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az evéssel kapcsolatos civilizációs zavarok gyakoribbá válásának hátterében a kulturális 
hatások lényegesek. ezek között a nemzeti identitásvesztés fontos lehet. a nemzeti identi tás 
kialakulásában az ételekkel és étkezéssel kapcsolatos hagyományok szerepe alapvetô. a 
nemzeti szimbólumok között számos étel található, amelyeket gyakran használunk a nem
zetek jellemzésében. az ételek fontos szerepet töltenek be a kulturális emlékezetben is. a 
közös emlékezet jelentôsége nagy az identitásban, s az ételekre, ételkészítésre való em lékezés 
a kultúrákban fontos etnikai összetartó erô. ezt segíti az ételek és az étkezés idôt strukturá
ló hatása is. a globalizáció korában a nemzeti ételek segítik a speciális nemzeti karakter 
megôrzését, de az európai szokásokhoz való alkalmazkodás megkívánja az ételkészítés át
alakulását is. a jövô kérdése, hogy ez a hatás mennyire jár a nemzeti identitás csökkenésé
vel, és fokozzae az evéssel kapcsolatos patológiás megnyilvánulások gyakoriságát. 

kulcsszavak: étel, nemzeti identitás, kulturális emlékezet, társas kohézió 

az evéssel, az ételekkel és az emberi test külsô megjelenésével kapcsolatos 
modern zavarok a civilizációs betegségek közismert képviselôi, amelyek 
hátterében a kulturális háttér szerepe igen jelentôs (gondoljunk az étel ér
tékének a megváltozására, a test átalakításának a fogyasztói társadalmak
ban mind gyakoribb jelenségeire, vagy a karcsúságideál erôs kulturális 
nyomására). a szorosan vett evészavarok között az anorexiát és a bulimi
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át sokan kultúrakötött, mások kultúraváltási szindrómáknak tartják. a 
nemzeti identitásuk elvesztésének és egy új kultúrához való alkalmazko
dásnak az erôpróbájával szembenézô bevándorlók körében gyakoribbak 
egyes patológiás táplálkozási magatartásformák (nasser és mtsai 2001). 
ez a hagyományok és a nemzeti identitás megôrzésének fontosságára utal. 
e tekintetben ma különösen érdekes kulturális kísérlet tanúi (vagy inkább: 
alanyai) vagyunk. a globalizáció hatalmas kihívást jelent a nemzeti iden
titás megôrzésére vonatkozóan (is). Kérdés, hogy a kényszerû alkalmaz
kodás vajon nem okozzae az evéssel kapcsolatos zavarok növekvô meg
jelenését. Manapság egyremásra szaporodnak az evési viselkedés zavarai, 
s új kórformák jelennek meg (Túry és mtsai 2003). Kérdés, hogy ezek meny
nyire függenek például az elmúlt évtizedekre jellemzô kényszerességtôl, 
vagy mennyire tarthatók a kulturális hatások következményének. 

a jelen tanulmány az evés zavarainak hátterében megbújó kulturális 
tényezôk közül az étel, a kulturális emlékezet, illetve az identitás, fôképpen 
pedig a nemzeti azonosságtudat összefonódását mutatja be a globalizáció 
folyamatának tükrében, antropológiai szemszögbôl. 

az Étel szerePe a nemzeti identitásban

nemzeti ételeink a jól ismert reprezentatív, turistacsalogató szerepükön 
túl számos jelentésréteggel bírnak. angol beefsteak, olasz pasta, német 
Wurst, svájci csokoládé, belga sör, magyar halászlé, görög feta — némi gon
dolkodás után európa legtöbb nemzetéhez tudnánk valamilyen ételt köt
ni, ám himnuszukat, táncaikat, zászlóikat, íróikat már jóval nehezebben 
tudnánk felidézni. Miért ennyire emlékezetes az étel? Miért lett a gulyás
leves, a pizza, a camembert nemzeti szimbólum? csupán „elképzelt kö
zösségek” (anderson 2006) „kitalált hagyományai” (Hobsbawm és ranger 
1983)? Hoppál Mihály amerikában élô magyarokat vizsgálva úgy találta, 
hogy a hagyományos ételek még a nyelvnél is fontosabb kapcsot jelentenek 
az etnikai tudat megôrzésében, s ezen ételek ízére, elkészítésének módjára 
még évtizedek múltán is emlékeztek azok, akik a magyar közösségtôl már 
rég elszakadtak (Hoppál 1995). eszerint kell lennie valaminek az ételek, 
az ételkészítés természetében, ami más hagyományoknál emlékezetesebbé, 
élôbbé teszi ôket, amitôl emlékeink és identitásunk olyan mélyrétegeibe 
hatol be, ahová más jelképek nem. 

