
Bevezetés

A magyar közvéleményben és a társadalomtu-
dományban hosszú ideje jelen van az a meggyõzõ-
dés, miszerint az 1956-os forradalom leverését kö-
vetõen a Kádár-rendszer stabilizációja és konszoli-
dációja azért lehetett olyan gyors, mert a kommu-
nista párt vezetése levonta a Rákosi-korszak poli-
tikájának tanulságait, a forradalom árnyékában
igyekezett elkerülni a társadalmi konfliktusokat,
fokozatosan változtatott a hatalom gyakorlásának
mechanizmusán, módosította a gazdaságpolitikát,
s egyfajta „korlátozott jóléti fordulatot” hajtott vég-
re. Tény, hogy a politikában az 1956-os megtorlás
lezárulását, az 1963-as amnesztiát követõen mér-
séklõdött a nyílt erõszak szerepe, a gazdaságban
pedig a kollektivizálás befejezése és az erõltetett
iparosítás folytatása mellett két kisebb enged-
ményt tettek: egyfelõl a gazdasági tervek készítése
során nagyobb figyelmet fordítottak a lakossági fo-
gyasztásra, és elõírták a fogyasztási és létfenntar-
tási cikkek termelésének növelését, másfelõl pedig
egyfajta – politikai – prioritásként kezelték a reál-
bérek növelését.2 Tanulmányomban azt vizsgá-
lom, hogy ezek a törekvések miként érvényesültek
és milyen változásokat okoztak a Kádár-korszak-
ban,3 annak is az 1960-as évek közepéig tartó sta-
bilizációs, majd az 1970-es évek végén lezáruló
konszolidációs idõszakában a mindennapi életet
alapvetõen meghatározó élelmezési és
táplálkozási4 viszonyok területén.
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„Az ipari területekre 
teljesen rendszertelen a
kenyér kiszállítása. 
Vannak bányászlakta
helyek, ahova gyakran
csak boltzáráskor vagy
utána érkezik meg a
kenyér. [...] Nemegyszer
elõfordult, hogy péntek
délutántól hétfõ délig
nem volt kenyér. [...]”

VALUCH TIBOR

LEHETETT MIT ENNI, 
VOLT MIT VENNI…
Az élelmiszerellátás és -fogyasztás változása 
Magyarországon 1956–1978 között1

Részlet egy készülõ nagyobb tanulmányból.



A távolodó ínség – az élelmiszerhiány mérséklõdése 
és felszámolása

Az ötvenes évek elsõ felének katasztrofális és általános hiánnyal jellemezhetõ idõ-
szakát követõen, a korai Kádár-korszak hétköznapjaiban továbbra is meglehetõsen
hullámzó színvonalú volt az élelmiszer-ellátás. Különösen kritikus kérdéssé vált az
1956-os forradalom idõszakában. 1956 õszén a helyi forradalmi bizottmányok külö-
nös gondot fordítottak a közellátás folyamatosságának a biztosítására, s ezek a törek-
vések általában sikeresek voltak. Sõt a november 4-ei szovjet inváziót megelõzõen a
falvakból és városokból több-kevesebb rendszerességgel segélyszállítmányokat küld-
tek a fõvárosba. A fegyveres harcok elültével a Kádár-kormány közellátási kormány-
biztosságot hozott létre, aminek az élelmiszer-ellátás megszervezése, a különbözõ
külföldi segélyszállítmányok fogadása és elosztása volt a legfontosabb feladata.

A kormánybiztos 1956. november 11-ei jelentése szerint vidéken jobb volt a
helyzet, mint a fegyveres harcoktól sújtott fõvárosban. „Budapesten a legutóbbi
harcok folyamán az élelmiszer-szállítási és kiskereskedelmi apparátus szinte telje-
sen szétesett, a sütõipar kivételével néhány napon keresztül egyáltalán nem mû-
ködött. Ez alatt az idõ alatt a sütõipar lisztkészlete is kifogyott.”5 A háborús körül-
mények között élõ fõvárosiak igyekeztek minél nagyobb élelmiszerkészleteket fel-
halmozni. Az ellátás javítása érdekében megkönnyítették a magánkereskedõi enge-
délyek kiadását. A hiány és a fokozott kereslet következtében a szabadpiaci árak
jelentõsen emelkedtek, egy darab tojás ára a 10 Ft-ot is elérte 1956. december ele-
jén. A jelentés készítõi úgy vélték, hogy december második felére normalizálódhat
a fõváros közellátási helyzete, amikor hosszabb-rövidebb sorban állás után, de
mindenki hozzájuthat a legfontosabb élelmiszerekhez. A Közellátási Kormánybiz-
tosság 1957. január 13-áig mûködött. A tevékenységét értékelõ zárójelentés megál-
lapította, hogy az alapvetõ élelmiszerekbõl – kenyér, liszt, hús – november végére
sikerült viszonylag teljes körû ellátást biztosítani. Ebben fontos szerepe volt a kü-
lönbözõ segélyszállítmányoknak is. „A gyors szovjet segítség tette lehetõvé, hogy
elsõsorban a Fõváros ellátását alapvetõ élelmiszercikkekkel november hónapban
biztosítani lehetett.”6

