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A mindennapi kenyér a közelmúltban és 

napjainkban 

Cserépfalu és Budapest példája

A magyar táplálkozáskultúrában, főként az alsóbb társadalmi rétegek minden-
napi táplálkozásában, európai viszonylatban is kiemelkedő mértékű szerepe 
van a cereáliáknak, azon belül is a kelt tésztáknak, a kenyérnek.1 Ez a táplálko-
zásszerkezeti sajátosság a történeti néprajzi források nyomán a 19. század má-
sodik felétől a mai Magyarország egész területén általános volt. A 20. század 
második felétől a házi kenyérsütés és a fogyasztás terén is változásokat doku-
mentálhatunk a korábbi gyakorlathoz képest. Tanulmányomban ennek a folya-
matnak a vázlatát mutatom be, elsősorban vidéki, és azzal összevetve fővárosi 
példák nyomán. 

Vizsgálataim helyszíne egyrészt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserép-
falu,2 valamint a főváros, Budapest XX. kerületének egyik lakóközössége, ahol 
a recens táplálkozás hétköznapi és ünnepi gyakorlatát kutattam, kutatom. 
A vizsgálatba bevont három generáció tagjainak élettörténetei, azok táplálko-
zási adatai Cserépfaluban a 20. század második felétől a paraszti létből kilépés, 
és az ingázó ipari munkásság körébe való beilleszkedés egyéni megélését doku-
mentálják. Ennek az átmeneti folyamatnak a nehézségeit jól szimbolizálhatja 
jelképesen a későbbiekben bemutatandó házi kenyérsütés elhagyása. Budapest, 
Pesterzsébet lakóinak jelentős része többnyire paraszti környezetből, a 20. szá-
zad első felében, illetve a 2. világháborút követően költözött a főváros közelébe, 
illetve a fővárosba. A  néprajzi terepmunkám során itt gyűjtött adatokból egy 
másfajta fogyasztási szokás rajzolódik ki: a kenyér alapvető táplálék, de már 
nem kapcsolódnak hozzá szokások, érzelmek, mint a másik példában. Az ünne-
pi táplálkozási szokásokban viszont több generációval a városba költözés után 
is fellelhetők még a múlt emlékeiként a korábbi, falusi családi hagyományok.  

1 A szerző az MTA BTK NTI tudományos főmunkatársa. A tanulmány a Bolyai Ösztöndíj támo-
gatásával készült. Első, rövidebb formában való megjelenés: Báti Anikó: A kenyér és a kelt tészták 
mai táplálkozásunkban. In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás 
múltja és jelene. Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. pp. 
487-499.(Studia Ethnologica Hungarica; 13.)

2 Cserépfalu lakossága 1100 fő körül, többségében református vallású. A falu meglehetősen elöre-
gedett, a fiatalabb családok ingázók, vagy a városba költöztek. Cserépfalu étkezési szokásairól lásd 
bővebben: Báti 1998.
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A 20. század második felében a táplálkozáskultúrában bekövetkezett válto-
zások hátterében a korábbi hagyományokat teljesen átalakító gazdasági, tár-
sadalmi makrofolyamatok állnak. Ezek közül a témánk szempontjából a fon-
tosabbak: a nők munkába állása miatt a gyerekek és az idősek ellátását nem 
tudják családi kereteken belül megoldani; a háztartások élelmiszer-szükségle-
tének egyre nagyobb mennyisége származik vásárlásból; a nyersanyagokat és 
a félkész-, készételeket is a boltból szerzik be. Megfigyelhető a pénz és az idő 
megítélésében bekövetkezett változás, pénzt költenek olyan élelmiszerekre is, 
melyeket korábban maguk állítottak elő. Elektromos háztartási gépeket vásá-
rolnak, melyek megkönnyítik a házi munkát; sokféle forrásból új recepteket sa-
játítanak el. Ugyanakkor egyes technológiákat, ételeket teljesen elhagynak, vagy 
már csak az idősebbek ismerik azokat.

Az élesztővel készült erjesztett tészták múltja a 14–15. századig nyúlik vissza 
a magyar nyelvterületen, de csak hosszabb idő alatt, jelentős területi eltérések-
kel nyerték el mai jelentőségüket a kásaételekkel szemben. A Kárpát-medence 
keleti felén azonban a kukoricából készült kenyér és pépes étel szerepe néhol 
a 20. század fordulóján is jelentősebb volt a búzakenyérnél.3 A kelt tészták ké-
szítési módja az évszázadok során viszonylag lassan változott: a rendelkezésre 
álló gabona minősége, az erjesztőanyag összetétele, a liszt őrlésének módja és a 
zárt tüzelőberendezés, a kemence építése vált egyre tökéletesebbé. A 18–19. szá-
zadi, nyugat-európai utazók leírásaikban4 külön említésre méltónak tartják a 
számukra szokatlan méretű alföldi 5–6 kg-os, 35–40 cm átmérőjű, 20–30 cm 
magas, tisztán búzalisztből készült kenyereket. 

