
HAGYOMÁNY 

A csongrádi 
kubikosság 

Ha a Kárpát-medence egész Euró-
pa, sőt bizonyos mértékig Eurázsia is 
kicsinyben, úgy Csongrád városa 
szinte az Alföld „sűrítménye". E nagy 
tájon belül városunknak természete-
sen egyedi vonásai is vannak, többek 
között az etnikai-vallási egyöntetűség 
ellenére feltűnően éles a társadalmi 
tagoltság; vízrajzi helyzete is rendkí-
vül exponált. így amikor a múlt szá-
zad közepe táján fellendült a folyó-
szabályozás, út- és vasútépítés, ott 
alakult ki legkorábban és maradt fenn 
legtovább a félig hivatásos kubikos-
ság, ahol a legádázabb küzdelem folyt 
a vizekkel és bővében voltak a mun-
káskezeknek is: elsősorban Békés és 
Csongrád megyében, az utóbbin belül 
természetesen városunkban is. A föld-
munkák mintegy fél évszázados kon-
juktúrája némileg pótolta az ipart, a 
kubikosság pedig a munkásságot. E 
foglalkozásra való szakosodás azon- ^foftSljitrfljiy^ 
ban nem jelentett távlati megoldást, a m K U t H S p K B g E f l p H | ^ 2 f l 
munkaalkalmak rohamos csökkené-
sével állandósult egyrészt a válság, Tóth Béla kubikus szobra. 7979. 
másrészt a szakosodás, az elvándorlás és a mezőgazdasághoz való kényszerű visszaté-
rés is, mindez legalább oly hosszan tartott, mint az első konjunktúra. 

A kubikolás minden kezdeti formája előbb helybeli, majd idővel ingázó vándor-
munkát jelentett: a bányászokéhoz hasonlóan nehéz foglalkozást elsősorban felnőtt 
férfiak űzték, csak elvétve segítettek nők és erősebb gyennekek ún. csikókként pl. a 
talicska vontatásában. A kubikosok inkább paraszti eredetű szerszámaik tökéletesíté-
sével könnyítettek és gyorsítottak munkájukon. így kézbeli szállítóeszközüket, a 
paraszti ládás talicskát úgy alakították át, hogy a végén a teher kétharmada a kerékre 
esett, sőt még a kezek terhelésén is tudtak ún. hámmal vagy nyaklóval könnyíteni. Az 
újításban a szentesiek és a csongrádiak jártak az élen, a többi helység kubikosai ki-
sebb-nagyobb késéssel követték őket. E talicskatípust 1945 után szabványosították, és 
a magyar mérnökök még Koreában és másutt is megismertették a földhordó munká-
sokkal. Bár az itáliai Pó folyó völgyében is kialakult a sterratore-nak nevezett kubikos-
ság, talicskáik messze elmaradtak a szentesi-csongrádi típus mögött, hasonló a helyzet 
a munkaeszközökkel is. 
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Ha nem is ilyen gyökeresen, de az ásó, a lapát, és a csákány is átalakult a kubikosok 
kezén. A csongrádiak szerint az egyéni termetnek megfelelő ásó a hegyére állítva az 
állig ér, maga a nyél egyenes és egyenletesen hengeres. Ugyancsak szerintük a jó 
csákány nyelének vége egy olyan képzeletbeli kör középpontjáig ér, amelynek kerüle-
te egybeesik a csákányfej görbületével: a hosszabb nyelű csákány ugyanis visszarúg, a 
rövid pedig előre rántja gazdáját. A lapát nyele hosszabb a többi szerszáménál, néhány 
szögnyi görbülete van, különben lendítés közben könnyen elfordulna. 

Jó szerszám: fele munka, a másik fele már az egyénektől függ, ügyesség és erő kér-
dése. A talicska megrakása rendszerint oldalról történik, és a talaj összetételétől függ, 
mennyire rakható: esetleg az amúgy is magas végdeszkákon kívül még oldalmagasítást 
is tesznek rá. A terhes talicskát tolják, a keréken átbuktatva egyetlen mozdulattal ürítik 
ki, majd kezet váltva húzzák maguk után. 