1956-ban 5000 család háztartási adatait gyûjtötték össze, a megfigyelt családok-
ban az egy fõre jutó havi átlagjövedelem 636 Ft volt, a legalacsonyabb jövedelmûek-
nél ez a mutató 339, a legjobb jövedelmi helyzetben levõknél 1178 Ft-ot jelentett. Az
élelmezési kiadások a szegényebbek körében havonta és fejenként 215 Ft-ra, a leg-
magasabb jövedelmû családokban 457 Ft-ra rúgtak, átlagosan havonta 316 Ft-ot for-
dítottak élelmiszerre.7 Mindez a fejenkénti, napi átlagos kalóriafogyasztásban is
megjelent, hiszen a legrosszabbul és a legjobban keresõk között másfélszeres kü-
lönbség alakult ki. Igen jelentõs eltérések mutatkoztak a jövedelmi helyzet függvé-
nyében a tej és a tejtermékek, a tojás, a hús és a hentesáru fogyasztásában. A
mennyiségi mellett a minõségi különbségeket többek között az is jól mutatja, hogy a
legolcsóbb és rendszerint gyengébb minõségû árukból – birka- és lóhús – az átlag
alatti és a legkisebb jövedelmû családokban volt a legmagasabb a fogyasztás. A fo-
gyasztói szokások és a szûkös kínálat miatt viszonylag ritkán és kis mennyiségben
fogyasztottak marhahúst, a hússzükségletet a baromfi- és sertéshúsból fedezték. A
szokásokra és a kor viszonyaira jellemzõ az a tény, hogy a háztartási felvételben sze-
replõ 1700 Budapesten és nagyobb vidéki városokban élõ munkás- és alkalmazotti
család közül majdnem minden második tartott sertést 1956-ban. Elterjedt volt a
disznóvágás szokása, birtoknagyságtól függetlenül 100 családra 110–120 sertésvágás
jutott 1956 folyamán, vagyis a családok egytizede évi két vágással igyekezett fedez-
ni hússzükségleteit.842
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A falusiak körében 1956-ban a jövedelmi viszonyokhoz kötõdõ táplálkozási
egyenlõtlenség jóval mérsékeltebb volt a városokban élõkéhez viszonyítva. A legala-
csonyabb jövedelmû paraszti családokban a havonkénti élelmiszer-fogyasztásra for-
dított összeg 311 Ft, a legmagasabb jövedelmûek esetében 371 Ft volt. A városi mun-
kás- és alkalmazotti, valamint a paraszti családok élelmiszerre fordított kiadásait
összehasonlítva szembeötlõ, hogy a legszegényebbek esetében a szint nem tért el lé-
nyegesen, míg a legkedvezõbb jövedelmi helyzetben élõknél a paraszti családok fe-
jenkénti fogyasztási kerete négyötöde a városiakénak. A szegényparaszti családok-
ban egy fõre átlagosan 586 Ft, a legjobb körülmények között élõkében pedig 796 Ft
jövedelem jutott. Vagyis a statisztikai adatok alapján a jövedelmi különbségek is
mérsékeltebbek voltak a paraszti társadalomban, mint a városi munkások és alkal-
mazottak között. Az is látható, hogy a paraszti társadalomban – nyilván az önellátás
szerepének köszönhetõen – az élelmezéssel kapcsolatos kiadások az egy fõre esõ jö-
vedelmeknek csak mintegy 40%-ára rúgtak. A megfigyelés adatai szerint 1956-ban
az 1-3 katasztrális holddal rendelkezõ törpebirtokos családokban a kenyér, péksüte-
mény és liszt fogyasztásának a fele, a 15-25 holdas családokban pedig a háromne-
gyede származott saját termelésbõl. 

Az 1956 nyarán készített létminimum-elemzés9 szerint egy felnõtt havi létfenn-
tartásához 580 Ft-ra, egy háromtagú munkáscsalád megélhetéséhez minimálisan
1440 Ft, egy négytagú családéhoz pedig 1900 Ft havi jövedelemre volt szükség. A
létminimum szintje alatt élõ családok összes havi jövedelmüknek közel a kétharma-
dát fordították élelmiszerre. Ebben a csoportban a hús- és zsírszükségletet a leggyak-
rabban ló- és birkahús vásárlásával biztosították, mert ezek voltak a legolcsóbban be-
szerezhetõ húsféleségek. Az élelmiszerek közül az általános helyettesítõ élelmiszer
szerepét is betöltõ kenyér fogyasztása volt a legmagasabb Az elemzésben a felnõtt
férfiak átlagos napi tápanyag-szükségletét 2825 kalóriában határozták meg.

Az 1957-es háztartás-statisztikai felvétel során felmérték az egyes foglalkozási
csoportok élelmiszer-fogyasztási szokásait és sajátosságait is. „A parasztcsaládok át-
lagosan magasabb élelmiszer-fogyasztásán belül az egyes élelmiszereknél eltérõ a
különbség. Azonos jövedelmek mellett a cukor kivételével a legtöbb alapvetõ élelmi-
szerbõl magasabb a paraszti, mint a városi fogyasztás. Az, hogy a parasztság a váro-
si családoknál több lisztes ételt, lényegesen több hüvelyest és szalonnát fogyaszt, az
életmódbeli különbségekbõl és a fogyasztói szokásokból adódik. Ugyanakkor azon-
ban a parasztcsaládok lényegesen több húst, baromfit, zöldséget, gyümölcsöt és tej-
terméket is fogyasztanak, mint a városi családok. [...] Az egyénileg gazdálkodó pa-
rasztcsaládok és a munkás- és alkalmazotti családok életmódbeli különbségei a jöve-
delem növekedésével élezõdnek: a magasabb jövedelmek mellett nagyobb az eltérés
mindkét irányban: a munkás- és alkalmazotti családok élelmezési kiadásai még job-
ban elmaradnak a paraszti élelmiszer-fogyasztás mögött…”10 Ugyanebben az adat-
gyûjteményben rámutattak arra is, hogy az akkor legalacsonyabb jövedelmû (400 Ft-
nál alacsonyabb egy fõre esõ jövedelemmel rendelkezõ családokban) havonta és fe-
jenként 205 Ft-ot, a közepes – 800 Ft egy fõre jutó – jövedelmûekben 356 Ft-ot, a leg-
magasabb, 1600 Ft feletti fejenkénti jövedelemmel bíró családokban pedig 613 Ft-ot
fordítottak havonta egy fõ élelmezési kiadásaira. A szerényebb jövedelmû családok-
ban az egy fõre esõ napi átlagos kalóriafogyasztás 2341 kalória, a legmagasabb jöve-
delmû családokban pedig 3388 kalória volt.