Az erjesztett kenyér történetét, jelentőségét, táji típusait, európai kutatástör-
ténetét Kisbán Eszter munkássága5 révén ismerhettük meg. A legtöbb magyar 
táji, lokális közeget vizsgáló kultúrtörténeti monográfiában6 a táplálkozásról 
szólva részletesen leírták a kenyérsütés menetét, kevés szó esett viszont arról, 
hogyan, miként zajlott le a házi sütés elhagyása és a vásárlásra, a bolti kenyérre 
való áttérés a közelmúltban.

Cserépfaluban a 20. század közepéig a kenyér és más tésztafélék alapanya-
gául szolgáló, egész évre elegendő gabonát a parasztgazdák a kis- és törpebir-
tokokon nem tudták teljes egészében megtermelni, munkabérként, fizetőesz-
közként szerezték be a nagyobb részét. Legfontosabb kenyérnövényük a búza 
volt, de csak az 5–10 holdas vagy ennél nagyobb birtokos gazdák ettek tisztán 

3 Kisbán 1970.
4 Richard Bright utazásai a Dunántúlon 1815 Éri István (szerk.), Veszprém, 1970. Veszprém Me-

gyei Múzeumok Igazgatósága Travels from Vienna through Lower Hungary : with some remarks 
on the state of Vienna during the Congress, in the year 1814 / Richard Bright. Megjelenés: Edinbur-
gh ; London : Constable, 1818 Longman – Hurst.

5 Kisbán 1966, 1968, 1970, 1984, 1997a, 1997b.
6 Bálint 1962, Bereczki 1982, 1985, 1986, 1993, Fél–Hofer 1997, Gunda 1932, Kisbán 1984a, Morvay 

1956, 1965, Nagy 1980, Paládi-Kovács 1982, Romsics 1998, Schwalm 1974, 1975, 1989, Ujváry 1991, 
Varga Gy. 1993, Varga L. 1992, 1997.
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búzalisztből készített fehér kenyeret, a szegényebbek a búzát rozzsal keverték.  
Egy-két hetente sütöttek a háziasszonyok négy-hat nagy kenyeret. 

A második világháború alatt és után a pénz elértéktelenedése miatt a búza 
és a liszt fizetőeszközként is szolgált, tovább cserélték a gabonát más árura. 
A gabonatermelésben és -fogyasztásban a változást az ország egészét érintő gaz-
daságpolitikai lépés eredményezte: a termelőszövetkezet megszervezése után a 
háztartások többsége rákényszerült a liszt megvásárlására. A boltban árult liszt 
minősége azonban közel sem volt mindig olyan jó, mint a saját korábbi lisztjük. 
A gyakorlott háziasszonyok még megpróbáltak a gyenge minőségű, gyúrni való 
liszten javítani: összekeverték az úgynevezett réteslisztet és a finomlisztet, és a 
tésztába a szokásosnál több tojást tettek. 

A kelt tészták készítéséhez szükséges erjesztő anyagot, a gyári sajtolt élesztőt 
ma mindenki megvásárolja, egyszerre nem túl nagy mennyiséget, mert ha hosz-
szabb ideig áll az élesztő, akkor romlik a minősége. Tovább eltartható a liofili-
zálással készült szárított élesztő, ezt inkább a fiatalabbak kedvelik, az időseb-
bek szerint nincs olyan jó hatása, mint a frissnek. A kenyérsütéshez korábban 
használt, házilag készített, szárítással tartósított erjesztőanyag  a kenyérsütéssel 
együtt kopott ki a használatból.

Cserépfaluban az ország nagy részéhez hasonlóan az 1960-as évek közepétől 
a legfontosabb élelmiszerüket, a kenyeret is boltból vásárolják a családok. A pa-
rasztgazdaságok az önellátás eszményét a kenyérsütés abbahagyásával adták föl 
teljesen. Az áttérés nagyon nehéz volt, sok lemondással járt. Az adatközlők a ke-
nyérről beszélve szinte újra átélték azt a nehéz korszakot, azt a sok konfliktust, 
amíg a kenyérvásárlásig eljutottak. Nem csak egy élelmiszerről, de egy több év-
százados életforma gyors megváltozásáról is szó volt.

