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A népélelmezés problémáinak organikus vizs- 
gálata Magyarországon nem tekint vissza 
hosszú múltra. Jóformán az utolsó években 
végzett itt úttörő munkát néhány lelkes ma- 
gyar tudós,főleg orvos. A külföldön sem túlságosan 
régi keletű a néptáplálkozásnak, mint szociális problé- 
mának a vizsgálata. Nem jelenti ugyanis még a néptáp- 
lálkozásnak szociális problémává avatását, ha csupán 
kalóriatáblázatok készítésével vizsgáljuk azt a kérdést, 
miképpen táplálkoznak az emberek és hogyan kellene 
nekik jobban táplálkozniuk. Kalóriakutatás volt már 
a háború előtt is. Abban azonban, hogy a néptáplál- 
kozás kérdése szociális problémává lépett elő, igen 
nagy szerepe volt a világháborúnak. Az elmúlt át- 
meneti korszakban – amelyet a történelem talán 
nemsokára a „húszéves fegyverszünet” néven fog 
emlegetni – rájöttek az emberek arra, hogy az 
egyes nemzetek úgynevezett belső hadviselési poten- 
ciája egyenes arányban áll a néptáplálkozás helyes- 
ségével és bőségével. Ha a nép táplálkozása rossz, 
akkor satnyább nemzedék születik és ennek a hatása 
legszembetűnőbben a katonai sorozómércék alatt 
mutatkozik. Gyengébb és alacsonyabb lesz a katonai 
újoncanyag átlaga – amint ezt a legtöbb középeuró- 
pai országban tapasztalni is lehet – éppen annál a 
nemzedéknél, amelyik gyermekségét a világháború- 
ban töltötte el. így tagadhatatlanul a húszéves fegyver- 
szünet korában túltengő európai militarizmus nyi- 
totta fel még az arra hivatottak szemét is a tekintet- 
ben, hogy a népélelmezés kérdésének szociális 
jelentőségét – sőt a nemzeti jövő szempontjából 
döntő szerepét – felismerjék. 

A néptáplálkozás színvonala viszont rendszerint 
egyenes arányban áll az egyes országok nemzeti 
jövedelmének fejenkint való megoszlásával. 

Colin Clark-nak két évvel ezelőtt készült 
statisztikája szerint1 Magyarország a huszadik helyen 
áll a fejkvóta tekintetében. Közvetlenül előttünk 
áll Finnország a Colin Clark-féle statisztikában. 
Utánunk következik a sorban Lengyelország, Lett- 
ország, Észtország, Olaszország, Dél-Afrika, Bul- 
gária, Románia és Litvánia. Megjegyzendő, hegy a 
Colin Clark-féle adatok Magyarországra nézve 
optimisztikusnak tekinthetők, mert a nemzeti jöve- 
delmet csupán az önállóan kereső lakosság lélekszá- 
mával osztja és így hoz ki Magyarországon évi 359 
dolláros    (körülbelül  1500  pengő a csökkent értékű  

1 Weltwirtschaftliches Archív 1938. január, Jena. 28 állam 
nemzeti jövedelmének megoszlásáról az 1925-34-38 évek átlagai 
alapján készült statisztika. 

dollár árfolyamán) fejátlagot, ami különösen a sze- 
gény falusi magyar zsellérlakosság életszínvonalához 
képest fejedelmileg magas összegnek tűnik fel. 
Tudvalevően a magyar falusi lakosságból Ínségesnek 
számít az, akinek az évi keresete nem haladja meg az 
5-600 pengőt. Viszont ennek a rétegnek a nagy- 
ságára jellemző, hogy a „tejjel-mézzel folyó Kánaán- 
ban”, a magyar alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyében, amelynek 413.000 főnyi lakossága volt 
az utolsó népszámláláskor, kerekszámban 30.000 
főre tehető az ínségesek kategóriájába tartozó szemé- 
lyek száma. Igaz, hogy ebbe a számba nem csupán 
a keresők, hanem az eltartottak is be vannak szá- 
mítva. Ugyanennek a vármegyének a területén az 
1940-es év első negyedében a zöldkeresztes tejsegély- 
ben részesülő személyek száma 9285, akik közül 930 
terhes és szoptató nő, 2060 három éven aluli, 
2535 három-öt éves és 4660 hat-tizenegy éves korú 
gyermek részesül a zöldkeresztes tejakció által na- 
ponta ingyentejben, még pedig az utóbbi kategória 
napi ¼ liter, a három előző kategória pedig napi 
½ liter tejben. Ez a néhány adat is mutatja, hogy 
még a gazdaságilag jó helyzetben levőnek tartott 
vármegyéinkben is az összlakosságnak mintegy 8 
százaléka az ínségesek kategóriájába tartozik, amely- 
nek évi összkeresete nem haladja meg az 5-600 
pengőt. Nagyon természetesen ezek között kell ke- 
resnünk azokat, akiket a háború után divatba jött 
rossz kifejezéssel „alátáplált”-nak, tehát a kelleténél 
rosszabb tápláltnak kell tartanunk. 