Tömött talajból nem érdemes széles ásónyomot venni, mert mozgatás közben a vas-
ról lehull. A mélyebbre való rúgást jobb vagy ballábas ún. ingó, vagyis kengyelféle 
segíti. Ha annyira tömött a talaj, hogy a lemélyesztett ásót nehéz földestül kiemelni, a 
csongrádiak szerint az emelés előtt egy-két centit kell az ásónyélen fordítani, és az ásó 
hegyénél lent máris enged a föld. A nagyon kemény, esetleg köves, kavicsos talajt a 
csákány megfelelő végével lazítják, a lapátolás számára mintegy felaprítják. Ez utóbbi 
munkafázissal van a legkevesebb probléma, kivéve ha a talaj sáros és egyben tapadós 
is, ilyenkor hiába lódítják meg nagyobb lendülettel a lapátot, a föld egy része rajta 
marad, esetleg maga a lapát is kicsúszik a kézből. Más helységek kubikosai az ilyen 
munkát el sem vállalták, vagy ott hagyták, nem úgy a csongrádiak: ki-ki fateknőben 
vagy dézsában vizet készített, belemártotta az ásó vagy a lapát vasát, utána emelte ki a 
földet, mely a vizes vasról játszi könnyedséggel csúszott le. Mivel a „nehéz" munkálattá 
talajt jobban megfizették, a csongrádiak egyre jobban megkedvelték az ún. vizes 
munkákat. Idővel ők lettek a vizes csatornamunkák elismert szakértői. Míg a szentesi-
ek idővel az útmunkákra, a dorozsmaiak a téglakészítésre, a szegediek az építőmun-
kákra szakosodtak, a csongrádiak ásták a vízelvezető csatornákat, élükön a munkave-
zető ún. vezérárkossal; ők dolgoztak a mederkotrás során megrakott ún. sárhajókon, 
vállalták az uszályokban szállított ömlesztett ám kirakását stb. E munkák még szoro-
sabb együttműködést kívántak, mint pl. a töltésépítés és hasonló tömegmunkák. 
Mindezek híján továbbra is igyekeztek „vízközeiben" maradni, pl. télen főként ők 
vállalták az ártéri fűzfák gallyazását. Az árvíz elleni védekezésnek ők voltak az utolér-
hetetlen mesterei, Tömörkény István állított nekik legszebb szépirodalmi emléket. 

A kubikmunkákat éppúgy nem gépesítették, mint az aratást sem, de a földszállítás 
azért valamelyest változott: nagyobb távolságra történő fuvarozás esetén olasz példára 
mind nagyobb számban jelentek meg a lóvontatta kétkerekű kordék, ismét csak 
Csongrádon és Szentesen fuvaroztak a legnagyobb számban. A kubikosok azonban ezt 
a munkát nem nagyon szerették: alig rakta meg két ember kétfelől a kordét, máris ott 
volt a következő; míg az üres talicskával visszafelé ballagva kissé kifújhatták magukat, 
kordésmunkán erre nem volt mód. Még nagyobb távolságra ún. kubiskocsit használ-
tak, a néprajz ezt ládaszekér néven ismeri; kevés helyen használták, Csongrádon 
viszont széles körben el volt terjedve. Míg a kétkerekű kordét a ló kifogása nélkül 
hátrafelé billentve ürítették ki, a négykerekű, két ló vontatta szekérnek a vég-, oldal-
és fenékdeszkáit - ebben a sorrendben - mind kiszedték, vagy inkább szétszedték, 
majd a szekér odább állt, a lehullott földet pedig elegyengették. A kubikosok 1945 
után fokozatosan tanultak bele a gépesített földmunkába: átmenetileg pl. a kordé és a 
dömper egymással párhuzamosan volt használatban, legfeljebb a kordét tréfából szőrös 
dömpernek „keresztelték". A kubikmunkák zöme gépesítés nélkül folyt, az eredmények 
felülmúlják mind az olasz, mind a holland vízimunkálatokat: csak a Tiszának 100-nál több 
kanyarját vágták át, a gátak hossza Magyarországtól az Egyesült Államokig éme. 
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A múltban a kubikosok rendszerint maguk gondoskodtak szállásról és élelemről. 
Lakott helytől távol néhány személyes kunyhókat építettek, közösen főztek bogrács-
ban. Ételeik parasztiak (tarhonya, lebbencs stb.); széltében használták pl. a „mindenes" 
subát. Munkán nem sok különbség volt az egyes helységek viselete között, de azért azt 
megfigyelték, hogy míg pl. a szentesiek a báránybőr-kucsmát hegyesen viselték, a 
csongrádiak körben betűrték a tetejét. Az otthoni ünnepi viselet természetesen már 
egyes helységek szerint sokkal jobban eltért. 