Az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején a paraszti háztartások fogyasz-
tásán belül érthetõ módon magas volt a saját termelésû cikkek hányada. A paraszt-
ság élelmiszer-fogyasztásának a háromnegyede, teljes fogyasztásának pedig a fele
származott ebbõl a forrásból. A korabeli magyar társadalom egészét tekintve ez utób-
bi mutató 30% volt. Voltak természetesen olyan élelmiszerek, ezek közül is a húsfé-
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lék, amelyek esetében az önellátás tartósabb maradt. A városokban erre kevésbé volt
lehetõség. 

A hús kritikus termék volt. Hajdú-Bihar megyében 1958-ban egy a belkereskedel-
mi minisztériumnak készített jelentés megállapításai szerint „komoly gondok van-
nak a húsellátás körül annak ellenére, hogy az 1957. évi húsértékesítés több mint
kétszerese volt az 1955. évinek. […] A Debreceni Vágóhíd és Húsfeldolgozó Vállalat
szállítási módját az összes kiskereskedelmi vállalat kifogásolja. Igen gyakori, hogy a
Debrecentõl távolabbi helyekre kiszállítandó hús – még nyáron is – 12-14 óra múl-
va kerül a boltba. Nem ritkaság, hogy mire a rendeltetési helyére ér – különösen a fa-
gyasztott hús – az áru romlott, eladhatatlan, a vendéglátóiparban feldolgozhatatlan.
A hússzállítás módja egészségügyi szempontból is kifogásolható, a kocsira rakott hú-
sokat csizmával tapossák a szállítók.”11 A húshiány mérséklése nehezen megoldható
feladatnak bizonyult. 1960 májusában Debrecenben a legtöbb húsboltban már a ko-
ra reggeli, délelõtti órákban elfogyott a kiszállított árukészlet. „Általában tapasztal-
ható, a húsboltok elõtt, hogy a vásárlók már kora hajnalban a bolt elõtt várják a nyi-
tást. Központ részérõl ki lett adva, hogy 6 h-kor kezdhetik az árusítást.  […] Általá-
ban a húsboltoknál nagyobb kivételezések nincsenek, fennáll az a körülmény, hogy
a húsbolt a mellette levõ fûszer- vagy tejbolt személyzetének a húst félreteszi, vagy
a boltban tárolja, vagy a fogyasztó elõtt adja át az illetõ boltosnak.”12

Az élelmiszer-fogyasztási szokásokkal foglalkozó felmérés szerint „1960-ban a
parasztcsaládok döntõ részében a saját termelésbõl fedezték húsfogyasztásuk 90%-
át [...] a parasztság éven belüli húsfogyasztása igen nagy ingadozást mutat. Míg éves
átlagban egy fõ hetenként 63, a felvétel idõszakában – május harmadik hetében –
csupán 39 dkg húst fogyasztott (saját termelésbõl). Az adatfelvételbõl feltûnõ arányú
baromfi, fõleg tyúkféle fogyasztása derült ki. A megfigyelés idõszakában  – májusban
– a családok húsfogyasztásának 67%-a ebbõl adódott. A baromfifogyasztásnak ez a
magas aránya messze túlhaladja a bérbõl és fizetésbõl élõk fogyasztását. 1960-ban
2,2-szeresét tette ki. (A parasztcsaládok a felvétel idõpontjában és jelenleg [1961-ben
- V.T.] is viszonylag ritkán vásárolnak tõkehúst. A kapott válaszok szerint a családok
23%-a vásárolt »néhány napon belül« 18%-a pedig a megkérdezés elõtti 1-2 hétben
vásárolt utoljára tõkehúst.)”13 1960/61 telén a községi háztartások 69%-a vágott ser-
tést legalább egy alkalommal. „Az élõsertés piaci ára - különösen az 1960. évben –
olyan színvonalat ért el, hogy a zsír, hús és húskészítmények bolti árával szemben
kifizetõdõ volt a házi vágás, ugyanakkor a néha tartósan fellépõ húshiány is hatás-
sal volt a vágások számának emelkedésére.”14

Az élelmiszer-fogyasztásban a hatvanas évek végétõl általános és jelentõs válto-
zást jelentett az elkészített és a fogyasztott étel mennyiségének a jelentõs növekedé-
se. Egy 1960-as kormányzati elemzés szerint „jelentékenyebben hatott ki azonban a
társadalmi csoportok szerkezetének a megváltozása az áruforgalom szerkezetére. A
parasztság számának csökkenése és a munkás alkalmazotti népesség számának a nö-
vekedése az élelmiszer-forgalmat kereken 700 millió forinttal növelte, Ennyire be-
csülhetõ tehát – számításaink alapján – a saját termelésbõl való fogyasztás csökke-
nése s helyette élelmiszerek vásárlása.”15