Jan assmann a kulturális emlékezetrôl szólva írja: „...ami az egyes in
dividuumokat ’mi’vé kovácsolja, nem más, mint a közös tudás és önel
képzelés konnektív struktúrája, amely egyfelôl közös szabályokra és közös 
értékekre, másfelôl a közösen lakott múlt emlékeire támaszkodik” (ass
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mann 1999, 16). az étel mindkét szempontból tökéletes közvetítô. egyrészt 
az, hogy egy közösség, egy nemzet mit eszik, közös értékmeghatározás 
eredménye — sokkal inkább, mint gondolnánk (Wright 2001). Mi, magya
rok, sôt „mi, európaiak” (Hill 1999) nem eszünk például kígyót vagy macs
kát, holott egyes ázsiai országok lakói számára mi sem természetesebb 
ennél. európában azonban ez nem elfogadott. az, hogy mit tartunk egész
ségesnek, részben tudományos meggyôzôdésünk, részben viszont szintén 
közösségi, sôt gyakran politikai értékválasztás eredménye. 

nézzük elôször az assmanntól fent idézett „közösen lakott múltat”. a 
töltött káposztának vagy egyéb „nemzeti” ételeinknek a hagyományokban, 
a történelmi múlt közvetítésében játszott szerepét nem szoktuk kétségbe 
vonni, ám arról már kevesebb szó esik, hogy az ételkészítés, az étkezés 
olyan különleges „lieux de mémoire” (nora 1998), melyben a múlt tapint
hatóvá, ízlelhetôvé, a szó legprózaibb értelmében részünkké válik.

a madeleine titka:  
az Étel És az emlÉkezet kaPcsolata

Proust híres madeleineje óta tudjuk, hogy egy apró teasütemény által fel
idézett emlékek vastag köteteket tudnak megtölteni (Holtzman 2006). Ám 
sokáig senki sem kereste a választ arra, hogy az ételnek miért van ilyen 
jelentôs szerepe az emlékezésben. David sutton (2001) volt az elsô, aki e 
„prousti antropológia” (Holtzman 2006, 365) úttörôjeként egy teljes köny
vet (Remembrance of repasts) szentelt annak, hogy megtudja, miért mondják 
a görög Kalymnos szigetén élôk: „eszem, hogy emlékezzek”. Kalym nos 
szigetének lakói ugyanis egészen távoli eseményekre emlékeznek az ételek, 
étkezések által. suttont épp az indítja további kutatásra, amikor egy férfi 
a náci megszállásról szóló emlékezését azzal kezdi, milyen finom barackot 
evett aznap. a helyiek szólásai („hallgasd az illatot!”, vagy egy rosszul 
sikerült ételre utalva: „nem volt hallható”) hamarosan rádöbbentik, hogy 
az a bizonyos „lényegtelen barack” azért volt olyan fontos, mert az illata, 
az íze, a tapintása együtt olyan szinesztetikus élményt alkot, mely mélyen 
rögzül a testben, s késôbb élmények egész világát képes elôhívni. Forgács 
attila írja, hogy az „orális információfeldolgozás és tanulás valószínûleg 
minden más tanulásformánál erôsebb, hiszen az elemzés és a kódolás a 
legmélyebb agyi struktúrákban történik” (Forgács 2004, 249). a görögben 
az ’értem’, ’érzem’ (aesthísome) egy szó (seremetakis 1994, 5). a tudásunk 
nagy része tehát sokkal inkább testbe ágyazott, mint hinnénk — Bourdieu 
habitusról, connerton a test emlékezetérôl, illetve stoller testbe épült me
móriáról beszél (Holtzman 2006, 365).
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a kezek öntudatlan memóriája segítette a régieket a fôzésben is (sutton 
2001). Polcz alaine írja, hogy a régi szakácskönyvekben nem is adtak meg 
mennyiségeket, csak így: „jócskán, ízlés szerint, amennyit felvesz”, vagy 
ahogy falun mondták, „olyan gondolomformán” — hiszen a kéz régrôl 
tudta, hogy ez mit jelent (Polcz 2003, 30).

azt is leírták, hogy tengerpartról menekültek esetében az otthontalanság 
érzése a hal fizikai hiányának megtapasztalása során tudatosult (Holtzman 
2006). nadia seremetakis (1994) pedig egész könyvet (The senses still) szen
telt annak, hogyan jelenik meg a történelem a mindennapokban, az érzék
szerveink emlékezetében.

