
A NÉP TÁPLÁLKOZÁSA 

                    KALORIAÉRTÉKEKBEN 

A FALUKUTATÁS egyik legérdekesebb és rengeteg hasz-
nos tapasztalatot nyujtó kérdése a táplálkozás. Ez a probléma 
még nálunk, Erdélyben, szinte teljesen nyílt. Az első hozzászólás 
dr. Parádi Kálmán cikke volt (A néptáplálkozás, Hitel, 1936. évi 
2. sz.), amely a nagy kérdésről általános ismereteket nyujtott. Ha 
most ehhez a tárgykörhöz újabb adatokat csatolok és azokat ap-
róbb részleteire akarom boncolni, teszem ezt azért, hogy a köz-
érdekű feladathoz, a néptáplálkozás megismeréséhez, egy lépcső-
fokkal közelebb jussunk. Tudom azt, hogy ez a rövid tájékoztatás 
nem fogja a kérdést megoldani, nem is lehet belőle vakmerő kö-
vetkeztetéseket levonni, széles rétegben általánosítani — annál 
is inkább, mert csak egyetlenegy falura vonatkozik. Csak kezdet-
nek szánom az ily irányú kutatás megindításához; célja a példa-
adás és a további munkára való irányjelölés. 

A falutanulmányozás adatgyűjtésében ugyanis sehol sem 
találkozunk olyan leküzdhetetlennek látszó nehézségekkel, mint 
éppen a táplálkozás terén. Az adatokért a kutatónak önmagának 
kell elmennie, ha minden részletes körülményt figyelembe akar 
venni. Nem elégedhetik meg az iskolás gyerekek által összeírt 
heti étlapokkal sem, ha az ételek kalóriamennyiségét akarja ki-
számítani. Igy csak általános képet nyer. A részleteket csakis úgy 
tudhatja meg, ha a háziasszony bizalmát megnyerve, napról-napra 
mellette van és figyeli az ételek elkészítésében. 

Ilyen irányú adatgyűjtést végeztünk mi, katolikus öreg-
cserkészek,1 a karácsonyi szünidőben. De még ennek is nagy 
része használhatatlanná vált a feldolgozás pillanatában. Ami mégis 
megmaradt a selejtes halmazból, az sem kifogástalan. Tehát már 
itt, a kezdet kezdetén is ugyanaz a nehézség — s talán éppen a 
legnagyobb — állja útunkat, amely mindvégig kísér és számtalan 
akadályt emel. Ha ezek után mégis hozzá merészelek fogni, csakis 
azért teszem, mert egyszer már el kell kezdeni. 

1 Az alábbi adatok annak a gyűjtőmunkának eredménye, amelynek nép-
mozgalmi részét a Hitel megelőző számában (1937. évi 1. sz.) Venczel József tette 
közzé. A néptáplálkozási adatgyüjtést Ferencz József, dr. Karácsonyi László, Sáry 
Béla, Uram Antal és Vadász Károly öregcserkészek végezték. 
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I. 

HA A TÁPLÁLKOZÁSSAL tisztában akarunk lenni, ismer-
nünk kell mindenekelőtt e bonyolult folyamat alapvető fogalmait, 

A táplálkozásnak az a feladata, hogy biztosítsa a szervezet 
számára azokat az anyagokat, melyek az életműködések céljából 
szükségesek. Testünk a táplálék által bevett anyagokat a követ-
kezőkre használja fe l : 

1. a szervezet elpusztult anyagainak a pótlására; 
2. a test hőmérsékletének a fenntartására; 
3. az izommunkához szükséges erő (energia) fedezésére; 
4. fiatal szervezetnél: növekedésre. 

1. Az emberi test általában fehérje anyagokból, zsírból, szén-
hidrátokból, ásványi sókból és vízből áll. Ebből következik, hogy 
táplálékainknak is ezeket az anyagokat kell tartalmazniok. 

Mindezek közül a fehérje az, amely a sejtek legfontosabb al-
kotó eleme, ezért a szervezet leglényegesebb építő anyagát is a 
fehérjék képezik. A test elpusztult anyagainak a pótlásában is a 
legnagyobb szerepe a fehérjéknek van. Hasonlóképpen ez a leg-
nélkülözhetetlenebb anyag a növekedés számára is. Felnőtt, 65—70 
kg. testsúlyú ember, napi legkisebb fehérjeszükséglete kb. 70 gr., 
tehát a testsúly minden kgr.-jára 1 gr. esik. Fiataloknak, akik 
még növekednek, több fehérjére van szükségük. Igy 5—12 éves 
korban nem 1 gr., hanem 3 gr.-ot, 12—18 évig pedig 2 gr.-ot kell 
számítani kgr.-ként 24 órára. A fehérjék rendkívül bonyolult ké-
miai vegyületek, melyek szénből, hidrogénből, oxigénből és nitro-
génből állanak. A gyakorlatban azokat az anyagokat szokták 
fehérjéknek nevezni, amelyek a tojásfehérjének, sovány húsnak, 
az állati szerveknek (vese, máj, velő), tej és termékeinek, a hü-
velyeseknek (bab, borsó, lencse), továbbá a gombaféléknek a leg-
nagyobb részét alkotják. Legtöbb tápértékű fehérje a tejben, to-
jásban és húsban van, legkevésbbé értékesek azok, amelyek a 
hüvelyesekben és a kukoricában vannak. 

Mivel a hő és az energia égésből származnak, ezért a test 
hőmérsékletének a fenntartására, valamint az izommunkához szük-
séges erő fedezésére olyan anyagok szükségesek, amelyek a szer-
vezetben könnyen eléghetnek. Ilyenek a szénhidrátok és a zsirok. 
Vegytanilag mindkettő szénből, hidrogénből és oxigénből áll. Szén-
hidrátbő táplálékok a cukor, a méz, a kenyér, általában minden-
féle lisztből készült étel, a burgonya, a főzelékek (bab, borsó, 
lencse, stb.) és a zöldségfélék (retek, zöldborsó, sárgarépa, stb.). 
A zsírok a mindennapi életben is közismertek, leginkább találha-
tók az állati zsírokban, növényi olajokban, kövér húsban, tej és 
tejtermékekben (vaj, tejföl, tejszín, zsíros sajt, túró) és a tojás-
sárgájában. 