A  kenyérsütés elmaradásának számos oka volt. Ezek egy időben, egyszer-
re jelentkeztek, és végül kenyérvásárlásra kényszerítették a parasztcsaládokat. 
A korábbi évszázadok problémáit még áthidalták: szárazság, rossz termés ese-
tén más alapélelmiszerek helyettesítették a kenyeret, gyári vagy házilag tartósí-
tott élesztőanyag hiányában anélkül, vagy archaikusabb formákat felelevenítve 
sütöttek. De az 1960-as években már sokkal többről volt szó, nem tudtak a ház-
tartások mást választani. A  termelőszövetkezetek 1960 körüli megszervezése 
után a saját maguk által megtermelt, jó minőségű búzát nélkülözniük kellett, 
pénzük pedig nem volt, hogy megvásárolják a lisztet. Hamarabb abbahagyták 
a sütést ott, ahol a család fiatal, iskoláskorú tagjai elkerültek a faluból, kisebb 
lett a háztartás, már nem fogyott annyi kenyér, mint korábban. A család fiatal 
nő tagjai tanultak, dolgoztak, nem segítettek az idősebbeknek, akiknek viszont 
már fizikailag megerőltető volt a rendszeres sütés. A fiatalok nem tanultak meg 
dagasztani, kenyeret készíteni, így ez a tudás elenyészett, és lassan az idős gene-
ráció is kijött a gyakorlatból. A kemencéket – mivel négy-öt nagy kenyérre vol-
tak méretezve – a kevesebb kenyeret fogyasztó családnak heti egy-két kenyérért 
nem érte meg felfűteni, másrészt fához sem tudtak könnyen hozzájutni. 
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Az idősebb, ügyes kezű, jó gazdasszonyok a boltból vásárolt kenyér mellett 
is sütöttek még rövid ideig, főleg télen. Döntésüket igazolta, hogy a pékségből 
származó kenyér gyakran gyenge minőségű volt, olykor a felszeletelése is prob-
lémát okozott: a keletlen tésztából, félig átsütött kenyér szinte ráragadt a késre, 
máskor pedig amiatt nem lehetett vágni, mert morzsálódott. Sokszor kellett 
sorban állni a bolt előtt a kenyérért, és még így is előfordult, hogy nem jutott 
mindenkinek. A rokonok, szomszédok megpróbáltak együtt sütni egy-egy ke-
mence kenyeret, de ez az együttműködés sehol sem maradt fenn hosszú ideig. 

A legtöbb háztartás viszonylag egy időben, az 1960-as években tért át a ke-
nyérvásárlásra, de néhány háznál megmaradt az udvaron álló kemence, ame-
lyekben lakodalmakra, nagyobb ünnepekre sütöttek még kenyeret alkalman-
ként később is.

Az 1950-es évek második felétől épülő, a korábbi hagyományokkal szakító, 
formatervezett házakban már nincs kemence, a házi kenyérsütés lehetőségéről 
végleg lemondtak. A cserépfalui konyhákban az 1970-es évektől a takaréktűz-
helyeket a palackos gázról működtetett gáztűzhelyekre cserélték. A vezetékes-
gáz-hálózatot 2000-ben építették ki a faluban, ami egyben a tűzhelyek újabb 
váltását eredményezte. A kemencével ellentétben  ezekben a tűzhelyekben csak 
napi adagokat lehet sütni, ugyanakkor módot adnak a finomabb kivitelezésű sü-
temények elkészítésére is. A kenyérsütés eszközkészlete a sütés elhagyása után 
szinte teljes egészében elvesztette funkcióját, kikerült a használatból, vagy má-
sodlagos funkcióban, disznóvágáskor használják, például a fatálakat, teknőket.  

A kenyérnek a táplálkozásban betöltött jelentősége a fenti nehézségek elle-
nére sem csökkent. A kezdeti minőségi problémák is rövidesen megoldódtak, a 
kenyérfogyasztás igazodott a kisebb méretű bolti kenyerekhez. Az 1970-es évek-
től 1 kg-os és 2 kg-os kenyérből választhattak a cserépfaluiak, általában kétna-
ponta vásároltak. Korábban nem fogyasztottak friss kenyeret, mert azt mond-
ták, hogy abból több fogy, ezért a kenyérsütés napján kenyértésztából készült 
egyéb tésztaféléket ettek. A nagy, házi sütésű kenyereket két hétig is el lehetett 
tárolni a kamrában, a ládán felállítva. Ma szinte tobzódnak a kenyérben, csak 
friss, esetleg egynapos kenyeret esznek a háztartások többségében. A kenyér vá-
sárlásakor a fő szempont az lett, hogy meddig őrzi meg frissességét, meddig 
tartható el. A pékségben sütött kenyérnek a sütőipari technológia miatt nagyon 
vékony a héja, a korábbi tárolási módot nem bírná, gyorsan kiszáradna. Hamar 
elfogy a kilós kenyér, de éppen emiatt többször kerül az asztalra friss. A bolti el-
látás zavartalan, két-három közeli városból is szállítanak jó minőségű kenyeret. 
A legtöbben fehér kenyeret vesznek, de lehet kapni félbarna kenyeret is. A mai 
fiatalok körében terjed a barna, sok magvas, korpás kenyér fogyasztása a reklá-
mok hatására, ezt a városokban veszik meg.