Az egyéni gazdálkodás utolsó éveiben a megfigyelések szerint a földterület növe-
kedésével párhuzamosan az élelmiszer-fogyasztás aránya is emelkedett „A szemé-
lyes fogyasztást tekintve még egy vonatkozásban van nagyobb eltérés a különbözõ
földterületen gazdálkodó családok között, éspedig a saját termelésû és a vásárolt fo-
gyasztás egymás közötti arányát tekintve. A nagyobb gazdaságokban nagyobb a sa-
ját termelésbõl, származó fogyasztás súlya [...] A birtoknagyság szerint csoportosított
adatok azt mutatták, hogy az élelmiszer-fogyasztás aránya – a jövedelem bizonyos
növekedése mellett is – emelkedik. Ez csak azzal magyarázható, hogy a nagyobb gaz-44
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daságban több termék áll rendelkezésre saját termelésbõl és a meglévõ mennyiségek-
bõl természetesen többet fogyasztanak. A saját termelésbõl származó fogyasztás ará-
nyának növekedése az egyes élelmiszereknél különbözõ mértékû: így például a zöld-
ségfogyasztás túlnyomó része minden gazdaság-nagyságcsoportban saját termelés-
bõl származik [...]. Hasonló a helyzet a burgonyánál. Ugyanakkor az elfogyasztott tej
és tejtermék mennyisége igen nagy mértékben emelkedik, úgy, hogy eközben a vásá-
rolt mennyiség erõteljesen csökken.”16 Egy 1961-es elemzés szerint megállapítható,
hogy „a munkások és alkalmazottak (egyébként mintegy tizedét kitevõ) legalacso-
nyabb jövedelmû rétegének táplálkozási színvonala nagyon hasonlatos a felszabadu-
lás elõtti országos átlaghoz. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a legalacsonyabb
jövedelmûek táplálkozási színvonala megfelelõ.”17 Hasonló volt a helyzet a szegény-
paraszti rétegek esetében. A hatvanas évek végétõl fokozatosan mérséklõdtek az élel-
miszer-fogyasztás társadalmi és területi különbségei, a városi és a falusi háztartások
élelmezési szokásai számos vonatkozásban egységesedtek. De az 1950-es évek végén
ennek még kevés jele volt. „Az egyénileg gazdálkodó parasztság kalória- és tápanyag-
fogyasztása […] magasabb, mint a munkás- és alkalmazotti családoké, és összetétele
is kedvezõbb, amennyiben az értékesebb fehérje- és zsírfogyasztás színvonala job-
ban meghaladja a munkás- és alkalmazottcsaládok fogyasztásának a színvonalát,
mint a szénhidrát-fogyasztásé. […] Ugyancsak a paraszti fogyasztás gyökeres válto-
zására utal, hogy az összes elfogyasztott kalóriamennyiség források szerinti megosz-
lásában nincs jelentõs eltérés, a parasztság lényegében a városi családokhoz hason-
ló arányban fogyasztja a legértékesebb védõélelmiszereket is.”18

A mezõgazdaság 1958–1961 között lezajlott kollektivizálása sokrétûen befolyá-
solta az élelmiszer-fogyasztási szokásokat és az ország közellátási helyzetét, mert
egyfelõl csökkentette azok számát, akik élelmiszerszükségletüket képesek voltak sa-
ját termelésbõl fedezni, másrészt a termelés rendszerének átalakítása tartósította az
egyes élelmiszerek hiányát.  Ezeket a problémákat a kormányzati dokumentumok-
ban is elismerték. „A mezõgazdaság szocialista átszervezésének folyománya a köz-
ponti készletbõl ellátandók számának a növekedése, az egyéni gazdaságokban meg-
figyelhetõ tartalékolási tendencia. Viszont kedvezõ jelenség a termelõszövetkezetek
áruértékesítési arányának növekedése. Mindezekbõl látható, hogy az élelmiszer-el-
látás jelenlegi problémái elsõsorban a mezõgazdaságban folyó hatalmas társadalmi
átalakulással függnek össze. [...] 1959-ben és 1960-ban a kenyérgabona-fogyasztás
kielégítése csak az import lényeges növelésével volt biztosítható.”19 A téli idõszak-
ban a lakosság alapvetõ cikkekkel való ellátottságát jónak ítélték, „húsból az ellátás
Budapesten és a kiemelt városokban megfelelõ. Mezõgazdasági vidékek ellátása ál-
talában gyenge. [...] Zsiradékból az átmeneti vajhiány miatt margarinból élénkült a
kereslet. [...] Tojásból az igényeket évek óta nem tudjuk teljes mértékben kielégíteni.
Folyó évben az ellátás még a korábbi évekhez képest is rosszabb.”20 A hiány a sza-
badpiacon egy év alatt negyven százalékkal, 2 forintról 2,80 forintra emelte a tojás
szabadpiaci árát.

Az ország különbözõ pontjain élõ, 1958 és 1962 között folyamatosan háztartá-
si feljegyzést vezetõ 800 parasztcsalád adatai alapján rekonstruálhatóak a kollekti-
vizálás idõszakában bekövetkezett változások alapelemei és irányai. „1958 és 1962
évek között mind a tisztán paraszti, mind a kettõs jövedelmû családoknál a vásá-
rolt fogyasztás lényegesen gyorsabban növekedett, mint a természetbeni fogyasz-
tás. Ugyanakkor a tisztán parasztiból kettõs jövedelmûvé vált családoknál a vásá-
rolt fogyasztás több mint 80%-os növekedése mellett a természetbeni fogyasztás
összege csökkent. Ezzel szemben a kettõs jövedelmûbõl tisztán parasztivá vált csa-
ládoknál azáltal, hogy mezõgazdasági eredetû jövedelmük az átlagosnál sokkal na-
gyobb mértékben emelkedett – s így jóval több termék állt rendelkezésükre, mint
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korábban –, a természetbeni fogyasztás összege jelentõsen növekedett.  Ezeknél a
családoknál a természetbeni fogyasztás nettó kiadáshoz viszonyított aránya is
emelkedett, míg a többi rétegnél ez az arány számottevõen csökkent. Különösen je-
lentõs csökkenés következett be a természetbeni fogyasztás arányában a tisztán pa-
rasztiból kettõs jövedelmûvé vált családokban. […] Az élelmiszer-fogyasztásban
meglevõ rétegenkénti jelentõs különbségek tehát a természetbeni fogyasztásból
adódnak. A korábban nagyobb földterülettel rendelkezett családok 1962. évi ma-
gas élelmiszer-fogyasztásából ugyanis a vásárolt élelmiszer mind összegében,
mind arányában kevesebb volt, mint a korábban kisebb földterülettel rendelkezett
családoknál, bár az elõbbi családok az 1958. évihez képest jobban növelték élelmi-
szer-vásárlásukat, mint az utóbbiak.”21

