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Tematikus szempontból igen érdekes, tu-
dományos feldolgozó módszerét illetően pedig
mintaértékű könyvet tarthatunk a kezünkben.

Egy polgárcsalád életébe pillanthatunk bele
egyfelől a családi dokumentumanyag mint
történeti forrás, másfelől az élő szájhagyomány
segítségével. A mezővárosok paraszt-polgári
társadalma igen érdekes téma önmagában is. E
kötet fejezeteit lapozva a mezővárosi társada-
lom kettősségét érezzük: a mezővárosi paraszti
és a polgári hagyomány sajátos ötvözetét.

Az utóbbi évtizedekben a néprajztudomány
egyre nagyobb teret szentel a család- és
nőkutatásnak. A hazai kutatók közül is egyre
többen foglalkoznak a nőkhöz kapcsolódó
jelenségek vizsgálatával. 1956-ban jelent meg
az első, úttörő jelentőségű feldolgozás, Morvay
Judit Asszonyok a nagycsaládban című mun-
kája, mely a palóc család leány- és asszonyi
életét mutatta be. Számos paraszti önéletírást
is ismerünk, melyekből megismerhetjük a nők
sorsát a családon belül. A XX. századi polgár-
asszony életének néprajzi-történeti szempontú
bemutatására talán ez a könyv az első jelentős
kísérlet.

A háziasszony mindennapi háztartási
teendőin belül a legfontosabb szerep a család
táplálékának a biztosítása volt. A közölt anyag
— a receptek, a mindennapok és az ünnepek,
a társas összejövetelek menüi — fontos ada-
lékul szolgálnak a város táplálkozási kultúrá-
jának a feltárásához. A táplákozáskutatásban
nem könnyű a kölcsönhatásokat kibogozni,
hiszen az úri és a paraszti, a paraszti és a
polgári táplálkozás jelentősen hatott egymásra.
E kötet példáin is megfigyelhetjük a sokszínű
hagyományt: a hétköznapok asztalán a hagyo-
mányos magyaros, paraszti ételeket találhatjuk
meg, a társas összejövetelek alkalmával pedig
a századforduló körüli szakácskönyvek,
receptfüzetek divatos francia, német, osztrák,
olasz eredetű polgári ételeit.

A kötet tartalmi értékein túl külön kieme-
lésre méltó a forrásanyag multaértékű fel-
dolgozási módszere. Ennek oka pedig nem
egyszerűen a szerző alapos szakmai felkészült-
ségében rejlik, hanem a történész kutató
mélyen humanista világszemléletében, aki a
történelmet mint a mindennapok harcait, a
köznapi ember jobb életért folytatott törekvé-
seit értelmezi.

A szerző történeti-néprajzi dokumentumo-
kat mutat be oly módon, hogy a doku-
mentumanyag mögötti emberi sorsokba, egy
társadalmi réteg életmódjába ad bepillantást.
Szerintem a könyv legfőbb értéke az, hogy a
szerző valóságosan is emberközelbe tudja
hozni a történelmet. A dokumentumok élet-
közeli feltárása révén nem egyszerű társa-
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dalomrajzot láthatunk a századforduló Félegy-
házájáról, hanem magát a mindennapi
gondokkal küzdő embert.

A kiadvány kétnyelvű; magyar és német. A
nem könnyű fordítói munka — sajnos a kötet
nem tünteti fel nevét — Szabó Ágnes munkája.
(Kapható a Kiskunfélegyházi Városi Levél-
tárban)

Bereznai Zsuzsanna

Zádorné Zsoldos Mária:
Jász-Nagykun-Szolnok megye

egészségügyi szervezetének,
helyzetének fő vonásai

(1876-1976)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Közleményei. 2., Szolnok, 1996.