A kenyeret az idősebbek főként a konyhaszekrény erre kialakított részében 
tárolják. Újabban fémből vagy fából készült kenyértartókat vesznek, amelyek a 
konyhában bárhol elhelyezhetőek, dekoratívak, de sehol sem teszik őket olyan 
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kiemelt helyre, mint korábban a fonott, kerek kosarakat a sarokpadon. A friss 
kenyeret – hogy állagát megőrizzék – korábban vászonruhába takarták, nap-
jainkban a kenyértartón belül nylonzacskóba teszik, hogy ki ne szikkadjon. 
A kenyeret régebben nem lehetett hosszú ideig úgy tárolni, hogy ne romoljon a 
minősége: a hűtőládák elterjedésével ez a probléma is megoldódott. A kenyeret 
becsomagolják, lefagyasztják, így a felolvadás után is megőrzi frissességét. Ha 
a boltban egyszerre több kenyeret vesznek is, így szinte korlátlan ideig el tudják 
tartani. Néhány óra alatt kiolvad magától, de mikrohullámú sütőbe téve fel le-
het gyorsítani a folyamatot. A fiatalok közül sokan fagyasztják le a kenyeret, de 
az idősebbek szerint azonban az már nem olyan jó ízű.

Az étkezés végén megmaradt kenyérdarabokat a kutyának vagy a macskának 
adják, a száraz kenyér nagy része a moslékba kerül; ha nem tartanak disznót, 
akkor például a szomszédnak gyűjtik össze, kenyeret nem nagyon dobnak ki. 

A kenyér táplálkozáskultúrában betöltött szerepét a múltban hangsúlyozta 
az is, ahogy bántak vele, számtalan szokás kapcsolódott hozzá. Nemcsak élelem 
volt, hanem annál több: meghatározott helye volt az asztalon, szépen hímzett 
ruhával takarták le. Csak a gazda szelhette meg, fogyasztását a gazdasszony fel-
ügyelte. Ha leesett egy darab, felvették, megcsókolták.7 A kenyér ma is fontos 
táplálék, de már nincs akkora jelentősége, olyan jelentése, mint amikor még a 
maguk termelte gabonából sütötték. Ezt a változást jól kifejezi például, hogy ma 
az az egyik legkedveltebb kenyérfajta, amit nylonzacskóba csomagolva, előre 
felszeletelve árulnak. A pékség a kenyérszeletek vastagságát is „beszabályozza”. 
Korábban lényegesen vastagabbra vágták, a mai szélességet a kenyérpirítógépek 
befogadóképessége határozza meg! 

A kenyér felvágása a tálalás utolsó lépése, amikor már mindenki az asztalnál 
ül. A legidősebbek emlékezete szerint ez mindig a családfő feladata volt, de a 
szervezett étkezéseken kívül mindenki szeghetett magának. A fiatalabbak kö-
rében gyakoribb, hogy ez is a háziasszony feladata az étel tálalása mellett. A fel-
szeletelt kenyér vásárlásával ezek a rítusok végleg elmaradtak, a kenyér elvesz-
tette kiemelt szerepét. A kenyeret tányéron, kenyérkosárban rakják az asztalra. 
A kenyérszeletet az idősebbek harapják, a fiatalabbak inkább törik.8 

A kenyérfogyasztás és ennek megítélése generációnként és családonként is 
változó. Ma változatosabb az étrend, jól lehet lakni mással is, a kenyér nem sze-
repel minden étkezés menüjén. Az idősebbek általában többször, több kenyeret 
fogyasztanak, mint a fiatalok. A heti étrendben a reggeli mindig kenyéralapú, 
a vacsora viszont ma sok esetben főtt étel. Az ebédet sok család az otthoná-
tól távol fogyasztja el hétköznap. Néhány most alapított új háztartásban pe-
dig nem is vesznek kenyeret, csak péksüteményt, amely a kenyér alternatívája 
lett. A kenyér önmagában, frissen fogyasztva kiegészítő étkezés is lehet. Hideg 

7 Hasonlóan Átányon: Fél – Hofer 1997: 195–196.
8 Hasonló adatok: Fél – Hofer 1997: 302.; Ujváry 1991: 210.
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étkezéseken, reggel és este a kenyérhez esznek valamit: szalonnát, kolbászt, sza-
lámit vagy kenyérre kenve lekvárt, zsírt, vajat, mézet. Minden olyan leveshez 
kenyeret esznek, amelyben nincsen tészta.  Van, aki kenyeret eszik a főtt húshoz 
és sok húsos, zöldséges ételhez is, például a töltött káposztához, a rántott hús-
hoz, a rakott krumplihoz, a mártásokhoz, a főzelékekhez.

