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Közlésre elfogadva: 1986. nov. 26. 
„Mikor Kolombusz kikötött Amerikába, hát látott égy nagy csomó 

embert, hogy ásnak. 
- Kik maguk? - aszongya. 
- H á t kik vónánk? - aszongya - Láthassa maga, hogy mink a te-

merínyi kubikusok vagyunk. 
- Hű, hát akkó . . . Hát akkor maguk éngém mégelőztek!" 

(Pásztor Pál, egykori kubikos) 

Ha nem is Kolumbus kora, de a 19. század második felének út-, vasút-
és folyamszabályozási vállalkozásai Temerinben is kitermelték a dél, és 
kelet-közép-európai munkás sajátos - félig paraszti, félig már városi pro-
letár - típusát, a kubikost. 

Kubikmunkára a legszegényebbek szegődtek el, s közülük is főleg 
azok, akik a szabad életet többre becsülték, mintsem hogy szívesen 
mentek volna a környék valamelyik nagybirtokára felügyelet melletti 
napszámosmunkát végezni. Ezenkívül a kubikosmunkát mindig is jobban 
megfizették, mint a részesaratást, a cséplést vagy a kendervágást, hi-
szen nehezebb volt. 

Temerin kubikosainak létszáma különösen a múlt század hatvanas 
éveiben kezdett emelkedni, részben a nagy építkezések elszívó hatására, 
részben az 1864-es nagy szárazság taszítóerejének következtében. Mező-
gazdasági bérmunka híján az egy-két holdas szegények és a föld, sőt 
sokszor ház nélküli nincstelenek százai özönlötték el a környék és a 
távolabbi vidékek földkitermelő építőhelyeit. Mivel bérüket a kitermelt 
föld köbmétere után kapták, kubikosoknak nevezték magukat. 

Mivel korábban többnyire mezőgazdasági bérmunkából éltek, átörökí-
tettek bizonyos munkaszervezési és csoportosulási formákat. Az együtt 
dolgozó, bizonyos belső munkamegosztás szerint szervezett csoportot épp-
úgy bandának hívták, mint a részesarató, cséplő, kendervágó vagy nád-
arató bérmunkás-alakulatokat. 

A banda 10-40 emberből állt, többnyire rokonokból, utcabeliekből 
toborzódott. A csoport élére tapasztalt, higgadt, tekintélyesebb férfit 
választottak bandagazdának. Az ilyen vezető - akárcsak munkásai - telje-
sítménye után kapta bérét, tehát maga is együtt dolgozott a többiekkel. 
Fokozatosan azonban kialakult a bandagazda másik típusa is, a vállal-
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kozó, aki az építkezést vezető fő- vagy alvállalkozótól kapta a munkát, s 
egyösszegben az érte járó pénzt, amiből ő fizette ki a bandát, aszerint, 
ahogyan meg tudott egyezni tagjaival. A vállalkozó típusú bandagazdát 
sohasem a banda jelölte ki, ellenkezőleg, ő toborozta az embereket, s 
helyzetéből következően a munkából sem vette ki a részét. Közülük ke-
rült ki a legtöbb, túlzottan autoritatív, önkényeskedő, lényegében ki-
zsákmányoló bandagazda, aki munkásai zsírján élve nagy pénzeket zsebelt 
be, irigylésre méltó vagyonokat harácsolt össze - nemegyszer még a 
közelmúltban is. Minderre az is lehetőséget nyújtott, hogy még a szocialista 
nagyvállalatok sem voltak érdekeltek a kubikosok állandó foglalkoztatásá-
ban, ezér t -noha 1945 után több csoport is állandó munkaviszonyba került -
a többség továbbra is ki volt téve a vállalkozók valamint a munkát adó 
nagyvállalatok kényének-kedvének. Lényegesebb változások ezen a téren 
csupán az elmúlt tizenöt évben történtek. A bandák többsége beintegrá-
lódott valamelyik (zömmel újvidéki) nagyvállalatba, maradt azonban vál-
lalkozó típusú bandagazda is, helyzete és szerepe nem különbözik lé-
nyegesen az előbb ismertetettnél. 