2. Egy 65—70 kgr. testsúlyú ember csupán a legfontosabb 
életműködések végett, mint például a szívműködés, légzés, leg-
csekélyebb izommunka, 24 óra alatt annyi hőt termel, ami kaló-
riákban kifejezve kb. 2000—2300 kalóriának felel meg. (Kalóriá-
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Látható tehát, hogy az erős izommunka az égések elevensé- 
gét a legnagyobb nyugalomhoz képest háromszoros értékre is 
emelheti, tehát a táplálékszükségletet is fokozza. De továbbá, — 
mivel a szervezet a test hőmérsékletének a fenntartására is hőt 
fejleszt, — ennek a hőnek hideg időben még többet kell kitennie, 
miért is télen több táplálékra van szükség, mint nyáron. 

A különböző anyagok tápértéke attól függ, hogy mennyi 
kalóriát tudnak nyujtani. Általában a szervezetben: 

24 óra alatt könnyű testi munka végzésekor 2500 kalóriára van szükség 
„ „ „ közepes „ „ „ 2500—3500 „ „ „ 
„ „ „ nehéz „ „ „       4—5000 „ „ „ 

nak nevezzük azt a hőmennyiséget, amely 1 kgr. víz hőmérsék- 
letét 1 C-fokkal emeli.) Ugyancsak felnőtt ember a legteljesebb 
nyugalom (alvás) idején 1680 kalóriát igényel (Altwater). 

1 gr. szénhidrát  4.1 kalóriát  
1 „ fehérje  4.3 „  
1 „ zsír  9       „ fejleszt. 

Felnőtt embernek egy napra 70—110 gr. fehérjére van szük- 
sége. Fiatal szervezetekre is ugyanez áll, mert bár testsúlyuk 
kisebb, mégis a növekedés számára kgr.-ként több fehérjét kell 
számítani. Ennél nagyobb mennyiségű fehérje azonban szükség- 
telen, mert azt a szervezet már nem képes felhasználni. Nem 
mellékes azonban az, hogy ez a fehérje milyen természetű. Leg- 
alkalmasabb a tejben és tojásban található fehérje s csak azután 
következnek a más állati (hús, stb.) és végül a növényi eredetű 
fehérjék. Általában a napi összkalóriaszükséglet 15%-át fedezzük 
fehérjékből. 

Bár a zsírok kétszerannyi kalóriát nyújtanak, mint a szén- 
hidrátok, a napi zsírszükséglet mégsem nagyobb, mint 45—120 gr., 
mert ennél több zsír nehéz emészthetősége folytán táplálkozási 
zavarokat okozna. A zsírok fontossága különösképpen akkor lép 
előtérbe, amikor hideg időben nehéz testimunka végzéséről van 
szó, mert aránylag kis mennyiséggel a legtöbb kalóriát tudjuk el- 
érni. Emészthetőség szempontjából a legelőnyösebbek a növényi 
olajok, azután a vaj és végül a disznózsír. Általában a napi 
kalóriaszükséglet 25%-át a zsírok adják. 

A szénhidrátok a legkönnyebben emészthető és a legköny- 
nyebben éghető anyagok. Ezért az összkalóriaszükséglet 60%-át 
a szénhidrátok teszik ki. Bár 2 gr. szénhidrát csak annyi hőt fej- 
leszt, mint szinte 1 gr. zsír, a szervezet számára mégsem mindegy, 
hogy szénhidrátot vagy zsírt kap-e. A szénhidrátok bomlásakor 
olyan anyagok képződnek, mint például a szőlőcukor, amely az 
izmoknak a legfontosabb tápláléka, de amelyet a zsír pótolni nem 
képes. Ezért nélkülözhetetlenek a szénhidrátbő táplálékok (cukor, 
méz, csokoládé) nehéz munka végzésénél, mert azok könnyen 
emészthetők, gyorsan szivódnak fel és megjelenve a vérben, el- 
jutnak a fáradt izmokhoz és a kimerült idegsejtekhez. 
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3. Az ember nem táplálkozhatik egyoldalúan sem növényi, 
sem állati anyagokkal. A tisztán állati táplálékban igen sok fehérje 
van, amely nitrogén tartalmú bomlástermékekkel (húgysav, stb.) 
árasztja el a szervezetet, ezek pedig a vérben és a szövetnedvek-
ben ballasztként szerepelnek s a kiválasztó szerveket, elsősorban 
a vesét, nagy munkával terhelik. Másrészről a hús, illetve az egy-
oldalú állati eredetű táplálék — a tejnek és némely állati szerv-
nek, főkép a májnak kivételével — igen kevés szénhidrátot tar-
talmaz, továbbá a kis térfogatú, koncentrált állati táplálék arány-
lag hosszú bélcsatornánkat nem is ingerli eléggé, ezért a tápned-
vek igen soká időznek a bélben és sokféle zavart okoznak (pan-
gás, autointoxicatio, stb.). 

Az egyoldalú növényi, vegetáriánus táplálkozás azonban szin-
tén káros. A növényekkel egyrészt kevés zsír jut a szervezetbe 
(a növényi olajok a mi vidékeinken nem jöhetnek számba az ét-
rendben), másrészt a bennök foglalt fehérjék nem használhatók 
ki, nem emészthetők oly jól, mint az állati fehérjék. A fehérje-
szükségletnek növényi anyagokkal való fedezésére igen nagy tö-
meget kellene emésztőcsatornánkba fölvennünk, már pedig ily 
nagy mennyiséget a gyomor és a bél nem dolgozhat fel jól. 

A táplálkozás terén is tehát marad a középút — állati és 
növényi táplálékok vegyesen — mely egyaránt élettani és egész-
ségtani követelmény. A legcélszerűbb összetétel: ha 1/3-a állati, 
2/3-a növényi származású anyagokból áll. 