A falusi lakosságunk – különösen a tanyákon – 
rosszul táplált voltára jellemző, hogy Scheff-Dabis 
Lászlónak az 1932-es évben a szegedi tanyavilágban 
végzett vizsgálatai szerint a tanyai családok 32 százalé- 
kánál teljesen hiányzott a húsfogyasztás, 87 százaléká- 
nál a tej és 98 százalékánál a gyümölcs fogyasztása 
(A Magyar Orvosok Tuberkulózis Egyesületének XX. 
nagygyűlése referátumából). A városban viszont a 
hús – ugyancsak az ő adatai szerint – a családok- 
nak már csak 17 százalékánál, a tej 37 százaléká- 
nál, a gyümölcs ellenben itt is 88 százalékánál 
hiányzott. 

A néptáplálkozásról való statisztikai felvétel kü- 
lönben egyike a legnehezebb és sokszor minden fára- 
dozás ellenére is kevéssé megbízható adatfelvétele- 
zési módszereknek. Elsősorban azért, mert lényegé- 
ben csupán bemondáson alapszik. Akadhatnak, akik 
szépítik helyzetüket, mások viszont a valóságosnál 
rosszabbnak tüntetik fel, különösen, ha azt gondol- 
ják, hogy ezáltal valamilyen segélyakcióra szerezhet- 
nek igényjogosultságot.   Ezenfelül más és más az 
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élelmezési igénye és szükséglete a különböző élet- 
korú, valamint más foglalkozást folytató emberek- 
nek. Végül pedig különösen abban a tekintetben 
hiányos minden statisztikai felvételezés, amelyik 
eddig ezzel a kérdéssel foglalkozott, hogy nem tud- 
juk belőle megállapítani: a vizsgált családok kerese- 
tüknek hány százalékát fordították eddig élelmezé- 
sükre és mibe kerülne az a többlet, amivel fel kellene 
javítani táplálkozásukat, hogy az legalább is a meg- 
kívánt minimumot elérje? Nemzetgazdák ismételten 
hangoztatták már, hogy abban az esetben, ha a 
magyar nép átlagának táplálkozása annyira jó és 
bőséges volna, mint az angol nép atlagáé, akkor 
Magyarország jelenlegi termése csak négy millió 
ember élelmezésének szükségletét tudná fedezni, míg a 
többi hét milliót élelmiszerbehozatalból kellene 
eltartani. Ez is mutatja, hogy az agrárfelesleggel 
rendelkező ország fogalma is relatív és nagyon sok- 
szor a kivitel értékét a belföldi lakosságnak kell meg- 
koplalnia. Dániáról mondják, hogy az egész országot 
az angol középosztály kiadós „első reggelije” (first 
breakfast) tartja el. Magyarország is tehát, mint 
agrárország rá van utalva a mezőgazdasági cikkek 
kivitelére és így a magyar nép élelmezése is csak egy 
bizonyos határig javítható fel, a jelenlegi termésered- 
mények figyelembevételével. A javításra azonban 
szükség van és arra mód is van, mint alább látni 
fogjuk. 

A népélelmezés vizsgálatánál további nehézsé- 
get okoz, hogy míg korábban az úgynevezett kalória- 
elmélet kizárólagosan uralkodott minden más felfo- 
gással vagy irányzattal szemben és ennek hatása alatt 
jó táplálkozásnak csupán azt tartották, amelynek mi- 
nél magasabb a kalóriatartalma; addig az utóbbi 
években viszont a vitaminelmélet tört előre, az előbbi- 
nek a rovására is. Kétségtelenül nagyon fontos a 
táplálék vitamintartalma és különösen, hogy az eddig 
ismert valamennyi vitaminfajta, tehát az A, B/i, 
B/2, C és D vitaminok a szükséges mennyiségben 
elosztva előforduljanak a táplálékban. A vitamin- 
elmélet azonban nemcsak a fontosságát megillető 
helyet foglalta el, hanem divatba is jött. Ez a 
divattényező viszont érdemtelenül háttérbe szorí- 
totta a kalóriaelméletet. A két felfogás között az 
igazság kétségtelenül a középúton van. Ezt még job- 
ban meg tudja ítélni és megérteni a nem orvos- 
szociálpolitikus, mint az a dietetikával foglalkozó 
orvos, akinek kutatási köre vagy csupán a kalória- 
tudományra, vagy pedig csupán a vitaminelméletre 
szorítkozik és így saját kutatási körének kizárólagos 
igazságossága mellett elfogult. A kalóiia jelenti a 
szervezet fűtőanyagát. Ez végtelenül fontos, külö- 
nösen mivel azt látjuk, hogy népünk jelentékeny 
részének a kalóriafogyasztása alatta áll a szükséges 
minimumnak. Viszont, sajnos, a vitaminfogyasz- 
tása egyáltalán nem kielégítő. 

