
Szolnok város társadalmi mobilitásának főbb vonásai
a felszabadulás óta

A gyors technikai fejlődés és a mélyreható társadalmi átalakulások következtében
korunkban - a korábbi évszázadokhoz képest - rendkívüli mértékben meggyorsult a tár-
sadalom struktúrájának változása. A szocializmust építő országokban és így hazánkban
is jelentős a népesség társadalmi-foglalkozási összetételének módosulása. Ennek oka
lehet részben az, hogy az egyes osztályokban, rétegekben eltérő a természetes szapo-
rulat, de a fő ok a gazdasági struktúra változásában, a termelőerők és a termelési
viszonyok meggyorsult fejlődésében, illetve ezek következményeiben keresendő.

A társadalmi átrétegződés folyamatának megismerése igen fontos, mert csak
ezáltal lehet a társadalmi átalakulást tudatosan befolyásolni. Nyilvánvaló ugyanis,
hogy az állam gazdasági, kulturális és oktató tevékenysége annál hatékonyabb, minél
nagyobb mértékben ismeri a népesség főbb rétegeinek életszínvonalát, kultúrszínvona-
lát, érdeklődési irányát, szükségleteit, s minél helyesebben méri fel a várható válto-
zásokat. Ehhez pedig elengedhetetlen a társadalmi rétegződésnek az ismerete, a társa-
dalmi struktúraváltozások okainak vizsgálata.

Magyarországon 1945 után a tulajdonviszonyok mélyreható átalakulása - az álla-
mosítás - és a nagyarányú iparosítás idején, majd a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésének időszakában a társadalmi mobilitás (átrétegződés) fő jellemzője a vertikális
és intragenerációs mobilitás volt, amely a nagy társadalmi-gazdasági struktúraváltozá-
sok szükségszerű következménye.

A munkaerő mobilitása a munkaerő mozgékonyságát jelenti, vagyis azt a képes-
ségét, ahogy a társadalmi-gazdasági-technikai fejlődés gyorsan változó követelményei-
hez alkalmazkodik. A társadalmi mozgékonyságnak két fajtáját szokták megkülön-
böztetni: a horizontális és a vertikális mobilitást. Horizontális mobilitásról beszélünk,
ha azonos szinten élő társadalmi rétegek tagjai kerülnek át egy másik azonos szintű
rétegbe, vagy az egyén foglalkozása, szakmája úgy változik meg, hogy még az adott
társadalmi rétegen, illetve csporton belül marad. Vertikális mobilitásról beszélünk,
ha az egyén, aki a társadalmi megítélés szerint alacsonyabb, illetve magasabb szinten
levő réteg tagja, egy másik szint-ü rétegbe kerül át, tehát az egyén társadalmi státusza
változik.

A mobilitási vizsgálatok módja az intergenerációs vagy az intragenerációs mobi-
litás megfigyelése. Az. előbbi egy adott társadalmi réteg egyedeinek vizsgálata abból
a szempontból, hogy közvetlen elődeik mely társadalmi réteghez tartoztak, az utóbbi
ugyanazon egyén foglalkozásbcii változásait jelenti.

A szocialista nagyipar fejlesztése és a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodás ki-
alakítása jelentős ütemkülönbséggel játszódott le. Ennek hatására a parasztság elván-
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dorlása nagymérvűvé vált, s arányának csökkenését a természetes szaporodás sem tudta
ellensúlyozni, mert a születések száma is erősen visszaesett.

Hazánkban tehát zömmel a parasztságból növekedett a munkásosztály, bár jelen-
tős volt az addig otthon dolgozó, eltartott nők munkábaállása is. Általános tenden-
ciaként állapítható meg, hogy a szellemi foglalkozásúak köre nem alkot annyira zárt
kasztot, mint a felszabadulás előtt, mert más társadalmi rétegből egyre nagyobb arány-
ban áramlottak ide. Az értelmiség közé is nagyszámú munkás-paraszt származású
személy került, akik megváltoztatták az értelmiség társadalmi és demográfiai arculatát.

A társadalmi mobilitással foglalkozó munkák együttesen megállapítják, hogy
a szociálisul átalakulás korábbi szakaszait kísérő nagy társadalmi mobilitások kora
Magyarországon lejárt!, vagyis a vertikális mobilitás mértéke a jövőben szükségszerűen
kisebb lesz, mint a múltban. Ezzel csökken társadalmunk nyílt jellege is, és a már
kialakult vertikális struktúra viszonylagos stabilitásával lehet számolni.

