
b6 Zoltan vagy 60 evvel ezelcStt. Budaor-
son 5-fele levest talaltak az anyak 34
fzben, 9-fele fcSzeleket 24 !zben, 10-fele
hust es husfelet 45 !zben, 13-fele tesztat
27 fzben es 4-fele italt (tejet, teat, kavetJ
64 fzben.

A felmercSk azt talAltak jellemzcSnf:k.
hogy Decsen szaraz kenyeret kaptak a
gyerekek 74 alkalommal, Tolcsvan 74 fz-
ben, mfg zs!ros kenyeret 14-szer Buda-

.orson szaraz kenyer 63 esetben fordult
elcS, mfg zs!rO9 kenyeer 116-szor.

A Fiatal Magyarsag Szociografiai
Munkakozossege eredeti felmereseircSl
nero tudjuk, hogy fennmaradtak-e. Ha
igen, a csaknem hatvan evvel ezelcStti
falukep 57 csalAdt61 felveve erdekes ke-
pet adhatna. Vajo!;1 milyen eredmenyek-
kel jarna, ha az Or 1993-as esztendeje-
hen megismetelnek ezt a felmerest? K~t-
segtelen, 1935-ben Budaorson az orsza-
gos atlagot meghalad6 j6m6dban ncSttek
reI a gyerekek. Mit mondana ma egy
(esetleg ugyanazon helyszmeken felvettl
ilyen felmeres a masodik vilAghAborut
kovetcS nagy nepessegmozgas ulAn?

szereti. Bokor Maria a "szegenyek" cso-
portjaba tartozott a felmeres idejen. Kis
bogreb6l teat ivott es hozza egy y.is ke-
nyeret kapott. Az cS tfz6raija is nagy da-
rab zsfros kenyer volt, ebedre sonkahust
kapott. Uzsonnara vajas kenyeret rak-
tak eleje, vacsorara savanyutojast es
tesztat.

Budaorson a napi otszori etkezes volt
az altalanos, a mas falvakban megfigyelt
harommal szemben. A budaorsi gyiljtes-
hen 65-szor fordul elcS a megvizsgalt 57
gyerek etrendjeben a zsfros kenyer. Te-
hat atlagban minden gyereknek jutott
legalabb zsfros kenyer. Szegenyebb koz-
segekben a kenyer is fogasnak szamftott,
mfg Budaorson 57 csalad etlapjan 386
"fogas" fordul elcS. "Sz6val Budaorson
egy gyerek naponta atlag harom tallal
vagy haromfajta etellel eszik tobbet,
mint Decsen egy gyerek" -osszegez Sza- KovAcsJ6zSI~F IASZI.()

Honnan lehet ezt tudni? -kerdezhe-
ti az 0lvas6 nemileg meglep6dve. Szab6
Zoltan (1912-1984) a magyar falllkuta-
tag egyik vezeralakja szamol be 1935-
hen a Fiatal Magyarsag Szociografiai
Munkakozossege felmereser61, het koz-
segben -K6teleken, AJagon, Tolcsvan,
Tardon, Szin kozsegben es Budaorson -
keszi.iltek a felmeresek, illetoleg az
ugyancsak jobb m6du Decs kozsegben.
.O\Z elso ot faluban helyi tanft6k vegeztek
a felmereseket, Budaorson Ervin Gabor
dr gyujtotte az adatokat, bizonyara a
helyi tanft6k segftsegevel A szociogra-
fiai munkakbzosseg egy-egy osztl11y ta-
nu16ival iratott dolgozatokat, a gyere-
kek beszamoltak arr61, hogy mit regge-f' 
liztek, ebedeltek, vacsoraztak. A het fa-
Iura kiterjedo gyujtes 309 csalad etlap-

I' jar61 szamol be, altalaban szomoru ered-
..J menyekkel Budaors j6m6du kivetelnek

ttint reI a gytijtes soran. Szab6 Zoltan
felhivta a figyelmet arra, hogy "nem egy
adat beszel arr61, hogy a parasztember,
ha van is tehene, h6napokig nero iszik
tejet, hanem beviszi a szomszed varosba
eladni"

A tobbi falu etkezesi helyzetevel
bsszevetve "Budabrs az egyetlen a het
\-1zsgalt falu kbzott, melybOl a gyerekek

-kielegito etlapr61 szamoltak be." Egyet-
lenegyszer sem fordult elo, hogy -amirol
a tardi gyerekek panaszkodtak -arr6l
panaszkodnanak itt is: "draga, osztan
nincs ra penz"

Gyakran van a budaorsi gy\ijtesben
olyan kitetel: "mamam tfz6rait tett a
taskamba egy darab zsfros kenyeret. Ezt
nem szeretem, de alert megettem" vagy
szfvet derfto az a beszamol6 is: "tfz 6ra-
kor ettem egy j6 darab zsfros kenyeret esr'" 
egy tanyer befott ringl6t". Szab6 Zoltan

t' ~'1ozzateszi, hogy Budabrson "egy szinte
-polgari j6m6dr61" tanuskod6 valaszokat
kapott kezhez a kerdezo Budaorson
nem \'olt. baj a gyermekek etkezesevel,
akadt olyan gyerek, aki malnaszorpot is
kapott, egy masiknak jutott kalacs, ket-
ten is ettek narancsot a vizsgalt idopont-
ban. sot. olyan is akadt, aki 10 fillert ka-
pott. edessegre.

Roth R6za peldaul fgy fr: "Reggel egy
bogre kavet es kiflit, tfz 6rakor ket darab
zsfros kenyeret ettem. Ebedre paradi-
csomfozeleket, amit nigyon szeretek es
lekvart nyaltam." Vacsorl1ra rantott le-
vest evett, uzsonnazni nero akart, mert
nem volt ehes. A gyUjto n'1egjegyezte,
hogy a kislany j6m6du csaladban elt.

A kbzepes viszonyok kozott elo Drix-
ler Terez IV osztalyos elemista reggel: ,j6
kavet ettem, meg akartam, de testverem
is akart es neki hagytam. Iskolaba sz6-
davizet, kiflit es kolbaszt vittem. Ebedre
volt tejberizs. Ebbol nero sokat ettem,
mert nero volt j6 edes". A vacsot:.ara ta-
lalt gulyasb61 nero kert sokat, mert nero