Az említett kunyhótársaságoknál és szakácspartiknál sokkal fontosabbak voltak a 
bandáknak nevezett, 5-6 főnyi vagy még népesebb munkacsoportok. Egyenrangú 
felekből állottak: nem nagyon tűrtek külső beleszólást, és mivel teljesítményben 
dolgoztak, nem kellett őket ellenőrizni, mint pl. a summásokat és a napszámosokat. A 
bandák közösen kerestek, egyenlően osztozkodtak. Volt ugyan bandagazda, de ő is 
csak tárgyalt a munkaadóval vagy megbízottjával, ő sem kereshetett többet. Aki nem 
tudott alkalmazkodni, azt kizárták a bandából, de egyénileg mindig kevesebbet lehe-
tett keresni, mint együtt. A közös munka nemcsak mennyiségi, hanem időbeli és 
minőségi teljesítménytöbbletet is jelentett. Azok az 1945 utáni normások, akik a mun-
kateljesítményeket megszabták, aligha ismerhették a kubikosok korábbi teljesítménye-
it, mert átlagosan 120-150, némelyikük 200 %-ot ért el. Korábban 6-8-10 m föld volt a 
napi átlag, kisebb távolságra esetleg még több, nagyobbra kevesebb, és függött a talaj 
összetételétől, minőségétől is. Mindkét szomszédos városban volt egy-egy olyan 
elszánt kubikos, aki teliholdnál is dolgozott, róluk nevezték el tréfásan a csongrádiak a 
holdat NáJ'rádi, a szentesiek pedig Csanádi napjának. 

Egyébként az egymás mellett dolgozó csoportok helységenként elkülönültek, és 
ugratták is egymást, a csongrádiak gúnyneve volt a bicskás (a dorozsmaiakkal együtt 
hírhedt verekedők voltak), a „retkes" (ún. hónapos retket vittek magukkal): az említett 
vizes munkák miatt kecskebékák., békatrappoltatók, és a valóban gyakori, másutt 
azonban ritka Rókus keresztnév miatt rókusok. Természetesen a csongrádiak sem 
maradtak adósok, pl., ebben a szólásban is megbúvik némi gúny: -"Átesett, mint szentesi 
ember a talicskán"— „Azt kapták, amit a bugyiaka tapasztásért" (semmit), stb. 

A tréfás ugratásoknál jellemzőbbek a saját életükre vonatkoztatott szólásfélék. A 
csongrádiaktól hallottam pl.. "Élünk., lépünk., nincsen semmi baj....", mondták kény-
szert! gyalogos vándorlásaik során: - "A kubikos görbe hátat szerzett, de görbe házat 
nem-"... summázták életüket: az állandó munkakeresés időszakából való: - "Minden 
voltam már, csak akasztott ember nem:" - "A kubikos mindenre jó, mint a szalonna-
zsír"-. - "Nyáron hopp, télen kopp" (éhkopp) stb. Vallási közömbösségüket így fogal-
mazták meg: 'Tőlünk kiadhatták a templomot árendába". Baloldaliságuk szólásbeli 
kifejezése, amikor munka után letették a szerszámokat: "Na, itt érjen benneteket a 
forradalom!"- mondták. 

Az uralkodó osztály rémületére, a válságok elhúzódásával a kubikosok tömegei bal-
ra tolódtak és radikalizálódtak. Nemcsak a baloldali pártokban és mozgalmakban 
vállaltak tevékeny szerepet, hanem az 1919-es vörös hadseregben is. Utólag is azt 
tartották, hogy hazájukat védték az idegen betolakodókkal szemben. 1920 után Steuer 
Györgyék megpróbálták őket jobboldali érdekvédelmi szervezetekbe tömöríteni, több-
kevesebb sikerrel. Épp a csongrádi Szabados Mihály tanulmányozta a helyszínen az 
olasz ún. korporativ szervezeteket, és próbálták ezeket hazai talajba átültetni. A kubi-
kosok zöme azonban szociáldemokrata érzelmű maradt, ezt épp a csongrádi 1931-es 
nagy kubikostüntetés bizonyította, melyet a januári hidegben tűzoltófecskendővel és 
rendőri kardlappal zavartak szét. Csak a háborús konjunktúra eredményezett némi 
átmeneti javulást, és 1945-től a csongrádi kubikosok voltak a változtatások úttörői: egy 
részük megmaradt hagyományos munkakörben, és azon belül szakosodott, mások a 
tsz-szervezés élére álltak, az öntudatosabbak pedig a két baloldali párt, a helyi köz-
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