
Szolnok megye munkássága struktúrájának alakulása
és mobilitásának néhány jellemző vonása

A felszabadulást megelőző évtizedekben a munkásság száma és aránya ele-
nyészően kevés volt a többi rétegekhez - kistermelőkhöz, őstermelőkhöz, házi
cselédekhez, napszámosokhoz és egyéb keresőkhöz - viszonyítva. Az 1930. évi
népszámlálás adatai ' szerint a 412 509 fős össznépességnek csupán i6,3%-a tar-
tozott az iparhoz. A társadalom mozdulatlanságára utal, hogy arányuk 1920-ban
ennél alig alacsonyabb, 13,7% volt. Ez a statisztikai adat azonban a valóságosnál
mutatósabb képet tükröz, mivel 1930-ban a 67 479 fős ipari népességnek2 60%-a
eltartott volt.3

A munkásság területi-földrajzi elhelyezkedésére a szétszórtság volt a jellemző.
Míg a kereső munkásság létszáma járásonként nem mutat nagy eltérést, addig
a városoknál az arányok különbsége igen nagy. A járások közül a legtöbb munkás
a jászsági felső járásban, míg a legkevesebb a központi - a Szolnokhoz közel-
fekvő - járásban volt. A városok közül legnagyobb a munkáslétszám Szolnokon
és legkevesebb Túrkevén.'

Az 1930. épi népszámlálás adataiból azt is kiolvashatjuk, hogy az iparban
foglalkoztatott nők aránya meglepően alacsony volt. A járásokban a kereső mun-
kások mintegy io%~ a volt nő, míg a városokban ugyanez az arány 15%. Jellemző
adat az is, hogy az össznépességen belül az eltartottak kb. 40%-a férfi, 60%-a
nő volt.5

Hogy még kifejezőbben érzékeltessük az ipari üzemek munkásainak felsza-
badulás előtti katasztrofális helyzetét, a következő társadalmi tények meglátta-
tása is szükséges. A szolnoki Szegényügyi Hivatal az 1938. december 20. és 1939.
március 31 közötti téli inségakció keretében 839 munkaképes családfőt 2098 csa-
ládtaggal és 368 munkaképtelen családfőt 901 családtaggal segélyezett.0 Összlét-
számuk a város lakosságának io,5%-át tette ki. Tehát minden tizedik embert
az éhhalál fenyegetett. A nyomor, a nélkülözés az emberek ezreit sodorta öngyil-
kosságba. 1937-ben Szolnok vármegyében 1924 férfi és 1202 nő lett öngyilkos7,
elsősorban a kiáltó társadalmi ellentmondások miatt.

Mindent összevetve: „A felszabadulás előtt a megyében az ipar kisüzemi
jellegű volt. A gyáripar nagyságát leginkább az érzékelteti, hogy 1939-ben a gyár-
jel legű iparban mintegy 2400 fő dolgozott." s Tehát még annál is kevesebb, mint
ahányan a nyomor, a nélkülözés következtében önmaguk vetettek véget életüknek.

Hazánk 1945. évi felszabadulása megyénk munkássága életében is alapvető
változást hozott. A munkásság a felszabadulással a hatalom részese lett és foko-
zatosan változtak meg politikai, társadalmi viszonyai. A helyreállítás gyors üte-
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mében a foglalkoztatottság javulásában alapvető szerepe a tulajdonviszonyok vál-
tozásának volt.

A felszabadulás Szolnok megyében szétzilált gazdaságot, alacsony színvonalú
ipart és a visszavonuló fasiszták által leszerelt gyárakat talált. Mindezen túl, amit
értékkel nem mérhetünk, a háborús pusztítás 41 936 ember életét követelte.

A háborút követően 1945-ben alig volt termelés. A gyárakból hiányoztak
a gépek, nem volt nyersanyag. Az 1946. évi termelés is csak kis töredéke volt
a háború előtti évekének. A megyében lévő m ipartelep közül még 28-ban állt
a termelés, a teljesített üzemnapok száma pedig 67% volt az 1938. évinek.9

A statisztika szerint megyénk lakossága 1949-ben 449 000, keresőinek száma
pedig 196 000 volt.10 A népi demokratikus foradalom eredményeként az iparban
és az építőiparban foglalkoztatottak száma 27 636-ra emelkedett s ezzel a többi
népgazdasági ágban foglalkoztatott aktív keresőnek 14,1%-át alkották.11 A fel-
szabadulás előttihez viszonyítva megnőtt az iparban foglalkoztatott nők száma
és aránya. A 13 073 nő az összes munkásságnak 21%-a volt.

