
A NÉPTÁPLÁLKOZÁS

LÉPTEN-NYOMON, szellemi és anyagi kivánalmak terén 
egyaránt érezzük a majdnem egy évtizede tartó általános gazda
sági válság társadalomromboló hatását. Népünk életlehetőségeit 
ezek az idők nyomasztóbb erővel nehezítették meg, mint a világ
háború előtt bármely gazdasági válság. Annál is inkább, mert ma 
súlyosbító hatással van életünkre kisebbségi sorsunk is, részletezésre 
nem szoruló terheivel. 1914 előtt, ha gazdasági válságok követ
keztében süllyedt az életszínvonal, kivándorlás útján gyorsan le- 
csapolódott az emberfölösleg. A világháború után a tengerentúli 
kivándorlás szédületes üteme megakadt s ez népmozgalmi statisz
tikánk szempontjából örvendetes tény, csakhogy egyrészt sok a 
kenyértelen magyar közöttünk, másrészt magyarságunkból egész 
rajok indultak el az országon belüli vándorlás útjain s ömlenek 
a munkaadó gócpontokra.

A transylvan magyarság, elsősorban a székelység elvándor
lása az élelmet mostohán adó anyaföldről igen sok irányba törté
nik: legnagyobbrészt a munkalehetőségekkel bővelkedő Ókirály- 
ságba, az elnéptelenedő Banatba, szász vidékekre, de még az 
ország egészen távoli részeibe is. Ugyan a falu gazdasági, élelme
zési kérdései igen csekély mértékben könnyebbednek e belső el
vándorlások folytán, amelyeknek — szerencsére — nem lehetnek 
amerikai méretei; nem beszélve arról a különbségről sem, amit a 
kereseti lehetőségek jelentettek Amerikában és jelentenek ma 
nálunk. Számbavehető összeget senki meg nem kereshet magának, 
hogy falujába visszatérve, vagyonvásárlásba fektesse, sőt még az 
otthonmaradottak élelmezését se javíthatja észrevehető mértékben.

Nehéz felmérni a károkat, amelyeket a gazdasági válság oko
zott népünk körében. Züllesztő, erkölcsrontó hatását megismerhet
tük, de ki kell emelnünk a néptáplálkozásra és a vele szoros kap
csolatban levő egészségügyre tett káros hatását is. Bár Gortvay1 a 
gyermekek egészségi károsodásán kívül a gazdasági válságnak a 

nagy tömegre tett egészségügyi kárát számszerűen nem tudta kimu
tatni, az ifjuság testi-lelki satnyulása egymagában is elég figyel
meztető arra, hogy itt tennivalóink vannak, amíg még segíthetünk.

FALUSI ÉS VÁROSI TÖMEGEINK még békeidőben, jó körül
mények között sem táplálkoztak megfelelően. Békeidőben készült ki
mutatások alapján határozottan elégtelen, szűkös, kalóriaszegénynek 
minősíthetjük a német és angol munkáscsaládok táplálkozását e két 
birodalom legvirágzóbb korszakában. Minálunk hasonlóképpen volt.

1 Gortvay György: Gazdasági válság, néptáplálkozás és közegészségügy. Ma
gyar Szemle. 1935. dec. 293 l.
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Rendszerint a parasztcsaládoknál, ahol volt is valami vagyon, az 
élelmezés másodrendű kérdéssé törpült az előtérbe nyomuló bir
tokéhség, takarékossági kényszer mögött. Igy könnyen érthető, 
hogy a tömegek tápláléka mindig kalóriaszegény, mennyiségileg is 
elégtelen volt. Az anyagi források fokozatos eldugulásával együtt 
járt az amúgy sem bő táplálkozás csökkenése.

Egészen más elbirálás alá esik a felső (értelmiségi és jómódu 
polgári) osztályok táplálkozása,2 Ezeknél a pénz kevésbbé játszik 
szerepet s a táplálkozás is dús, bőséges, sőt legtöbb esetben fö
löslegesen sok. A betegségek is, amelyek a táplálkozással függenek 
össze, inkább az igen bőséges élelmezés következményei (epe- 
és májbetegségek, vesebajok, köszvény). Az ételek elkészítési 
módja túlzottan igényes, továbbá az étkezések egyéb fényűző kö
rülményei sincsenek arányban az elérendő céllal, vagyis az élet- 
fenntartással.

Minél alacsonyabb jövedelmi sorban van valaki, annál többet 
költ aránylag az étkezésére. A fokozódó jövedelemmel együtt 
jár egyrészt az, hogy a jövedelemtöbblet aránylag kis része for- 
díttatik a táplálkozásra; másrészt viszont a táplálékok minősége 
lényegesen jobb. Az alsó néprétegek tápláléka egészen olcsó, 
gyenge minőségű tömegcikk.

A német statisztikai hivatal közlése szerint3 Indiában a pa
raszt jövedelmének 94%-át fordítja élelemre, a napszámos 95%-át, 
az ács 83%-át, a kovács 79% át. Németországban egy munkás
család jövedelméből már csak 42%, az alkalmazott családjában 
31% és a hivatalnokcsaládban 30% esik élelmiszerre. A legma
gasabb csoportba tartozó munkáscsalád majd mégegyszer annyit ad 
ki élelemre, mint a legalacsonyabb jövedelmi csoportba tartozó 
család. Ez a kiadási többlet azonban csak 30%-át teszi a jobb ke
resetü munkás jövedelemtöbbletének. Hasonló módon a tisztviselők
nél is félannyi a gyenge jövedelmű hivatalnokok élelmiszerki
adása, mint a nagyjövedelműeké. Mégis, utóbbiaknál a jövede
lemtöbblet 14%-át teszi ki mindössze a táplálkozási többlet.