4. A három említett tápanyagon kívül (fehérje, szénhidrát, 
zsír) a szervezetnek, hogy rendesen fejlődjék és egészséges ma-
radjon, még elengedhetetlenül szüksége van ásványi sókra és 
vitaminokra. Az ásványi sók (konyhasó, kálcium, magnézium, 
kálium, phosphor, vas, stb.) a vér acido-bazikus egyensúlyának a 
fenntartásában, a szövetnedvek és a vér osmosisos nyomásának a 
meghatározásában, a csontok és fogak felépítésében játszanak 
nagy szerepet, továbbá az izomszövet, a sejtek és a vérfesték 
(hemoglobin) nélkülözhetetlen alkotó elemei. A vitaminok (A., B., 
C., D., E.) a táplálkozáshoz elengedhetetlenül szükséges olyan 
anyagok, melyek a szervezet egészséges működését és normális 
fejlődését biztosítják. A vitaminok olyan elenyésző kis mennyi-
ségben találhatók az élelmiszerekben, hogy kalória- és tápértékük 
teljesen számbavehetetlen. A vitaminok hiánya különböző beteg-
ségeket okoz (skorbut, beri-beri, pellagra, angolkór). 

II. 
EZEK UTÁN vizsgálat alá vehetjük, hogy az egyetlenegy 

faluból kiválasztott öt család hogyan táplálkozik egy hét alatt a 
téli hónapokban. Kétségtelen tény az, hogy a táplálkozást a va-
gyoni helyzet döntően befolyásolja. Ezért egy család heti étlap-
jának a tanulmányozása előtt meg kell ismernünk annak gazda-
sági helyzetét és a családtagok számát. Igy: 

1. Albert György családja a következőkből áll : apa 37, anya 
34, anyós 70, fiú 17, fogadott leány 12 éves. Van 3 hold szántó, 
6 hold kaszáló, 2 tehén. 
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2. Szabó Mihály „szegény” családja: apa 40, anya 34, fiuk 
12, 10, 8, 5 és 1 évesek. Semmi ingatlan sincs a belsőségen kívül, 
van egy fejős és egy meddő tehén. 

3. Bara András családja: apa 61, anya 53, fiú 24, szolga 14 
éves. Van 5 hold szántó, 15 hold legelő, 10 hold kaszáló, 2 ló, 
1 tehén, 2 borjú, 10 júh és 3 kecske. 

4. Miklós Ferenc családja: apa 36, anya 35, fiú 16, leányok 
12 és 10 évesek. Van 6 hold szántó, 21 hold legelő-kaszáló, 10 
hold erdő, 4 tehén és egy disznó. 

5. Szabó Mihály „gazdag” családja: nagyapa 97, apa 65, anya 
58, unoka 26, ennek felesége 21, kisebbik unoka 18, dédunoka 
4 éves. Van 12 hold szántó, 19 hold kaszáló-legelő, 2 fejős tehén 
2 borju és 40 júh. Pénzgyűjtők, magukra keveset adnak. 

A MELLÉKELT TÁBLÁZATOK adataiból világosan látszik, 
hogy öt különböző vagyoni helyzetű család egy személyre eső 
napi kalóriaszámának középértéke 2906. Ez a napi kalóriameny-
nyiség kb. megfelel egy 24 óra alatt mérsékelt testi munkát végző 
ember napi szükségletének. Első látásra csaknem 3000 kalória ele-
gendőnek tünik fel, ha azonban tekintetbe vesszük azt, hogy a 
székely ember egész napja fárasztó munkában telik el és hogy 
télen amúgyis több kalóriát igényel, ezt a 2906 kalóriat kevésnek 
találjuk. Annak a nehéz testi munkának, amit a falusi ember vé-
gez, legalább 4000 kalória felelne meg. 

Külön-külön véve az adatokat, azt a tényt látjuk meg-
erősítve, hogy a falusi ember annál jobban táplálkozik, minél gaz-
dagabb, mert amíg a legszegényebb Szabó Mihályék napi egy sze-
mélyre eső kalóriamennyisége 2370, addig a Bara Andráséké 3490 
s közöttük az átmenet (Albert Gy.: 2627, Szabó M. „gazdag”: 
2923, Miklós F . : 3120) kb. szintén a családok gazdasági fokozata 
szerint történik. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy ezt az átlag 2906 kalóriát milyen táp-
anyagok szolgáltatják, úgy találjuk, hogy ennek 12.30%-át a fehér-
jék, 14,10%-át a zsirok ás 73.80%-át a szénhidrátok adják. Szem-
beötlő a szénhidrátok túlnyomó nagy arányszáma a zsirok és a 
fehérjék elenyésző százaléka mellett. Ha a százalékokat külön-
külön vesszük mind az öt családra nézve, kevés eltérést találunk, 
amely mégis azt igazolja, hogy minél szegényebb valamely család 
annál több szénhidráttal (Szabó Mihály „szegény”: 78.78%) és 
annál kevesebb zsirral (ugyanők: 9%) ill. fehérjével (12.22%) táp-
lálkozik. A szénhidrátok uralkodó százaléka (rendesen 60%) mel-
lett különösképpen kevés zsír (normálisan 25%) szerepel, amely 
pedig télen igen nagy fontosságú, hiszen annak kellene fedeznie 
az energia jó részét. De a fehérjemennyiség(12.30%) sem elegendő, 
ha tekintetbe vesszük azt, hogy ennek csaknem a felét (42%) a 
kenyér adja, már pedig a kenyérben és a kukoricában — amely 
szintén lényeges százalékát szolgáltatja az összfehérjéknek — van 
épen a legsilányabb tápértékü fehérje. Még egyedüli vigasztaló, 
hogy a tej, amely a legnagyobb tápértékü fehérjéket tartalmazza, 
elég sokszor és igen tekintélyes mennyiségben található az étlapo-

Erdélyi Magyar Adatbank



110 Dr. Heinrich Mihály 

kon. De a hús — amely pedig egyik legfontosabb fehérjeforrásunk 
— alig szerepel, vagy ha igen, akkor is legtöbbször csak a mar-
hahús. Ugyanitt említhetjük meg a főzelékek és a zöldségek csak-
nem teljes hiányát. S a szénhidrátok aránytalan nagy százaléka 
mellett még az a hátrány is megvan, hogy éppen a legfőbb táp-
értékű szénhidrátokat (cukor, méz) nem fogyasztják egyáltalán. 
A falusi ember szénhidrátokkal (kenyér, puliszka, krumpli) tömi 
meg magát s az már a gyomrának és a beleinek a feladata, hogy 
ezt a terhelő mennyiséget megeméssze és feldolgozza. Nem szá-
mit, hogy mit eszik, fontos, hogy a hasa tele legyen. 