A gazdaság várható intenzív fejlődése következtében inkább a horizontális és
intergenerációs mobilitás kerül előtérbe. A jelenlegi fejlődési szakasz egyik fő feladata
a társadalmi munka hatékonyságának növelése, amelyet a foglalkoztatottság mikro-
struktúrális változása jelentősen elősegíthet. A gazdasági reform kibontakozása azokat
a vállalatokat, amelyek a keresletnek nem megfelelő, gazdaságtalanul gyártható ter-
mékeket állítanak elő, arra fogja kényszeríteni, hogy igazodjanak a piaci igényekhez.

Ez feltétlenül maga után vonná a nem szükséges vagy a nem megfelelő hatékony-
sággal dolgozó munkaerő átcsoportosítását a dolgozók képességeinek és a társadalmi
szükségletnek jobban megfelelő munkahelyekre. Várhatóan növekedik a korszerű tech-
nikához való alkalmazkodás jelentősége, ami szükségszerűen növeli a vállalatokon
belül is a dolgozók egy részének szakmai, foglalkozási mobilitását. Továbbá a gyorsuló
technikai fejlődés hatósára - az új iparáigak kialakulása mellett - egyes régi iparágak
(pl. szénbányászat) stagnálása, sőt visszafejlődése szintén a munkaerő mobilitását
fokozza.

A foglalkoztatottság makrostruktúrájában azonban továbbra is jelentkeznek az
eddigi tendenciák. A jövőben is számítani lehet a mezőgazdasági keresők számának
csökkenésére, mivel a kiöregedő keresők helyébe jóval kisebb számú parasztfiatal lép,
és így a mezőgazdasági népesség átrétegeződése főként intergenerációs mobilitás for-
májában megy végbe. A mezőigazdasági keresők csökkenésével párhuzamosan a tercier
szektorban foglalkoztatottak számának is növekedni kellene, de a szolgáltató iparban
dolgozók létszámarányának emelkedése még lassú, a kívánt szintet nem éri el. A fejlett
kapitalista országokban, az említett fejlődési folyamat első lépcsőjén túl, a népesség
arányváltozása jelenleg a szolgáltató iparágak javára jelentős, így ez az arányeltolódás
várhatóan a szocialista országokban és ezen belül hazánkban is bekövetkezik.

A társadalmi átrétegeződés tehát a népesség társadalmi, foglalkozási összetételé-
nek módosulása részben az egyes osztályok, rétegek eltérő népesedése, részben a né-
pesség tagjainak a társadalmi „térben" az egyes osztályok, rétegek foglalkozások kö-
zötti mozgása, a ..társadalmi mozgékonyság" következtében áll elő.

Társadalmi-gazdasági fejlődésünk előttünk álló szakaszában a gyorsuló fejlődés
és az ezzel járó struktúraváltozások egyik alapvető feltételeként és egyben következ-
ményeként továbbra is nagy lesz a munkaerő társadalmi mobilitásának jelentősége.
A mobilitáson kívül azonban igen erőteljesen jelentkezik a munkaerő másik alapvető
mozgástípusa, a fluktuáció is, amely munkahelyváltoztatást jelent, függetlenül attól,
hogy a dolgozó társadalmi állását, valamint szakmáját, illetve foglalkozását érinti.
Ezzel szemben a munkaerő mobilitása - amely a társadalmi réteg, csoport vagy szakma,
foglalkozás változását jelenti - nem jelent szükségszerűen munkahelyváltoztatást.
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A fluktuáció és mobilitás azonban átfedhetik egymást, mert a munkaerő mobili-
tásának jelentős része fluktuáció, tehát munkahelyváltoztatás formájában jelenik meg.
Eíért igen fontos, a társadalmilag el nem fogadható indítékokból történő fluktuáció
és a gazdasági növekedést meggyorsító mobilitás jelenségeinek a vizsgálata is.

A felszabadulás után a gazdasági növekedést gyorsító technikai fejlődés nyomán
a foglalkoztatottak ágazati struktúrája a népszámlálások adatai alapján, országosan
és Szolnok megyében is, jelentősen megváltozott. A változás alaptendenciája - mint
ismeretes - az, hogy a mezőgazdasági keresők aránya csökkent, ezzel párhuzamosan
pedig az iparban és az építőiparban dolgozók száma és aránya növekedett.

Szolnok város lakossága átrétegeződésének mértékét jelentősen befolyásolta az
a tény, hogy a népesség növekedése már a két világháború között is nagyobb volt,
mint általában a magyar városoké. Az elmúlt években ez a tendencia tovább erősödött
és emiatt a lakosságszám növekedési üteme városunkban jóval magasabb, mint a többi
alföldi megyeszékhelyen.