A legfontosabb körülményt a család számszerű nagysága je
lenti. Minél több a gyermek, annál kevesebb a fejenkénti kiadás. 
Egyuttal pedig az egész család igényessége is csekélyebb a sok- 
gyermekes családokban. A német gazdaság-statisztikai felvétel ada
tai szerint az ugyanolyan jövedelemmel rendelkező családok közül a 
gyermektelen család háztartása személyenként négyszer annyi vajat 
fogyaszt, mint a négygyermekes család. Minnél kevesebb a gyermek, 
annál több fehérkenyér, sütemény, hús, tojás, gyümölcs és főzelék 
kerül fogyasztásra. A sokgyermekes családok háztartásában vi
szont az olcsóbb és durvább táplálék kerül fogyasztásra inkább 
(rozs, krumpli).

Fontos megjegyeznünk a gyermekáldás befolyását a táplál

2 Amikor néptáplálkozásról beszélünk, mindig a tömegnek, a népet alkotó 
egyedek összességének táplálkozását értjük alatta. Tehát nemcsak a parasztságot, 
a földmüves „népet”, hanem velük együtt a munkás és értelmiségi osztályokat.

3  Radnóti   István:   Népesedés   és   mezőgazdaság.   Magyar   Szemle.   1932   dec,
334. oldal.
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kozásra több okból. Az egyik szempont a népesség jövőbeli ala
kulását tekinti. Pontos számitások alapján kimutatható, hogy a fe
hér faj néhány évtized mulva kihaló irányzatba jut. Már a mult 
század közepe óta fokozatosan csökkent Európában a születések 
száma. A háboru után csak folytatódott a születések megkevesbe- 
dése, úgy hogy európai átlagban 35-ről 20 ezrelékre csökkent 100 
év alatt a születések száma. A szaporodási arányszám egyideig 
egyszinten tartotta magát, miután a halálozások is párhuzamosan 
csökkentek a születésekkel. A halálozásokat a végletekig csökken
teni nem lehet s máris bekövetkezett a legtöbb nyugateurópai or
szágban a szaporodás teljes szünetelése. Ez a folyamat nemsokára 
átterjed a többi fehéremberlakta területre. Majd bekövetkezik a 
fokozatos, lassu kihalás. A Németbirodalmi Statisztikai Hivatal 
számításai szerint 65 év mulva 17 millióval kevesebb lesz Német
ország lakosságának száma, mint jelenleg. Annak ellenére, hogy a 
németek most még szaporodó irányzatban vannak.

A fehér faj veszélyeztetett jövendője a születések tudatos 
korlátozásának egyenes következménye. Egyre szélesebb népré
tegek hiszik ugyanis azt, hogy sok gyermek mellett életszükségle
teiket már nem tudják a kivánt mértékben kielégíteni. Minél na
gyobb a jólét és a műveltség, annál kevésbbé tud a házaspár 
gyermek érdekében igényeiről lemondani. Az egyke, a gyer- 
mektelenség mind általánosabbá váló tömegjelenségeit mi megvál
toztatni aligha birjuk. Csak arra szorítkozhatunk legfeljebb, hogy 
megfigyeljük következményeit.

A népesség csökkenése folytán a fogyasztóközönség száma 
kevesbedik meg. Eddig sok helyen a népszaporodás volt az egye
düli tényező, amely a fogyasztás emelkedését meghatározta. Ez
után kimarad a szaporodás, s vele együtt a fogyasztás fokozó
dása is. A mezőgazdasági termelés kénytelen lesz rendre vissza
fejlődni, ami maga után vonja újabb embertömegek fölöslegessé 
válását, s ezáltal sietteti a születések csökkenését.

Gyermek hijján az emberek — az előbb vázolt módon — 
kétszer annyit költenek majd a gyomrukra. Az olcsó növényi ele
delek helyett az állati termékek és a főzelékek, gyümölcsök ke
rülnek a néptömegek asztalára. Ezt az igény-fokozódási folya
matot megfigyelhetjük azokban az országokban, amelyekben a 
gyermekáldás már is erősen megfogyatkozott. A tyúkállomány a 
háborúelőtti évek kétszeresére emelkedett, ennek következtében 
a tojástermelés is hasonló arányban növekedett meg. A vajfo
gyasztás a nyugateurópai államokban igen tekintélyes és az igé
nyek növekedésével állandóan fokozódik. A vajfogyasztással for
dított arányban áll a margarinfogyasztás: kis jövedelem több 
margarint, kevesebb vajat jelent, nagy jövedelemnél fordítva van 
ez. A margarintermelést azonban nem fogja egészen kiszorítani a 
nagyobb jövedelem. A margarin mind ízletesebb minőségű, s a 
vajat újabban még a gazdagabb háztartásokban is eredménnyel 
pótolja. Jellemző, hogy még Dániában, a vajtermelés igazi hazá
jában is egyre nagyobb tért hódít magának a margarin. A cukor- 
fogyasztás, azonkívül a húsfogyasztás sokkal nagyobb a gazdagabb
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néprétegekben. Kevés gyermekes, gazdag országok sok cukrot és 
húst fogyasztanak, szemben a sokgyermekes szegény országokkal, 
amelyek kevés cukrot, húst, de annál több rozsot és krumplit, 
vagy más növényi tömegcikket fogyasztanak, A gyermektelenné váló 
európai országokban egyre kevesebb rozsot fogyasztanak. Ahol 
eddig sok rozs fogyott el, ott a búza foglalta el a rozs helyét. 
Ahol azonban csak búzafogyasztás volt rozsfogyasztás nélkül, ott 
a búzafogyasztás is csökkent. Ez is egyik bizonyítéka annak, hogy 
az olcsó tömegcikkek helyett az értékesebb gazdasági termékek 
kerülnek fokozott mértékben a gazdagabb országok asztalaira.