A század elején a kubikosok gyalog jártak még a 2 0 ^ 0 kilométerre 
levő munkahelyükre is. Rendszerint vasárnap este vagy hétfőn, napfel-
kelte előtt vágtak neki az útnak, maguk előtt tolva talicskájukat, benne 
a legszükségesebb, általában egész hétre való elemózsiával, a szerszá-
mokkal, takaróval, subával. A távolabbi munkahelyekre vonattal jártak, a 
negyvenes-ötvenes évek híres munkásvonata, a lokál szállította őket Újvi-
dékig és vissza. Ezekben az évtizedekben már a kerékpár sem számított 
elérhetetlen vágyálomnak, egy ideig csakúgy hozzátartozott a kubikos-
élethez, mint a munkahelyen az ásó, lapát, talicska. Az ötvenes évek végén 
az egyik népszerű bandagazda temetésén több száz, ásóval, lapáttal felsze-
relt biciklis kubikost számláltak meg. 

A kubikolás mindig kemény férfimunkának számított, noha egykor 
gyerekek, asszonyok is jártak kubikra, különösen gátak, töltések építésé-
hez, ahol az emelkedőn szükség volt talicskát húzó személyre, ún. csikóra. 
Ha asszony is volt a bandában, akkor rendszerint ő főzött. Egyébként 
csak akkor főztek, ha hosszabb időre kerültek távol az otthontól. Ilyenkor 
közösen főztek és étkeztek. Gyakran került a bográcsba kubikosszárma 
(hajába krumpli) s csak ritkán hús. A folyamszabályozásokon dolgozók 
azonban feltalálták magukat, míg a banda többi tagja dolgozott, egy-két 
ügyesebb társuk gyakran fogott orvul a közös konyhára halat. Egyébként 
ki-ki a maga kenyerén élt, ahogy mondták, bicskakoszton, leginkább hagy-
mán, kenyéren, szalonnán. 

A kubikos nélkülözhetetlen szállítóeszköze volt a fából készült talicska. 
A talicskát bognárokkal készíttették. Két formáját ismerték: a kubikos-
és a paraszttalicskát. A kubikostalicskáról idősebbek még tudni vélik, 
hogy régen azt mondták rá: szentesi talicska, noha tkp. nem azonos azzal, 
a paraszttalicskát kisasszony derekú talicskának csúfolták. A kubikostalics-
ka úgy volt megépítve, hogy kb. tíz forduló föld tett ki egy köbmé-
tert. A súly a talicska elejére nehezedett, így könnyebben tudták tolni. 
Hátránya az volt, hogy amikor kifordították a földet, a fáradt, gyenge vagy 
figyelmetlen munkást könnyen magával rántotta. Dereglyék ki- és be-
rakodásánál, partszakaszok feltöltésénél, védőgátak, sodráselhárító sar-
kantyúk kialakításánál nemegyszer csak társai lélekjelenlétének és bátor-
ságának köszönhetően sikerült a vízből kimenteni a talicskával együtt 
vízbe zuhant kubikost. 
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A temerini kubikostalicskának hat küllője volt. Voltak négyküllősek 
is, azokat azonban gyengébbeknek tartották. A kerékre vasráfot verettek, 
a talicska oldalát és szélét vaspántokkal vasaltatták meg a kováccsal. 
(A múltban főleg Naszvagyi kovácsnál dolgoztattak.) A talicska szárnyát 
vagy szarvát (nyelét) nem hagyták túl hosszúra, hogy a teher ne az ember-
re, hanem a kerékre nehezedjen. A hosszú munka során a kerék küllői 
gyakran kikoptak. Ilyenkor mondták, hogy „szopik a küllő". Rend-
szerint a kubikos javította meg, ékelte be őket. A talicska elején karika 
volt, amelybe kukával (kampóval) akasztották a csikónak befogott gyerek 
vagy asszony hámját. A nehezebb terhet toló kubikos is használt há-
mot, szíjból vagy gurtniból (kenderszövés) készült. Vállon átvetve hordták, 
két végét a talicska szarvára vagy a talicska hátulján található hátsó 
karikákra erősítették. A legtöbb hámon szügyellő is volt, így mellkassal is 
segíteni lehetett az erőkifejtést. 