Nagyon különös jelenséget tapasztalunk, ha az 
európai népek találkozási viszonyait figyeljük, Nyu- 
gat-Európából kiindulva és fokozatosan kelet felé 
haladva. Ez a jelenség abban áll, hogy nyugatról 
minél jobban kelet felé haladunk (természetesen nor- 
mális viszonyokra gondolunk, nem pedig esetleges 
blokád által a nyugalmi állapotból kizökkentett rend- 
kívüli közélelmezési helyzetre), fokozatosan annál 
jobban romlik az egyes népek táplálkozásának szín- 
vonala. Ez első tekintetre annál inkább paradoxon- 
nak tűnik fel, mert hiszen nyugatról kelet felé ha- 
ladva, egyre jobban, majd szinte kizárólagosan a 
mezőgazdaság válik az egyes népek legfőbb nemzeti 
jövedelmi forrásává. Ebből a jelenségből tehát az a 
tapasztalat vonható le, hogy a kizárólag agrárnépek 
rosszabbul táplálkoznak, mint az elsősorban iparos- 
népek. Valóban ez is a helyzet és ezt az álláspontot 
mindennemű statisztika igazolja. Ennek a jelenség- 
nek az az oka, hogy a túlnyomóan ipari, azonkívül 
jelentékeny világkereskedelemmel, tehát tengeren- 
túli hajózással is rendelkező nemzetek sokkal vagyo- 
nosabbak, mint a túlnyomóan vagy kizárólag 
agrárországok, amelyek ezenfelül rendszerint kül- 
terjesen művelt mezőgazdaságot folytatnak. Ennek 
következtében állandó és fokozott agrárkivitelre, 
agrárdömpingre vannak utalva, hogy a szükséges ipar- 
cikkeket beszerezhessék. Ennek következtében vi- 
szont népességük kénytelen beérni alacsonyabb 
élelmezési fejadagokkal. 

Amíg Nyugat-Európában a lakosság élelmezé- 
sében sokkal nagyobb a fehérjeadag, mint Kelet- 
Európában, addig viszont Kelet-Európában a szén- 
hidrát játszik túlnyomó szerepet a nép élelmezésében. 
Amíg tehát Nyugat-Európa drága koszton él, addig 
minél jobban haladunk kelet felé, ez a koszt egyre 
inkább olcsóbbodik. így van ez minálunk is. A magyar 
agrárszegénység főjellemzője, hogy táplálékuk túl- 
nyomórészt szénhidrátkoszt és csak nagyon kevés 
fehérjét tartalmaz. Nagyon alacsony a húsfogyasz- 
tás, a tojás, a sajt, a vaj és a tej fogyasztása. Ez is 
mutatja, hogy nem elegendő a magyar népet kizáróan 
a vitaminos táplálékok fogyasztására megtanítani, 
hanem emelni kell a kalória felvételét is – ami pedig 
lényegében pénzkérdés, a kereseti viszonyok általános 
megjavításának a kérdése. Itt torkollik bele a népélel- 
mezés problémája az általános szociálpolitikai kérdé- 
sekbe, főleg pedig a jövedelemeloszlás problémájába, 
amint arra már elöljáróban utaltunk. 

A fentebb aposztrofált Ínséges magyar zsellér- 
réteg évi 500 pengős jövedelmét kellene újabb 
munkalehetőségekkel legalább is évi 300 pengős 
többlettel, évi 800 pengőre feljavítani s ez esetben ennek 
az évi 300 pengőnek a jelentékeny része máris a 
fehérjefelvétel megjavítására, tehát a kalóriafogyasz- 
tás fokozására jutna. Ebből a szempontból igen 
nagy jelentősége van a mezőgazdasági lakosság téli 
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foglalkoztatása megvalósításának, mert kétségtelenül 
nem csupán a mezőgazdasági cseléd és napszámos, 
hanem még a törpebirtokos sem tud az évnek hét 
hónapján keresztül folytatott mezőgazdasági mun- 
kával annyit megkeresni, hogy abból a mezőgazda- 
ságban tétlenségre kárhoztatott öt hónap alatt is 
fussa az emberhez méltó megélhetésre. Ezért van 
az, hogy különösen a tél végén – az újévtől március 
végéig terjedő legnehezebb három hónap alatt – 
a falusi szegénység egyik igen fontos táplálékává 
válik a főtt marharépa, ami természetesen még a 
szénhidrátkosztoknak is az értéktelenje és kalória- 
jelentősége a lehető legminimálisabb. Ezen tehát 
gyökeresen segíteni tüneti kezeléssel nem lehet. 
Anélkül, hogy a főzőtanfolyamok értékét lebecsülni 
akarnók, rá kell mutatni arra, hogy a szegény falusi 
zsellérasszony hiába tanulja meg a főzőtanfolyamon 
a vesepecsenye készítését, ha férjének szűkös nap- 
számából csupán marharépára telik. 