Ilyen elképesztő adatok mellett egyedül csak az helyénvaló, 
hogy tejet — ezt a legtökéletesebb táplálékot — sokat fogyasz-
tanak. A tej szolgáltatja a fehérjéknek a legértékesebb részét és 
a zsíroknak a legtöbb kalóriáját. Ha tejet sem látnánk az étla-
pokon, ijesztő volna a fehérje- és zsírszegénység. Kár, hogy az 
adatokat mind onnan gyüjtöttük, ahol minden családnak, még a 
legszegényebbnek is, legalább 1 tehene van. De így is következ-
tethetünk, mert ha ez a legjobb eset, mi lehet a legrosszabb? 

Az étlapok minőségi vizsgálatánál kitünik azután, hogy majd-
nem kizárólag csakis növényi táplálékokkal élnek. Ebben kell ke-
resni a zsírszegénység okát, hiszen nálunk a növényekben foglalt 
zsírok (növényi olajok) egyáltalán nem jöhetnek számba a táplál-
kozásnál. A fehérje-hiány is pótolva lenne, ha több állati e rede tü 
táplálékkal élnének. Ugyancsak a minőség szempontjából fontos kö-
vetelmény lenne az ételek nagyobb változatossága. Ha a falusi 
ember nem enne kenyeret (ez adja a táplálékok 50.09 %-át), pu-
liszkát (12,51 %), krumplit (11.35 %) és tejet (7.50%) semmit sem 
enne, mert a hús (2.36%) és a többi táplálékok együttesen 
(16.19%) még 1/5 részét sem teszik ki az elfogyasztott élelmeknek. 
Ez a négy főtápláléka tehát (kenyér, puliszka, krumpli, tej), ez 
szerepel az étlapon kevés kivétellel és még kevesebb változatos-
sággal szinte minden egyes nap. Végeredményében azonban mind 
az öt család étkezésében a kenyér dominál, ez adja a napi össz-
kalória 50.09 %-át s ez teszi ki a fehérjéknek szinte a felét (42 %) 
és a szénhidrátok többségét (58.88 %). Máskülönben a tanulmá-
nyozott öt család a napi élelemnek 40.85 %-át reggel, 32.32 %-át 
délben és 26.83 %-át este fogyasztja el. Városi ember szemében 
szokatlannak tűnik, hogy főétkezése nem az ebéd, hanem a reg-
geli. Ha azonban számba vesszük, hogy délelőtt végzi a legnehe-
zebb munkát, megértjük az étkezéseknek ezt az eltolódását. 

Az ásványi sók és a vitaminok tanulmányozásánál csak any-
nyit mondhatunk, hogy ezek sem vitetnek be elegendő mennyi-
ségben a szervezetbe. Itt lépnének előtérbe a főzelékek, a zöld-
ségek és a gyümölcsök, melyeket azonban hiába keresünk a meg-
ismert öt étlapon. A túlságos sok kukoricával való táplálkozás — 
valószinüleg a belőle hiányzó vitaminok hiánya folytán — oka a 
pellagra-betegségnek, amely sajnos nálunk, a Székelyföldön, sem 
ismeretlen. A másik eléggé elterjedt betegség, az angolkór, szin-
tén vitamin (D vitamin) hiánynak tulajdonítható, ami nem is csoda, 
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hiszen D vitamint tartalmazó tápanyagok (összes állati és növényi 
zsírok) kevésszer kerülnek a falusi ember asztalára. 

Összefoglalva a levont következtetéseket : mennyiségileg a 
munkához mérten napi több kalória, jobb tápértékű és valamivel több 
fehérje, lényegesen kevesebb szénhidrát és jóval több zsír; minőségileg: 
sokkal változatosabb táplálkozás kellene. 

III. 
AZ ÉTLAPOK részletes vizsgálata és a belőlük leszürt ta-

nulságok önmagukban véve csak tudományos értékkel b í rnak ; 
gyakorlati hasznuk nincs, ha nem adjuk meg a hiányok pótlására 
és a hibák kiküszöbölésére vonatkozó irányelveket s ha nem já-
rulunk ezzel — az elégtelen táplálkozás megjavítását célzó javasla-
tokkal — egészségügyi politikánk részletkérdéseinek felfedéséhez. 

Ebből a szempontból első megfontolásunk, hogy az általános 
egészségügyi követelmények közül (lakás, fütés, világítás, táplál-
kozás, ruházkodás, köztisztaság, munkaegészségügy) a táplálkozás 
az egyedüli, ahol az igényeket egy bizonyos határon túl a legki-
sebb mértékken sem lehet csökkenteni, mer t : enni kell. Egész-
ségügyünk megjavításásának a céljából épen ezért a legjelentősebb 
figyelmet a táplálkozás megjavítására kell fordítani. Mezőgazda-
sági állam lévén, a hibák szinte mindenütt ugyanazok: nem elég 
a napi kalóriamennyiség, kevés a zsír- és fehérjefogyasztás, ez-
zel szemben pedig túlsok a szénhidrát. S nyilvánvaló, hogy mind-
ez egyszerre megszünne, ha több állati eredetü táplálékot fo-
gyasztanának. 

Önmagától adódik tehát az egyedüli orvoslás, ami egycsa-
pásra véget vetne a helytelen élelmezésnek, s e z : a bőségesebb és 
célszerübb táplálkozást ellátni hivatott közösségi állattenyésztés be-
vezetése. Nemcsak az egészségügyi helyzeten segítene ez, hanem 
gazdasági előnyöket is hozna. Ha a kérdésnek tisztán gazdasági 
oldalát elemezzük, a tanulmányozott községben már pusztán csak 
ebből a szempontból is kiválóan jövedelmező volna a földművelés 
mellett az okszerű állattenyésztés, hiszen a község termőföldje 
nagyon silány. Eszerint az állattenyésztés fokozása és megjaví-
tása — ket tős: egészségügyi és gazdasági követelmény. 