Az 1962-es év adatait összefoglaló áruforgalmi gyorsjelentés a bolti élelmiszerfor-
galom dinamikus növekedését mutatta, miközben a lakossági élelmiszer-fogyasztás
gyakorlatilag alig változott. A forgalom növekedése elsõsorban abból adódott, hogy
a kollektivizálás idõszakában, illetve azt követõen olyan társadalmi csoportok is
rendszeres élelmiszervásárlókká váltak, akik korábban szükségleteiket részben vagy
egészben saját termelésbõl fedezték. A gazdálkodás rendszerének radikális átalakítá-
sa következtében csökkent a szabadpiaci élelmiszerforgalom az 1958–1962-es idõ-
szakban, ami tovább növelte az állami élelmiszer-kiskereskedelem ellátási terhét.
1962-ben a húsellátáshoz továbbra is jelentõs mértékben hozzájárultak a családi gaz-
daságok, becslések szerint az év során közel két és fél millió volt a sertésvágások szá-
ma a háztartásokban, vagyis a magyar háztartásoknak hozzávetõlegesen az öthatoda
élt ezzel a lehetõséggel.22

1962 õszén a feszültté váló, háborús fenyegetettséget felidézõ nemzetközi politi-
kai helyzet hatására az alapvetõ élelmiszerekbõl felvásárlási láz bontakozott ki Ma-
gyarországon, ami átmenetileg tovább növelte az ellátási nehézségeket. 1963-ban a
hús, a baromfi, a tojás, és a tejtermékek terén volt a legnagyobb mértékû az áruhi-
ány. A korabeli hivatalos megfogalmazás szerint „a mezõgazdasági termelés alacsony
színvonala nem tette lehetõvé egyes állati eredetû termékek iránt jelentkezõ belföl-
di szükségletek kielégítését”.23

Ugyancsak a kollektivizálás és a vele járó életmódváltás hatására változott meg a
hatvanas évek közepén a kenyérfogyasztás elsõsorban a falusiak körében, akik foko-
zatosan felhagytak az otthoni kenyérsütéssel, és áttértek a bolti kenyér vásárlására.24

(Az élelmiszereknél a házi és a bolti jelzõ rendszerint minõségi különbséget is jelen-
tõ jelzõ volt és maradt hosszú idõn keresztül. A házi kenyér, sütemény, tejfel a vá-
sárlók gondolkodásában a jobb minõséget is jelentette.) Az állami tulajdonú élelmi-
szer-kiskereskedelem azonban még hosszú ideig nem volt képes a növekvõ falusi ke-
nyérvásárlási igényeknek megfelelni. A falvak többségébe a sütõipar általában he-
tente egy-két alkalommal szállított friss kenyeret. De a városok nagy részében is ál-
talában csak késõ délelõtt érkeztek meg a friss kenyér- és péksütemény-szállítmá-
nyok. Országosan megoldatlan volt a hétvégi kenyérellátás, sok helyen elõre sütött
termékeket forgalmaztak, amit érthetõen nem szívesen vásároltak meg, ezért szom-
bat délutánonként a friss kenyeret forgalmazó üzletek elõtt rendszeres volt a sorban
állás. Igen gyakoriak voltak a minõségi és a mennyiségi kifogások. A 2 kg-os kenyér
valóságos súlya gyakran alig haladta meg a másfél kilót, a kenyér és péksütemény
nemritkán sületlen vagy égett volt, rendszerint hiányzott a boltokban a csomagoló-
anyag, ezért a kenyeret csomagolatlanul vagy a vágott felületen papírral letakarva
forgalmazták. Az ötvenes-hatvanas évek fordulóján még politikailag frekventált ipa-
ri területeken is a hétköznapi élet természetes velejárója volt az alapvetõ élelmisze-
rek hiánya. Nógrád megye például egy 1959 márciusában készült beszámoló szerint
„sütõipari termékek szempontjából országosan is az egyik legrosszabbul ellátott te-46
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rület”, különösen a salgótarjáni iparmedence. „Évek óta megoldatlan probléma a la-
kosság kenyérrel és péksüteménnyel való megfelelõ ellátása. [...] Az ipari területek-
re teljesen rendszertelen a kenyér kiszállítása. Vannak bányászlakta helyek, ahova
gyakran csak boltzáráskor vagy utána érkezik meg a kenyér. [...] Nemegyszer elõfor-
dult, hogy péntek délutántól hétfõ délig nem volt kenyér. [...] A kenyér minõsége is
súlyosan kifogásolható, keletlen, ragacsos, idegen anyagot tartalmaz.”25

A hatvanas évek elejére valamelyest konszolidálódtak a viszonyok az élelmiszer-
kereskedelemben is. Nyíregyháza legnagyobb élelmiszerboltjában, a köznyelvben –
vezetõje után – Madai-féle Csemegének nevezett üzletében a „vezetõség mindent el-
követ, hogy a szocialista kereskedelem fejlettebb formáinak megfelelõ kiszolgálást
biztosítson. Nagy súlyt fektet vállalatunk a kenyér és péksütemények, húskészítmé-
nyek, tejtermékek ízléses és hygénikus csomagolására, megfelelõ zsír- és kenyérpa-
pír és egyéb nyomtatott (céges) csomagolóanyagokat használunk fel. Áruházunk be-
vezette a házhoz szállítást és a mai napig érvényben levõ boyszolgálatot is fenntart-
ja, ami egyik városból a másik városba való áruk eljuttatását gyorsan és pontosan
végzi. […] Továbbmenve, gépi felszereléseink villamos hûtõszekrény, mirelite szek-
rények, presszógép, turmixgép, szeletelõgép a legkorszerûbbek, amik lehetõvé teszik
a kiszolgálás kulturáltabb színvonalát és az áruk helyes tárolását.”26