A legidősebbek étkezési szokásai között megőrződtek igen archaikusnak szá-
mító elemek is a kenyér fogyasztásához kapcsolódóan: a bablevesbe beleaprítva 
eszik a kenyeret, illetve a joghurtot a bele darabolt kenyérrel együtt közös tálból 
kanalazzák. Az étkezés ezen formái a középkori gyakorlat máig élő emlékei, 
melyek már csak egyes ételekhez kötődnek és csak a legidősebbek körében élnek 
még tovább.

Cserépfaluban a kenyér történetében a 20. század legvége új fordulatot ho-
zott: 1995-2000 körül megjelent a kenyérsütő gép az idősebbek és fiatalabbak 
háztartásában is, a vizsgált csoporton belül öt helyen. A gép a tésztakészítés, 
a dagasztás, kelesztés, sütés folyamatát is teljesen automatikusan végzi, nem 
szükséges hozzá semmilyen előzetes tudás, tanulás. A friss kenyér illata volt a 
legfontosabb indok az idősebbeknél és a fiataloknál a vásárláshoz. A kenyérsütő 
géppel házilag megoldható a speciális diétára szoruló beteg élelmezése is. A sü-
tés sikertelensége esetén – ez a liszt minőségén múlik főként –, a kenyeret nem 
fogyasztják el, az állatoknak adják, vagy kidobják.

 A kenyérsütő gép egyben a háztartás modernségét, jól felszereltségét is ki-
fejezi. Használaton kívül a konyhában, az ebédlőben, nyilvános helyen tárol-
ják. A sütéshez szükséges hozzávalókat a helyi boltokban is be lehet szerezni, 
mert megfelelő az alapellátottság.  Minden háztartásban van külön receptkönyv 
is a kenyerekhez. Az idősebbek egy-két félét próbáltak ki: fehér vagy félbarna 
kenyeret sütnek, míg a fiatalabbak bátrabban kísérleteznek: a recepteket saját 
tapasztalatuk alapján alakítják tovább, és az így elkészült kenyér ételajándék is 
lehet. 

A kenyérsütő gépben készült kenyér a sütőforma szerint álló vagy fekvő ha-
sáb alakú, sűrűbbek és vastagabb a héjuk, mint a bolti kenyereknek, ez növeli az 
eltarthatóságukat. A gépi kenyeret is kenyértartókban tárolják, de tulajdonságai 
lehetővé teszik, hogy vászonruhával, konyharuhával takarják le, mint régen a 
kemencében sült kenyereket, ugyanakkor a bolti kenyeret nylonzacskóban tart-
ják mellette. A friss, gépi kenyérből több fogy, a karéjok is nagyobbak a boltinál; 
mióta maguk sütnek minden háztartásban megnőtt a kenyérfogyasztás! A leg-
több helyen azonban a gépi kenyér nem szorította ki teljesen a bolti kenyeret, a 
család tagjai saját ízlésüktől függően egyiket vagy másikat fogyasztják. 

Cserépfaluban az elmúlt több mint fél évszázadban a kenyér megőrizte do-
mináns helyzetét a táplálkozásszerkezetben. Alapélelmiszer, de mennyiségét 
tekintve a korábbiakhoz képest csökkent a fogyasztása az élelmiszerválaszték 
bővülésével. Hasonló folyamat zajlott le a kelt tésztából készült sütemények, 
kalácsok, fánkok esetében is: először a lakodalmi, az egyéb ünnepi, majd a 
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hétköznapi étrendben szorultak háttérbe, a helyükre torták, krémes sütemé-
nyek kerültek.9 A  házi kenyérsütés elmaradása miatt a kelt tészták készítésé-
hez szükséges tudás és gyakorlat is háttérbe szorult két-három generáció alatt. 
A pizza az egyetlen új kelt tészta, amely ez idő alatt vált népszerűvé a nemzet-
közi konyha példája nyomán. Elkészítésénél azonban fennáll a fenti kettősség, 
kevesen sütik maguk a tésztát, a többség a boltból vesz kész, mirelit töltött, vagy 
töltetlen pizzát. Fogyasztása a bolti kínálat és az éttermek, gyorséttermek hatá-
sára napjainkban gyorsan terjed Cserépfaluban.

Cserépfalu étkezési szokásainak részletes bemutatását azért tartottam szük-
ségesnek tanulmányom első felében, mert ezen a példán élesebben látható az a 
nagyobb ívű változás, amelynek eredményeként a ma odalátogató a városi min-
ták beépülésének, a városhoz képest fennálló időbeli eltolódások rövidülésének 
lehet tanúja. Budapesti vizsgálataimnak nincsenek ilyen széles időbeli keretei. 
A kutatás helyszínéül választott dél-pesti lakótömb 1970-ben épült, ezért első-
sorban az azóta eltelt évtizedekre koncentrálok a terepmunkáim során. 