az étel, illetve az étkezés azonban nemcsak fizikai tulajdonságaival, 
hanem rend, illetve rendszerteremtô képességével is segít minket az em
lékezésben, a világban való eligazodásban. az étel egyrészt azáltal segít 
értelmezni a világot, hogy különféle kategóriákra osztja, mint ehetô—nem 
ehetô, folyékony—szilárd, hideg—meleg (sutton 2001), másrészt pedig az 
étkezések egymást követô szekvenciája által strukturálja az idôt (eliade 
1987). Milan Kundera Lassúság címû könyvében írja: „az idô formába ön
tése nemcsak a szépség, hanem az emlékezés igényérôl is tanúskodik. Mert 
ami formátlan, az megragadhatatlan, megjegyezhetetlen” (Kundera 1996, 
32). Tehát az étkezés napi rutinja, a vasárnapi ebédek örök egymásutánja 
formát ad a hétköznapoknak, a hétnek. a karácsonyi vacsora, a húsvéti 
böjt, az elsô kenyér, a szüreti lakoma mutatja az évszakok váltakozását, a 
ballagási ebéd, az esküvôi lakoma, a halotti tor pedig az élet múlását. ezért 
mondhatja Mary Douglas (1984), a jeles strukturalista antropológus, hogy 
a megkezdett ételmondat befejezése élethosszig tart.  

Jan assmann (1999) kitûnôen szemlélteti ezt a széderétkezés példáján. 
a héber széder szó ’rend’et jelent, ami utal az ünnep szigorúan követendô 
elôírásaira, belsô idôrendjére. Mivel az ünnep mindig egyforma rendben 
ismétlôdik évrôlévre, újra meg újra (ezt az elvet nevezi assmann rituális 
koherenciának), ezért minden egyes ünnep kapcsolódik a megelôzôhöz, 
és magában hordozza a következô ígéretét. Ámde a széderest nemcsak a 
tavalyi ünnepet ismétli meg, hanem egy sokkal régebbi eseményt is meg
jelenít, az egyiptomi kivonulást. ezt pedig úgy is felfoghatjuk, hogy az én 
mulandó életem nem csupán beágyazódik az egymást követô generációk 
életének láncolatába, hanem az egyiptomi kivonulásra emlékezve az örök
kévaló istenhez is kötôdik. Benedict andersonnál a nemzetek vonatkozá
sában találunk hasonló gondolatot. Elképzelt közösségek címû mûvében írja, 
hogy a nacionalizmus egyik legfôbb törekvése „a fatalitásnak kontinuitás
sá, a véletlenszerûségnek pedig jelentéssé való szekuláris átalakítása” (a 
felvilágosodás ugyanis ekkoriban hozta el a vallásos gondolkodás halálát). 
Éppen ezért a nemzeteket mindig úgy jelenítik meg, melyek az „idôtlen 
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régmúltból tûnnek elô, és a végtelen jövôbe tartanak”, így „a nacionaliz
mus varázsütésére a véletlen sorsszerûvé változik” (anderson 2006, 25). 
Így tehát például a karácsonyi halételt Magyarországon, vagy a pulykát 
és pudingot az angoloknál úgy is tekinthetjük, mint a nemzeteknek azt a 
tudattalan törekvését, hogy az ünnepek örök láncolatába beágyazva újfent 
biztosítsák létüket — s újabb példát szolgáltassanak Billig (1995) banális 
nacionalizmusról szóló elméletéhez. az ilyen rendszeresen ismétlôdô, vál
tozatlan ünnepi étkezések jelentôségérôl szól Forrest is:

„Minden falat, amit lenyelünk, ugyanolyan, mint a következô, ugyan
az, mint amit az asztalnál ülô többiek esznek, ugyanaz, mint, amit tavaly 
ettünk. Így egyfajta szubjektív, érzéki kapocs jön létre az asztalnál ülôk 
és a korábbi években ezt az ételt fogyasztók között” (idézi: sutton 2001, 
109). 

Hasonló a szezonális gyümölcsök jelentôsége is, hiszen évrôl évre visz
szatérô jelenlétük egyfajta prospektív emlékezetet teremt, és arra késztet, 
hogy a múltra emlékezve a jövôbe tekintsünk (Holtzman 2006). Lényeges 
azonban, hogy a szupermarketek évszaktól független választéka épp ettôl 
az élménytôl foszt meg minket (illetve fosztjuk meg mi magunkat). Ugyan
akkor a nap mint nap fogyasztott ételeknek is megvan a szerepük, hiszen 
ezek adják azt a struktúrát, amelynek révén a „különleges” vagy a meg
szokottól csupán kicsit is eltérô ételre emlékszünk, illetve a régi minden
napi ételekbôl lesznek késôbb a múltbéli szokások, netán a hagyományok 
(sutton 2001, 107).