1962/63 telének ellátási viszonyait a belkereskedelmi minisztérium általában
megfelelõnek tartotta.27 A szokatlanul kemény tél kihatásait burgonyaimporttal, a
kiskereskedelem háromhetes készletezésének elrendelésével igyekeztek ellensúlyoz-
ni. „A mezõgazdaság szocialista átalakításának igen nagy eredményei mellett egyes
közepes jelentõségû cikkeknél hiány keletkezett. Nem találták meg a megfelelõ ter-
melési módszereket, pl. babnál, lencsénél, ciroknál, és így ezekbõl a közhasználatú
cikkekbõl évek óta hiány van. Ez a hiány még ma is fennáll. […] Déligyümölcsbõl
ma már a falusi lakosság is rendszeres ellátást követel. Hasonló a helyzet a mélyhû-
tött áruknál is, ahol azonban technikai okok miatt (mélyhûtõ pultok hiánya) az igé-
nyeket nem tudjuk kielégíteni. Az ország nyugodt közellátását – az év hátralevõ ré-
szében – a cikkek döntõ többségében a terv szerint rendelkezésünkre álló árualapok
biztosítják. Alapvetõ élelmiszerekbõl (kenyér, liszt, zsír, cukor, só, száraztészta, bur-
gonya) folyamatos és megfelelõ ellátást tudunk biztosítani. Húsból a rendelkezésre
álló keretek az igények kielégítését nem teszik lehetõvé, a zavartalan ellátáshoz to-
vábbi 4-500 vagon terven felüli mennyiségre lenne szükség. Hasonló a helyzet a to-
jásnál is, ahol a tervezett mennyiség nem elegendõ, ezért esetleg tojásport kell im-
portálni. […] Déligyümölcsök közül citromból egész éven át jó ellátás biztosítható,
míg az F.M. rendelkezése folytán május 3-a után  narancs nem kerülhet forgalom-
ba.”28 A hús és a tojáshiányt a mezõgazdasági termelés alacsony színvonalával ma-
gyarázták, más cikkek (konzervek) esetében a külkereskedelmi érdekek elõtérbe he-
lyezése miatt nem volt lehetõség a hazai igények kielégítésére, a hiány harmadik
okaként az élelmiszeripari és a szállítási kapacitás szûkösségét jelölték meg. A hi-
ánycikkek vonatkozásában ellátási prioritást élveztek a városok, a bánya- és iparvi-
dékek, valamint a fõváros, az idegenforgalom növekedése miatt nagyobb figyelmet
szenteltek az üdülõterületek ellátására is. 

Az élelmiszer-fogyasztás a hatvanas évek elejétõl általában nõtt, de a növekedés
üteme a falusi háztartásokban valamivel alacsonyabb volt, mint a városokban. Az
egyes élelmiszerfajták közül a vizsgált idõszakban a húsfélék,29 a tojás, valamint a
tej és tejtermékek fogyasztása emelkedett jelentõsen. 
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1.  táblázat. Egy fõre jutó évi átlagos élelmiszer-fogyasztás (1960–1980) között (kg/fõ)

Forrás: Magyar Néprajz, Életmód, 1997.

Az élelmiszer-ellátás változásaiban két tényezõnek volt lényeges szerepe: 1. a
mezõgazdasági kistermelésnek, hiszen ez a tömeges méreteket öltõ tevékenység ön-
ellátó funkciója révén (is) enyhítette az élelmiszer-ellátás hiányosságait, 2. a mezõ-
gazdasági nagyüzemi termelés lassú konszolidálódásának.

A bõség vonzásában – stabilizálódó kínálat 
és a „túlfogyasztás” a konszolidációs években

Az 1960-as, 1970-es évek fordulójától – részben az 1968-as gazdasági reformnak is
köszönhetõen – a mennyiségi igények kielégítése után a választék lassan és fokozato-
san bõvült. A hetvenes években már az élelmiszerek és az élvezeti cikkek körében is
fokozatosan kialakultak a „presztízstermékek”. Ezek közé tartoztak a márkás „nyugati”
italok, dohányáruk, csokoládék, üdítõitalok (Coca Cola, Pepsi Cola, Marlboro). 

1968 végén az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó elõterjesztés a mennyiségi
élelmiszer-ellátás kérdései mellett már a táplálkozás minõségi átalakulásának szüksé-
gességét is hangsúlyozta. A belkereskedelem alapvetõ feladata az, „hogy a lakosság
élelmiszer-ellátása kiegyensúlyozottan, zavartalanul fejlõdjön. Ugyanakkor erõsítjük
azokat a tendenciákat, amelyek a korszerû fogyasztási szerkezet kialakítását célozzák.
Az állati termékek, továbbá a zöldség és gyümölcs értékesítése ebben az esztendõben
is jobban növekedett, mint más élelmiszereké. […] Az életszínvonal gyarapodásának
megfelelõen jobban nõtt az élvezeti cikkek eladása is. Csak a vendéglátásban nem tud-
tuk a kívánatos mértékben növelni az ételek forgalmát, fõképpen a kialakult magasabb
árszínvonal s ennek következtében a lakosság tartózkodása miatt.”30 A legmagasabb
jövedelmû csoportok kivételével a különbözõ társadalmi csoportok általában
árérzékenyek voltak, s ez különösen igaz volt az élelmiszerek vonatkozásában. Az ön-
ellátás viszonylag magas aránya, a kistermelés kiterjedtsége részben erre is visszave-
zethetõ. Hiszen háztájiban, a ház körüli konyhakertekben, a „hétvégi telkeken” vi-
szonylag sokféle zöldség és gyümölcs megtermelhetõ volt. „Az élelmiszer-fogyasztás
szerkezetének lassúbb átalakulását befolyásolja a saját termelésbõl származó fogyasz-
tás még mindig jelentékeny volta. 1966. évben a munkás- és alkalmazotti háztartások
élelmiszer-fogyasztásának 23%-a, a paraszti és kettõs jövedelmû családokénak 66%-a
jutott a saját termelésû és a piacon vásárolt élelmiszerekre.”31

Az élelmiszerek fogyasztói ára – tekintve, hogy e cikkek szinte kivétel nélkül kö-
tött árasak voltak – a hatvanas évtized elejétõl lényegében nem emelkedett, ezért az-
tán a hetvenes évek második felében, amikor ez a helyzet megváltozott, az élelmisze-
rek árának emelése gyakorlatilag mindig kisebbfajta politikai és társadalmi krízist je-
lentett. Az akkor érvényben levõ kötött árrendszer sajátosságaként az árak nem fedez-
ték az elõállítási költségeket sem, ezért az élelmiszertermelés állandó állami támoga-48
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tást igényelt. A hatvanas évek végén az élelmiszerek fogyasztói ára mintegy 25%-kal
volt alacsonyabb, mint amit a valóságos ráfordítások és elõállítási költségek indokolt-
tá tettek volna. Az alapvetõ termékek – kenyér, sertészsír – esetében a magyar fogyasz-
tók többsége érzéketlen volt az árak változására, míg a hús esetében az 1966–67-es ár-
emelkedést olcsóbb húsrészek és étkezési szalonna vásárlásával ellensúlyozta. 