IV. 
A MEGKEZDETT MUNKÁT azonban tovább is kell vinni. 

A példaadásnak szánt, s itt közölt próbálkozás talán új távlato-
kat nyitott, amelyeket érdemes lenne követni. Ezért fontos, hogy 
az adatgyüjtéssel tisztában legyünk. Az adatok felvételére vonat-
kozólag ugyanis különböző módszereket ismerünk, melyek a ta-
nulmányozandó néprétegek, a rendelkezésükre álló segédeszközök, 
az elérendő cél és végül az adatfelvevő előzetes kiképzése szerint 
változnak. A különböző szerzők* által ajánlott módszerek közül 

* V. ö. D. C. Georgescu: Problema alimentaţiei ţărăneşti. Sociologie Ro-
mânească. 1936. 2. sz. 
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Különböző táplálékok összetétele: 

Anyag Fehérje % Zsír % Szénhidrát 
% 

100 gr, anyag
kalóriaértéke 

Disznóhús átlag 17.5 15.5 — 215 
Marhahús    „ 19.5 14.0 — 210 
Füstölt sonka sovány 25.0 8.0 — 180 
Borjúhús átlag 19.0 2.5 — 105 
Bárányhús 19.0 16.0 — 230 
Szalonna 2.0 85.0 — 740 
Töpörtyű 19.0 75.0 — 770 
Füstölt kolbász 22.0 15.0 — 220 
Zsír 0.5 98.0 — 900 
Csirke sűlve 24.5 8.5 — 185 
Liba, kacsa középpiros 13.5 31.5 — 450 
1 drb tyúktojás (50 gr.) 5.5 5.1 — 70 
Tehéntej 3.1 3.5 4.7 65 
Tejföl (savanyú) 4.0 21.5 3.0 230 
Aludttej 3.2 3.3 3.4 55 
Vaj 0.5 82.0 0.5 770 
Tehéntúró 16.0 20.0 1.6 255 
Paradicsom 1.2 0.1 2.3 15 
Káposzta 1.9 0.2 4.9 30 
Savanyúkáposzta 1.0 — 4.0 20 
Zöldbab 2.0 0.1 5.5 30 
Kalarábé 2.0 — 5.0 30 
Tök 1.1 0.1 6.5 30 
Petrezselyemgyökér 1.0 — 8.0 50 
Sárgarépa  1.2 0.3 9.2 45 
Téli bab 18.0 0.5 40.0 245 
Téli borsó 16.5 0.5 45.0 255 
Lencse 18.0 0.5 47.0 270 
Burgonya 2.1 0.1 20.0 100 
Búzaliszt 10.2 0.9 75.0 360 
Kukoricaliszt 7.5 2.0 70.0 335 
Rozsliszt 6.5 0.5 74.0 340 
Árpaliszt 9.0 1.0 68.0 320 
Rizs hántolt 6.5 0.5 76.0 360 
Köleskása  8.0 3.0 65.0 330 
Árpakása  7.5 1.5 69.5 330 

az első: a közvetlen módszer: a kutató önmaga jegyzi fel a külön- 
böző családok által egy bizonyos meghatározott időben elfogyasz- 
tott ételek mennyiségét és minőségét. Ennek a módszernek azon- 
ban nagy előnyei mellett megvan az a hátránya, hogy igen rész- 
letező, s épen ezért nem alkalmazható hosszú időn át sok család- 
nál egyszerre. Egy másik módszer az u. n. étkezési napló készitése, 
amely abból áll, hogy az illető család egy tagja a megfelelő uta- 
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A L B E R T G Y Ö R G Y 
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

R
eg

g
el

i 

Turós puliszka 
3034 kal. 

Tejes puliszka 
3807 kal. 

Tejes kávé 
1283 kal. 

Tejes puliszka 
3807 kal. 

Turós puliszka 
3034 kal. 

Főtt krumpli káposztalével 
1839 kal. 

Tejes kávé 
1883 kal. 

R
eg

g
el

i 

750 gr. puliszkaliszt 
2524 kal. 

F: 236 — SzH: 2153 — Zs: 135 
200 gr. turó 

510 kal. 
F: 138 — SzH: 12 — Zs: 360 

(V. ö. a hétfői vacsorával) 

2 liter tej 
1283 kal. 

F: 267 SzH: 386 Zs: 630 
(V. ö. a hétfői vacsorával) (V. ö. hétfői reggelivel) (V. ö. a pénteki vacsorával) (V. ö. a szerdai reggelivel) 

E
b

éd
 

Káposztaléleves rizskásával 
1781 kal. 

Húsleves galuskával, sóban főtt 
krumplival 
2557 kal. 

Disznóhús rizzsel 
2116 kal. 

Köménymagleves, turóslaska 
2298 kal. 

Árvaleves, nudli 
3548 kal. 

Disznóhús rántott káposztával 
2335 kal. 

Húsleves, sóbanfött krumplival, 
palancsinta 
3471 kal. 

E
b

éd
 

300 gr. rizskása 
1033 kal. 

F: 84 SzH: 935 Zs: 14 
40 gr. zsír 

353 kal. 
F: — SzH: — Zs: 353 

100 gr. buzaliszt 
359 kal. 

F: 44 SzH: 307 Zs: 8 
1 drb. hagyma 

36 kal. 
F: 4 SzH: 32 Zs: — 

500 gr. marhahús 
698 kal. 

F: 451 SzH: — Zs: 247 
250 gr. griz 

870 kal. 
F: 107 SzH: 718 Zs: 45 

1 drb. tojás 
70 kal. 

F: 24 SzH. — Zs: 46 
1000 gr. krumpli 

919 kal. 
F: 90 SzH: 820 Zs: 9 

500 gr. disznóhús 
1083 kal. 

F: 376 SzH: — Zs: 707 
300 gr, rizs 

1033 kal. 
F: 84 SzH: 935 Zs: 14 

250 gr. rozsliszt 
872 kal. 

F: 69 SzH: 758 Zs: 45 
200 gr. turó 

510 kal. 
F: 138 SzH: 12 Zs: 360 

3 drb.tojás 
210 kal. 

F: 72 SzH: — Zs: 138 
80 gr. zsír 

706 kal. 
F: — SzH: — Zs: 706 

750 gr. buzaliszt 
2654 kal. 

F: 326 SzH: 2243 Zs: 85 
2 drb. tojás 

140 kal. 
F: 48 SzH: — Zs: 92 

50 gr. zsír 
441 kal. 