Viszont az is kétségtelen, hogy kisebb pénzből 
is sokat lehet segíteni, a lakosság újabb táplálkozási 
módra való szoktatásával és egyes, eddig nép- 
szerűtlen vagy egyáltalán nem is ismert ételek meg- 
honosításával. 

Ami a kalóriaszükségletet és a tényleges kalória- 
felvételt illeti, ismerkedjünk meg néhány érdekes 
adattal. Gautier-nek még 1913-ban közzétett adatai 
szerint a párizsi fogyasztók átlaga 2574 kalóriát 
fogyasztott naponta. Abderhalden, Rubner és mások 
ugyanabban az időben 2600-2800 kalóriában szá- 
mítják a német férfimunkás (fizikai munkás) átlagos 
kalóriaszükségletét. Érdekes ezeknek az adatoknak 
az összevetése az első világháború élelmiszer- 
racionalizálásának eredményeivel. A németbiro- 
dalmi egészségügyi hivatal szerint Németországban 
az élelmiszerjegyekre kiutalt fejadagok kalóriaértéke 
1916-ban már csak 1344, 1917-ben pedig csak 1100 
kalóriaegységet tett ki naponta, 1918-ban pedig már 
1000 kalóriára apadt, ami a két-hároméves gyermekek 
kalóriaszükségletének felelt csak meg. Kétségtelen, 
hogy a világháború vége felé elsősorban Német- 
országban – de a többi középeurópai államban is – 
az emberek átlagos kalóriafelvétele az élettanilag 
szükséges minimumnak csupán 40%-át érte el. 
A világháborút így méltán lehetett nevezni a közép- 
európai gyermekek valóságos Taigetosz-hegyének. 
Lee, amerikai statisztikus vizsgálódásaiból megálla- 
píthatjuk, hogy különösen az 1–11 éves korcsoportba 
tartozó gyermekek halandósága a világháború alatt 
óriási mértékben megnövekedett. De nálunk is hasonló 
tüneteket tapasztalhattunk. 1920-ban Budapesten a 
gyermekekre a kívánatos tejmennyiségnek csupán 
1/10-e, az utolsó békeév fogyasztásának 1/6-a jutott 
csak. Magyarországnak a háború után még 1922-ben 
is nagyobb volt a zsírbehozatala, mint a zsírkivitele.1 

1Ifj. Leopold Lajos: A világ éléskamrája. Budapest, 1939. 

Összehasonlításul említjük meg, hogy a jelen- 
legi németországi élelmiszerracionalizálás egy-egy 
nehéz fizikai munkát végző munkás számára napi 
2000 kalória értékű élelmiszer fejadagot nyújt. 

Magyarországon az 1937-ben alakult magyar 
nemzeti népélelmezési bizottság (a genfi Népszövet- 
ségben lord Astor propagálta a nemzeti élelmezési 
bizottságok megszervezésének munkáját) I. számú 
albizottsága foglalkozott a táplálkozás tudományos 
alapelveinek megállapításával és a magyar kalória- 
szükséglet kiszámításával, valamint az ezzel szemben 
ténylegesen fogyasztott kalória mennyiségének fel- 
derítésével. Beznák professzor, Beznákné Hotobágyi 
Margit dr., Waltner professzor, Mészáros Gábor dr. 
egyetemi magántanár, valamint a már említett 
Scheíf-Dabis László dr. –utóbbi a Magyar Orvosok 
Tuberkulózis Egyesületének XX. nagygyűlésén elő- 
terjesztett referátumában, továbbá az „Egészség” 
című folyóirat 1936 márciusi számában és a „Búvár” 
című folyóirat 1937 decemberi számában megjelent 
tanulmányaiban – foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 
Ezek szerint a kalóriaszükséglet nálunk különleges 
testimunkát nem végző férfinél és nőnél napi 2400 
kalória. Könnyű munkát végző embernél 75 kalória 
óránkint a kalóriaszükséglet többlete, míg mérsékelt 
munkánál ez a szám óránkint 75-150, nehéz mun- 
kánál 150-300, nagyon nehéz munkánál pedig 
300-500 kalóriával emelkedik. Beznák professzor 
rámutatott arra, hogy „ma már tévesnek tartjuk azt 
a felfogást, amely a táplálkozásban csak az elvesztett 
kalóriákat akarja visszaadni”. A fehérje, mint a szer- 
vezet építőanyaga is nélkülözhetetlen. Fehérjéből a 
szükséglet az életkorral változik. Felnőtt férfi napi 
szükséglete a testsúlynak minden kg-ja után 1 
gramm fehérje. Terhes nő szükséglete másfél gramm 
ebben az arányban, a szoptatónőé 2 gramm, 
az 1-3 éves gyermeké pedig 3 és fél gramm. 
Az sem mindegy, hogy milyen fehérjét kap a szer- 
vezet, állati vagy növényi fehérjét-e. Különös 
jelentősége van az állati fehérjéknek. Ezek, valamint - 
a fontos vitamintartalmú tápanyagok együttvéve je- 
lentik az úgynevezett „védő tápanyagokat”, amelyek 
közül a legfontosabbak a friss tej, a tojás, a friss 
gyümölcs, a hús, a cukor és a zöld főzelékek. 