Mint a jövőbeli fejlődés egyik következménye, a kisgazdasá
gok fellendülése várható a jelzett változások hatásaként. A mező- 
gazdasági kistermékek, amelyek a jövőbeli élelmiszerfogyasztás 
javát teszik majd ki, mind a kisgazdaságokból kerülnek ki. A 
magyar liszt és gabonafélék kivitelében a kisgazdaságok csak 
46%-ban szerepelnek, mialatt a baromfiállomány 92%-a, a gyű- 
mölcsállomány 90%-a van a kisgazdaságok kezén. De ezeken kí
vül a vaj- és tejtermékek, a szőlő és bor, a paprika kivitelében a 
kisgazdaság körülbelül 70%-ban vesz részt. A kisgazdaságok, ame
lyek a jövőben is a nemzetépítő parasztságot fogják jelenteni, bi
zonyos mértékben belesodródnak a világgazdaság kerékvágásába. 
Ez az egyedüli örvendetes jelenség a szomoru kilátások mellett.

MÓRICZ ZSIGMOND IRJA:4 „A szegény ember azt eszik, 
ami van, a jómódu meg azt, amit akar”. Ez a rövid mon
dat magában foglalja a táplálkozási kérdés egész lényegét. Mert 
a szegény ember egész jövedelmét táplálkozásra fordítja, de ez a 
jövedelem olyan kicsi, hogy legtöbbször még a létminimum felét 
sem fedezi. Ecsedy könyvéből idézve megállapítja Móricz 
Zsígmond azt,5 hogy a magyar paraszt, amely a földből él s föld
jének termékeivel tartja el a városokat, annyit sem képes ter
melni, amennyi a saját igen szűkös igényeit fedezni tudná. Minél 
közelebb áll valaki a földhöz, annál kevésbbé juthat hozzá annak ter
mékeihez. Szinte nevetségesen hat az a visszás helyzet, hogy a fa
lusi ember többet éhezik, mint a városi, holott utóbbi mindig 
távolabb állott a termelés szinhelyétől, mint a paraszt.

A falusi tömegek éheznek. Nemcsak Magyarországon, hanem 
egész Középeurópában. Főtáplálék, néhol egész évben egyedüli 
táplálék a leves. Leves minden formában. Néhol sok üres tea, üres 
kávé, persze tej nélkül. Röviden: víz és víz. „A szegény ember 
vízzel főz” — idézi a közmondást Móricz Zsigmond. Ténylegesen: 
a szegény asszony megpirít egy kevés lisztet, zsirral vagy anélkül, 
bekavarja a forró vízbe, s kész az „étel”: a mi mindennapi leve
sünk. „A disznajának is azt ad. A moslékba is beledob néhány 
marék korpát, megkavarja, s az állat jóizűen felhörböli. De mi
ben különbözik ettől a korpa-cibreleves? A moslékba is vágnak 
tököt és más zöldséget. Az alföldi nagy tömegszegénység moslékon él.”

4 Móricz Zsigmond: Mit eszik a magyar ember ? Ellenzék, 1935 jan. 5.
5 Ecsedy könyvéhez, sajnos, mindezideig nem sikerült hozzájutnunk.
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A kiváló magyar közgazdász, Móricz Miklós helyzetjelentésének6 
végkövetkeztetése így szól: „Körülbelül azt mondhatjuk, hogy a 
magyar nép átlagban szükségleteinek legfeljebb felével van ellátva. 
Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a lakosság jómódu rétegének 
az átlagnál több jut, anyagi helyzeténél fogva, akkor nyilvánvaló, 
hogy a szegényebb, de népesebb réteg viszont jóval átlag alatt 
marad”.

Nem azért eszik a magyar ember rosszat, mintha az asz- 
szony nem tudna főzni. A magyar gazdasszonyok kitűnően főznek, 
ha van mit. De nincs mit.

Ez az oka annak, hogy a magyar ember éhezik. Még az egy
szerű pásztorkodó családok asszonyai is átlag kétszáz konyha
recepttel tudnának kedveskedni hozzátartozóiknak, hogyha ren
delkezésükre állana mindaz az élelmiszer, ami kitünő fogásaik 
elkészítéséhez szükséges.

A tömegnyomor az oka annak, hogy a magyar falusi nép kö
rében oly óriási a gyermekhalandóság: egész Európában a legna
gyobb. A tápanyagokat nélkülöző sovány ételekből nem tudja 
csecsemőjét tejjel ellátni az anya. Ezért angolkórosak, kiéhezett 
csenevészek az életbenmaradt gyermekek. A tápanyaghiány miatt 
gyenge az ellenálló képességük is, könnyen kapnak meg minden 
más betegséget. A betegségek súlyossága, lefolyása is arányban 
van a test tápláltságával, ellenállóképességével. Nincs tejellátás a 
falun, mert a tejet mind városra viszik értékesíteni. A csecsemők, 
gyermekek, sőt a felnőttek számára is annyira értékes tej hiányzik te
hát népünk táplálékából.

Az 1926-ban tartott budapesti közegészségügyi és társada
lompolitikai értekezlet7 külön fejezetet szentel ennek a kérdésnek, 
„Népélelmezés és tejprobléma” címmel. Gratz Ottó, m-óvári tej- 
kisérleti állomás igazgató megállapítja, hogy a legújabb tudományos 
kutatások a tejet az ember legfontosabb táplálékai közé emelték. Az 
iskolásgyermekek közül azok, akik tejet is kaptak, 55%-al jobban 
gyarapodtak, erősebben növekedtek és egész lényük más volt, 
mint a tejet nélkülöző gyerekek. Verzár egyet. tanár egyenesen az 
anyatej és ezáltal a vitamin hiányára vezeti vissza az alföldi nép
nyomor szomorú egészségügyi következményeit. Ezek: az óriási 
gyermekhalandóság, a sok angol-kóros megbetegedés, a sok feltű
nően csunya, rossznövésü, görbelábu, fejletlen ember.