az ételidô és az életidô kapcsolata nagyon szépen kirajzolódik az étel
ajándékozásban is. ahogy Balla zsófia mondja: „az ételben — zamatán—il
latán kívül — az idô a legszentebb ajándék, az az életidô, amelyet a szakács 
a sajátjából kimér” (Balla 2001, 14). az ajándékot sokszor az alapján ítélték 
meg, mennyi idôt töltött készítôje a sütésselfôzéssel. az ajándékban azon
ban a történelmi idô is megjelenhet. Kalymnos szigetén az emberek gyak
ran ajándékoznak gyümölcsöt, úgy vélik ugyanis, hogy az isten vagy a 
természet ajándéka, így nem illik áruba bocsátani. Mivel a gyümölcsfa 
éppúgy, mint egy családi ház, elidegeníthetetlen, generációról generáció
ra öröklôdô tulajdon, az ajándékozó nemcsak magából, hanem ôsei életé
bôl is átad valamit (sutton 2001, 57).

az ételajándékozásnak sok társadalomban igen nagy szerepe van/volt. 
régen ez az adokkapok létkérdés volt, közösségformáló szerepe mellett 
a gazdasági ereje legalább akkora jelentôséggel bírt. carole counihan egy 
kis szardíniai faluban kutatta a modernizáció és az étkezés, egész pontosan 
a kenyérkészítés kapcsolatát, s több falubeli is beszámolt neki errôl a „kö
telezô”, ám örömteli ajándékozásról: „az anyukám mindig azt mondta, 
hogyha kenyeret sütsz, és valaki épp a házad elôtt megy el, muszáj adnod 
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neki egy falat frissen sült kenyeret” (counihan 2007). a nôk minden sü
téskor küldtek friss kenyeret a barátaiknak és rokonaiknak: „a nôvéreim 
alig várták az elsô napsugarat, hogy versenyezhessenek egymással, ki visz 
elôször friss kenyeret a rokonoknak. ez volt az egyik legélvezetesebb aján
dék, s a megajándékozottak minden alkalommal viszonozták, valahányszor 
begyújtottak a sütôjükbe.” ez a „kötelesség” könnyen érthetôvé válik, ha 
figyelembe vesszük, hogy a kenyérsütés kézzel, kemencében majd egy 
napi munka. 

az étellel kapcsolatos nagylelkûségnek, mások megvendégelésének 
Ka lym nos szigetén — s alighanem máshol is — az imázs illetve identitás
formálásban is nagy szerepe van. sutton gyakran tapasztalta, ha terep
munkája során valakinek a házába betért, hogy bôségesen megvendégelték, 
majd nagyobb társaságban sokszor kérték fel „tanúskodni” — mondja el, 
hány fogást evett náluk (sutton 2001). Melanéziai kutatásai során állapítja 
meg evens, hogy a társas lakomáknak is az volt a legfôbb szerepük, hogy 
a vendéglátónak jó hírnevet szerezzenek a faluban. ezért aztán annak is 
örültek, ha egy ilyen alkalommal a fél falu hasmenést kapott — ez ugyanis 
csak emlékezetesebbé, érdekesebb beszédtémává tette az eseményt (idézi: 
sutton 2001). 

Ha külföldi vetôdött Kalymnos szigetére, különösen ügyeltek arra, hogy 
az ételt a hagyományok szerint készítsék — részint azért, hogy a szigetet 
méltóképpen képviseljék, részint pedig, hogy az eseményt emlékezeteseb
bé tegyék. a vendéglátásnak ugyanis nemcsak az egyén, de a sziget és a 
nemzet identitásában is fontos szerepet tulajdonítanak. sok házból nem is 
engedik a vendéget anélkül távozni, hogy ne evettivott volna valamit, 
vagy legalább egy szem almát el ne tett volna. Valószínûleg itt is az a cél, 
hogy a megvendégelt emlékezzen a háziakra. az étel ugyanis azért is „fe
ledhetetlen”, mert az evés által a szó szoros értelmében elraktározzuk ma
gunkban (sutton 2001).