Scheff-Dabis László úgynevezett minőségi adat- 
gyűjtése az ország különböző részein lakó 38.917 
egyént vizsgált meg. Megállapította az adatgyűjtés 
során, hogy a vagyontalan földmívesrétegnél 1878 
kalória volt a napifogyasztás minimuma (látjuk a 
fentebb ismertetett kalkulációs módból, hogy ez – 
tekintetbe véve az általuk végzett nehéz fizikai mun- 
kát is – nagyon kevés). Néhai Farkas Géza pro- 
fesszor viszont 48 aratómunkás kalóriaszükségletének 
és fogyasztásának adatait hasonlította össze. Úgy 
találta, hogy a 48 aratómunkás átlagának az aratáskor 
6200 kalória volt a napi szükséglete, viszont ezzel 
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szemben csak 3800-4920 kalóriát vettek magukhoz 
e legnehezebb fizikai munka idején. A szénhidrát- 
fogyasztást viszont mindenütt elég bőségesnek ta- 
lálta, csupán az állati fehérje- és zsírellátás, valamint 
a vitaminok irányában talált nagy hiányokat. 
Ugyanaz a jelenség ez, ami egész Kelet-Európára 
jellemző és amire fentebb már céloztunk. A genfi 
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal is szóvá tette ezt a 
jelenséget 1935. évi évkönyvében. 

A szegénységgel egyenes arányban nő a liszt- 
neműek és a kenyérfogyasztás térfoglalása az élel- 
mezésben. A dunántúli agrárszegényeknél ez már az 
egész táplálék 49 százalékát, a Tiszántúl pedig 
66 százalékát éri el. Az alföldi búzatermő vidékeken 
nyáron a kenyérfejadag 0.75-1 kg, a kubikusoknál 
1.5 kg, télen pedig ennek a fele. A szegény néprétegek 
élelmezését általában az jellemzi, hogy a tömítő 
ételneműeket kedvelik és a cél az éhségérzet meg- 
szüntetése, illetve csökkentése. Különös jelenség 
továbbá az Alföldön, hogy még szegény családok is 
nulláslisztből sütnek kenyeret és a legtávolabbi 
tanyai korcsma asztalán is ilyen hófehér kenyeret 
találunk. A búza héja és csirája, amelyek pedig B 
vitaminban és ásványi anyagokban gazdagok, nem 
kerülnek kiőrlésre a kenyérliszt számára. Másik jellem- 
ző sajátossága az alföldi kosztnak, hogy – amennyiben 
csak némi mód van rá – túlságosan zsírosan főznek, 
amivel szintén a gyorsabban való jóllakottság érzetét 
akarják kelteni. Egészen fantasztikus az idegenkedés 
a zöld salátafélék, valamint egyes zöldség- és főzelék- 
félék, főként a fejessaláta, a sóska, a spenót, a karfiol, 
a spárga, sőt egyes helyeken még a cékla iránt is, 
amelyet „furcsa színűnek” tartanak, a spenótot pedig 
túlságosan zöldnek tartják és ezzel indokolják ide- 
genkedésüket. E tekintetben hibás a falvakban élő 
vékonyrétegű (nem „vékonypénzű”-re gondolok) 
középosztály is, mert magam is számtalanszor tapasz- 
taltam, hogy nyári időben, amikor egy-egy ebéd 
étlapján két-háromféle húsétel is szerepel náluk, 
semmiféle salátát sem jutna eszükbe ahhoz tálalni. 
A magyar konyha pedig általában híres nagy válto- 
zatosságáról és gasztronómiai fantáziájáról. Tapasz- 
talatom szerint ez áll is a vidéki középbirtokosok 
konyhájára, de már nem áll sem a falusi intelligencia, 
sem a városi középosztály (ez utóbbi mind sűrűb- 
ben adja fel az önálló háztartást és kosztját 
vendéglőből vagy kifőzésből hozatja), sem a falusi 
kisbirtokos és zsellérek, sem az ipari proletariátus 
konyhájára. 