Jelenünk egészségügyi és társadalmi csete-
patéi közepette üdítő olvasmányként veheti e
könyvet kezébe az érdeklődő olvasó. Történeti
alakulását tekintve a több részből 1876-ban
megalakult új Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megye a korábbitól eltérő, új, az európai
rendbe illeszkedő közigazgatási átalakuláson
ment át. Az indulatoktól sem mentes folyamat
nemcsak a közigazgatás, hanem az egész
egészségügyi szervezet egységesítését is
elindította. Világviszonylatban elsőként fogal-
mazta meg az 1876. évi XIV. te , hogy a
közegészségügyi helyzet ellenőrzése és a
szükséges intézkedések megtétele állami
feladat. Az egészségügy új rendszerének
kialakítása a belügyminisztérium hatáskörébe
tartozott, tényleges megvalósításuk pedig a
vármegyei közigazgatás feladata volt. Az
alispán, a szolgabírák, a polgármesterek, illetve
a megfelelő szinteken a szakértelmet képviselő
tisztiorvosok nemcsak az orvosi ellátást, hanem
a bábaképzést, a gyógyszertárak rendszerét, a
védőoltások elvégzését, járványügyi intézke-
déseket, s általában a közegészségügy ellen-
őrzését is intézték. Mint a szerző írja, a

törvénycikk „az egészségügy legkülönbözőbb
ágazatait foglalta egységbe."

A könyv három nagy korszakot különít el.
Az 1876-1919. évek évtizedei az új szervezet
kiépítésének korát jelentik. A korábbi, helyi és
területi intézkedések egy nagyobb, országos
átlag irányába mozdulnak el, s ezeknek meg
kell teremteni a feltételeit is (kórházak, kör-
orvosi hatáskörök, képzés-ellenőrzés meg-
szervezése, a különböző egészségügyi területek
összehangolása). Több kisebb-nagyobb módo-
sító rendelkezéssel, fejlesztéssel. E korszak
eredményei közé tartozik, hogy a nagy
járványok (pl. kolera), amelyek még a század
első felében, sőt a hatvanas éveiben is tömeges
áldozatokat szedtek, visszaszorultak, s a kisebb
településekre is kiterjedt az egészségügyi
ellenőrzés.

A következő, 1920—1944 közötti időszak,
amit a szerző a megye közegészségügye nagy
fejlődésének időszakaként mutat be, gazdagon
dokumentált. E korszakban modern intéz-
ményhálózat alakul ki, s ezek az egész megyét
behálózzák. A húszas évek végén az Országos
Közegészségügyi Intézet (OKI) és az Országos
Társadalombiztosító Intézet (OTI) összehan-
golja a közegészségügyet, betegbiztosítást. De
szerephez jutnak az olyan társadalmi jellgű
egyesületek is, mint a Stefánia Szövetség, a
Zöldkereszt Szervezet. A tuberkulózis elleni
küzdelem, a csecsemőhalandóság visszaszorí-
tása, s a betegségmegelőzés kiépülése jellemzi
a korszakot. ,,A fertőző és krónikus betegekkel
való egészségügyi törődés, gondozás rendsze-
ressé vált... A védőoltások újakkal gazda-
godtak... A halálozás egyéb betegségekben —
különböző mértékben — csökkenő tendenciájú.
Ez még a tüdőgümőkórra is vonatkozik."
Persze vannak megoldatlan kérdések is (pl. a
kis települések ellátása, a városi és falusi
lakosság ellátásának más színvonala).

Az 1945—1976. közötti évtizedek igen
alacsony szintről, a háborús pusztítások
jegyében indultak. A nagyobb változások 1950
után következnek. Átalakult a közigazgatás
rendszere, s át kellett alakulnia az egészségügyi
közigazgatásnak is. Előbb, 1950-ben a
gyógyszertárak államosítása, a magán patikák
megszüntetése megy végbe, majd a körorvosi
rendszer helyett létrejön a körzeti orvosi
rendszer. Megyénkben 1952-ben 127 rendes és
17 ideiglenesen üres (fél állással betöltött)
körzeti orvosi rendelő létesül, amelyekben

212