A megye munkássága 1949-ben alapvetően Szolnokra koncentrálódott, ahol
12 üzem működött. A foglalkoztatott munkások létszámát tekintve jelentős volt
még a törökszentmiklósi Mezőgazdasági Gépgyár, a martfűi Tisza Cipőgyár, az
átlagosan 730-740 munkást foglalkoztató 18 téglagyár és a 25 helyen működő
malomipar, ahol üzemenként 15-30 munkás dolgozott.12

Az 1949-ben befejeződött államosítás megteremtette a lehetőséget a szocia-
lista nagyipar létrehozásához. Az 1950-1960 közötti évtizedben iparunk fejleszté-
sének alapvető vonása az volt, hogy nagyösszegű beruházásokkal szocialista
nagyüzemeket hoztunk létre. Az országos iparfejlesztési célkitűzések alapján - bár
azok nem voltak területileg következetesek - 10 év alatt a már meglévő üzemek
fejlesztésével egyidőben 9 új üzem is települt megyénkben.1''

Szocialista iparunk dinamikus fejlődésnek indult. Az iparszerkezet is lénye-
gesen módosult. A nehézipar elsődleges fejlesztése miatt a megyében új iparágak
jelentek meg. Az alföldi kőolaj- és földgázkutatás és bányászat igen nagy jelentő-
ségűvé vált. Kiépült a vegyipar, a gépgyártás és az építőipar. A könnyűiparon
belül a bőr- és cipőipar és a faipar fejlődése volt jelentős.

Az ipar szerkezetének átalakításával egyidőben változott a munkásság nép-
gazdasági ágakon belüli aránya, belső rétegződése, területi elhelyezkedése is. Míg
1949-ben az ipari és építőipari munkások aránya 14,1% volt a mezőgazdasági,
a közlekedési, a kereskedelmi és a nem termelő aktív keresők között, addig
1960-ban 26,3%-ra nőtt a részarányuk.1'1 Az iparosítás és a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezése tehát igen gyorsütemű társadalmi mozgást, a munkásság szá-
mának megkétszereződését eredményezte. A múlt viszonylag zárt rétegei fellazul-
tak, nagy tömegekben egészültek ki, illetve áramlottak át más rétegekbe.

Ebben az évtizedben a munkásság koncentráltsága tovább fokozódott. 1955-
ben a minisztériumi iparban dolgozók 68,2%-a olyan munkahelyen dolgozott,
ahol a munkáslétszám meghaladta az 500 főt, 26,8%-a 150-500 fős és további
5%-a a 150 munkásnál kevesebbet foglalkoztató üzemben dolgozott.15

Az 1955-ös évet tekintve a minisztériumi irányítás alá tartozó vállalatok
munkásállományú dolgozóinak többsége három ágazatban dolgozott. Nevezetesen:
a munkások 32,2%-a a könnyűiparban, 25%-a a közlekedés és postaügy vonalán,
12,4%-a pedig az élelmiszeriparban.1(i

A munkásság létszámának nagymértékű növekedése, más rétegekből történő
feltöltődése objektív módon hatott kedvezőtlenül a szakmunkás arány alakulására.
A szakmunkásképzés pedig ebben az időszakban - érthetően - nem tudott lépést
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tartani a munkásosztály létszámának növekedésével. Az, amit e tekintetben tet-
tünk, jelentős eredményként tartható számon még akkor is, ha a minisztériumi
iparban foglalkoztatott munkások 1955. évi 43%-os szakmunkás aránya1 7 1960-ra
41,6° o-ra csökkent.18