Mindezek ellenére a bajon lehet segíteni. 
Johan Béla belügyi államtitkár is említi „Gyógyul a 
magyar falu” című könyvében, hogy a magyar 
nemzeti népélelmezési bizottság még csak kezdő 
lépés volt ezen a téren és tervbe van véve egy állandó 
népélelmezési intézet felállítása is. Japán például a 
legutóbbi években a Saiki professzor vezetése alatt 
 

álló császári népélelmezési intézete révén nagy erő- 
feszítést tett – és nem eredménytelenül – az egész 
néptáplálkozás átállítására. 

Véleményem szerint ma is fennáll az a tétel, 
hogy a magyar konyha változatos és hogy a magyaron 
kívül valamennyi nép közül hasonló gasztronómiai 
fantáziával csak a francia rendelkezik. A világháború 
alatt az osztrák-magyar hadsereg a maga különböző 
nemzetiségeivel egészen kivételesen kitűnő alkalmat 
nyújtott az egyes népek főzési, illetve táplálkozási 
módszereinek megfigyelésére. Magam is láttam a 
harctéren, hogy ugyanabból a nyersanyagból a 
magyar csapattestek mindig sokkal ízletesebb és vál- 
tozatosabb ételt tudtak elkészíteni, mint az osztrák, 
délszláv, román, vagy cseh csapattestek. Azzal 
is tisztában kell lennünk, hogy a szegény nép 
élelmezése általában minden országban meglehe- 
tősen egyhangú és elsősorban bizonyos, a helyszínen 
könnyen megszerezhető típus-élelmicikkekre szorít- 
kozik. Ilyenek a falusi magyarnál a lebbencsleves, a 
cibereleves (általában a főtt-tésztalevesek), a fordí- 
tott kása, a betyárgaluska, jobb viszonyok között 
esetleg a juhhúsos kása (a török „piláf” magyar- 
országi utóda), valamint az egyféle módon elkészí- 
tett paprikáshús, azután a krumpli és a szárazbab 
(de már a szárazborsó és a lencse nagyon ritka), vala- 
mint természetesen a szalonna. Magam is láttam 
például az olasz parasztnál, hogy a napi átlagétel 
ami az asztalukra kerül, a vízben főtt polenta (kuko- 
ricakása), amihez viszont zöld galambbegysalátát 
tálalnak (a francia konyhában ugyanez a saláta 
„cresson” néven egészen előkelő és bevett ínyenc 
dolog). A magyar konyhában viszont ezek a saláta- 
félék, mint például a galambbegy, a cikória, a katáng, 
az endivia és az articsóka teljesen ismeretlenek az 
egyszerű nép előtt, sőt még a középosztály nagy- 
része előtt is, holott pedig ezek hihetetlenül olcsón 
termelhető, sőt részben az utak mentén vadon is 
található nagyon vitamindús salátanövények. Ezek- 
nek termesztésére a kiskertek egy-egy felhasználat- 
lan zuga is elegendő s már is biztosítják C-vitamin- 
ból az egész család szükségletét. 

Szintén fontos volna a falu népének olcsóbb 
fehérjéhez való juttatása. Erre kitűnően alkalmas 
lenne a szójabab meghonosítása és népszerűsítése. 
A szója az egyetlen olyan növény, amelyiknek 
jelentékeny fehérjetartalma van (37%, szemben a 
burgonya   2%-os fehérjetartalmával) és olcsóbb, 
mint az állati származású fehérjék. A magyar 
Berczeller László egyetemi magántanár által felfede- 
zett új eljárás segítségével a szójaliszt igen kitűnő, 
sőt ízletes tápanyaggá vált. Tápértékére jellemző, 
hogy a szójabab magja általában 17-19% nyers- 
zsírt, 34-40% nyersproteint tartalmaz. Egy kiló 
szójaliszt kalóriaértéke 4700, míg egy kiló burgonyáé 
csak 880, egy kiló fehér kenyéré 2500, egy kiló 
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cukoré 4000, egy kiló sovány sertéshúsé 2000, egy 
kiló zsíros kolbászé 3500, egy kiló zsíros sajté 4000. 
Egy kiló szójaliszt megfelel 60 db tojás, vagy 3-3 kg 
sovány marhahús, vagy 4-3 kg füstölt hal, vagy 5-3 
kg burgonya, vagy 107 kg alma, vagy 7 liter teljes 
tej kalóriatartalmának. így tehát nagy jelentősége 
van a kalória-szükséglet fedezésének szempontjából 
is. Népélelmezési célokra Magyarországon eddig 
alig használták fel, pedig Bulgáriában, Olaszország- 
ban, Jugoszláviában, Oroszországban, de főleg Német- 
országban – mely utóbbi évente 6-10 millió méter- 
mázsa szójababot importál külföldről – már egyre 
nagyobb szerephez jut a népélelmezésben is. Magyar- 
országon csak nehezen tud megérdemelt jogaihoz 
jutni, pedig egyik eszköze lehetne a szegényebb 
sorsú magyar lakosság fehérjeínsége leküzdésének.1 