Orvosi szaktekintélyek általában megegyeznek abban, hogy 
gyermekeknek napi egy liter, felnőtteknek félliter tejet kell fo- 
gyasztaniok, természetesen más élelmiszerek mellett. Népünk köré
ben nem találunk olyan méretü tejfogyasztást, mint a nyugati ál
lamokban. A tej és tejtermékek helyét nálunk a kenyér és sza
lonna foglalja el. Vaj helyett zsirral főzik az ételt, kolbászféléket 
fogyasztanak tejeskávé helyett. Ez falun és városon egyaránt így van.

Kevesen tudják azt, hogy tej aránylag olcsó táplálék, még ke
vesebben, hogy mennyire tápláló eledel. Mindezt megfelelő ismerte

6 Dr. O. B.: Táplálkozás falun. „Erdélyi Lapok”. 1936 jan. 16.
7 Népélelmezés   és   tejprobléma.   Az   1926   okt.   24—30-ig  tartott  közegészség- 

ügyi és társadalompolitikai országos értekezlet munkálatai. Elnök: Földes Béla.
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téssel lehetne közelebb hozni a nagyközönséghez. A felvilágosító 
munkának elsőrendü szerepe lesz abban, hogy a helytelen táp
lálkozási szokásokat a helyes irányba terelje. Az Egyesült Álla
mokban megindult felvilágosító munka nyomán más államokban is 
hasonló munkát indítottak be. Ezeknek a felvilágosító munkáknak 
tudható be az országos gyümölcshetek, tejnapok rendezése.

„Meg kell tanítani a magyart, hogy egye meg a spenótot!” 
Mert nem eszi meg. Nem is ismeri a főzelékeket kellőképpen. De 
nem eszik általában sok olyan ételt, amit a városi ember elősze
retettel fogyaszt. A falusi tömegek nem szeretik a főzeléket, de 
főzeléknek tartják még a borsót, paszulyt is. A felvilágosító mun
kának egyik feladata lenne az, hogy mindenféle „főzeléket” meg
szerettessen népünkkel, amelyekből oly keveset használ. De ser
kentsen a tej és tejtermékek, gyümölcsök (melyekből szintén 
keveset fogyasztunk) és a cukor fogyasztására is. A gyümölcsöt 
egészen helytelenül különleges élvezeti cikknek tartják falun és 
így mint igen tápláló, vitamindús élelmiszer nem jöhet tekintetbe, 
holott mindenképpen megérdemelné.

A cukorfogyasztás8 terén igen szomoru eredményeink vannak. 
Míg a nyugati államokban az 1933 évi fejátlag 32 és 52 kg. kö
zött mozgott, addig a magyar cukor fejátlag 9,5, a román 6,6 kg. 
volt. Ez a feltünően csekély cukorfogyasztás akkor ütközik még 
inkább elő, ha összehasonlítjuk az egész világ cukorfogyasztási 
fejátlagával, amely 11,4 kg. Boros Margit adatai szerint a magyar 
cukorfogyasztást sem a falu szolgáltatja, hanem a város. A falusiak 
csak lakodalomkor, ünnepek alkalmával esznek édességeket, be
főttet, mert „a cukor drága.” Nem tudják megfizetni. Hétszáz fa
lusi családnak öszszesen 3248 tagja egy év alatt 7356 kg. cukrot 
fogyasztott el, fejenkint tehát 2,3 kg-ot, ami az országos fejadag
nak mindössze negyedrésze, a nyugati államok átlagfogyasztásának 
csupán huszadrésze. A földnélküli mezőgazdasági munkások, cse
lédek, ötnél kevesebb hold birtokkal rendelkező földművesek pedig 
még ennek a csekély fejadagnak is csak a felét, évi 1,2 kg. cuk
rot fogyasztottak. „Közös mindenkinél a cukor rettenetes hiánya” 
írta a kőteleki tanító Szabó Zoltánnak,9 a falu táplálkozásáról szóló 
helyzetjelentésében. Nálunk hasonlóan van.

Boros Margit mint megoldáshoz vezető utat ajánlja a követ
kezőket: a tulmagas cukorárak felénél kevesebbre mérséklendők, 
a testületi orvosok rendelési joga kiterjesztendő cukor rendelésére 
a betegpénztár terhére, továbbá megkisérlendő a méztermelés fel
lendítése minden eszközzel.

Hogyan állunk mi a cukorfogyasztás terén, amikor az amúgyis 
sovány magyar cukorfogyasztásnak csupán kétharmadrészét hasz
náljuk el?

A néptáplálkozás kiáltó kérdéseinek megoldására törekvő in
tézményt, táplálkozási kutatóintézet felállítását javasolja dr. Berczel-

8 Boros Margit: Cukorfogyasztás falun, Magyar Szemle. 1935. dec. 83 oldal.
9 Szabó Zoltán: Mindennapi kenyér. Magyarország. 1935. máj. 17 és 18.
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ler. Felállítandó lenne egy nemzetközi népélelmezési intézet is. Mind
ezek külön foglalkoznának a csak fogyasztó (városi) és a termelve 
fogyasztó (falusi) tömegek táplálkozási kérdéseivel, A falusi töme
geknek egészen mások a táplálkozási kérdései, mint a városiak
nak. A falusi zárt gazdaságok saját magukból élnek, termelnek s 
azt használják el, amit maguk termeltek.

A néptáplálkozás kérdéseinek közvetett megoldásaihoz tar
toznak még:

Állami és közületi feladatok: úthálózat és közlekedésügy fel
javítása; szövetkezetek létesítése.