Itt kell említést tenni arról is, hogy ebben az időszakban alakult ki az új-
típusú mezőgazdasági munkásság. Az állami gazdaságok, gépállomások és egyéb
állami mezőgazdasági üzemek biztosították az ott dolgozók folyamatos foglalkoz-
tatását és állandónak tekinthető munkalehetőségeket biztosítottuk. Végső soron
a mezőgazdasági üzemekben a termelés és munka koncentrációja ezzel a folya-
mattal vette kezdetét és egyben feltételét jelentette a mezőgazdasági munkák
szakmásodása kialakításának. „1960-ban a mezőgazdasági keresőknek 14%-a
volt ilyen típusú munkás. Ugyanakkor lecsökkent, s mindössze 2,6% lett az al-
kalmi munkások aránya a mezőgazdasági keresők között."19

Az 1950-es években a nem mezőgazdasági aktív keresők száma országosan
- rendkívül nagymértékben - „64%-kal, csaknem 800 ezer fővel emelkedett.
Az új munkásság egyrészt a parasztságból és a mezőgazdasági munkásságból to-
borzódott, másrészt pedig az addig nem kereső nők munkába állása növelte meg
számukat.. . A korábbi kisiparosok, kiskereskedők átrétegeződése is hozzájárult
a munkásság számának növekedéséhez"."'"

A társadalmi mozgás megyén belüli intenzitását - amely nagyobb mértékű
volt az országosnál - jól érzékelhetjük akkor, ha szemügyre vesszük az 1949-1962
közötti időszak átrétegződését. Eszerint a munkás népesség 1962-ben 1949-hez
viszonyítva 117 ezerrel nőtt, a parasztság 80 400-zal csökkent, az alkalmazottak
és az értelmiségiek száma 31 300-zal növekedett, az egyéb népesség (főként a kis-
iparosok és kiskereskedők) száma pedig 66 200-zal csökkent, miközben az össz-
népesség csak 1700 fővel növekedett.21

Az átrétegzödés számszerűen legnagyobb mértékben a mezőgazdaságból a
nem mezőgazdasági foglalkozások felé való átáramlásban öltött testet. Ennek
objektív és szubjektív okai a következők:

- Az 1949-19 5 2 között eltelt 4 év alatt az iparban és az építőiparban vég-
bement az egészségesnél is gyorsabb ütemű létszámnövekedés hibás gazdaság-
politika eredménye volt. Ez a folyamat pozitív volt annyiban, hogy lényegesen
növelte a folyamatosan foglalkoztatottak számát, s ennek következtében a dol-
gozók életkörülményeinek javulását eredményezte, ugyanakkor a munkaerőhiány
következtében a mezőgazdasági termelés eredményei a lehetőségek mögött ma-
radtak.

- Olyan közgazdasági tényezők is érvényre jutottak, amelyek eredményeként
az egyéni és a társadalmi célok egybeesése fokozottabban biztosítottabbá vált.
A mezőgazdasági keresettel ellentétben a biztosabb megélhetés, a magasabb és
rndszercs bérezés, a szervezett munkahely adta lehetőségek, a korszerűbb városi
viszonyok tömegesen vonzották a dolgozókat a falusi településekről.

- Tudati okok között pedig ott találjuk ebben az időszakban a fiatalok von-
zódását a technikához; a falu és a város közötti különbségek miatt a társadalmi
viszonyok adta lehetőségek kihasználására irányuló törekvéseket; a városban
található magasabb kulturális, szórakozási, tanulási lehetőségeket.

A második és harmadik ötéves terv során a szocialista ipar dinamikus fej-
lődése tovább fokozódott. A termelés 1970-ben több mint háromszorosa volt az
1953. évinek. A termelés évenkénti átlagos növekedési üteme - meghaladva
az országos fejlődés mértékét - 9-10% volt. A termelésfelfutás elsősorban a
tanácsi és a szövetkezeti iparban volt jelentős, mivel 1963-1969 között a ter-
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melés volumene csaknem megkétszereződött. Ez idő alatt a szocialista ipar 5 3
százalékkal növelte termelését.22

A nagyarányú iparfejlesztés következtében - amely 1967-től volt igen szá-
mottevő - megváltozott iparunk szerkezete. A vezetőszerep - a termelés volu-
menét tekintve - továbbra is a nehéziparé maradt, de ezen belül a foglalkozta-
tást jobban biztosító gépipar került előtérbe. Az ipar extenzív fejlesztésével a
harmadik ötéves terv végére megyénk felzárkózott a közepesen fejlett megyék
közé.