az, hogy mire emlékszünk, a kultúránk, társadalmunk, szocializációnk 
által nagyban meghatározott — csakúgy mint étkezési szokásaink. Jan ass
mannt idézve: „a „kulturális emlékezet fogalma az emberi emlékezet egyik 
külsô dimenziójára vonatkozik. az emlékezetet elsô hallásra tisztán belsô 
jelenségnek gondolhatnánk, amelynek székhelye az individuum elméje… 
Ámde, hogy az emlékezet milyen tartalmakat itat fel, hogyan szervezi, s 
milyen hosszan képes ôrizni azokat, korántsem belsô kapacitás és vezérlés 
kérdése, hanem külsô, vagyis társadalmi és kulturális keretfeltételek dol
ga” (assmann 1999, 19). ezt bizonyítja Lupton (1994) ételemlékekkel kap
csolatos kutatása is, melyben két nô is élénken emlékszik egyegy gyerek
kori zsúrjára, mivel azok nem feleltek meg az elvárt társadalmi normáknak 
(az egyik verekedésbe fulladt, a másikon pedig az ünnepelt beteg volt, így 
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nem tudta élvezni a saját partiját). Mindkét zsúr tehát azért maradt emlé
kezetes, mert nem felelt meg „a varázslatos szülinap mitológiájának”, a 
társadalom által közvetített képnek. 

az Étel mint kÖzÖssÉg-Összetartó erÔ  
az etnikai identitásban

„annyira igyekeztek megosztani egymással a bialystoki sütivel kapcsola
tos emlékeiket, amely egyszerre volt az otthon, a család, a gyerekkori ba
rátok jelképe és visszhangtalan kiáltás az elveszett világ után.” Mimi she
raton írja ezt bialystoki holocausttúlélôkrôl, ám számtalan hasonló gon
dolatot olvashatunk emigránsok tollából is (sheraton 2006, 152). Bell és 
Valentine (1997) Consuming geographies címû könyvükben az ételek és a 
helyhez (családhoz, közösséghez, városhoz, régióhoz, nemzethez) kötôdô 
identitásokat vizsgálták, s úgy találták: „you are where you eat”. az emig
ránsok esetében inkább azt mondhatnánk: „you are where you ate”. 

Babits Mihály Hazám címû költeményében is felbukkan ez a gon dolat: 

 „…útjaid akármerre bolygod, 
egy országot hordozol magaddal,  
veled jön egy makacs íz, egy halk dal…”

az étel emlékezetaktiváló erejérôl már volt szó, s ez is elég magyarázat 
lehetne arra, miért jelent olyan sokat az otthonról küldött ételcsomag az 
elvándoroltaknak. Térjünk ki azonban Fernandez elképzelésére is, mely 
ugyanilyen jelentôs (az eddigieket logikusan kiegészítô) magyarázó erôvel 
bír (idézi: sutton 2001). Fernandez a vallási mozgalmak újjáéledését kutat
ta Gabonban, s úgy vélte, a jelenség válasz a gyarmatosítók és a modern 
idôk okozta változásokra, a társadalmi széttöredezésre és elidegenedésre. 
úgy találta, hogy a szinesztetikus élményekre építô rituáléknak épp az a 
szerepük, hogy az ember „visszatérhessen az egészhez”, a régi idôk teljes
ségéhez. Ugyanez a vágy jelenik meg az emigránsokban is, amikor a hazai 
étel íze, illata, tapintása által egy kis idôre az elvesztett hazához próbálnak 
visszatalálni. 

a Kalymnos szigetén élôk gyakran küldenek ún. „pestellomata”t (házi 
koszttal megrakott csomagokat) elvándorolt rokonaiknak, mert „a pestel
lomata egy kis rész a hazából, mely magában rejti az otthoni napfényt, 
tengert és illatokat”. „Hogy ezt a kis csomagot értékelni tudd, ismerned, 
szeretned kell azt a helyet” (sutton, 2001, 78). ezek a küldemények azért 
olyan fontosak, mert egész kis kozmoszt jelenítenek meg: a házat, ahol 
készült, a családot, amely készítette, a földet, ahol a hozzávalók termettek, 
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a speciális helyi tudást és hagyományokat, amelyekkel az ételek készültek. 
Mindez pedig egy gondolatnyi hazatérés, átmeneti integritás a széttöre
dezett világban. 

a „pestellomata” könnyen beleilleszthetô andersonnak (2006) és Bil
lignek (1995) a nacionalizmushoz kapcsolódó elméleteibe. az otthonról 
kapott étel mögött ugyanis ott van a család, a falu, a haza egész „elképzelt 
közössége”, a bizonyosság, hogy az otthon maradottak ugyanezt eszik. 
Jane Goodall (2005) A remény gyümölcsei  címû könyvében írja, hogy bárhol 
is jár a világban, este hét óra körül mindig iszik néhány korty whiskyt, 
mert tudja, hogy otthon a nôvére és az édesanyja ugyanezt teszik. Billig 
teóriáját tekintve megállapíthatjuk, hogy az étel egyike azoknak a hétköz
napi, ám nagyon is fontos eszközöknek, melyek a mindennapi életben 
ébren tartják a nemzeti érzést (sutton 2001).  