A budapesti kenyérfogyasztás alapja minden vizsgált háztartásban a vásárlás, 
a kenyérgyárak megbízhatóan működtek még a háború évei alatt is.10 Itt tehát 
nem találtam példát a házi sütésre. A fogyasztás terén csak azokat a részleteket 
emelem ki, melyek a fentiektől eltérő gyakorlatra utalnak. 

A 20. század második felében a jó minőségű kenyér mint alapélelmiszer sok-
szor vált hiánycikké a háború és az erőltetett iparosítás, a magángazdálkodást, 
továbbá a kisüzemek, pékségek felszámolását szorgalmazó gazdaságpolitika 
következtében. Az ellátási probléma elsősorban a városokat, a fővárost sújtotta, 
mely csak a kereskedelmi élelmiszerkínálatra támaszkodhatott, alternatívákkal, 
tartalékokkal nem rendelkezett.  A második világháború alatt a központosított 
élelmiszerelosztás részeként bevezetett, a kenyérfogyasztást korlátozó jegy-
rendszer tovább élt 1945-46-ban is, a napi fejadag 10–15 dkg volt,  ami még 1947 
októberében is csak 20 dkg-ra emelkedett. Ehhez csak a nehéz fizikai munkát 
végzők és a terhes nők kaptak kiegészítést.  Az élettanilag szükséges energia-be-
vitel kétharmadát fedezte csak az ellátás átlagosan, minden élelmiszerből: 1947 
végén az 1938 évinek csak 66,4%-a a húsfogyasztás; 33,9%-a a tejfogyasztás; 72%-a 
a kenyér-, tojás-, zsírfogyasztás.11 Az 1952 végéig élő kenyérjegyre, azaz kenyér-
vásárlásra a lakosságnak kevesebb mint a fele, 4,5 millióan voltak jogosultak, a 
többiektől a rendszer az önellátást várta el. A fejadag ekkor még mindig csak 25 
dkg volt, de a nem mezőgazdasági fizikai dolgozók további 10, a bányászok to-
vábbi 30 dkg kiegészítést kaptak kenyérből. Állandó feszültségforrást jelentett 

9 Lásd bővebben Báti 2008.
10 Kenyérgyár történetéről: http://www.sutoipariegyesules.hu/index.php?view=category&cat-

id=17&option=com_joomgallery&Itemid=29. (letöltés: 2011. 09. 10.)
http://www.mtva.hu/en/sajto-es-fotoarchivum/8764-105-eve-indult-a-termeles-a-sza-

zados-uti-kenyergyarban (letöltés 2014. 10. 01.)
11 Valuch 2013: 137.
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a kenyér hiánya és rossz minősége a Belkereskedelmi Minisztériumba küldött 
jelentések szerint. Mindeközben az árak is folyamatosan emelkedtek: 1949-ben 
1 kg félfehér kenyér 1 Ft 60 fillérbe, 1953-ban 2 Ft 80 fillérbe, 1955-ben 3 Ft-ba 
került.12 Az élelmiszerellátás, -kereskedelem 1960 után ugyan lassan, de kezdett 
kiegyensúlyozottabbá válni, bár a TSZ-szervezéssel egy időben a falvak lakossá-
ga is egyre inkább élelmiszervásárlásra kényszerült. A Belkereskedelmi Intézet 
jelentései alapján 1970 körül a kenyér, a liszt a hússal, zöldséggel, gyümölccsel 
ellentétben már nem tartozott az időszakos hiánycikkek közé.13 Mennyiségi áru-
hiány helyett a választék és a jó minőségű áruk egyenetlen eloszlása jelentett 
ekkoriban problémát, keresett volt például a száraz tészta, a finom pékáru. Az 
1980-as évek végétől a folyamatosan emelkedő árak miatt az ellátás terén arra 
törekedtek, hogy a boltokban az olcsóbb, gyengébb minőségű termékek ugyan-
úgy elérhetőek legyenek, mint az egyre jobb minőségben, bővülő kínálattal árult 
kenyérfajták. A fogyasztás a jövedelmek alapján egyre inkább differenciálódott. 
A  közepes és magasabb jövedelmű rétegben az egészséges táplálkozásra tö-
rekedve csökkent a napi szénhidrát-bevitel és nőtt a gyümölcs-, zöldség-, tej-
termékfogyasztás mennyisége. A rendszerváltás után a fogyasztás mennyiségi 
növekedése megállt, a jövedelmek szerinti differenciálódás még erőteljesebben 
éreztette hatását. Az élelmiszerválaszték – beleértve a kenyerek, péksütemé-
nyek széles körét is –, ugyanakkor jelentősen megnőtt a kiépülő áruházláncok 
és a kiszélesedő magánkereskedelmi hálózat révén. Az egészséges táplálkozás 
egyre inkább a figyelem középpontjába került, és ennek alapján a napi szénhid-
rát-, kenyérfogyasztás mennyiségi csökkentését célozták meg az egészségügyi 
hatósági előírások.14 Ennek hátterében a lakosság egyre szélesebb körét érintő 
túlsúlyosság mint egészségügyi kockázat állt. Ugyanakkor a növekvő számú, 
mélyszegénységben élők számára az elsődleges, elérhető energiaforrást csak a 
kenyér, a tészta és a burgonya jelentette az év nagy részében.  