A mezőgazdasági üzemek megteremtésével, a gépi munka térhódításával
a mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő jelentős része az ipari üzemekben
helyezkedett el. Ennek eredményeként a megye népességén belül az ipari keresők
aránya 1960-ban 4,5%-kal haladta meg az 1949. évi szintet.23

A mezőgazdasági és más rétegekből felszabaduló munkaerőt az ipar csak
részben tudta fogadni. Ennek következtében 1960-1970 között megyénk lakos-
sága 462 150 főről 449 830-ra változott, azaz 2,7%-kal csökkent.2'

A folyamatosan tartó és még az utóbbi évtizedben is nagyarányú átrétegző-
dés következtében az ipari és építőipari munkások népgazdasági ágak közti aránya
az 1966. évi 29,3%-ról25 1970-re 38%-ra növekedett.26 A foglalkozás szerkezete
megváltozott, de még jelenleg sem optimális. Változatlanul magas a mezőgazda-
ságban és alacsony a szolgáltatásban dolgozók aránya, de az ipari és építőipari
dolgozók részaránya is jóval az országos szint alatt van. A megye harmonikus
fejlődése céljából a további iparosítás ezért is szükségszerű követelmény.

Az ipar földrajzi elhelyezkedésében az 1960-as évek közepén meglévő arány-
talanság a vidéki ipartelepítés eredményeként fokozatosan csökken. De 1965-ben
még a szocialista iparban foglalkoztatottak 37%-a Szolnokon, 16%-a Szolnok
járásban, 13%-a Jászberény városban dolgozott. Tehát a többi 4 járásban és
5 városban a munkásságnak csupán 34%-át foglalkoztatták.27 A megye iparának
sajátos fejlődése folytán az ipari munkásság 54,8%-a a nehéziparban, 26,6%-a
a könnyűiparban és 18,6%-a az élelmiszeriparban dolgozott.28 A nehézipar túl-
súlya ugyanakkor megnehezítette a nők ipari foglalkoztatását. Ezzel magyaráz-
ható, hogy az ipari aktív kereső nők aránya 1966-ban az alföldi megyék közül
Szabolcs-Szatmár megye után Szolnok megyében volt a legalacsonyabb.

Ügy véljük, az eddigi okfejtéssel bizonyítottuk, hogy a szocialista forrada-
lom ugyan eleve nagy átrétegződést eredményezett, de annak mértékét és inten-
zitását elsősorban a társadalom gazdasági szerkezetének változása, az iparosítás
üteme határozta meg. A továbbiakban arról adunk vázlatos áttekintést, hogy ez
az átrétegződés milyen intenzitású volt és miként ment végbe a nemzedékek kö-
zött, valamint adott nemzedéken belül.

A jelenlegi állami szektorban foglalkoztatott és már 1945-ben is dolgozó
családfők foglalkozástörténete azt mutatja, hogy az átrétegződés már a felszaba-
duláskor elkezdődött. A vizsgálatban érintettek 75%-a a korábbihoz képest nem
változtatott társadalmi réteget, 75,6%-a magasabb, 9,4%-a alacsonyabb társa-
dalmi rétegbe került. Tehát a mintában szereplők '/Ve már ekkor mobilált. A fel-
teié történő mobilitásban az eggyel, illetve kettővel magasabb rétegbe történő
mozgás volt a jellemző, de a népi demokratikus forradalom hatásaként az 5-7
lépcsős rétegváltás is előfordult. Azaz a korábban elnyomottak közül többen
vezető, hatalmi posztokra kerültek. A lefelé történő mobilitásban is az egy, illetve
kétlépcsős rétegváltás volt a jellemző, de a volt uralkodó osztály tagjainak nagy-
mérvű - 5-7 lépcsős - „zuhanása" ekkor még alig-alig tapasztalható.
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1945 és 1949 között az átrétegződés mértéke lényegesen nem változott a ko-
rábbihoz képest. Erőteljesebben érvényesült viszont az egylépcsős mobilitás, külö-
nösen a magasabb társadalmi rétegbe jutás vonatkozásában.