A Belkereskedelmi Kutató Intézet 1968-ban tanulmányban foglalta össze az élel-
miszer-fogyasztás helyzetének és fejlõdésének kérdéseit. Hangsúlyozták, hogy a la-
kossági fogyasztásnak mintegy a fele az élelmiszerekbõl és az élvezeti cikkekbõl adó-
dik, a pénzbeli jövedelmeknek több mint 40%-át fordítják ezeknek a cikkeknek a be-
szerzésére. „A kielégítõ és zavartalan élelmiszer-ellátás, az élelmiszerek belföldi pi-
acának egyensúlya fontos gazdasági s egyben elsõrendû politikai kérdés is. A gazda-
ságpolitika eredményességét is jellemzi, milyen ellátási viszonyok valósulnak meg a
belföldi piacon.”32 Az elemzés megállapításai szerint az élelmiszer-fogyasztás szer-
kezete a II. világháborút követõ két évtized során nem változott jelentõsen, tovább-
ra is meghatározó maradt a cereáliák és a zsiradékok szerepe, a táplálkozás élettani
szempontból értékesebb, magasabb élvezeti értékû, a korszerû életmóddal összefüg-
gõ élelmiszerek fogyasztása csak lassan kerül elõtérbe. Az élvezeti cikkek közül a ká-
vé, tea, kakaó és fûszerek fogyasztása növekedett. 

Az évtized folyamán városi munkás- és alkalmazotti, valamint a parasztcsaládok
élelmiszer-fogyasztásának különbségei mérséklõdtek. A belkereskedelemben hosszabb
távon számoltak a mezõgazdasági és általában a falun élõk élelmiszer-vásárlásainak
növekedésével. „Az 1966. évi adatok szerint a városokban élõ munkás- és alkalma-
zott családok élelmiszer-fogyasztási szükségleteinek 87 százalékát a kereskedelem-
ben, további 10%-át a piacokon való vásárlás útján elégítik ki. A községekben élõ
munkás- és alkalmazotti családoknál ugyanezek az adatok 60, illetve 12%-ot tesznek
ki. Feltehetõen az utóbbiaknál az arányok magasabbak volnának, ha – kényszerûség-
bõl – a kereskedelemnek nem kellett volna korlátoznia egyes élelmiszerek eladási
forgalmát a községekben. (pl. hús, vaj, tej stb.). Feltehetõen a parasztság élelmiszer-
beszerzési forrásainak aránya is ezekhez fog közeledni a következõ években.”33 A ta-
nulmány szerzõi szerint „a következõ 10-15 évben nem volna helyes intézkedéseket
tenni a saját termelésû fogyasztás csökkentésére s a piaci felhozatal korlátozása ér-
dekében. Az ezek révén a lakossághoz kerülõ termékek feldolgozása és kereskedel-
mi forgalma jelentõs beruházásokat és anyagi eszközöket, továbbá munkaerõt igé-
nyelne. Ezért célszerû olyan gazdaságpolitikai koncepciót kialakítani, hogy a pa-
rasztság természetbeni fogyasztását ne korlátozzuk, támogassuk a háztáji termelést
és ösztönözzük a közvetlen termelõi értékesítést, a piaci felhozatalt, elõsegítjük a
munkások és alkalmazottak kisegítõ gazdaságainak fejlõdését, különös tekintettel a
munkaidõ tervbe vett csökkentésére s a szabadidõ növekedésére, támogatjuk termék-
feleslegeik értékesítését.”34 1960 és 1975 között a lakosság élelmiszer-fogyasztásában
felére csökkent a saját termelésbõl történõ fogyasztás. 

1969 szeptemberében a Gazdasági Bizottság számára a lakosság áruellátásának
tapasztalatairól és várható alakulásáról szóló jelentés megállapította, hogy „élelmi-
szerekben a fennálló feszültségek az évek óta meglévõ húsellátási problémán kívül
fõleg a zöldség-gyümölcs-kínálatban jelentkeztek. A központilag tárolt zöldség- és
gyümölcskészletek lényegében már az elsõ negyedév végére elfogytak, hasonlókép-
pen kimerültek a magánháztartások, a mezõgazdasági termelõk készletei is. Így te-
hát az 1968. évi rossz terméseredményeknek az idén jelentkezõ következményei, pá-
rosulva a kedvezõtlen tavaszi idõjárással, komoly ellátási nehézséget okoztak. A hús-
ellátásban szembetûnõ hiányok voltak.”35

Egy 1970-es belkereskedelmi jelentés szerint „az élelmiszer és élvezeti cikkek kí-
nálata általában jobb és kiegyensúlyozottabb volt, mint korábban. Megszûnt a szá-
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raztészta, az édesipari lisztes áruk hiánya, bõven volt kapható ez évben kakaó is.
Csökkent némileg a húsellátásban meglévõ feszültség. Változatlanul fennállott azon-
ban a sör elégtelensége, a mélyhûtött termékek hiánya. A zöldség-gyümölcs-
kereskedelem a tárolt készletekbõl bõséges ellátást biztosított burgonya, sárgarépa,
gyökér, almafélékbõl, a készletek pótolni tudták a késõi tavaszodás miatt hiányzó
primõr árukat. Az élelmiszer-kereskedelem arra is gondot fordított, hogy az olcsóbb
termékek is rendelkezésre álljanak. Ezt elsõsorban az olcsóbb húskészítményekben,
sajtfélékben sikerült elérni.”36