Az alföldi megyeszékhelyek lakosságának növekedési üteme
(Az 1949. január 1-i = 100,0 %)

Megyeszékhely

Békéscsaba
Debrecen
Kecskemét
Nyíregyháza
Szeged
Szolnok

1900

119,2
117,0
116,6
117,5
114,2
129,8

1970

131,6
139,8
135,2
146,0
136,8
180,6

Városunk lakossáigának állandó és nagymértékű növekedése a társadalom szer-
kezetében jelentős változásokat eredményezett. A keresők 35,4 %-a 1960-ban már az
iparban, építőiparban dolgozott, s ez az arány - becslések szerint - 1966-ig 44,5 %-ra
emelkedett. Emiatt nagy léptekkel haladunk az ipari jellegű városstruktúra felé.

A keresők megoszlásának változása népgazdasági áganként, Szolnok városában

É v
összes
kereső

(fő)

A keresők megoszlása %-ban

ipar,
építőipar

mező-
gazdaság

közle-
kedés

kereske-
delem

közszol-
gálat

Szolgál-
tatás és

egyéb

1900
1910
1920
1930
1949
1960
1966*

10357
11920
14512
16484
17093
26576
33139

27,5
28,8
29,4
31,5
29,8
35,4
44,5

18,3
16.4
17.2
14.3
15.5
9,1
6.0

10.3
14.9
14,5
9,1

11,2
8,6
8,5

5.2
6,3
6,3
0,2
6,3
12,3
11,4

7,6
8.1
8,3
9,2

11,3
13,6

29,6

31,1
25,5
24.4
27,7
25,9
21,0

A Városi Tanács V. B. munkaerőmérlegének adatai.

Az ipari keresők arányát tekintve Szolnok az alföldi megyeszékhelyek között
(Szeged és Békéscsaba mögött) már 1960-ban a harmadik helyet foglalta el, az építő-
iparban foglalkoztatottakat tekintve pedig a másodikat. Kiemelkedően magas a keres-
kedelemben foglalkoztatottak aránya.
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Szolnok megyére - és részben Szolnok városra is jellemző, hogy számszerűleg és
arányaiban viszonylag kevés a női foglalkoztatott, holott fokozott munkábaállításuk
a társadalom átalakításában és a lakosság életszínvonalának emelkedésében igen jelen-
tős lenne.

A kereső nők arányának alakulása

Az összes népességből a kereső nők

ará
I d ő p o n t

aránya

megyében |

25,5
24,4
29,1

%) változása p/,)

S z o l n o k

városban

23,3
33.7
42,5

megyében

100,0
95,7

114,1

| városban

100.0
166,1
182,4

1949. január 1
1900. január 1
1966. január 1.*

* Számított és becsült adatok

Szolnok megyében a munkaképes korú női népességből az aktív keresők aránya
1966-ban 42,5 % volt, amellyel a megyék között a 18. helyet foglalta el. (Legjobb
Csongrád megye 61,1 %, leggyengébb Hajdú-Bihar megye 42,0 %.) A kereső nők ará-
nya Szolnokon jóval magasabb a megyei átlagnál - ami az előbbiekkel együtt felhívja
a figyelmet a vidék fokozott iparosítására -, de még így is 1960-ban a hat alföldi
megyeszékhely között Szolnok csak a negyedik helyre került. Figyelembe véve az 1960
óta bekövetkezett újabb nagyarányú fejlődést, feltehetően Szolnok város helyezése
a megyeszékhelyek között tovább javult.

A nők fokozott munkábaállítását ipari üzemek letelepítésével vagy bővítésével
igyekeztek megoldani, mert ez az egyetlen olyan terület, ahol szó lehet tömeges új női
munkahely létesítéséről. Az e téren elért eredmények jelentősek, de alapvetően nem
sikerült még segíteni a gondokon.

A szocialista iparban foglalkoztatottak Szolnok városban

Xv
Átlagos E b b 6 1 % - b a n

állományi
létszám férfi -

70,4
69,0
68,2

29,6
30,4
31,8

1965 13341
1966 1345a
1967 14230
1963 15522

• Számított adatok ** December 31-i létszám

Az új iparvállalatokat olyan iparágakban kellett volna létesíteni (könnyűipar, élel-
miszeripar), amelyekben a nők foglalkozási aránya elméletileg igen magas lehet. A va-
lóságban aznoban nem ez történt, ugyanis a legjelentősebb üzemek nem az említett
iparágakba tartoznak, és a nők munkábaállítása az iparban emiatt nem volt különösen
jelentős.