Láttuk, hogy az ételnek, illetve az étkezési rituáléknak milyen nagy je
lentôségük van az idegen országban élô etnikumok számára. Hoppál Mi
hály fentebb említett, amerikai magyarokkal kapcsolatos kutatásaiban fi
gyelte meg, hogy „az egyéni életmód és szokások (folkways) nagymérték
ben egységesültek az amerikai életmód nyomásának hatására, az etnikus 
ételkészítés módozatai (foodways) viszont megtarthatták egyéni, kulturá
lisan meghatározott vonásaikat” (Hoppál 1995, 412). a szerzô mások meg
figyeléseit is áttekinti: például egy amerikai asszonytársaság szerdai csi
gacsináló találkozásai, ezek a hetente ismétlôdô alkalmak nagyon fontos 
társadalmi, identitásmegôrzô eseménynek számítottak. Vagy: az amerikai 
magyarság hagyományôrzô szokásai között szerepel a novemberi disznó
vágás, a töltött káposzta, a vendégeknek felszolgált „Hungarian rice” (tar
honya), illetve „langalo” (lángos). Hoppál szerint az ételek azon dolgok 
közé tartoznak, melyek nagyon hosszú ideig összetartották a közösséget, 
egyfelôl azért, mert a hagyományos, magyar ételek a csoport minden tag
ja számára a hagyományokba való bekapcsoltság érzését kölcsönözték, 
megerôsítve ezáltal a közösségi érzés szálait, másfelôl pedig a külsô szem
lélôk számára ezek az ételek az identitás jelképei voltak. a paprikás csirke, 
a pörkölt, a fûszeres kolbász a magyarokat jelentô sztereotípiákká váltak, 
s ami igazán lényeges, hogy a magyarok vállalták e sztereotípiákat, sôt az 
ételeket közelítették az amerikai ízléshez (például kevesebb paprikát tettek 
a pörköltbe, a csirkepaprikásból rántott csirke lett). a szerzô végül meg
állapítja, hogy itt „az egyszerûsítés folyamán lesz valamibôl etnikus jelkép, 
amelynek végsô soron már autentikusnak sem kell lennie” (Hoppál 1995, 
414).

Holtzman (2006) több példát tekint át az étel és az etnikai identitás ösz
szefonódásáról. a Japánba költözött koreai idôsek „kudarca” az volt, hogy 
a kor elôrehaladtával ezek az emberek egyre kevésbé voltak képesek a 
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hagyományos fûszeres kosztot megemészteni, s ezt ôk hazájukkal szem
beni erkölcsi bukásként élték meg. egy másik példa: az egyesült Államok
ban élô indiaiak gyakran nem annyira bevásárolni, hanem a (gyakran el
képzelt) hazájukkal való átmeneti azonosulás végett mennek a sorstársaik 
által fenntartott piacokra. 

nagyon tanulságos az étkezés és a kulturális identitás szempontjából 
simone cinotto (2001) munkája, melyben az étkezés társadalmi jelentôsé
gét vizsgálja az olasz Harlemben 1920 és 1940 között. sokan a család köz
ponti társadalmi és lélektani jelentôségét, illetve ezzel szoros összefüggés
ben az étkezési szokások és rituálék kitüntetett szerepét hangsúlyozták az 
olaszamerikai kultúrában, s úgy vélték, a gazdag családi életnek az étel 
közös elfogyasztásán keresztül megvalósuló eszménye az olaszamerikai 
etnicitás lényege. a kutatók e szoros kapcsolatot a családi és ételkultúra 
között többnyire úgy értelmezték, mint a hagyományos délolasz paraszti 
kultúra örökségét, mely az újvilágban is viszonylag akadálytalanul ha
gyományozódott át generációról generációra. cinotto viszont ettôl eltérô 
álláspontot  képvisel, s tanulmányában amellett érvel, hogy az ételek csa
ládi életben játszott fontos szerepének és az etnikai azonosságot jelölô funk
ciójának a kialakulása az olaszamerikaiak különbözô nemzedékeinek kö
rében egy, a modern amerikában lejátszódó összetett folyamat végsô ered
ményének tekinthetô. a szerzô szerint a két világháború között a new 
york keletharlemi negyedében élô olasz—amerikai közösség példája azt 
mutatja, hogy e folyamat kettôs irányú, vagyis a család szférája és a válto
zó társadalmigazdasági környezet között kölcsönhatás van. az olaszame
rikai családot tehát olyan entitásnak kell tekintenünk, mely nem az új kö
zeg ellenében, hanem az abban rejlô társadalmi kényszerek és szükségletek 
eredményeként a régi értékek átdolgozásával ôrizte meg, illetve teremtet
te újjá hagyományait. a tanulmányban jól nyomon követhetô az egymást 
követô generációk viszonyulása az etnikai hagyományokhoz. a nagy be
vándorlási hullám végeztével az 1920as években a bevándorlók Olasz
országhoz fûzôdô kötelékei ugyanis meggyengültek, az olaszamerikaiak 
második generációját inkább a városi amerika értékei és életstílusa von
zotta, s szüleik szokásait az alsóbbrendûség stigmájának tekintették. ez az 
elutasítás leginkább az étellel kapcsolatos szokásokat érintette. ezen atti
tûdök kialakulásában jelentôs szerepe volt az iskolának is, mivel az iskolák 
szabályzatai az etnikai étkezési szokások sokféleségét nem amerikai szel
lemûnek minôsítették. a legtöbb másodgenerációs olaszamerikai tanuló 
tehát elfogadta az étkezési szokások és az állampolgárság közötti eszmei 
kapcsolatot, s lázadásképp egyre gyakrabban fogyasztottak gyorséttermi 
ételeket az utcán. az idô múlásával aztán a szülôk látszólag elfogadták 
gyermekeik „amerikanizálódását” a nyilvános szférában, de a nagyobb 