1949-1960 között az iparosítás, valamint a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésének hatására a megye lakosainak átrétegződése felgyorsult. Felmérésüak
szerint az 1949-et követő évtizedben az összeírtak 43%-a került más társadalmi
rétegbe. A felfelé mobilálók aránya mégegyszer akkora volt, mint az alacsonyabb
társadalmi rétegbe kerülőké. Az aktív keresőkhöz viszonyítva a felfelé mobilálók
14,6%-a egy, 80,0-a kettő és 4,8%-a három társadalmi réteggel emelkedett ma-
gasabbra. A főiránnyal ellentétes mobilitás ebben az évtizedben úgy ment végbe,
hogy az egy- és négylépcsős rétegváltás - a kulákbirtokok tagosítása következté-
ben - egyaránt jelentős volt, az összkeresőknek több mint egytizedét alkotta.

1960-at követően a mobilitás némileg mérséklődött, de 11 év alatt a2 aktív
keresőknek még így is 33,8%-át érintette. A felfelé történő mobilitás a korábbi-
nál is erőteljesebben jelentkezett, mértéke több mint háromszorosa volt a fő
iránnyal ellentétes rétegváltásnak.

A társadalmi csoportok utóbbi 3 évtizedben történő mozgásának irányára
összességében a következő volt a jellemző, az aktív keresők 47,2°/0-a stagnált,
tehát nem változtatott társadalmi réteget, 30,5%-a magasabb, 8,4%-a alacsonyabb
rétegbe mobilált és végül az összeírtak 13,5%-a hullámzó - felfelé és lefelé egy-
aránt megnyilvánuló - társadalmi mozgást végzett.

A nemzedékek közötti és a nemzedéken belüli mobilitásról árnyalt képet
az egymást követő, vagy egymást megelőző időszakok elemzésével kaphatunk.
Ez alkalommal csupán arra vállalkozunk, hogy néhány jellemzőnek ítélt össze-
függésről szóljunk.

A nemzedékek közötti mobilitás feltárásánál arra kerestünk választ, hogy
a megkérdezettek apjának jelenlegi társadalmi rétege milyen összefüggést mutat
az összeírtak 1949., 1960. és 1971. évi foglalkozásával.

Az értelmiségi, illetve vezető állású apák gyermekeinek 85,7%-a 1949-ben
még nem dolgozott, 1960-ban pedig 71,4%-uk. Azok, akik a két időszakban
már aktív keresők voltak, vagy lettek, a szakmunkás, a betanított- és segéd-
munkás réteghez tartoztak. Az értelmiségi és egyéb szellemi rétegben nem kezdett
senki. Ebben megítélésünk szerint mindenképpen szerepe van annak is, hogy a
jelenlegi értelmiségi apák jórésze 1949-ben és még 1960-ban is fizikai munkás
volt, s gyermekeik is azokban a rétegekben kezdhették foglalkozásukat.

A jelenlegi értelmiségi, illetve vezetőállású apák gyermekeinek 1971. évi
foglalkozása már más képet mutat: 28,6%-uk apjával megegyező társadalmi ré-
tegbe tartozik, 57,1%-uk szakmunkás és 14,3%-uk betanított munkás. Ebbe a
rétegbe tartozó apák gyermekei jeleenleg jórészt elérték, vagy már első foglalko-
zásuk révén apjuk társadalmi csoportjában kezdenek. Ezen szülők gyermekei
legfeljebb a szakmunkás, 111. betanított munkás rétegéig „távolodnak" el apjuk
foglalkozásától. Önálló kisiparos és mezőgazdasági fizikai csak elvétve akad
közöttük.

Az egyéb szellemi foglalkozású szülők gyermekei nagyjában egészében ugyan-
azon társadalmi rétegbe kerülnek, mint az értelmiségi és vezető állású szülők
gyermekei azzal a különbséggel, hogy nagyobb arányban, 34,6%-ban maradnak
szüleik társadalmi rétegében.

A szakmunkás szülők gyermekeinek 64%-a ugyancsak a szakmunkás réteghez
tartozik. Azok, akik szellemi dolgozóként vannak alkalmazásban, jobbára mű-
vezetői, technikusi beosztást kapnak, illetve egyéb irodai beosztásba kerülnek.
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Értelmiségi és elsőszámú vezetői munkakörben már viszonylag kevés szakmunkás
foglalkozású szülő gyermeke kerül. Mintegy 20% viszont azon szakmunkás szülő
gyermekeinek aránya, akik jelenleg betanított és segédmunkásként dolgoznak.