Megjegyezni kívánjuk azt isi, hgy a munkaképes korú és nem dolgozó nők létszá-
mával általában mint munkát keresővel számolnak, holott Szolnok városban is az
a helyzet, hogy a munkaerő-forráshoz tartozó, de nem dolgozó nők egy része több-
gyermekes családanya, másik jelentős része pedig semmiféle szakképzettséggel nem
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rendelkezik, és emiatt munkába állításuk igen nehéz, illetve azt nem is igénylik. Termé-
szetesen ez még nem indokolja a nők alacsony foglalkoztatottsági arányát a többi
alföldi megyeszékhelyhez viszonyítva, mert a női lakosság összetételének szempont-
jából a helyzet ott sem kedvezőbb.

Végső fokon jelentősen nőtt - elsősorban bevándorlásból - Szolnok városban a
munkaerőforrás. Ezzel párhuzamosan emelkedett a foglalkoztatottság is. A ioo kere-
sőre jutó eltartottak száma nagymértékben javult (országosan ez az arány 1949-ben 109,
1960-ban 86 fő volt), s ez végső soron magasabb életszinvonalat biztosít. A 100 keresőre
jutó eltartottak arányának javulása abból a szempontból is figyelemre méltó, ho.̂ y hat
alföldi megyeszékhely között Szolnok ezen a téren 1960-ban már a negyedik helyre
került.

A keresők és az eltartottak arányának alakulása az 1960. évi közigazgatási terület szerint

V á r o s

A 100 keresőre jutó
eltartottak száma

1949

Békéscsaba 108
Debrecen v 115
Kecskemét \ ', 110
Nyíregyháza 1 ' 126
Szeged -. 96
Szolnok 120

1960

78
91
83

100
65
81

Keresők
a népesség %-ában

1949 1900

48,1
46.6
47,6
44,2
50,9
45.5

56.3
52.2
54,7
50,1

60,4
55.2

Az átrétegződési folyamat alapvető jellemzője, hogy a munkás-alkalmazotti réteg
kiszélesedett, a szövetkezeti tagság mint új társadalmi és gazdasági csoport lépett be,
és jelentősége igen nagy. Ezzel párhuzamosan háttérbe szorult az önállók és a segítő
családtagok aránya.

keresők megoszlása társadalmi-gazdasági csoportonként (%)

Társadalmi—gazdasági csoport

1949 190!) 1963

Szolnok meg>ében

Munkások és alkalmazónak 31,2
Szövetkezett tagok —
önálló és segítő családtagok 65,0
Egyéb j,8

Együtt 100,0

53.1
32.7

7,7
6,5

54,0
27,3

3,3
15,4

100,0 100,0

Szolnok
városban.

1960

78,9
4,7
3.7

12,7

100,0

Hazánkban a felszabadulás után a politikai, a gazdasági viszonyok nagyban elő-
segítették a társadalmi helyet megváltozásának lehetőségeit, ösztönözték, sőt egyes
rétegeknél (kizsákmányolok) hatalmi politikai eszközökkel siettették is azt.

Nagy volt a mozgás az egyes generációk között. Az apához képest legnagyobb
változás a jelenleg szellemi fogalkozásúak között figyelhető meg. A mezőgazdasági
foglalkozású apák gyermekei közül a városokban többen kerültek szellemi rétegbe,
mint Budapesten. A fizikaiak közé főleg mezőgazdasági származásúak kerültek, de
kisebb mértékben a szellemi foglalkozású apák gyermekei is.

Az 1958. évi népszámlálási adatok még azt mutatják, hogy az apa és a gyermek
társadalmi rétege azonos. A második világháború után valamennyi rét-egben csökkent
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az immobilok aránya - tehát azoké, akiknek társadalmi rétege sem apjához, sem ko-
rábbi társadalmi foglalkozásához képest nem változott. A generációk közötti mozgás
tehát az ipar extenzív fejlődésének, illetve a mezőgazdaság szocialista átszervezésé-
nek idején volt nagymérvű, de jelentősége az intenzív fejlesztés során is megmarad.

Imergeneraciós mobilitás a vidéki városokban (%)

A leszármazott 1963. évi
társadalmi rétege

Szellemi dolgozó
Nem mezőgazdasági fizikai dolgozó
Mezőgazdasági fizikai dolgozó

Az apa 1938-as társadalmi rétege

szellemi
dolgozó

nem mező-
gazdasági

fizikai

25.1 53,6
3,6 54,0
1.1 17,3

mezőgazda-
sági

dolgozó

21,3
42,4
81,6

összesen

100,0
100,0
100.0

összesen: 8,2 47,8 44,0 100,0

Az apához viszonyított változás mértéke - kor szerint vizsgálva - azt mutatja,
hogy előrehaladottabb korú személyek kevésbé változtatják társadalmi rétegüket, mint
a fiatalabbak.