Nálunk eddig a Gyermek menhely sashalom- 
rákosszentmihályi kihelyező telepén kísérleteztek 
szójaliszt felhasználásával s az ezzel is táplált gyer- 
mekek testmagassága szépen növekedett. E tanul- 
mány szerzője Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 
az elmúlt évben a nagykörűi gazdasági iskola tan- 
gazdaságában kísérleti célból néhány száz négyszög- 
ölnyi területet szójababbal bevettetett. Ennek ter- 
mését felerészben a tangazdaság használja fel vető- 
magnak, másik felét pedig a szolnoki Ferences 
egyházközség kapta az étkeztető akciója számára, 
amelynek során a téli hónapokban naponta 600 
embernek adnak ebédkosztot. 

Mészáros Gábor úgynevezett vérkosztját Jász- 
árokszállás községben próbálták ki, még pedig ered- 
ményesen és ez a koszt nagy népszerűségnek örven- 
dett. Mészáros Gábor megállapította, hogy hazánk- 
ban a vágóhidakon évenkint körülbelül 1400 vagón 
vért termelnek. Ennek legnagyobb része – körül- 
belül 1000 vágón – a földbe, illetve a csatornákba 
kerül, a többinek nagyrészét ipari célokra használják 
és fogyasztásra jelenleg csak évi 160 vagonnal kerül. 
Ez is fehérjeforrás gyanánt szerepelhetne a szegé- 
nyebb sorsú falusi lakosság számára. 

Hasznos munkát végeztek a Johan Béla állam- 
titkár kezdeményezésére megindult zöldkeresztes 
falusi főzőtanfolyamok is. Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye területén 1936-tól 1940 februárjáig 30 főző- 
tanfolyamot rendeztek, összesen 910 hallgatóval. 
A tanfolyamok főcélja, hogy a falusi lakosságot meg- 
tanítsák a nagy tápértékű és aránylag olcsón beszerez- 
hető, de eddig elhanyagolt élelmiszerek elkészítésére 
és azokat meg is kedveltessék velük (az ú. n. „színes” 
főzelékek, zöldségfélék, gomba, vérételek, állati 
belsőrészek elkészítése, stb.). 

Ugyanezek a tanfolyamok több helyen egybe 
voltak kötve gyermekétkeztető akciókkal, főleg a nap- 
közi-otthonokban   és   a  nyári  menedékházakban. 

1 Lukanényei Luka István; Az új magyar liszt, „Búvár” 
1936. októberi száma. 

Ezeknek az akcióknak a során azt is meg lehetett 
állapítani, hogy különösen a nyári hónapokban egy- 
egy gyermek ebédkosztja tömeges étkeztetés esetén 
20-30 fillérből előállítható volt. Fejenkint tehát 
már ilyen csekély összegeknek is lényeges szerepük 
van a népélelmezés feljavításában. 

Meg kell állapítanunk, hogy a falusi főzőtan- 
folyamok minden nemes és gyakorlatilag helyes cél- 
kitűzésük mellett is nem voltak mindenütt egy- 
formán népszerűek. Ez azonban nem a tanfolyamok 
központi szervezőinek volt a hibája. A tanfolyamok 
célja ugyanis szociális jellegű volt: megtanítani az 
egyszerű falusi népet az olcsó, okszerű és amellett 
mégis tartalmas főzési módra. A tanfolyamok hall- 
gatóságának az összeválogatása azonban a legtöbb 
helyen a községi jegyzőre, vagy a községi orvosra 
hárult, mint akik személy szerint is ismerik az 
embereket. Úgy látszik egyesek félreértették a tan- 
folyamok intencióját, mert voltak olyan helyek, ahol 
a tanfolyamok hallgatóságába a módosabb gazdák 
lányai iratkoztak be, akik ott bizonyos luxusételek, 
pl. torták és különböző édességek elkészítési módját 
akarták megtanulni. Már pedig a tanfolyamok 
szociális intenciója nem ez volt. 