A betanított munkásként dolgozó szülők gyermekeinek 63,3%-a szakmunkás.
16,6%-a értelmiségi és egyéb szellemi dolgozó, 3,3%-a ktsz-tag, vagy önálló
kisiparos, 6,7%-a segédmunkás, 10%-a apja foglalkozásával megegyező munka-
körben dolgozik. E munkásréteg gyermekeinél igen szembetűnően jelentkezik a
nemzedékek közötti mobilitás főiránnyal megegyező volta, az eggyel magasabb
rétegbe kerülés általános jellege.

Felmérésünk alapján bizonyossá vált az a korábbi tapasztalatunk, hogy az
értelmiségi és egyéb szellemi foglalkozású szülők mellett a szak- és betanított
munkás szülők gyermekeiből is igen kis számban lesznek mezőgazdasági fizikai
dolgozók. A mezőgazdaság iparosodása, az iparból a mezőgazdaságba történő
visszaáramlás még mindig az idősebb munkásnemzedék mozgása útján megy
végbe.

A jelenleg segédmunkásként dolgozó szülők gyermekeinek 84,5%-a az ipar-
ban helyezkedik el, s egyrészük már 1949-ben, majd azt követően egyre nagyobb
arányban szakmunkás munkakörben dolgozott, 39,1%-uk jelenleg is e réteghez
tartozik.

A jelenlegi segédmunkások családfő gyermekei 8,7%-os arányban, az egyéb
szellemi foglalkozásúak, 13%-uk ktsz, ill. önálló kisiparosok, 39,1%-uk a szak-
munkások és végül 15,2%-uk apjuk rétegéhez tartozik. Ez a rétegmegoszlás
1960-hoz viszonyítva számottevően növelte a főiránnyal megegyező mobilitást ezen
nemzedékek között. E rétegből származók - bár szerény arányban - a mező-
gazdasági fizikai munkát is vállalják. Szembetűnő viszont, hogy az értelmiségi,
illetve vezetőbeosztásig ezen rétegből származók nem tudtak eljutni. Az elmúlt
negyedszázad társadalmi fejlődése a nemzedékek közötti mobilitásnak ezt a nehéz-
ségét még nem oldotta meg. A két réteg közötti távolság nemzedékeket tekintve
is igen számottevő.

A mezőgazdasági fizikai munkás foglalkozású apák gyermekei minden
fontosabb foglalkozási csoportban megtalálhatók. 1960-ban többségük már szak-
munkásként és ennél kisebb arányban, de egyenlő megoszlással betanított- és
segédmunkás, valamint mezőgazdasági fizikai munkásként dolgozott. Az 1971-es
társadalmi rétegmegoszlásban 51,7%-a szakmunkások, 12% a betanított, 9 %
a segédmunkások aránya. Az összeírtak 10,1%-a apja társadalmi rétegénél ma-
radt, 11,2%-uk egyéb szellemi, 4,5%-uk pedig értelmiségi, illetve vezetői munka-
kört tölt be.

Felmérésünk bizonyította, hogy az ipari munkásság utánpótlása jórészt a me-
zőgazdasági fizikai szülők gyermekei köréből történik. Az e rétegből származók
a segédmunkásszülők gyermekeit meghaladó arányban lesznek szakmunkások és
részarányuk kedvezőbb az értelmiségi, illetve vezető állású munkakörökben, vala-
mint az egyéb szellemi foglalkozásúak rétegében is.

Kutató munkánk során megvizsgáltuk azt is, hogy a munkásság különböző
rétegeinek milyen a származás szerinti összetétele, apjuk 1971. évi foglalkozását
tekintve.

A szakmunkások származás szerinti összetételénél - az aktív kereső apák
rétegéhez viszonyítva - első helyre a mezőgazdasági fizikai, második helyre a
szakmunkás, harmadik helyre - egyenlő mértékben - a betanított- és a segéd-
munkás és végül az értelmiségi és az egyéb szellemi foglalkozású szülők gyer-
mekei kerülnek.
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A betanított- és segédmunkások származás szerinti összetétele ugyanezt a
sorrendet mutatja azzal a különbséggel, hogy a betanított munkások között na-
gyobb a segédmunkás és kisebb a szellemi foglalkozású szülők aránya. A segéd-
munkások szülei pedig kimondottan a fizikai, jórészt ipari munkások rétegéhez
tartoznak.

