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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)
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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
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1958-tól nővérek segítik a körzeti orvosok
munkáját általánosan. A korábban házhoz járó
bábák szülőotthonokban dolgoznak, létrejön
1962-től általánosabban is az üzemorvosi
hálózat, rendelőintézetek, szakrendelések, új
kórházak építése jellemzi a korszakot. Bizo-
nyos betegségek (gümőkór) majdnem eltűnnek.
A betegbiztosítás rendszere országosan is
egységesül. A szerző megállapítja, hogy a har-
madik korszak is eredményes volt me-
gyénkben, ha bizonyos hátrányokat nem is
sikerült felszámolni. Egyes területeken azon-
ban — hála az orvosoknak, az egészségügy
önfeláldozó dolgozóinak — tágabb térséget
tekintve is figyelemreméltó eredményt sikerült
a megyének elérni.

A kötet a megyei levéltár gazdag anyagára
épült. A szöveget beszédes táblázatok,
statisztikák egészítik ki. Név- és tárgymutató
könnyíti meg a tájékozódást, s néhány doku-
mentum, egykori fotó a kézzelfoghatóságot.
(Kapható a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Levéltárban.)

Szabó László

A Nagykunsági mezővárosok
állattartó gazdálkodása

a XVIII-XIX. században
Bellon Tibor: Beiden

Bellon Tibor közelmúltban megjelent tanul-
mánya mintegy három évtizedes kunsági
kutatásaink eredménye. A szerző az alföldi
hagyományos paraszti gazdálkodás szakavatott
kutatója, akinek e munkáját számos kitűnő
publikáció előzte meg. Ezek közül itt most elég
csupán az 1973-ban megjelent Karcag város
gazdálkodása (Földművelés), illetve az
1986-ban a Falvak, mezővárosok az Alföldön
című tanulmánykötetben közölt „Szabadalmas
alföldi mezővárosok gazdálkodása a
XVIII—XIX. században" című írásokra utalni.

Az olvasót meglepheti már a kötet címe is
— Beklen —, amely kun szóról a szerző

közléséből a következőket tudhatjuk meg:
„Jelentése: óvottnak, őrzöttnek lenni, vigyázni.
A török népek körében ma is gyakran
adományozott név. A legdrágább kincsüket,
gyermeküket védik vele. A Nagykunságban is
megőrződött, ezért választottam a könyv
címének ezt a kifejezést, amely a legnagyobb
értéket jelentő jószágállományra utal."

A könyvben a szerző ismét fontos témával
foglalkozik. A hatalmas határral rendelkező
mezővárosokban a jelzett időintervallumban a
legeltető árutermelő állattartás meghatározó
szereppel bírt. „A nagykunsági mezővárosok
virágzását a pusztákon űzött árutermelő állat-
tartás teremtette meg." Ez volt az a tevé-
kenység, amely régiónkban nem csupán egyé-
ni, hanem közösségi ügy is, melyet a
települések akkori önkormányzatai, a tanácsok
szigorúan szabályoztak. Bellon Tibor tanul-
mánya az egyes állatfajták tartásának módo-
zatai mellett megismertet berniünket ezzel a
szigorú rendszerrel is. Képet nyerünk az egyes
települések legelőhasználatáról, legeltetési
rendjéről. Külön fejezetben foglalkozik a terü-
letünkön mindig igen fontosnak számító állat-
fajta, a juh tenyésztésével, amely területünkön
kevés törődést igényelt és sokféle haszna volt.
A gyapjú árából sok közös kiadást fedeztek, az
ürü és kos eladása jelentős jövedelmi forráshoz
juttatta a gazdákat, a hús, a gomolya, a sajt és
túró a táplálkozásban játszott fontos szerepet.
A faggyúnak is hasznát vették, a juhbőrből
pedig sokféle ruha készült.

A Nagykunság állattartása mint téma nem
először jelenik meg a magyar néprajztu-
dományban. Elég itt csak Györffy István
munkásságára, több tanulmányára utalni.
Klasszikus művében, a Nagykunsági króniká-
ban szintén számos adalékot olvashatunk a
témával kapcsolatosan. Bellon Tibor ügye-
lembe veszi Györffy eredményeit, azonban
igyekszik azoknál tovább lépni és néhány
olyan részletre rámutatni, amelyben lényegesen
tovább és messzebbre jut.

A hagyományos gazdálkodás e fontos
témakörének részletes ismertetése, bemutatása
a szerző számára lehetővé teszi, hogy a
mezőváros szerepét újragondolja, s ez a könyv
egyik nagy erénye. „Az adatokból az a
következtetés vonható le, hogy a vizsgált
időszakban az állattartó mezőváros önálló
típust alkotott. Évszázadok alatt alakult,
formálódott és kapta meg sajátos jegyeit" —
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