A 20. század utolsó évtizedéig a kenyeret a vizsgált budapesti társasház la-
kói a közelben lévő boltokban, lehetőség szerint mindig ugyanott vásárolták, 
az állandó minőségre törekedve. Az 1–2 kg-os, fehér kenyeret kedvelték főként. 
Az 1990-es évektől a szupermarketek vetélytársai lettek a kiskereskedelemnek, 
elsősorban az árversenyben: az olcsóbb árak mellett azonban gyengébb minő-
séget tudnak csak kínálni, mint a kisüzemi technikákkal dolgozó pékségek. Ez 
utóbbiakból a lakótömb körül jelenleg hat kis üzletben lehet kenyeret és péksü-
teményt vásárolni. Ez a kínálat már szinte túlzás, mindenkinek kialakultak pre-
ferenciái, elsősorban az árak, és csak másodlagosan a minőség, egészségesség 
szempontjából. Főként azokban az üzletekben vesznek kenyeret, ahol más élel-
miszerárukat is; illetve abba a kis pékségbe térnek be rendszeresen, ahol meg 
vannak elégedve az árral és a kínálattal is. A kutatás szempontjából viszont elég 

12 Valuch 2013: 142.
13 Valuch 2013: 159.
14 Lásd http://www.oeti.hu/?m1id=16&m2id=169  letöltés: 2012. 10.01.
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nehéz dokumentálni, gyakoriak-e a vásárlási szokások változásai. Kenyérből 
a legtöbben a fél-egy kg-os, fehéret (búzakenyér) és a félbarnát (korpás vagy 
rozsos kenyér) szeretik, de népszerűek a mai táplálkozási normáknak inkább 
megfelelő, egészségesebb típusok is korosztálytól függetlenül. A pékségek kí-
nálatában ma a legnagyobb választékot a különböző sós és édes péksütemények 
jelentik. A hét minden napján, reggeltől estig elérhető ez a kínálat, ez lehet az 
oka, hogy a vizsgált közösségen belül nem találtam példát a kenyér fagyasztva, 
hosszabb időre való tárolásának. 

Az idősek heti étrendjében meglehetősen kevés kenyér szerepel, ez főként az 
egyszemélyes háztartásokra jellemző, van, aki csupán fél kg kenyeret vásárolt 
egy hét alatt. Ez a cserépfalui hasonló adatokkal összevetve nagy különbség, ott 
a kenyérnek sokkal nagyobb szerep jut az idősek táplálkozásában. Előfordult 
egy esetben, hogy a hideg étkezéseknél a kenyeret pár darab keksz helyettesí-
ti rendszeresen, az interjúalany pénz hiányában nem tudott mást megvenni. 
A naponta munkába járók körében a reggeli és a vacsora mellett a déli étkezések 
menüjén is szerepelhet kenyér vagy péksütemény, ha csak annak az elfogyasz-
tására van mód. Ezeknél a családoknál általában vacsorára tálalnak meleg, főtt 
ételt, hasonlóan Cserépfaluban is. A vizsgált háztartások többségében viszont 
a napi két hideg, kenyér, kelt tészta alapú étkezés mellett ebédre az otthonuktól 
távol fogyasztanak meleg ételt, hétköznap nem is főznek. A vizsgált fiatalabb, 
gyermektelen családok kb. felénél a vasárnapi ebéd ételsorában sem szerepel házi 
készítésű desszert, hanem mind vendéglátáskor, mind vasárnap az áruházakból 
származó csomagolt süteményeket tálalják, de sokaknak az idősebb nagymama 
készít házi soros sütit, kalácsot, bejglit, fánkot.

A kutatásom során a közétkezéseknek csak egy részét, a gyermekek által az 
óvodában és iskolában elfogyasztott ételek sorát dokumentálhattam.    A táp-
lálkozási szokások, az ízlésvilág alakításában gyakoriságuk miatt nagy jelentő-
sége van az otthontól távol elfogyasztott ételeknek, a fogyasztási preferenciák, 
menüsorok összeállítása ízlésirány szempontjából meghatározó tényező. A gye-
rekek számára a főétkezés, az ebéd szinte minden esetben két, ritkábban, he-
tente egyszer három fogásból áll. Az ebéd során kenyér, tészta, sütemény szinte 
minden nap szerepel valamilyen formában. Emellett két kiegészítő étkezést is 
tálalnak: tízóraira és uzsonnára is sült, édes tésztákat, kenyeret felvágottal, sajt-
tal. Az ételek döntő többsége gabona, szénhidrát alapú, a tésztafélék a jellegadó 
ételosztály a napi étkezések során. Különösen igaz ez, ha ezzel együtt a családi 
körben elfogyasztott hideg, kenyér alapú étkezéseket is számba vesszük. A gyer-
mekek étkeztetésében ehhez képest jóval kisebb arányban szerepelnek zöldsé-
gek, friss, nyers formában szinte alig. A kisgyermekkorban rögzült, megkedvelt 
ízvilág, ételek mintaként szolgálnak a későbbi háztartásvezetéshez is. 