Intergenerációs mobilitás korcsoportonként •

Születési év Mobüok aránya a vidéki városokban (%)

—1899 41.4
1900—1919 47,2
1920—1929 55,2
1930—1947 50.0

összesen: 48,1

• 1963. évi kereső az apa iy38-as társadalmi rétegéhez viszonyítva.

Az intergeneráctós mobilitás aránya tehát igen magas, és ez szoros összefüggésben
van a felszabadulás teremtette társadalmi-gazdasági átalakulással. Ennél kisebb a
mértéke az intragenerációs átrétegzödésnek.

Az utóbbi évtizedben nemcsak a nemzedékek közötti (az apa és az aktívan dol-
gozó leszármazottja) átretegeződes volt nagymértékű, hanem azoké is, akik jelenleg
kereső foglalkozást folytatnak. Ez szintén világjelenség, de a szocializmus építése folya-
mán nálunk fokozott jelentőségű. Az ún. intragenerációs mobilitás azt vizsgálja, hogy
egy nemzedéken belül milyen mozgás figyelhető meg a kereső személyek társadalmi
rétegében. Az 1963. évi felvétel szerint társadalmi rétegét élete folyamán az ország
vidéki városaiban a keresők mintegy 1 3-a változtatta meg, ők tekinthetők tehát mobil-
nak. Budapesten ez az arány magasabb, 37 %•

Szolnok városban - reprezentatív adatfelvétel alapján - módunkban állt meg-
figyelni az 1950. év előtt született személyek foglalkozásváltozását két időpontra, 1960-ra
és 1968-ra vonatkozóan. A következőkben számszerűen mutatjuk be a megfigyelt sze-
mélyek átrétegződését.
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Nemzedéken belüli átrétegződés Szolnok városban

Társadalmi réteg

Táreadalmi réteget
változtatott

Társadalmi réteget
nem változtatott

az első kereső foglalkozáshoz
viszonyítva az

1968 1960 1968

évi társadalmi réteg

összes
megfigyelt

személy

1960 1968

Szellemi dolgozó , 24 27
Nem mezőgazdasági fizikai
dolgozó
Mezőgazdasági fizikai dolgozó
Eltartott

Együtt 115 83

70 91

231

94

346

118

23
ti

62

30
6

20

136
10
15

149
6

17

159
16
77

179
12
37

346

A bemutatott abszolút adatokból is megállapítható, hogy a megfigyelt személyek
1960. évi társadalmi rétege nagyobb számban tér el az első kereső foglalkozástól, mint
1968-ban. Az egyes rétegek mobilitásának aránya a következőképpen alakult:

A mobilitás társadalmi rétegenként Szolnok városban

Társadalmi réteg

Szellemi dolgozó
Nem mezőgazdasági fizikai dolgozó
Mezőgazdasági fizikai dolgozó
Fizikai együtt
Eltartott

Együtt:

A mobilitás aránya (%)

1960

évben az els
hoz

25.5
14,4
37,5
16.6
80,5

32,2

| 1968

5 kereső foglalkozás-
viszonyítva

23,9
16.8
50,0
18.8
54.1

24,0

A mobilitás
változása
(+• - )

— 2,6
+ 2,4
+ 12,5
+ 2,2
— 26.4

— 9,2

Szolnokon tehát különösen az 1960 előtt végbement intragenerációs mobilitás volt
jelentős, ugyanis 1960-ban a mobilitás aránya az első kereső foglalkozáshoz viszonyítva
32,2 %, a jelenlegi és az első kereső foglalkozás közötti változás pedig 24,0 °/o, s ez
azt jelenti, hogy a mobilitás aránya 1960 és 1968 között 9 %-kal csökkent.

Rétegenként folytatva vizsgálódásunkat, megállapíthatjuk, hogy - az ország meg-
figyelt vidéki városaiban - a szellemi dolgozók 49 " o-ának korábban más volt a társa-
dalmi rétege, s ez jóval nagyobb arány, mint a másik két rétegé. Szolnok városban
azonban nem ez a helyzet. Itt - az eltartottakon kívül - elsősorban a mezőgazdasági
foglalkozásúaknál legnagyobb az átrétegződes. A szellemi dolgozóknál az első kereső
foglalkozáshoz viszonyítva 1960-ban 25,5 %, 1968-ban pedig 22,9 % volt a mobilitás
aránya, tehát lényegesen alacsonyabb az országos átlagnál. A fizikai dolgozóknál a
réteget változtatók aránya - mint erre utaltunk - országosan alacsonyabb, mint a szel-
lemieknél, nevezetesen a vidéki városokban 29 %, Szolnok városban pedig ennél is
alacsonyabb, 1968-ban mindössze 18,8 u/o volt.

