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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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írja összefoglalásában. A dolgozatban közölt
adatok ugyan a Nagykunságból származnak,
talán mégis elfogadható a szerző következ-
tetése, amely szerint a vizsgált időszakban
ismertetett gazdasági modell nem csupán ebben
a régióban, hanem az Alföld egész területén
érvényes volt.

A szerző által már korábban is használt
vizsgálati módszer lehetővé tette, hogy ne
csupán egyszerű leíró dolgozat készüljön,
hanem egy komplex igényű történeti-néprajzi
tanulmány. E munkához a megfelelő alapot az
ebből az időszakból származó levéltári anyag
szolgáltatta. A levéltári források elemzését,
értelmezését a recens kutatások eredményei
teszik teljessé. „A szűkszavú források megszó-
laltatása, a szövegkörnyezet értelmezése csak

a recens adatok segítségével volt elvégezhető,
így is gyakran csak óvatos megfogalmazással
mertem következtetéseket levonni'" — vallja a
szerző. A könyvben található nagyszámú szó
szerinti idézet élvezetesebbé teszi a tanul-
mányt. E közlésekből megismerhető az elődök
által használt ízes, régi nyelv. A kötetet több
térkép illusztrálja, s csak sajnálni lehet, hogy
— terjedelmi okok miatt — a térképek
közlésétől eltekintett a szerző.

(A kötet a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya és
Karcag Város Önkormányzata támogatásával
jelent meg.)

Nagy Molnár Miklós

HÍREK

Vízügyi konferenciát rendezett a Hid-
rológiai Társaság Szolnokon, a Tudomány és
Technika Házában, 1996. október 1—2-án.

Október 23-án Jászjákóhalmán a községi
önkormányzat és a Jászok Egyesületének közös
emlékünnepsége után — ahol dr. Tóth Pál
Péter szociológus, az egyesület Számvizsgáló
Bizottságának elnöke mondott beszédet — a
Közösségi Ház falán emléktábla avatásra került
sor. A dr. Czettler Jenő agrárközgazdász,
akadémikus, az egyesület elődjének volt
elnöke, a jászjákóhalmi választókerület hajdani
országgyűlési képviselője tiszteletére állított
márványtáblát fia, dr. Czettler Antal történész,
közíró (Svájc) leplezte le.

A karcagi Györffy István Nagykun
Múzeum "^óber 25-én ünnepelte alapításának
90. évfordulóját. Ebből az alkalomból Karcag
Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága tá-

mogatásával tanácskozást szerveztek, amelyen
dr. Fazekas Sándor polgármester köszöntőjét
követően négy előadás hangzott el. Az ünnepi
tanácskozást dr. Ujváry Zoltán professzor, a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Néprajzi Tanszékének vezetője, a Györffy
István Néprajzi Egyesület elnöke vezette.

A szolnoki Damjanich Múzeum Néprajzi
Osztályának vezetője, T. dr. Bereczki Ibolya
Györffy István és a karcagi múzeum születése
című előadásában vázolta a Nagykun Múzeum
létrejöttének körülményeit. Dr. Péter László a
szegedi József Attila Tudományegyetem
nyugalmazott professzora, a múzeum második
világháború utáni vezetője az újjászervezésről,
dr. Dankó Imre professzor a debreceni Déri
Múzeum nyugalmazott igazgatója a jeles
néprajzkutatóról, Szűcs Sándor életéről és
nagykunsági kutatásairól tartott élvezetes
előadást. A múzeum korábbi igazgatója, dr.
Bellon Tibor, a József Attila Tudomány-
egyetem Néprajzi Tanszékének docense pedig
az 1960-as évektől napjainkig tekintette át a
múzeumban folyó szakmai munkát.

A tanácskozással egv időben a múzeum
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