Felvilágosító és társadalmi munka: iskolai leves- és tejosztó, 
háztartási tanfolyamok, betegkoszt-tanfolyamok létesítése. A főző
láda megismertetése és elterjesztése (egyszerü módon előállítható 
láda, amelyben órák hosszat eltartható az étel forró állapotban). 
A falvak ivóvízellátásának megoldása.

Az egyetemekkel, vagy más oktató intézményekkel kapcso
latban orvosok, közgazdászok részére népélelmezési tanfolyamok, 
előadások tartása is szükségesnek mutatkozna.

A közegészségügyi törvények kiterjesztése az általános tisz
taság pontosabb betartására. Vonatkozik ez a gyümölcs-eltevésre, 
szállításra, más élelmiszerek forgalombahozatalára, elsősorban azon
ban az elégtelennek bizonyuló tej ellenőrzésre. Nem elegendő a 
tej ellenőrzése akkor, amikor a fogyasztóhoz kerül. De emellett a 
forgalomba került tejnek ellenőrzési módja is hiányos, mert hiszen 
csak vegyi vizsgálat útján igyekeznek megállapítani az esetleges ha
misítást. Nincsenek tehát tekintettel arra, hogy a legtöbb tejnek nem 
a hamisítás a hibája, hanem az, hogy fertőzött, betegségeket terjesztő. A 
tej ellenőrzésének a termelés helyén kell megtörténnie. Különös gon
dot kell fordítani a tehenek egészségi állapotára, mert ettől függ 
a tej minden jó tulajdonsága. Megdöbbentő jelentés számol be ar
ról, hogy Magyarországon a tehenek 14 %-a tőgy-genyedésben 
szenved. Minden köbcentiméter ilyen tejbe sokmilliószámra kerülnek 
fertőző csirák. Igen sok a tőgy-gűmőkórban szenvedő tehenek száma 
is, pedig ezeknek a teje még egy az egybillióhoz-arányban is fer
tőzőképes.

A HELYI VISZONYOK ISMERTETÉSÉRE hat, egymástól 
igen nagy távolságra fekvő községből szereztünk be táplálkozási 
adatokat.10 Amennyiben lehetséges volt, az iskolás gyerekek család
jainak egész heti élelmezéséről szereztünk jelentést. Világos anyagi 
helyzetképet már nem mindenik faluból sikerült kapni. Természe
tesen ebből a hat községből általánosítani nem lehet. Hiba volna 
a véletlenül kiragadott elenyésző százaléknyi számból a kutatott 
községeken túlmenő túlzott következtetéseket levonni.

Kiemelem azt, hogy az adatokat iskolás gyerekek dolgozatai 
szolgáltatták. Ezekben a dolgozatokban beszámolnak egész heti 
étlapjukról. Az iskola padjaiban helyet foglalnak az egész község

10 Az adatokat Vita Sándor gyüjtötte és engedte át földolgozás céljából.
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gyermekei, tekintet nélkül anyagi, vagy társadalmi helyzetükre. A 
gyermekek igazmondásában aligha kell kételkednünk. Az egymás
tól nagy távolságokra fekvő falvakból érkezett jelentések a való
színüségnek leginkább megfelelő, sokban megegyező, hasonlító 
étlapot sorolnak fel.

Gyüjtésünk anyaga összesen 168 gyerek, illetve család étlapjáról 
számol be a hat községből. Ez az anyag körülbelől 3300 reggelivel, 
ebéddel és vacsorával foglalkozik. Eredményünk nagyon közelálló 
ahhoz, amit Szabó Zoltán közöl a magyarországi hét falu táplál
kozási viszonyairól.11

Anélkül, hogy az ételek tápértékét kalóriára átszámítanók 
(nem rendelkezünk kellő részletességü adatokkal) hozzávetőleges 
becslés alapján megállapíthatjuk, hogy egynémely faluban a lakos
ság által elfogyasztott eledelek tápértéke alatta van annak az ér
téknek, amelyet az illető korosztálybelieknek hasonló munkavég
zés mellett fogyasztaniok kellene.

Feltűnő az étlapon igen gyakran szereplő üres víz (leves, tea), 
mert a bennök található kevés rántás, tészta, krumpli, zöldség 
igazán nem számíthat tápláléknak. Vannak étlapok, melyek csakis 
ilyen festett vízből állanak. Egyáltalán nem mondható kielégítőnek 
az az étlap sem, amelyikben úgyszólván csak szénhidrátok szere
pelnek. Ha végigtekintünk az összes beküldött étlapokon, azt vesz- 
szük észre elsősorban, hogy a három főtápanyag közül majdnem 
mindig és mindenütt hiányzik a fehérje és zsír, és túltengenek a 
szénhidrátok.

Példának bemutatom egy kalotaszegi faluból Magyarbikali- 
Szabó Pál András családjának heti étlapját:

Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

reggeli tojásleves almaleves hagyma-
leves puliszka tea tojásleves ribizli-

leves

ebéd almaleves almaleves hagyma
leves

paszuly-
leves szalonna tojásleves dióslaska

vacsora krumpli-
paprikás

krumplis
tészta húsleves paszuly-

leves
száraz-
tészta

ribizli-
leves

füstölt
hús

Ez az étlap azt mutatja, hogy egy háromholdas gazda heti 
huszonegy étkezésében mindössze négyszer szerepel fehérje tar
talmu eledel. Hogyha tekintetbe vesszük azonban azt, hogy ebből 
csak egyetlen egy alkalommal fogyaszt húst, a másik három „fo
gás” tojáslevesből áll, akkor világos képet nyertünk arról, hogy a 
család mértéken alól fehérjeszegény koszton él. A fehérjehiány pe
dig a felnőttek testi és szellemi teljesítményében, a gyermekek fej
lődésében mutatja meg káros következményeit. Nem> látunk ezen 
az étlapon zsírtartalmú étkeket, pénteket kivéve, amikor az ebé

11 Szabó Zoltán: Hét falú táplálkozása. Magyar Szemle, 1935. okt.
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det szalonna teszi. A zsír, mint az erőadó anyag, azt mondhatjuk, 
szintén teljesen hiányzik erről az étlapról.