A mezőgazdasági munkások pedig három munkás rétegből származnak. Túl-
nyomó többségüknek apja jelenleg is mezőgazdasági fizikai dolgozó, majd ezt
követően segédmunkás és önálló kisiparos.

A nemzedéken belüli mobilitás egy alapvető vonatkozásáról szólunk, neve-
zetesen arról, hogy az összeírtak kezdő foglalkozása milyen összefüggést mutat
1971. évi társadalmi rétegükkel.

Azoknak, akik szakmunkásként kezdtek, 7},5%-a jelenleg is az. E rétegnél
már nem a stagnálás, hanem a felfelé történő mobilitás a jellemző, mivel
23,6° 0-uk magasabb, elsősorban is egyéb szellemi munkakörbe került. A betaní-
tott munkakörben kezdők 42,3%-a ugyancsak megmaradt korábbi rétegében,
58,3%-uk azonban foglalkozástörténetük során szakmunkás lett. Igen szembetűnő,
hogy soraikból még jelenleg is csak kismértékben (6-7%-ban) kerülnek be az
egyéb szellemiek csoportjába. E réteg azonban - ha nem is nagy léptekkel -
vertikálisan mobi'ál, s alig 10% azok aránya, akik segédmunkások, mezőgazda-
sági fizikaiak lesznek. A segédmunkások rétegváltása lényegében ugyanilyen ten-
denciájú azzal a különbséggel, hogy körükből azért jóval kevesebben jutnak cl
a szakmunkás rétekig.

A mezőgazdasági fizikai dolgozóként kezdők közel egyharmada maradt a
mezőgazdaságban. Az iparba kerülők 22,5°/o-a szakmunkás, 18,9%-a betanított
munkás és 23,2°/o-a szakmunkás lett. E réteg körében tehát igen nagymérvű mo-
bilitás figyelhető meg és jelenleg is az ipar, jórészt szakképzetlen munkaerőinek
utánpótlását alkotják.

Tanulmányunkban igyekeztünk „nyomon követni" azt a változást, átalaku-
lást, amely megyénk munkásságát az utóbbi 27 évben alapvetően jellemezte.
Szükségesnek tartjuk annak hangsúlyozását, hogy az a struktúraváltozás és át-
rétegződés, amely objektív társadalmi folyamatok hatására következett be, nem
csupán a munkásság számszerű növekedését eredményezte, hanem fokozta kon-
centráltságát, szervezettségét, s ezzel erejét is.

Társadalmunk és megyénk gyors fejlődése következtében a munkásság lét-
száma, összetétele a jövőben is módosul. Ez a folyamat a magasabb műveltségű
munkások arányának növekedésével, a termelésben és a közéletben betöltött sze-
repének fokozásával megy végbe, miközben a párt- és társadalmi szervek poli-
tikai tudatformáló munkája is hatékonyabbá válik. Ebből következően el kell,
hogy határoljuk magunkat azok álláspontjától, akik a munkásság felhígulását bi-
zonyítják. Ezt az álláspontot képviselők ugyanis figyelmen kívül hagyják, hogy
miközben a munkásság soraiba nagy számba kerültek be olyanok, akik az osztály-
tudatosodástól még távol vannak, ezzel egyidőben a munkásság egészének poli-
tikai tudatossága és aktivitása, valamint kulturális és erkölcsi arculata minden
korábbinál magasabb színvonalú. A munkásosztály és a munkásság meghatáro-
zóan ezért befolyásolhatja a társadalom többi rétegét.

A munkásság erejének, befolyásának növekedését elismerve azt látni kell,
hogy egyes munkásrétegek erkölcsi arculata, politikai tudatossága és aktivitása,
valamint kulturális helyzete még jelentős eltéréseket, negatív előjelű tényeket
mutat.

A visszahúzó, lassító tényezők és azok okainak feltárása a tudatos előre-
haladás fontos feltételét jelenti. A téma további kutatása ezért szükségszerű, e
törekvéseket hasznosan segíthetné. Szabó István
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