Ételek és hagyományok a nemzeti identitás és a globalizáció tükrében



118

szabadságért cserébe elvárták, hogy a szimbolikus jelentôségû családi ösz
szejöveteleken jelen legyenek. alapjában véve tehát ezen a kompromisz
szumon keresztül vált az olasz étel a közösség kulturális azonosságának 
központi szimbólumává. 

az étkezési rituáléknak emellett többféle társadalmi jelentésük is volt. 
a vendéglátás — mely az olaszamerikai kultúrában a társadalmi presztízs 
kivívásának eszköze — lehetôséget nyújtott a nôknek arra, hogy hatalmukat 
a családon belül érvényesítsék. Gyakran ugyanis ôk döntöttek arról, hogy 
kit hívnak meg ezekre az együttlétekre, s ily módon szabályozni tudták a 
társadalmi érintkezést a rokonságon belül. ezek a bôséges lakomák emel
lett a szükség feletti gyôzelmet is jelképezték a bevándorlók számára. a 
tanulmány végsô következtetése szerint az olaszamerikai közösség szá
mára az „olasz család” ideológiája volt az, melyet nem tanultak, hanem 
egyszerûen „felszedtek” a családi asztal körül, ami kollektív identitást 
biztosított számukra. ez tette lehetôvé, hogy olaszamerikaiként beillesz
kedjenek az amerikai társadalmi rendbe. az ideológia fô teremtô ereje az 
etnikai étkezési kultúra volt, mely azonban nem élettelen öröksége a falu
si múltnak, hanem egy olyan hagyomány, mely válaszul a társadalmi szük
ségletekre és a családon belüli és kívüli változásokra folyamatosan újra
formálódott.

cinotto tanulmánya egyrészt rávilágít arra, hogy a hagyományok a cso
porton belüli és kívüli hatások miatt folyamatosan átalakulnak, s ezáltal 
emlékeztet arra, hogy az identitás nem statikus képzôdmény, hanem sok
kal inkább folyamat. Másrészt kiderül belôle, hogy az 1920—40es évek 
amerikájában állami szinten is felismerték az étkezés és a nemzeti identi
tás kapcsolatát. Figyelemre méltó az is, hogy több szinten fejti fel az étke
zések szimbolikáját (presztízs, kapcsolattartás a rokonsággal, a gyerekek 
olasz identitásának megerôsítése, gyôzelem a szükség felett). az a meg
állapítás pedig, hogy az olaszamerikai identitás megôrzése a társadalmi 
rendbe való beilleszkedés miatt (is) volt fontos, burkolt társadalomkriti
kának is tekinthetô. niedermüller (1999) meggyôzôen érvel amellett, hogy 
a bevándorló et nikumok hagyományôrzése sokszor a társadalmi diszkri
minációnak köszönhetô. a jórészt igen alacsony végzettségû, szakképzet
len migránsok ugyanis olyan gazdasági és társadalmi kirekesztéssel talál
ják szemben ma gukat, hogy nincs is más választásuk, mint hogy magá
nyukat, gyökértelenségüket eredeti kultúrájuk újrafelfedezésével oldják. 
Ha az új környezet nem fogad be minket, nem marad más, mint úgy tenni, 
mintha szándékosan ôriznénk másságunkat. Ha a saját táncainkat táncol
juk, a saját ételeinket fôzzük, akkor megesik, hogy befogadnak bennünket 
mint egzotikumot. Talán épp ezért nyújtott az „olasz család” ideológiája 
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lehetôséget arra a keletharlemi családok számára, hogy olaszamerikaiak
ként beilleszkedhessenek az amerikai társadalmi rendbe. 

