cikk ezután Szolnok megye 6 nagy
üzemében gyűjtött és feldolgozott adato-
kat ismerteti. A vizsgálat véletlen kivá-
lasztási módszerrel az 1959. XI. 9-től
14-ig tartó időszak étlapja alapján tör-
tént. A cikk ismerteti, hogy a tudomá-
nyos kutatások szerint táplálkozásunk
akkor volna helyes, ha a napi kalória-
szükségletünk 25" ,,-át reggel. 25%-át az
ebédkor, 40%-át a munka befejezése után,
10° ,,-át pedig este vennénk magunkhoz.
Rámutat a cikk, hogy étkezési módunk
helytelen, mert reggel — a tízóraival
együtt — mindössze a kalóriaszükséglet
10%-át, az ebéddel mintegy 50n',,-át vesz-
szük magunkhoz. Az üzemi konyhán szer-
zett tapasztalatok is ezt igazolják: ugyan-
is az ebédek kalóriaértéke egy közepesen

nehéz munkát végző ember napi kalória-
szükségletének 5O'l.„-át fedezik.

Az Értesítő 1980 júliusi számában
„A Szolnok megyei állami ipar fejlődése
és eredményei" címen Bertalan János írt
cikket. A szerző a számok tükrében az
állami helyi ipar 10 éves munkáját ismer-
teti. A cikkben közölt számok hatalmas
fejlődést mutatnak. Az állami helyi ipar
termelése 10 év alatt 15-szörösére emel-
kedett. Az 1950. évi 18 millió Ft értékű
termékkel szemben 1959-ben már több
mint 267 millió Ft értékű terméket, szol-
gáltatást adott a népgazdaságnak. A dol-
gozók száma 10 év alatt 343-ról közel két
ezerre emelkedett, ebből mintegy 1400
ipari munkás.

Az 1960 novemberi számban dr. Lukács
Pál „A felvásárlás eredményei Szolnok
megyében" c. írását olvashatjuk. A cikk
bevezetőben a felszabadulás utáni felvá-
sárlási rendszereket ismerteti, ebben ki-
tér a kötelező beadási rendszer hibáira,
és megemlíti, hogy annak megszüntetése
nem jelentett zavart a felvásárlásban.

A cikk ezután több táblázatban az 1953
—1959. évek felvásárlási eredményeit is-
merteti. Megállapítja, hogy a főbb ter-
mények felvásárlása terén számottevő az
ingadozás, ezzel szemben az állat és állati
termék felvásárlás szinte töretlenül emel-
kedett.

A cikkben kitér az árpolitika felvásár-
lásra gyakorolt hatására, ismerteti a fon-
tosabb felvásárlási átlagárakat, és össze-
hasonlítást ad az 1938. és 1958. évi felvá-
sárlási árakról.

A cikk ezen kívül a zöldség- és gyü-
mölcsfelvásárlás 1955—1959. évi eredmé-
nyeit is ismerteti.

Végül az 1960 decemberi számban
Farkas Lajos „A Szolnok megyei kisipari
termelőszövetkezetek működése 1954—
1959-ben" c. írását közli.

A cikk részletesen beszámol a megyei
kisipari szövetkezetek fejlődéséről. A kö-
zölt táblázatokból láthatjuk, hogy a szö-
vetkezeti ipar termelési értéke az 1954.
évi 150 millió Ft-ról 1959-ben 215 millió
Ft-ra nőtt. Figyelemre méltó a cikknek
az a megállapítása, hogy a szövetkezeti
ipar fő munkaerőutánpótlása az állami
ipar. főleg azért, mert a kisipari szövet-
kezetekben magasabbak az átlagbérek.

Gácsi Ferenc