Kubikosaink szinte önpusztító munkatempójára jellemző, hogy napi 
munkateljesítményük elérte, sőt néha túlhaladta a nap 7-9 köbméter föld 
kitermelését is. Természetesen ez az eredmény nemcsak a felfokozott 
munkatempónak volt köszönhető, hanem annak is, hogy hagyományos 
paraszti szerszámokat, mint amilyen az ásó és a lapát (de lényegében a 
talicska is) a földkitermelés céljának megfelelően átalakították. Katona 
Imre kutatásaiból tudjuk, hogy pl. az ásórugó is a kubikosok újító 
gyakorlatának köszönhető. 

A kubikosok legkedvesebb szerszáma napjainkig az ásó. Ásni, nyesni, 
fúrni, sőt mérni lehet vele. Mérésre szolgálhat az egész ásó, nyelestül, ezen-
kívül általánosan használt mértékegység az ásónyom, amellyel a mélységet 
szokás mérni és az ásószéléssíg, amelyen az ásólap szélességének meg-
felelő távolságot értik. Az elmúlt évtizedekben különösen az úgynevezett 
Hérkulés-ásót kedvelték, „mert annak erősítése is vót hátúrú." A kubikos-
ásó következő részeit különböztetik meg: ásó (jelentheti az ásó acéllapját, 
de a teljes szerszámot is, nyelestül), nyél, rugó, rugókarika, köpü, 
(ebbe kerül a nyél), köpü nyaka, orom vagy erősítés, széle, hegye, táb-
lája (az ásó vasának szíve, elülső lapja) és hátujja. 

A rugónak köszönhető, hogy a kubikosásót 10-15 cm-rel mélyebbre 
lehet a talajba lökni, mint a kerti ásót. Ezáltal a munkateljesítmény is 
nagyobb. Kordés rakodásnál kétrugós ásót is alkalmaztak, „mert úgy 
többet markolt az ásó" (50). 

Az ásó nyelét mindig „embérhö mérték", az alacsonyabbaknak rövi-
debb, a magasabbaknak hosszabb ásónyelet vertek a köpübe. A kelleté-
nél rövidebb nyelet nem szerették. A hosszabbat még valahogy eltűrték, 
mivel mélyebb gödrökből könnyebb volt vele a földet kihányni. A nyelet 
gyomorszáj-magasságúra, mellkasmagasságúra méretezték. Leginkább 
kőrisfából, cseresznye-, meggy-, akác- és eperfából készítették. Kedvelték 
a kemény nyeleket (nehezebben törtek), habár az akácról az volt a kialakult 
vélemény, hogy gyorsan hasad. 

A kubikoslapát is megújult a hagyományos lapáthoz képest az idők 
során. Idős kubikosok még emlékeznek rá, hogy régebben szögletes for-
májú lapátot is használtak, s azokra gyakran rugót szereltek. Az ilyen 
lapátoknak oromjuk is volt, nem úgy, mint a maiaknak, tehát bizonyos 
mértékig átvették az ásó szerepét is. Különösen kevésbé kötött, homokos 
talajon lehetett jól hasznosítani. 
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A lapát nyele többféle lehetett. Ha sáros gödörből kellett a földet 
kidobálni, akkor a vékonyabb, hosszú nyelű lapátokat használták. Az 
egyenes lapátnyél nem volt jó, mert „nem feküdt a lapát". Többnyire az 
alsó végükkel enyhén hajlott nyeleket kedvelték. Ha talicskáztak, nagyobb 
hajlású nyeleket használtak, hogy a lapát jobban ráhajoljon a talicskára. 

Az ásót, lapátot fű- vagy szalmacsomóval, fadarabbal, rossz kanálból, 
bádogból vagy fából készített ásópucolóval tisztították. Az ásó hegyét 
és a lapát élét kikalapálták vagy reszelővel élesítették. 

Gyeptéglázásnál speciális hasítóekével szántották fel a füves talajt. 
„Egy-két ember húzta, égy tartotta. Istránggal húzták. Ezzel az ekével ha-
sították a gyépet. A dunai tőtésen oda is szögezték a gyéptéglákat." 
(T. i. faszegecsekkel). 

Ezenkívül gyakran használták a krampácsot (egyhegyű csákányt), a 
budákot (egyhegyű, de kapaszerű csákányt), és a „klasszikus" csákányt, 
töltéseknél a bunkót, kövesutak építésénél a 6-8 ágú villát. 