Az élelmiszer-kiskereskedelemben a IV. ötéves terv központi irányelvei „azt tûz-
ték ki célul, hogy a piaci egyensúly biztosítása mellett az árukínálatban kiegyensú-
lyozott fejlõdés következzék be. Javuljon az élelmiszer-kínálat biológiai összetétele,
és elégítse ki a korszerû táplálkozás követelményeit. Az élelmiszer-kiskereskedelem
is segítse elõ a népesedéspolitikai, a nõ- és ifjúságpolitikai határozatokban foglaltak
megvalósítását. [...] A fõváros élelmiszerigényét összességében évek óta kielégítjük.
Mennyiségi áruhiány (sertéshús, szárazáru, sör) idõszakonként, választékhiány –
különösen a IV ötéves terv utolsó évében – gyakrabban, egyes árucsoportoknál tar-
tósabban (finomabb húskészítmények, száraztészta, édesipari áruk, nyers zöldség és
gyümölcs, belsõségbõl készült készételek stb.) fordult elõ.”37 Az 1974-es lakossági
áruellátásról készített jelentés kiemelte, hogy „a lakosság áruellátása 1974. évben ál-
talában kielégíthetõnek tekinthetõ. A korábbi éveknél jelentõsebb minõségi hiány
nem tapasztalható. […] A közellátás élelmiszerekbõl és élvezeti cikkekbõl a korábbi
éveknél is kiegyensúlyozottabb. A tõkehús- és húskészítmény kínálat különösen a II.
félévben sokkal jobb, mint a korábbi években bármikor. Kivételt képez a szalámi, a
gyulai kolbász, amibõl az idén a szokásosnál nagyobb mennyiségi hiány tapasztal-
ható, miután belföldön a múlt évivel azonos mennyiséget hozunk forgalomba. Igény
szerinti ellátást lehet biztosítani baromfiból, tej és tejtermékekbõl, fûszerfélékbõl, az
édesipari termékek döntõ többségébõl. […] Sokat javult a kínálat gyorsfagyasztott
árukból és konzervekbõl is, bár egyes fajták (belsõségekbõl készült konzervek, ve-
gyes gyümölcs, zöldség és fõzelék konzervek) az elõzõ évi gyenge termés következ-
tében idõnként hiányoznak az üzletekbõl.”38

A hetvenes évek végére viszonylag kiegyensúlyozottá váló magyarországi élelmi-
szerellátás és a bõvülõ kínálat élénkítette a bevásárlóturizmust is. A szomszédos or-
szágok határ menti területeirõl sokan jártak Magyarországra vásárolni. A „zsebim-
port” az élelmiszerek vonatkozásában 1978-ban például az éves kiskereskedelmi for-
galom 2,1%-át tette ki. A legkeresettebb termékek közé a szalámi, kolbászfélék, a bor,
az étolaj, a cukor és a paprika tartoztak. Idõnként a külföldiek vásárlásai átmeneti
áruhiányt okoztak, ezért „az érintett élelmiszerüzletekben, különösen a határ men-
tén, a frekventált idõszakokban és napokon csak szeletelt hentesárut hoznak forga-
lomba, korlátozzák az egy vevõnek eladható olaj, cukor mennyiségét. A külföldiek
által ismert és felkeresett üzletekbe nem irányítanak át árut más területrõl, így a ha-
zai lakosságot is igyekeznek védeni az áruhiánytól.”39 A Magyarországra érkezõ tu-
risták csokoládét, kávét, kakaóport és tömény szeszesitalokat hoztak magukkal, amit
rendszerint a KGST-piacokon értékesítettek. A kiutazó magyarok is szívesen vittek
magukkal élelmiszereket, a külföldiek által Magyarországon keresett termékek mel-
lett a mák, a dióbél, az édességek és a gyümölcsök láthatatlan exportja öltött jelen-
tõsebb méreteket.

A kereskedelempolitikával kapcsolatos dokumentumokban 1980 végén értékel-
ték a lezáruló tervidõszakot, aminek négy alapvetõ célkitûzése volt: az alapvetõen
fontos élelmiszerekbõl a teljes ellátás biztosítása, az egészséges és korszerû táplálko-
zás további elterjesztése, a háztartási munka könnyítése, a lakosság differenciálódó
igényeinek kielégítése. „A középtávú tervidõszak kereskedelmi munkáját értékelve50
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megállapítható, hogy a legfontosabb célkitûzések teljesültek, illetve tendenciaszerû-
en érvényesültek. Az élelmiszer- és élvezeti cikk ellátás kiegyensúlyozott volt, és a
fogyasztói igényeket a kereskedelem összességében kielégítette.”40

A hetvenes évek második felében az élelmiszerek viszonylag stabil árrendszere
jelentõs változásokon ment keresztül. 1976 és 1979 júliusában az alapvetõ élelmi-
szerek árát is nagymértékben érintõ központi áremelésekre került sor, ami termékek-
tõl függõen hosszabb-rövidebb ideig érintette a fogyasztói szokásokat. A dráguló cik-
kekbõl csökkent vagy stagnált az értékesítés, a fogyasztók elõnyben részesítették az
olcsóbb termékeket, és/vagy igyekeztek készleteket felhalmozni a tartós élelmisze-
rekbõl. Ezzel együtt a kádári konszolidáció lezárulásának idõszakában a magyaror-
szági élelmiszer-ellátás kiegyensúlyozottá vált, a kínálat fokozatosan meghaladta a
keresletet. A fokozatosan bõvülõ kínálat a hetvenes években pedig lehetõvé tette a
jóllakottság megtapasztalását – a mélyszegénységben élõk kivételével – a magyar tár-
sadalom többségének. Az is látható, hogy mindebben jelentõs szerepe volt az egyé-
ni és társadalmi erõfeszítéseknek, ami árnyaltabbá teszi a magyar „gulyáskommu-
nizmus” megítélését. A hetvenes években a mennyiségit az idõszakos minõségi áru-
hiány váltotta fel.
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