15 A közétkeztetés jelenéről bővebben lásd: Báti 2014.
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Az egyik vizsgált óvoda nevelési programjának részét képezi a gabonater-
mesztés és a kenyérsütés menetének megismertetése is a gyerekekkel. Otthon 
azonban nem látják a tésztakészítés párhuzamait, a kelt tészták készítésének 
nincs élő gyakorlata, csak a legidősebbek konyhájában találtam például gyúró-
táblát; kenyérsütő gépet is csak egy háztartásban. Meglepő volt, de még abban 
a konyhában sem készül rendszeresen kelt tészta otthon, ahol a háziasszony 
képzettsége pék, ők még a húsvéti kalácsot is boltból veszik meg.

A kenyérnek az étkezéseken betöltött szerepében, a szeletelés, tálalás módjá-
ban nem találtam különbséget a mai falu és város között. Egyedül a hulladékke-
zelésben: Budapesten nem volt példa a kenyér megkülönböztetésére, a maradé-
kot, a már több napos kenyeret egyszerűen a legtöbben kidobják; két családnál 
gyűjtötték csak a száraz kenyeret a vidéken élő szüleik által tartott háziállatok 
számára.

A pizza az a kelt tészta, mely mint kenyérpótló nagyon nagy jelentőségű a 
mindennapi étkezéseknél. A több személyes háztartásokban hetente-kéthetente 
szerepel házi készítésű pizza az étrendben, évszaktól függetlenül. A recepteket 
többnyire az internetről, női magazinokból veszik. Volt, ahol a gáztűzhelyet 
azért cserélték le villanytűzhelyre, hogy jobb pizzát tudjanak benne készíteni. 
A társasház környékén több pizzéria is várja vendégeit, de van, ahol házhoz-
szállítást is vállalnak. Nem csak a fiatal korosztály körében népszerűek, van-
nak, akik hétköznap is ott vacsoráznak. Az iskolai büfében is a pizzafutár által 
kiszállított, majd ott szeletenként kiárusított pizza a legkedveltebb fogás, bár 
egy szelet ára ugyanannyi, mint a menzán egy kétfogásos ebéd előállítási költsé-
ge. A streetfood-ként megismert tortilla, pita szintén alternatívája lett a kenyér-
nek, elsősorban a tíz-húszéves fiatalok körében.

Süteményeket a családjuktól külön élő fiatalok és az idős, egyedülálló embe-
rek elsősorban a nagyobb családdal közös ünnepi alkalmakra sütnek, maguk-
nak nem, legfeljebb pár szeletet vásárolnak alkalmanként. Az egy- vagy több-
gyerekes háztartásokban sütnek heti rendszerességgel házi készítésű süteményt. 
Ezeknél a konyháknál a legmagasabb az egy hónapra vásárolt lisztmennyiség is, 
4 kg kb. (A minőség tekintetében nincs túl nagy eltérés: főként finomlisztet és 
ritkábban réteslisztet vásárolnak. Ennél nagyobb választék csak két háztartás-
ban volt, ott, ahol a háziasszony foglalkozása pék, és ott, ahol a kenyérsütő gép 
révén sokféle összetételű kenyér készült.) Az idősebb asszonyok között van, aki 
még látott gyermekkorában kenyérsütést, de maga soha nem próbálta, csak a 
visszaemlékezéseiben élt a kenyér illata; kelt tésztát is csak akkor sütöttek, amíg 
a bolti kínálatot nem találták megfelelőnek a rendszerváltás előtt. Ez a cserép-
falui és a szakirodalmi példákhoz képest is egy-két generációs eltérést mutat, a 
városban korábban háttérbe szorult ez a tudás.

Napjainkban a kelt tészták reneszánszát a közös, nyilvános étkezési alkal-
mak adják. Az 1960-as évek végétől – a kemencék elbontásával párhuzamo-
san – a kenyértésztából, kemencében sült kenyérlángos-sütés helyett az olajban 
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sült lángos vált a strandok, piacok kedvelt ételévé. Emellett mobil, fatüzeléses 
kemencéket láthatunk ma szinte minden vásáron, fesztiválon, nagyon kedvelt 
termék lett a kenyérlángos, amely ízében, illatában a régi kenyérsütéseket idézi. 
Az új építésű kemencék presztízstárggyá váltak mind Cserépfaluban, mind a 
vizsgált kerület kertvárosi részében.
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