F: — SzH: — Zs: 4 4 1 
90 gr. rozsliszt 

313 kal. 
F: 25 SzH: 272 Zs: 16 

2000 gr. káposzta 
601 kal. 

F: 163 SzH: 402 . Zs: 36 
70 gr. zsír 
617 kal. 

F: — SzH: — Zs: 617 

600 gr. disznóhús 
1117 kal. 

F: 280 SzH: — Zs: 837 

500 gr. marhahús 
698 kal. 

F: 451 SzH: — Zs: 247 
1000 gr. krumpli 

919 kal. 
F: 90 SzH: 820 Zs: 9 

500 gr. buzaliszt 
1784 kal. 

F: 219 SzH: 1525 Zs: 40 
1 drb tojás 

70 kal. 
F: 24 SzH: — Zs: 46 

V
ac

so
ra

 

Tejes puliszka 
3807 kal. 

Tojásrántotta szalonnával és 
káposztával 
2484 kal. 

Paradicsomleves laskával 
1962 kal. 

Turós leves 
638 kal. 

Főtt krumpli káposztalével 
1839 kal. 

Krumplileves árván 
1380 kal. 

Tejes kávé 
1283 kal. 

V
ac

so
ra

 

2 liter tej 
1283 kal. 

F: 267 SzH: 386 Zs: 630 
750 gr. puliszkaliszt 

2524 kal. 
F: 236 SzH: 2163 Zs: 135 

5 drb.tojás 
348 kal. 

F: 118 SzH: — Zs: 230 
1000 gr. káposztacika 

207 kal. 
F: 43 SzH: 164 Zs: — 

250 gr. szalonna 
1929 kal. 

F: 21 SzH: — Zs: 1908 

2 liter paradicsom 
310 kal. 

F: 103 SzH: 189 Zs: 18 
350 gr. buzaliszt 

1229 kal. 
F: 151 SzH: 1025 Zs: 53 

1 drb. tojás 
70 kal. 

F: 24 SzH: — Zs: 46 
40 gr. zsír 
353 kal. 

F: — SzH: — Zs: 353 

250 gr. turó 
638 kal. 

F: 172 SzH: 16 Zs: 450 

2000 gr. krumpli 
1839 kal. 

F: 181 SzH: 1640 Zs: 18 

1500 gr. krumpli 
1380 kal. 

F: 136 SzH: 1230 Zs: 14 

(V. ö. a szerdai reggelivel) 

Magyarázat: F — fehérje, SzH — szénhidrát, Zs. — Zsír. 1. melléklet. 
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B A R A A N D R Á S 
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

R
eg

g
el

i 

Tejes puliszka 
3807 kal. 

Tej 
1283 kal. 

Disznóhús puliszkával 
3668 kal. 

Turós puliszka 
3034 kal. 

Turós puliszka 
3034 kal. 

Sült krumpli káposztával 
1839 kal. 

Tej 
1283 kal. 

R
eg

g
el

i 

750 gr. puliszkaliszt 
2524 kal. 

F: 236 SzH: 2153 Zs: 135 
2 liter tej 
1283 kal. 

F: 267 SzH: 386 Zs: 630 

2 liter tej 
1283 kal. 

F: 267 SzH: 386 Zs: 630 

500 gr. disznóhús 
540 kal. 

F: 189 SzH: — Zs: 351 
750 gr. puliszkaliszt 

2524 kal. 
F: 236 SzH: 2153 Zs: 135 

60 gr. zsír 
529 kal. 

F: — SzH: — Zs: 529 
2 drb. hagyma 

75 kal. 
F: 9 SzH: 66 Zs: — 

(V. ö. a hétfői reggelivel) 

750 gr. puliszkaliszt 
2524 kal. 

F: 236 SzH: 2153 Zs: 135 
200 gr. turó 

510 kal. 
F: 138 SzH: 12 Zs: 360 

2000 gr. krumpli 
1839 kal. 

F: 181 SzH: 1640 Zs: 18 

(V. ö. a keddi reggelivel,) 

E
b

éd
 

Paszulyleves 
2058 kal. 

Káposztaléleves kásával 
984 kal. 

Köménymagleves galuskával 
1572 kal. 

Disznóhús krumplival 
2528 kal. 

Tejben reszelt 
2672 kal. 

Borsóleves 
1143 kal. 

Húsleves, sóban főtt krumplival 
3022 kal. 

E
b

éd
 

700 gr. paszuly 
1722 kal. 

F: 542 SzH: 1148 Zs: 32 
120 gr. tejföl 

266 k a l . 
F : 21 SzH: 13 Zs: 232 

1 drb. tojás 
70. kal. 

F: 24 SzH: — Zs: 46 

300 gr. sárgakása 
984 kal. 

F: 103 SzH: 800 Zs: 81 

250 gr. griz 
870 kal. 

F: 107 SzH: 718 Zs: 45 
1 drb. tojás 

70 kal. 
F: 24 SzH: — Zs: 46 

40 gr. zsír 
353 kal. 

F: — SzH: — Zs: 353 
80 gr. búzaliszt 

279 kal. 
F: 35 SzH: 238 Zs: 6 

1000 gr. krumpli 
919 kal. 

F: 90 SzH: 820 Zs: 9 
1000 gr. disznóhús 

1080 kal. 
F: 378 SzH: — Zs: 702 

60 gr. zsír 
529 kal. 

F: — SzH: — Zs: 529 

2 liter tej 
1283 kal. 

F: 267 SzH: 386 Zs: 630 
400 gr. reszelt 

1389 kal. 
F: 104 SzH: 1213 Zs: 72 

700 gr. borsó 
511 kal. 

F: 136 SzH: 344 Zs: 31 
40 gr. zsír 

353 kal. 
F: — SzH: — Zs: 353 

80 gr. buza l i sz t 
279 kal . 

F: 35 SzH: 238 Zs: 6 

500 gr. marhahús 
698 kal. 

F: 451 SzH: — Zs: 247 
300 gr. rozsliszt 

1335 kal. 
F: 84 SzH: 1197 Zs: 54 

1 drb. tojás 
70 kal. 

F: 24 SzH: — Zs: 46 
1000 gr. krumpli 

919 kal. 
F: 90 SzH: 820 Zs: 9 

V
a

c
so

ra
 

Főtt krumpli 
1839 kal. 