Nagyon fontos a tej- és cukorfogyasztás meg- 
javítása. A napi tejtermelésből 1939 júniusában 
Magyarország egy-egy lakosára 0-523 liter jutott 
csak. Ebből azonban nincsen levonva az ipari fel- 
dolgozásra, valamint a kisborjak nevelésére szánt 
mennyiség sem. Beznák professzor szerint Magyar- 
országon egy embernek átlag napi 0.7 liter, a terhes, 
vagy szoptató nőnek pedig napi 1 liter tej fogyasz- 
tását kellene biztosítani. 

Igen áldásos volt a zöldkeresztes tejakció mű- 
ködése ezen a téren, mert ez az akció az 
1939-es év során a belügyi tárca államsegélye gya- 
nánt 17 millió liter tejet osztott ki a szegénysorsú 
falusi anyák, csecsemők, óvodások és elemi iskolások 
között. 

Gyenge lábon áll nálunk a cukorfogyasztás is, 
amelynek az évi fejadagja a rendelkezésre álló 
1933–34. évi statisztika szerint évi 9.5 kg volt. 
Ebből azonban a földnélküli mezőgazdasági munkás 
egész évi fejadagjára összesen csak 1.25 kg, a gazda- 
sági cselédre 1.14 kg, az öt holdnál kisebb törpe- 
birtokosra 1.32 kg, a 30-50 holdas gazdára is csak 
372 kg jut. 

A zöldkeresztes cukorakció az 1939-es év során 
148 vágón ingyencukrot osztott ki az egész ország 
rászoruló falusi lakossága között. 

Ezek a fontos adatok mutatják, hogy az illeté- 
kesek részéről az elméletet túlhaladóan komoly gya- 
korlati lépések is történtek már a magyar népélel- 
mezés megjavítása és ezáltal e fontos szociális prob- 
léma megoldása irányában. 

Nagyon gyenge a falusi lakosság fogyasztása a 
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tojásból is, pedig a laikus városi ember azt hinné, 
hogy ez azután szinte korlátlan mértékben rendel- 
kezésre áll. Azonban ez sem áll, mert az esetleges 
készletet rendszerint piacra viszik, hogy értékesítsék. 
Az elesettség jele, hogy falusi piacokon, helyesebben 
a vidéki városok piacain még inkább, gyakran talál- 
kozunk a következő képpel: egy-egy szegény tanyai 
asszony, aki kilométereket gyalogolt be a városba, 
a piacra, magával hozott „értékesítésre” 2 darab 
csirkét, néhány tojást és egy koszorú hagymát. Az 
elérhető néhány filléres haszonért oda-vissza fél- 
napot is gyalogol. Amikor a fillérnek is ilyen nagy 
a foga, az a szegény zsellércsalád a tojást luxus- 
ételnek tartja és nem fogyasztja ő maga. Ily körül- 
mények között Magyarország lakosságának évi átla- 
gos tojásfogyasztása – amennyire becslésszerűen 
megállapítható, mert itt nagyon nehéz a pontos 
statisztika készítése – fejenkint 70 darab. Hogy ez 
mennyire kevés, mutatja az is, hogy Németország- 
ban az új világháborúval bevezetett élelmiszer- 
racionalizálás is fejenkint és évente 52 darab tojás 
 

fogyasztását hagyta meg. Tehát az ő racionalizált 
fej átlaguk alig marad a magyar szabadforgalomban 
kialakult fejátlag alatt. 

A követendő cél tehát az, hogy (Beznák profesz- 
szor számításainak megfelelően) az átlagos napi 
fehérjefogyasztást fejenkint napi 100 grammra igye- 
kezzünk felemelni. Ebből 40 gramm állati eredetű 
fehérje legyen; a kalóiiafogyasztás átlagát pedig a 
végzett testi munkától függően fejenkint napi 
2500-5000 kalóriára sikerüljön felemelni. 

Ez sokrétű, szívós, komoly és rendszeres mun- 
kát igénylő feladat, amelyet nem lehet máról hol- 
napra egycsapásra megvalósítani. A próbálkozáso- 
kon azonban már túlvagyunk és a járható út máris 
adva van. A nehézségektől nem szabad vissza- 
riadni, főként pedig sohasem szabad szem elől 
téveszteni, hogy a különböző karitatív jellegű akciók 
csupán a motor begyújtását célozzák, a tüneti keze- 
lést meghaladó, maradandó jellegű sikereket csupán 
az egész nép kereseti viszonyainak és jövedelem- 
eloszlásának magjavulásától lehet várni. 
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