A mobilitás terjedelmét növelik azok a személyek, akik az egyes társadalmi réte-
geken belül mozognak, tehát nem változtattak réteget, csupán társadalmi csoportjuk
változott meg. Ennek aránya a vidéki városokban 27 %, Budapesten pedig 30 % volt.
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Mindez egyben azt is jelenti, hogy a keresőknek csupán 1/5-a olyan, aki sem társadalmi
rétegét, sem társadalmi csoportját nem változtatta meg.

Szolnok városban is hasonló tendencia érvényesüli, ugyanis mint említettük, a fizi-
kai dolgozóknak csak 18,8 %-a változtatott réteget, de ennél jóval nagyobb azoknak
az aránya, akik társadalmi rétegükön belül mozogtak, foglalkozást változtattak. (Az
ilyen „típusú" mobilizáció nem azonos a fluktuációval, amely minden munkaviszony-
változtatásra - új munkahelyre való be-, illetve kilépésre - egyaránt vonatkozik.)

A fizikai dolgozók mobil i tása tá r sada lmi ré tegen belül Szolnok városban

Társada lmi réteg

A mobil i tás a r á n y a (%)

1960 1968

évben, az első kereső foglal-
kozáshoz viszonyítva

A mobi l i tás
változása

14,4
20,0
18,2
72,3
28,3
37 5

16,8
27,3

45,5
76,5
36,5
50,0

+ 2,4
+ 7,3
+ 27,3
+ 4,2
+ 8,2
+ 12,5

Nem mezőgazdasági fizikai dolgozó
Ebből: ipar—építőipari

kereskedelmi
közlekedési
egyéb

Mezőgazdasási fizikai dolgozó

A fizikai dolgozók kategóriáján belül igen eltérő az egyes társadalmi rétegek,
illetve csoportok mobilitása. Legmagasabb a közlekedésben dolgozók mobilitása, mert
az első kereső foglalkozásához viszonyítva a megfigyeltek mintegy háromnegyede meg-
változtatta társadalmi rétegét. Jelentősen növekedett 1960 és 1968 között a kereskedelmi
és a mezőgazdasági fizikai dolgozók mobilitása is (27,2, illetve 12,5 %-kal). A szellemi
dolgozók közé bekerült fizikai dolgozók aránya viszonylag alacsony - a vidéki váro-
sokban 24 %, Budapesten 33 %. Szolnokon az 1960. évi állapotnak megfelelően az ilyen
irányú mobilizálódás mértéke lényegében a vidéki városokéval azonos (23,4 % ) , 1968-ban
pedig ennél kevesebb (22,9 % ) .

A mezőgazdasági fizikai dolgozók közül a városokban általában, így Szolnokon is,
kevesen kerültek a szellemiek közé, ellentétben a nem mezőgazdasági fizikaiakkal.
Itt a nem mezőgazdasági fizikai dolgozóknak csak 5, illetve 6 %-a volt szellemi fog-
lalkozású, és ugyancsak nem volt jelentős a mezőgazdaságiak átrétegződése sem (4 és
7 százalék).

Az átrétegződfa megoszlása Szolnok városban <%)

Az t l ső kereső foglalkozás

1960 1968

Szellemi
Ipari—építőipari
Kereskedelmi
Közlekedési
Egyéb
Mezőgazdasági
Nem dolgozó

Együtt

szellemi
dolgozó

ieo,o

A kereső foglalkozása

1960 I 1968

n e m mező-
gazdasági

100,0

1900 1968

mezőgazdaság)

fizikai dolgozó

74,5
14,9
3,2

—
4,2
1,1
2,1

77.1
13.6
3.4
0,8
4,3
0,8

—

5,0
42,2
6,9
3,8

32.7
4,4
5.0

6,1
41,9
5,0
2,8

33,5
7,3
3.4

—
6,3

—
—
18,7
62,5
12,5

—
—
—

8,3
25,0
50,0
16.7

180,8 io«,e 100,8 100,0
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A mezőgazdasági fizikai dolgozók összetétele homogén, mert a szellemi foglal-
kozásúak közül egyáltalán nem, és a munkások közül is csak alacsony százalékban ke-
rültek át ebbe a társadalmi rétegbe.

A rétegmobilitás mértéke a vizsgált személyek demográfiai tulajdonsága szerint
is igen eltérő. Az átrétegződöttek aránya általában a férfiaknál jóval magasabb, mint
a nőknél. Vidéki városokban a férfiaknak 38 %-a, a nőknek csak 19 %-a változtatott
társadalmi réteget.