A kordés szállítás az 1879-es nagy tiszai árvíz után honosodott meg 
tájunkon. A kordé lóhúzta, két keréken járó ládaalakú egyszerű szerkezetű 
szállítóalkalmatosság. Saroglyadeszkáját ún. prigli tartotta, s amikor azt 
kihúzták, a saroglyadeszkákat és az oldaldeszkákat nehézség nélkül lesze-
relhették, és a földet pillanatok alatt leönthették. Szabály volt maguk 
előtt tölteni, ezért a lovat kifogták, s csak azután billentették meg a kordét. 

Kordéra, lóra közönséges napszámosembernek csak nehezen tellett. 
A kordésgazda a kubikosoknál már egy fokkal magasabban állt a tár-
sadalmi-gazdasági ranglétrán. Általában több kordét is tarott, s rend-
szerint alkalmazott földhányó munkásokat is, annak ellenére, hogy leg-
többször maga és munkaképes családtagjai is részt vettek a földkiter-
melésben. Lóhajtónak leginkább gyermekmunkaerőt alkalmaztak. Ha 
több kordéval folyt a szállítás, akkor is elégnek bizonyult egy lóhajtó, 
mivel az igáslovak az előttük haladó szállítmányt különösebb ösztökélés 
nélkül is követték. Gyakran felfogadtak planírozó munkást is, a leöntött 
földet kellett elegyengetnie és megbunkóznia. A kordét a villások rakták 
meg. A kubikosásónál nagyobb kétrúgós ásóikkal szaggatták a földet a 
magas partoldalból a kocsira. 

Amennyiben a kordésgazda is részt vett a munkában, a keresetből 
három rész illette. Egyet kapott a kordé, egyet az igásállat és egyet önmaga 
munkája után. Több kordé esetén részesedése is annak megfelelően nö-
vekedett. 

A kordésok, habár a kubikosokkal együtt, egy munkán dolgoztak, 
nem tartoztak a bandához. A vállalkozó, vagyis a kordésgazda irányí-
totta őket. 

Ahogyan a szabó a sokféle szövetet vagy az asztalos a különböző 
természetű fafajták sokaságát ismeri, úgy tesz különbséget a kubikos a 
talajok között a föld színe, anyaga, természete alapján. Árterületeken a 
felső réteg, a kutú eltávolítása után jön a fekete majd az agyagos főd, 
egyébként első réteg a humuszos, azt követi a fekete majd a szürke és a 
sárga főd, ez alatt van a homok, amelynek felső rétege sárga földdel ke-
vert piszkoshomok s csak egy-két ásónyommal mélyebben van az élesho-
mok. Ha tovább haladunk, elérjük a vizes, szürkés fosóhomokot, amely-
ben ásni már nagyon nehéz, gyakran az ember is elül benne. 

Ezenkívül még megkülönböztetik a fatöves fődet, amely megköveteli 
a budák használatát, a szappanyosat, amelyet könnyen vág az ásó, a 
szurkosat, ami ráragad a szerszámra, a csipákásat, amely csomós és ragadós 
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egyszerre. A „krétadarabokkal" teli löszt macskaszarosnak, a könnyen 
szétomló fekete földet parázsnak hívják. A gödörásás során gyakran 
feltörő talajvizet régen ződviznek nevezték. Természetesen az árok vagy 
a kubikgödör alján maradó illetve az ásóról visszahulló földnek is sajátos 
neve van: csörmőnek hívják, s ennek megfelelően a lapáttal dolgozó 
kubikost csörmősnek. A csörmős és az ásós mindig váltakozott, ezért leg-
inkább párokban dolgoztak. Ugyanígy jártak el akkor, ha talicskáztak, a 
karosmunka ugyanis könnyebb volt, mint a talicskás. 

A jó kubikos szemmérték alapján meg tudta állapítani a kiásandó 
kubikgödör vagy árok térfogatát, még olyankor is, amikor a felszín 
egyenetlen volt. Egyenetlen felszínű területeken folyó kitermelésnél a 
gödör közepén egy vagy több 20-30 cm átmérőjű földoszlopot, babát 
kellett kihagyniuk, mert később ennek alapján számították ki a kibányá-
szott föld mennyiségét. Nagyobb területeken ún. lovasbabát, 20-30 cm 
széles sávot hagytak minden szelvényben, vagyis a felszín minden jelen-
tős változásánál. 