Puliszka hagymával 
3424 kal. 

Rántott krumpli 
2086 kal. 

Kolbász 
1727 kal. 

Rántott káposzta 
888 kal. 

Rántott krumpli 
2086 kal. 

Sült szalonna teával, rántotta 
2045 kal. 

V
a

c
so

ra
 2000 gr. krumpli 

1839 kal. 
F: 181 SzH: 1640 Zs: 18 

10 drb. hagyma 
371 kal. 

F: 43 SzH: 328 Zs: — 
60 gr. zsír 

529 kal. 
F: — SzH: — Zs: 529 

750 gr. puliszkaliszt 
2524 kal. 

F: 236 SzH: 2153 Zs: 135 

80 gr. zsír 
706 kal. 

F: — SzH: — Zs: 706 
1500 gr. krumpli 

1380 kal. 
F: 136 SzH: 1230 Zs: 14 

750 gr. kolbász 
1727 kal. 

F: 710 SzH: — Zs: 1017 

900 gr. káposzta 
271 kal. 

F: 74 SzH: 181 Zs: 16 
70 gr. zsír 

617 kal. 
F: — SzH: — Zs: 617 

(V. ö a szerdai vacsorával.) 

200 gr. szalonna 
1546 kal. 

F: 16 SzH: — Zs: 1530 
5 drb. tojás 

347 kal. 
F: 118 SzH: — Zs: 229 

40 gr. cukor 
152 kal. 

F: — SzH: 152 Zs: —) 

2. melléklet. Magyarázat: F — fehérje, SzH — szénhidrát, Zs — zsír. 
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S Z A B Ó M I H Á L Y „ s z e g é n y ” 
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

R
eg

g
el

i 

Tejes puliszka 
4335 kal. 

Sült krumpli 
2300 kal. 

Tej 
962 kal. 

Sült krumpli 
2300 kal. 

Tejes puliszka 
4335 kal. 

Turós puliszka 
3883 kal. 

Tejes kávé 
1183 kal. 

R
eg

g
el

i 1000 gr. puliszkaliszt 
3373 kal. 

F: 323 SzH: 2870 Zs: 180 
1.5 liter tej 

962 kal. 
F: 200 SzH: 289 Zs: 473 

2500 gr. krumpli 
2300 kal. 

F: 227 SzH: 2050 Zs: 23 

1.5 liter tej 
962 kal. 

F: 200 SzH: 289 Zs: 473 

(V. ö. a keddi reggelivel) (V. ö. a hétfői reggelivel) 1000 gr. puliszkaliszt 
3373 kal. 

F: 323 SzH: 2870 Zs: 180 
200 gr.turó 

510 kal. 
F: 138 SzH: 12 Zs: 360 

l.5 liter tej 
962 kal. 

F: 200 SzH: 289 Zs: 473 
55 gr. cukor 

221 kal. 
F: — SzH: 221 Zs: — 

E
b

éd
 

Paszulyleves 
2463 kal. 

Káposztaléleves kásával 
377 kal. 

Sült krumpli káposztalével 
2300 kal. 

Reszelt leves 
1547 kal. 

Káposztaléleves laskával 
1817 kal. 

Borsóleves 
1173 kal. 

Turósgaluska 
2148 kal. 

E
b

éd
 

760 gr. paszuly 
1871 kal. 

F: 589 SzH: 1247 Zs: 35 
30 gr. zsír 

265 kal. 
F: — SzH: — Zs: 265 

90 gr. liszt 
327 kal. 

F: 43 SzH: 277 Zs: 7 

130 gr. sárgakása 
377 kal. 

F: 42 SzH: 318 Zs: 17 

2500 gr. krumpli 
2300 kal. 

F: 227 SzH: 2050 Zs: 23 

300 gr. rozsliszt 
1335 kal. 

F: 84 SzH: 1197 Zs: 54 
1 drb. tojás 

70 kal. 
F: 24 SzH: — Zs: 46 

12 gr. zsír 
105 kal. 

F: — SzH: — Zs: 105 
1 drb. hagyma 

37 kal. 
F: 4 SzH: 33 Zs: — 

500 gr. rozsliszt 
1747 kal. 

F: 140 SzH: 1517 Zs: 90 
1 drb. tojás 

70 kal. 
F: 24 SzH: — Zs: 46 

800 gr. borsó 
551 kal. 

F: 146 SzH: 369 Zs: 36 
35 gr. zsír 
309 kal. 

F: — SzH: — Zs: 309 
90 gr. rozsliszt 

313 kal. 
F: 25 SzH: 272 Zs: 16 

130 gr. turó 
331 kal. 

F: 89 SzH: 8 Zs: 234 
500 gr. rozsliszt 

1747 kal. 
F: 140 SzH: 1517 Zs: 90 

1 drb. tojás 
70 kal. 

F: 24 SzH: — Zs: 46 

V
ac

so
ra

 

Rántott káposzta 
712 kal. 

Sült krumpli 
2300 kal. 

Köménymagleves 
662 kal. 

Tej 
962 kal. 

Rántott káposzta 
712 kal. 

Sült krumpli 
1839 kal. 

Disznóhús krumplival 
1459 kal. 

V
ac

so
ra

 900 gr. káposzta 
271 kal. 

F: 74 SzH: 181 Zs: 16 
50 gr. zsír 

441 kal. 
F: — SzH: — Zs: 441 

(V. ö. a keddi reggelivel) 

30 gr. zsír 
265 kal. 

F: — SzH: — Zs: 265 
90 gr. liszt 

327 kal. 
F: 43 SzH: 277 Zs: 7 

1 drb.tojás 
70 kal. 

F: 24 SzH: — Zs: 46 

(V. ö. a szerdai reggelivel) (V. ö. a hétfői vacsorával) 

2000 gr. krumpli 
1839 kal. 

F: 181 SzH: 1640 Zs: 18 

1000 gr. krumpli 
919 kal. 