Nem találunk itt egyebet, mint szénhidrátot. De vajjon eleget 
belőle? Nem. Vegyük csak a szerdai napot. Kétszer hagymaleves, 
egyszer húsleves. Hogyha föltesszük, hogy nagy adag rántással ké
szítették, akkor is személyenként 20 gr. szénhidráttartalommal 
csupán 240 kaloria-értéket kebelez be fejenként a család egész 
napra, a szükséges tízszerakkora napi kaloriaérték helyett. Hogyha 
fejenként étkezéskor 100—100 gr. kenyeret fogyasztanak még emel
lett, akkor a napi kaloria-termelés (600 meg 240) összesen még 
mindig csak 840 lesz.12

Hogyha a -Szabó családnak egy másik napját 
vesszük vizsgálat alá, akkor is alig jutunk jobb eredményre. Csü
törtökön a két paszulyleves kalóriaértéke 400 körül lehet, ha a 
rántást bőven, sok zsirral készítették. Egy nagy adag puliszka 
kalóriaértéke 400 körül lehet. Hogyha sok zsírral készítik, 800 
körül van. Egy ember fejadagja tehát napi 800—1200 kalóriát szol
gáltat. Mindez megtölti a gyomrot, de nem elegendő ahhoz, hogy 
ebből a táplálkozásból erőkifejtéshez szükséges kalóriák váljanak 
szabaddá a szervezetben. Mi ennek a következménye? Az, hogy 
az illető egyén a saját testének anyagát kénytelen felhasználni, 
amikor nehezebb testi munkát végez. Egy ideig sikerül ez a rabló
gazdaság, a szervezet azonban egy idő mulva kimerül, képtelenné 
válik nagyobb erőkifejtésre, vagy pedig összeomlik, beteg lesz.

A -Szabó falujában összeírt tizenhárom család a 
leírt étlappal majdnem teljesen azonos étrendet követ. Semmivel 
sem jobb például a Kupa Anna családjának étkezése, legfeljebb 
talán minőségben, nehány kalóriával. A Kupa-családnak pedig 32 
hold földje van s a faluban a legvagyonosabb. A gazdáknak 2—7 
hold földjük van csupán. Ritka a tíz holdasnál nagyobb birtok. A 
harangozónak félhold földje van. Családja a levesek helyett reg
gelire üres teát iszik. A legjobb étkezési napjuk a következő:

12 Egy dolgozó felnőtt ember kalória-szükséglete naponta körülbelül 2500— 
5000 kalória, egy gyermeké 1200—1800 kalória. A kalória-értéket a kővetkező mér
tékben szolgáltatja a három fő tápanyag: minden gramm fehérje 4 kalóriát, szén
hidrát szintén 4 kalóriát, zsír 9 kalóriát ad a testben való égése, átalakulása alkal
mával. Egy egészséges dolgozó felnőtt ember elfogyaszt naponta körülbelül 100 
gramm zsírt, amely ad 900 kalóriát, 70 gramm fehérjét, amelyik 280 kalóriát 
szolgáltat és körülbelül 500 gr. szénhidrátot, amelyik körülbelül 2000 kalóriát ad. 
Összesen körülbelül 3200 kalóriát termel a felnőtt ember. Nagyobb munkateljesít
ményhez sokkal nagyobb kalóriaszolgáltatás szükséges. Tájékoztatásul leírom ne
hány főbb étel tápanyagtartalmát. Gyümölcsökben csak szénhidrátokat találunk 
(gyümölcs-cukrot, még pedig a gyümölcs érési foka szerint 5—15%-ban, a többi 
százalék víz). A krumpli 20%-át szénhidrátok alkotják (keményítő). Más tápanyag 
ebben nincs. A húsfélékben átlagosan 20% fehérjét és a hús kövérsége szerint 
10—30% zsirt találhatunk. A tejnek körülbelül 4%-a fehérje, 4%-a szénhidrát, 
4%-a zsír, a többi víz. Egy közepes nagyságu tojásban körülbelül 12 gr. fehérje 
található, a többi 38 gr. víz. Ha tehát 70 gr. fehérjét akarunk elfogyasztani na
ponta, akkor szükséges, hogy 500 gr. tejet (20 gr. fehérje), 2 tojást (24 gr. fe
hérje) és körülbelül 150 gr. húst fogyasszunk. Egy félkiló kenyér körülbelül 250 
gr. szénhidrátot (keményítőt) tartalmaz. Zsírnak számít a vaj, szalonna, olaj; 10 
deka szalonna tehát 100 gr. zsírnak, 900 kalóriának felel meg.
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Tea, sült szalonna, sonkáslaska. Legrosszabb nap: tea, hagyma
leves, húsleves.

Megdöbbentő az, hogy 273 lejegyzett fogás közül csak négy 
esetben szerepel tej vagy tejtermék. Üres feketekávét 6 esetben 
fogyasztottak a 273 „fogás” közül. 21 esetben fordult elő csupán 
az, hogy „kétféle fogás” kerüljön a család asztalára egyazon alka
lommal. E kétféle fogások is magukon viselik az egyoldalúság bé
lyegét, amit már előbb is felemlítettem. Például: tárkonyleves és 
piskótatészta, prézlislaska és rétes, ribizlileves és puliszka. Egy
szóval kizárólag szénhidrátokat tartalmazó eledelek. Cukrot a fa
luban nem fogyasztanak.