A járandóság fokozása céljából a babákat nevelni is lehetett. A kubiko-
sok csalafintaságának ezt a megnyilvánulási formáját azonban a munkát 
irányító mérnökök is ismerték, ezért úgy kellett a babákat aláfalazni, 
megemelni, hogy az semmiképp sem legyen észrevehető idegen szemek 
számára. Ennek érdekében locsolták, lapáttal egyengették, vagy ha túl 
nyilvánvaló volt a csalás, „véletlenüF'ledöntötték a földoszlopot. Mindez 
sok vitára adott okot, amely egyszer-kétszer tettlegességgé is fajult. 

A kubikosokkal ujjat húzni azonban nem volt ajánlatos, már csak 
azért sem, mert mindig kezük ügyében volt az ásó meg a lapát. A kímé-
letlen munka megedzette, testben-lélekben Ritartóakká nevelte, de igen 
gyakran el is vadította a kubikon dolgozó embereket. A heti járandó-
ságukat, melyet egyenlően osztottak szét, aszerint ki hány napot dolgo-
zott, gyakran a kantinban, a barákában vagy valamelyik útszéli csár-
dában itták vagy kártyázták el a szilajabbjai. Nem véletlenül eleve-
nednek fel ilyen élmények a Temerinben gyűjtött legtöbb kubikos-
dalban: 

„Sétál a kubikos a Balaton partján, 
Tarisznya (j)a hátán, rossz bocskor a lábán, 
Cifra kocsmárosné kiáll az ajtóba: 
- Ó, te szegény ember, mé vagy ojan búba? 

- Cifra kocsmárosné, aztat ne csudájja, 
Egíszheti keresetem csak maga hasznájja, 
Cifra kocsmárosné, aztat ne csudájja, 
Egíszheti keresetem csak maga hasznájja." 

„Hej, kubikra kőne ménni, 
Ásót, lapátot kőne venni, 
Ásó, lapát vasárosná, 
Az ára a kocsmárosná!" 

Nemcsak a kubikosság önszemléletét, de a falusi társadalom nem-
kubikos rétegeinek értékeszményét is tetten érhetjük egy-egy kubikosnó-
tában: 
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„Ki látott má kubikosbul faszajó gazdát? 
Az mégissza az utolsó garassát, 
Ha nincs pénze, ád a zsidó hitelbe, 
Mégisszuk mi minden borát hitelbe." 

„Sosem láttam, sosem láttam kubikosbul jó gazdát, 
Mert mégissza, mert mégissza az utolsó garassát, 
Ha nincs pénze, elfogyott a pénze, ballag a barákába, 
Jó (j)a zsidó, ád a zsidó a gödörcédulára." 

Valamikor minden nagyobb földmunka közelében kantint vagy ba-
rákát, deszkából épített fabódét lehetett találni, ahol élelmes kereskedők 
dohányt, italt, apróbb közszükségleti cikkeket árultak. A kubikosok heti 
keresete gyakran ide vándorolt, s ha már elfogyott a pénzük, gyakran 
fizettek elismervénnyel, gödörcédulával, amit a mérnöktől vagy a munkát 
vezető és ellenőrző „hajcsártól" kaptak egy-egy munkafeladat elvégzé-
séért, s amit azután pénzre válthattak át. 

A falusi nagygazdák sőt a középparasztok is tartózkodással, mitöbb 
ellenszenvvel szemlélték a kubikosok nehéz, sokszor zilált s nemegyszer 
botrányos életét. Körükben alakult ki az a nézet, hogy kubikosnak csupa 
züllött, „barábér", italkedvelő ember áll. 

Ez természetesen már a múltban sem volt igaz. Kubikos elsősorban 
és törvényszerűen a szegény ember fiából vált. Nem a szegénység volt 
az ital következménye, de sokkal inkább fordítva: a hajszolt, rende-
zetlen élet, a rossz élelmezés, a nehéz munka és az állandó lét-
bizonytalanság sokukat valóban az ital rabjává tette. 

Napjainkra a kubikosmunka nagymértékben átalakult, korszerűsö-
dött. A gyepfelszedő gép, a légkalapács, az árokásás gépesítése és a többi 
újítás nagymértékben háttérbe szorította, de még ' m a sem szüntette 
meg a hagyományos kubikosmunkát. Nagy építkezéseknél, utak építésé-
nél, városok közművesítésénél ma is ott találjuk őket - beszélgetve, 
káromkodva vagy fütyörészve - a gödör fenekén. 
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