Társadalmi-gazdasági csoportonként, nemenként és kor szerint vizsgálva a társa-
dalmi rétegek között mobilizálódottak arányát Szolnok városban, arra az eredményre
jutunk, hogy leginkább a 30-59. év közötti szellemi dolgozók és a 40-59 éves munkások
mobilizálódtak. A férfi dolgozók társadalmi mozgékonysága nagyobb, mint a nőké.
Ezt mutatja az is, hogy 1968-ban az első kereső foglalkozáshoz viszonyítva a nőknél
33 %-kal több férfi változtatta meg társadalmi rétegét.

A különböző társadalmi réteghez tartozók házasságkötéseinek demográfiai kuta-
tása is elősegíti a társadalmi mobilitás, átrétegződés törvényszerűségeinek megisme-
rését.

Hazánkban a nemek egyenjogúságát törvények biztosítják, de emellett a társa-
dalmi tudat is egyre jobban elismeri azt. Ennek következtében a különböző társadalmi
réteghez tartozók lényegesen gyakrabban kötnek házasságot, mint a kizsákmányoló
társadalmakban. Természetesen a társadalmi környezet sok esetben visszahúzó erejét
és befolyását nem lehetett kiküszöbölni, és ezért jelenleg leggyakoribb a saját vagy
közelálló társadalmi csoportból történő párválasztás. Szolnok városban 1954-ben is
ez volt a helyzet. Ez a tendencia azóta tovább erősödött, tehát a házasulok még inkább
saját társadalmi rétegükből választották élettársukat.

A szellemi foglalkozású férfiak mindkét megfigyelt évben közel azonos arányban
választották feleségüket a szellemi és fizikai dolgozók közül (88,5, illetve 11,5 % ) .
1954-ben a férfi fizikai dolgozók 56,1 %-ának, 1968-ban már 61,4 %-ának a felesége
tartozott a férj társadalmi rétegébe, tehát növekedett a házasságok társadalmi zárt-
sága.

Az 1950-es évek nagy társadalmi átalakulása után a házassági mobilitás lelassult
- 58,3 %-ról 43,1 %-ra csökkent - a társadalom ebben a tekintetben is veszített nyílt
jellegéből.

A házasságot kötöttek mobilitása Szolnok városban (%)

Társadalmi réteg

Szellemi dolgozó
Nem mezőgazdasági fizikai dolgozó
Mezőgazdasági fizikai dolgozó
Egyéb

A házasfelek rétegmobilitásának

aránya

1954-ben

35.2
69.2
91,7

1968-ban

19.9
54.4
76.9

100,0

alakulása
lSC8-ban
1954-hez

viszonyítva

5ü,5
7S,6
83,9

összesen: 58,3 43,1 73,9

A lassulást mutatja a házassági mobilitás rétegenkénti vizsgálata is, amely szerint
- az egyéb kivételével - minden társadalmi rétegben egyaránt csökkent azoknak az
aránya, akik házastársukat sajátjuktól eltérő társadalmi rétegből választják. A réte-
genkénti vizsgálat alapján továbbá megállapíthatjuk, hogy - a vidéki városok 41 %-ával
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szemben - Szolnokon 1968-ban csak 19,9 % a szellemi dolgozók házassági mobilitásá-
nak mutatószáma.

A nem mezőgazdasági és a mezőgazdasági fizikai dolgozók magasabb házassági
mobilitása a következőkkel magyarázható:

1. A munkásosztály létszámban és arányban igen felduzzadt, és természetszerű,
hogy a munkások gyakran korábbi rétegükből keresnek házastársat.

2. A mezőgazdasági dolgozóknak az aránya Szolnokon alacsony és így kevés azon
saját foglalkozásúaknak a száma is, akik közül házastársat választhatnak.

A szellemi foglalkozásúak, ha más rétegből házasodtak - a tapasztalatok szerint -
a nem mezőgazdasági fizikaiakat részesítették előnyben. Fizikai dolgozó a szellemi
rétegből a vidéki városokban 10 %-ban, Szolnokon pedig 23 %-ban választott házas-
társat.

Szoros összefüggést mutat a társadalmi átrétegződéssel a válások előfordulása is.
Szolnokon az 1968-ban felbontott házasságok 27,5 %-ában a házastársaknak nem volt
azonos a társadalmi rétegük.