F: 90 SzH: 820 Zs: 9 
250 gr. disznóhús 

540 kal. 
F: 189 SzH: — Zs: 351 

Magyarázat: F — fehérje; SzH — szénhidrát; Zs — zsír. 3. melléklet. 
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E g y h e t i k e n y é r f o g y a s z t á s 

N É V A n y a g 
K A L Ó R I Á B A N 

N É V A n y a g 
Fehérje Szén-

hidrát Zsír Összesen 

Albert György 6250 gr. árpaliszt 

1250 gr. búzaliszt 

5000 gr. rozsliszt 

Összesen : 

2416 

546 

1397 

4359 

17425 

3841 

15170 

36436 

562 

101 

900 

1563 

20403 

4488 

17467 

42358 

Albert György 

Egy napra összesen 6051 

Szabó Mihály 
„szegény” 

12500 gr. árpalíszt 
3000 gr. krumpli 

Összesen: 

4837 
261 

5098 

34440 
2580 

37020 

1125 
27 

1152 

40402 
2868 

43270 

Szabó Mihály 
„szegény” 

Egy napra összesen 6181 

Bara András 7500 gr. árpaliszt 
7500 gr. rozsliszt 

Összesen : 

2902 
2055 
4957 

20910 
22750 
43660 

675 
1350 
3025 

23487 
26155 
49672 

Bara András 

Egy napra összesen 7091 

Miklós Ferenc 7500 gr. árpaliszt 
7500 gr. rozsliszt 

Összesen: 

2902 
2055 
4957 

209190 
22750 
4366 

675 
1350 
2035 

23487 
26155 
49642 

Miklós Ferenc 

Egy napra összesen 7091 

Szabó Mihály 
„gazdag” 

12500 gr. rozsliszt 
7500 gr. árpaliszt 

Összesen: 

3491 
2902 
6393 

37925 
20910 
58835 

2250 
675 

2925 

43666 
24487 
68153 

Szabó Mihály 
„gazdag” 

Egy napra összesen: 9594 

Ö s s z e f o g l a l ó t á b l á z a t . 

K A L Ó R I Á B A N 

Fehérje Szénhidrát Zsír Összesen Egy napra esik átlag Egy személyre esik átlag 

Kalória absz. sz. 11716 65225 15004 91945 13135 2627 
% 12.15 70.93 16.92 100.00 

Ebből a kenyérre esik % 37.20 56.00 — 45.00 

Kalória absz. sz. 10138 65362 7469 82969 11852 2370 
% 12.22 78.78 9.00 100.00 

Ebből a kenyérre esik % 50.28 56.63 — 52.15 

Kalória absz. sz. 11644 70383 15703 97730 13961 3490 

% 11.91 72.02 16.07 100.00 

Ebből a kenyérre esik % 42.57 62.04 
— 

52.82 

Kalória absz. sz. 14959 79416 15224 109599 15600 3120 
% 13.65 72.36 13.89 100.00 

Ebből a kenyérre esik % 33.00 55.00 — 46.00 

Kalória absz. sz. 13039 90914 18849 122792 17542 2923 

10.61 74.03 15.36 100.00 

Ebből a kenyérre esik % 49.00 64.71 — 55.50 
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sítások szerint, napról-napra feljegyzi az étkezéskor szereplő éte-
leket. Ez sem vihető könnyen keresztül, mert világos és pontos 
útbaigazításokra van szükség, de meg minden egyes háznál nehe-
zen fogunk találni egy-egy családtagot, aki ezt lelkiismeretesen és 
hozzáértően vezesse. Végül van a táplálkozási mérleg módszere, 
amely feltétlenül a legpontosabb, hiszen tudományos, tisztán la-
boratóriumi vizsgálat, de épen ezért nagy tömegeknél nem lehet 
megvalósítani és a megfelelő segédeszközök és felkészültségünk 
is hiányzik. 

A rendelkezésünkre álló módszerek közül az első, a közvet-
len, a legmegfelelőbb, mert ez alkalmazható legkönnyebben s 
ezt követik legtöbben. A táplálkozás tanulmányozása családokra 
osztva már csak azért is a leginkább indokolt, mert a falusi csa-
lád, illetve háztartás egy kis zárt gazdasági rendszer, ahol a föld 
megmunkálását csaknem kizárólag a családtagok végzik s a belő-
lük befolyó hozam is a legtöbbször csak a család szükségleteinek 
a fedezésére elegendő. Megismerjük így egyszerre a család vagyoni 
helyzetét, az összes családtagok számát, korát és nemét, az álta-
luk elvégzett munka nagyságát, amely tényezőket el nem hanya-
golhatjuk, ha a táplálkozást akarjuk tanulmányozni. Különösen 
fontosnak tartom a napi munka nagyságának a figyelembevételét, 
mert ez egyenes arányban áll a táplálékszükséglettel. Ez hiányzik, 
sajnos, adatainkból, mert azokat épen olyan időszakban újév-
től-vízkeresztig — gyüjtöttük, amikor a falusi ember munkája in-
kább a házkörüli teendőkben merül ki. 

De ha egyetlen falu táplálkozási viszonyairól tiszta képet 
akarunk nyerni, szükséges, hogy a legkülönbözőbb vagyoni hely-
zetű és minél több család étlapjával rendelkezzünk. Kevés adat-
ból nagy merészség általánosítani, míg több bizonyíték birtokában 
már szélesebb érdekkörű következtetéseket vonhatunk le. Csupán 
egy időszak (előbbi adataink tisztán csak a téli hónapokra vonat-
koznak) táplálkozásának a kutatása csak mint mozaikkő szerepel, 
szükséges éppen ezért minden egyes évszaknak megfelelő étlap-
sorozat, hogy a kép teljes legyen. 

Az adatok feldolgozása, a táplálékok mennyiségi és minőségi 
vizsgálata a gyüjtést követően pepecselő munkálatnak tűnik, de 
elválaszthatatlan a végső következtetések megalkotásától. A rész-
letező analizisek1 nélkül nincs érvekre alapozott munka, nagy vona-
lakban tájékozottak leszünk, de a szorosan egymáshoz kapcsolodó 
és mindent kifejező számok hiányozni fognak. Pedig épen erre van 
szükség, megközelítően pontos százalékokra s minél több beszé-
des számadatra, hogy az eddig csak hangoztatott ítéletünknek biz-
tos alapot szerezzünk. 

Dr. HEINRICH MIHÁLY 

1 Ebben a feldolgozó munkában eredményesen használható a közleményünk-
höz mellékelt, különböző táplálékok összetételét tartalmazó táblázat. 

Erdélyi Magyar Adatbank