A leírt kalotaszegi falú, Bical, református lakosságú, lélekszáma 
1934-ben 1011, születések 1920-ban 37, 1934-ben 24. Gyarapodás 
1920 óta 136 lélek.

Egy mezőségi falu, Sovat 38 családjától 798 étel-fogást sike
rült összegyüjteni. A 38 család egy-egy heti étrendje különbözik 
Bical étrendjétől a következőkben: Sovat-ban sokkal gyakrabban 
szerepel „önálló fogásként” kenyér és tej az étlapon, mint Bical-on. 
A 798 fogás közül 128-ban egyszerű kenyér volt az étel. Ezeken 
kívül 187 esetben alkotta egy egy fogás anyagát kenyér s hozzá 
még valami más eledel (puliszka, turó, tej, leves, szőlő). 294 eset
ben, 36%-ban tej, vagy tejszármazékok alkották a fogást. 239 
esetben, 30%-ban a fogást többféle étel alkotta, hogyha a pulisz
kát, amelyik tulajdonképpen a kenyeret helyettesíti, külön ételnek 
számítjuk. Igy kettős fogásnak számítottam a következőket is: te
jes puliszka, juhhús puliszkával. Más „többfogásos” eledel alig 
akadt egy-kettő a 799 közül. Ha tehát a puliszkát és kenyeret 
egyszerű járulékos, kiegészítő eledelnek tekintjük, s nem számítjuk 
őket különálló fogásoknak, akkor megállapíthatjuk, hogy ebben a 
faluban kizárólag egyfogásos ételeket fogyasztanak. (Miként az első 
faluban is) Az ételek azonban sokkal változatosabbak, táplálób
bak, mint Bical-on. Vegyük példának Szováti-Székely György tíz
holdas gazdának heti étlapját:

Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

reggeli rucahús,
puliszka

kenyér,
tej

fánk-
tészta

kenyér,
tej kenyér kenyér tejbe

kása

ebéd kenyér,
tej

kenyér,
szőlő

kenyér,
aludttej

krumpli-
leves kenyér főtt

krumpli kenyér

vacsora ruca,
puliszka

puliszka
tejjel

puliszka
tejjel

puliszka
tejjel

puliszka
tejjel

tejbe-
kása

puliszka
tejjel

Hogyha bármelyik más Sovat-i család étkezéséhez hasonlít
juk, legyen az nagyobb, vagy kisebb birtokkal rendelkező, a Szo- 
váti-Székely család itt vázolt kosztjával mindenben egyezőnek 
fogjuk találni. A 20 holdnál nagyobb birtokos gazdák is hetenkint
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4—10 fogásnak egyszerű kenyeret, vagy legfeljebb vele egy kis 
szőlőt fogyasztanak. Feltűnő továbbá, hogy minden családban, még 
a legszegényebbnél is, jelentékeny hányadot tesznek ki a tej és 
tejtermékek (36%-ban). Mialatt Bical-on majorsághús (egyáltalán 
hús) még kivételesen sem került fogyasztásra, addig a Szováti- 
Székely falujában átlag hetente családonkint egy-két husos étel, 
főként majorsághús került az asztalra.

A falú unitárius. A tanulmányozott 38 család közül 3 hold
nál kisebb birtoka van 9 gazdának, 3—10 holdas birtoka van 18 
gazdának. Ezen felül 19—40 holdig terjedőleg van birtoka 11 gaz
dának. A gazdák törődést mutatnak a saját és családjuk egész
sége iránt. Orvosra tehetségük szerint költenek.

A harmadik község: Episcopia-Bihorului, 31 családjának táp
lálkozási viszonyai igen hasonlítanak a mezőségi községben leírt 
táplálkozási módhoz. A feljegyzett 630 étek-fogás közül 147, vagyis 
23% volt elsősorban tej- vagy tejtermék. 125, vagyis 20% volt 
többfogásos ebéd. illetve vacsora.13

A megvizsgált 31 család közül 8 családfőnek van földje, leg
nagyobb birtok 7 hold, a többinek 1—6 holdas tagja van. A többi 
családfő szegény napszámos, kisiparos, vasuti munkás. Az elfo
gyasztott heti élelmiszerek tápértéke elégtelen, mert hiányos a 
fehérjemennyiség, továbbá a kaloriaszolgáltatás szempontjából. Hús 
rendszerint hetenkint csak egy napon, leginkább vasárnap kerül 
az asztalra, akkor délben és este is. Példának helyezem ide Ko
vács Piri egyheti kosztját. Apjának három hold földje van és nap
számos munkából él.

Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

reggeli tej kenyér kömény
magleves puliszka puliszka tengeri

kása
paszuly-
leves

ebéd
csigaleves,
csirke
paprikás

kenyér
krumpli
tepertő

kenyér krumpli
paprikás puliszka tengeri

kása
paszuly-
leves

vacsora
tört
krumpli, 
főtt hús

sült
krumpli

paszuly-
leves

paszuly-
leves puliszka

paprikás,
krumpli
leves

mákos-
laska

A negyedik község: Bagos falu 15 református családjának 
egy-egy heti étlapját, vagyis összesen 315 étekfogást vizsgálva, a 
következő eredményt kapjuk: 215 étkezés közül 99, vagyis 31% 
volt kettős fogás (paszuly és derelye, tökkáposzta és turós pala
csinta, stb). A 315 étkezés közül 74 esetben, azaz 23 %-