Szolnok városban 1968. folyamán házasságot kötöttek és elváltak megoszlása
társadalmi réteg szerint (%)

Társadalmi réteg

A me.

a férj

34,6
62,8
2,4
0,2

'kötött A

házasságokban

a feleség a férj

társadalmi rétege

47,0
32,7

1,5
18,8

30,7
66,7
2,0
0,6

felbontott

a feleség

39,9

51,6

4,6

3,9

Szellemi dolgozó
Nem mezőgazdasági fizikai dolgozó
Mezőgazdasági fizikai dolgozó
Eltartott

összesen: 100,0 100,0 100,0 10C.P

Az elvált nők között legmagasabb a nem mezőgazdasági fizikai munkásnők aránya
(51,6 % ) , amely jóval magasabb, mint a házasságkötéskori arányszámuk (32,7 % ) . Ezzel
ellenkező tendencia mutatkozik az eltartottaknál, akik - azzal szemben, hogy 1968-ban
a férjhezmenők 18,8 %-át tették ki - az elvált nők kö/ül mindössze 31,9 %-kal része-
sednek. Ez is a»ra mutat, hogy az önálló kereset néküli eltartott nők gazdasági függés-
ben vannak férjüktől, és feltehetően még indokolt esetben is nehezebben szánják rá
magukat a válásra.

Gyakran áll fenn párhuzamosság a társadalmi mobilitás és a belső vándorlás
között is, ugyanis az átrétegződés sok esetben lakóhelyváltozással jár együtt. A fő-
városban a bevándoroltak aránya megközelíti a keresők kétharmadát, a városokban
pedig háromötödét. A társadalmi réteget nem változtatók között a bevándoroltak
aránya valamivel alacsonyabb, mint az átrétegződöttek között: Budapesten az im-
mobilok 62, a mobilok 67%-a, a városokban 55, illetve 59 %-a nem helyben született,
tehát a bevándoroltak közé tartozott.
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A vándorlási többlet alakulása az alföldi megyeszékhelyeken

V á r o s

Az 1949—1959 évi Az 1960—1968 évi

bevándorlási többlet

szám
szerint

az 1949. évi
népesség
%-ában

szám
szerint

íz 1960. évi
népesség
%-ában

Békéscsaba .
Debrecen
Kecskemét .,
Nyíregyháza
Szeged
Szolnok ... .

4164
Bfl4B
2831
1178
8577
7519

9.9
6,3
4,9
2.4
9.9
22,1

3993
22045
9200
8002

24892
13012

8,0
17,0
13,8
14,1
25,2
26,7

Szolnok város lakosságának gyors ütemű növekedése részben a természetes szapo-
rodás, részben és főként a vándorlási különbözet egyenlegének, a bevándorlási többlet-
nek az eredménye.

Az alföldi megyeszékhelyek közül mind 1949—1959, mind 1960-1968 között Szolno-
kon a legmagasabb a bevándorlók aránya a város lakosságszámához viszonyítva.

A Szolnokra történő állandó jellegű bevándorlás 1960-1968 között évente mintegy
2200 fővel, az ideiglenes jellegű pedig 4500 fővel növelte a város lakosságát. Jelentős
azonban - az utóbbi években csökkenő tendenciájú - a szolnoki állandó lakhelyet
megszünretők száma is. Ugyanakkor az ideiglenesen elköltözők aránya emelkedik, ami
csökkenti a város bevándorlási többletét.

Szolnok lakosságszáma az elmúlt nyolc év alatt mintegy 15 ooo-rel emelkedett,
jóllehet az évenkénti be- és elvándorlók száma lényegesen nem változott meg. Ennek
következtében városunkban 1968-ban, 1960-hoz viszonyítva, csökkent a vándorlási mo-
bilitás.

* * •

A? eddigiekben igyekeztünk Szolnok város lakossága átrétegződésének legjelen-
tősebb vonatkozásait és annak okait bemutatni. A kép teljessége érdekében szükséges-
nek tartottuk volna még a kulturális mobilitás bemutatását, amely a foglalkozás által
meghatározott társadalmi átrétegződés és a legmagasabb iskolai végzettségen alapuló
kulturális átrétegződés kapcsolatait tárja fel. Hasonlóképpen szükséges lett volna a ter-
mékenység mobilitásának vizsgálata is, tekintettel arra, hogy a születendő gyermekek
számát nagymértékben a szülők társadalmi, gazdasági helyzete határozza meg. Adatok
hiányában azonban erről le kellett mondanunk.

Befejezésül megemlítjük, tanulmányunk nem olyan igénnyel készült, hogy egyedüli
és kizárólagos választ adjon Szolnok város társadalmi mobilitásának főbb tenden-
ciáiról, mert a társadalmi valóság átfogó bemutatása még ugyanazon tények alapján
is; többféleképpen történhet. Célunk ez alkalommal az volt, hogy a rendelkezésre álló
adatok alapján a legfőbb összefüggéseket feltárjuk.

Dr. Lukács Pál
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