13 „Többfogásos” vacsorának számítottam azt az étkezést is, amikor például 
paszuly van füstölt hússal, holott ez a mi városi elképzelésünk szerint egyetlen fo
gásnak számít. Hasonlóképpen jártam el az összes többi falunál is, abból az elgon
dolásból kiindulva, hogy falun kivételszámba megy a több tál étel, amellett pedig 
a legtöbb helyen az egyetlen tál étel is igen egyszerü összetételü. Amikor már 
többféle eledel kerül össze az egyetlen tál ételhez, az külön említést érdemel.
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ban tejtermék tette ki a fogást. Húst hetenkint alig egyszer fo
gyasztanak. Jegyezzük ide Bagoş faluból (Sătmar megye) Siket Ka
ticának, egy 18 holdas gazda 13 éves lányának heti étlapját:

Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

reggeli tea tea tej tej zsiros-
kenyér tej kávé

ebéd szalonna hamis-
leves

tejfeles
kenyér

szilvás étel
lekváros
palacsinta

kömény
magleves

husleves,
paprikás,
tészta

tejes
puliszka

vacsora lucskos
káposzta

tört-
paszuly

habart
paszuly
turósrétes

turós-
laska puliszka

leves,
pörkölt,
tészta

szilvás
étel

A gazdák vagyonosak. A kikérdezett 15 gyerek közül árva 
1, cipész lánya 1, tíz holdon aluli birtokkal rendelkeznek ketten, 
a többieknek 12—80 holdas birtokaik vannak. A családot hárman 
alkotják egy helyen, négytagból áll a család öt helyen, öt tagból áll 
a család hat helyen, haton és heten vannak egy-egy családban. 
Tekintet nélkül a vagyoni helyzetre, az asztalokra egyöntetüen 
ugyanaz a táplálék kerül.

Az ötödik község: Dâmbău, Târnava-mică megyéből, ahonnan 
46 család étkezési adatait jegyezte fel Miklós János. A 966 étke
zési alkalom közül tejes étel volt a főfogás 354 esetben, vagyis 36 
%-ban. A táplálkozás itt változatos, bőségesebb, mint másutt. A 
vidék gazdagabb, közel vannak a gázmezők és ipari telepek. A 
46 családfő közül 13 munkás, legtöbbje gyárban dolgozik, de emel
lett 1—7 holdas birtoka is van. Példának leírom 
Nagy János 12 holdas gazda családjának egy heti étlapját. Ettől 
a leírástól lényegtelen részletekben térnek el a többiek.

Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

reggeli tej,
kenyér

tej,
kenyér

tej,
kenyér

tej, méz, 
kenyér

szőlő, méz 
kenyér

tej,
kenyér kávé

ebéd szőlő,
kenyér

hagyma-
tokány leves csirke

húsleves
törtbab,
tepertyű rántotta leves, al

mamártás

vacsora tej,
puliszka

rántotta,
puliszka

sült bur
gonya

zsíros
kenyér

tejes
puliszka gulyás zsiros-

kenyér

A hatodik hely: Cluj egyik külvárosa. Innen 17 iskolásgyerek 
átlag 3—3 napi étkezése került össze, együttesen 288 alkalomból. 
Tejes ételt fogyasztottak 154 alkalommal, vagyis 53 %-ban. 97 al
kalommal volt egynél több fogás, azaz 33%-ban, 78 alkalommal 
volt hús is az ételek között: 27%. Reggelire minden nap kávét
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isznak, kivételesen tej és tea van. Hozzá semmit sem, néha kenye- 
ret, kiflit, zsemlyét, ritkán vajaskenyeret esznek. Sokaknál a vacsora 
teljesen azonos a reggelivel: kávé kenyérrel. Általában sok pa- 
szulyt, krumplit, paradicsomot fogyasztanak. Példának lejegyzem 
Szabó Irén családjának heti étlapját. Ezt a heti étlapot nem te- 
kinthetjük példának, mert a többi községtől eltérően, a Cluj város- 
ból összegyüjtött étlapok sokkal változatosabbak, egymástól meg- 
lehetős mértékben eltérnek. Azonkivül a gyüjtés külvárosi sze- 
gény gyermekek adatait tartalmazza, amelyből az igen sokféle 
összetételü város egészére egyáltalán nem következtethetünk. 
 
Étkezés Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

reggeli ízes- 
kenyér 

vajas- 
kenyér 

kávé kávé kávé kávé kávé 

ebéd leves, 
rántottcsirke 
tészta, szőlő 

töltött- 
paprika, 
szőlő 

leves, 
káposztás- 
kocka 

töltött- 
paprika, 
szőlő 

csirke- 
paprikás 

rántott 
karaly, 
tészta 

zöldpaszuly 
leves, 
töltött- 
káposzta 

vacsora töltött- 
káposzta 

vegyes 
párizsi 

virsli 
tormával 

sonka kávé töltött- 
káposzta 

virsli 
tormával 

 
NEM LEHET, sajnos, ily kevésszámú adat segítségével eny- 

nyire hatalmas kérdés-szövevényt, mint amilyen a néptáplálkozásé, 
kielégítő módon megoldásra juttatni.14 A mi szerény adat-feldol- 
gozásunk nem is kíván többet, mint amennyit megérdemel: példá- 
nak szolgálni. A néptáplálkozás nagy kérdéséhez hozzászólni óhaj- 
tottunk csupán, ennek a néhány transylvan adatnak nyilvánosságra 
hozatalával. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megfelelő módon megvi- 
tathassuk, szükséges volna minden transylvan megyéből legalábbis 
2—3 községnek összes pontos adatait feldolgozni. Széleskörü, 
több évre kiterjedő és minden mellékkörülményre figyelemmel levő 
adatgyüjtés alapján lehet csak a néptáplálkozás kérdését tovább- 
építeni és kidolgozni. 

Dr. PARÁDI KÁLMÁN. 

                     
14 Lásd: Georgescu: Problema alimentaţiei ţărăneşti. Sociologie Româ- 

nească. 1936. 2. 
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