az etnikai identitás megôrzésének az olaszamerikaiakhoz hasonló prob
lémájával küzdenek a pakisztáni bevándorlók nagyBritanniában. ahmad 
Jamal (1998) arról számol be, hogy míg az elsô generáció még mindenkép
pen pakisztáni ételt eszik/enne, addig a második generáció viszonya a 
„hazai” koszthoz már kissé ambivalens. a pakisztáni ételeket finomabbnak 
tartják, és otthon valóban szívesen fogyasztanak hagyományos fogásokat, 
ám nem napi rendszerességgel, házon kívül pedig egyre inkább brit étele
ket esznek (bár vonzódásuk megmarad saját ételeik iránt). új probléma 
adódik: otthon többféle „nemzetiségû” fogást kell fôzni, hogy a vacsora 
mindenki ízlésének megfeleljen. Pakisztáni kontextusban viszont a több 
fogás a család, a világ széttöredezését jelenti, ezért az idôsebbek gyakran 
„feláldozzák magukat”, pakisztáni vacsorájukat a család egységéért.

Érdekes azonban, hogy gyakran nem az etnikai étel, hanem a közösen 
átélt éhezés a kollektív identitás kötôereje (Holtzman 2006). Példa a nagy 
éhség után az egyesült Államokba vándorolt ír közösség (Leersen 2006), 
illetve cinotto fenti cikkében is említést tett az olaszamerikaiak bôséges 
vacsoráinak — mint a szükség feletti gyôzelemnek — szimbolikus jelenté
sérôl. 

 a new yorki zsidók kínai ételek iránti rajongását vizsgálva úgy látszik, 
hogy a csoportösszetartó hagyományoknak egyáltalán nem kell a mitikus 
múlthoz vagy komoly történelmi eseményekhez kötôdniük (Holtzman 
2006).

eUróPai ÉtelkUltÚra?

egységes európai ételkultúráról — mely egy hasonlóságokra építô közös 
európai identitás alapja lehetne — sajnos, vagy inkább szerencsére, egyál
talán nem beszélhetünk. Hiszen az európa térképét, illetve kultúráját szab
daló törésvonalak az étkezési szokásokban is megjelennek. a legfôbb kü
lönbségeket sara Delamont (1995) nyomán foglaljuk össze. szerinte az elsô 
ilyen törésvonal lényege azáltal ragadható meg a legjobban, hogy európa 
egyik felén az emberek látják a narancsfákat virágba borulni, és bármikor 
kisétálhatnak a kertjükbe, ha narancsra, citromra vágynak, míg e határ
vonaltól északra lakók csupán a szupermarketek polcain találkozhatnak e 
gyümölcsfélékkel. az északiak számára az ital egyértelmûen a sör, állati 
zsiradékkal fôznek és bôségesen fogyasztanak tejtermékeket. a déliek ez
zel szemben bort isznak, olivaolajjal fôznek és a tej, vaj nem lényeges része 
étrendjüknek. 
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a földrajzi mellett azonban van egy kevéssé ismert, történelmi válasz
vonal is. európa legtöbb országában a 60 éves kor feletti népesség nagy 
része a 2. világháború során alaposan megtapasztalta az éhséget, a jegy
rendszert, a háború utáni szükséget, s a 30 év felettiek jól ismerik ezeket a 
történeteket szüleik elbeszélésébôl. ez a háborús generáció volt az, amelyik 
az európai Közösség keretében létrehozta a közös agrárpolitikát, hogy 
gyerekeiket, unokáikat megóvják ezektôl az élményektôl. Késôbb viszont 
éppen ezek az élmények nehezítették a rendszer megreformálását, amikor 
az el nem adott termények állandó felvásárlása már kezdett terhessé válni. 

az egyes étkezések idejében, tartalmában is vannak különbségek. sok 
országban minden napnak megvan a maga eledele. a katolikus franciáknál 
ha péntek, akkor hal (hiszen a hús ilyenkor nem megengedett), a finneknél 
pedig a kedd egyértelmûen borsólevest jelent. az angoloknál a vasárnapi 
ebéd sült hús és sült krumpli, illetve kétféle zöldség mártásban. Ugyanígy 
a különféle évszakok is másmás ételt jelentenek európa különbözô vidé
kein. Mallorcán minden ôsszel gombászni és ehetô csigát keresni indulnak 
az erdôbe, északon a nyár a bogyós gyümölcsök szezonja. az ünnepi éte
lek is jócskán különböznek. az angoloknál a karácsonyi pulyka, kelbimbó 
és puding, nekünk mákos guba, halászlé és bejgli, a lengyeleknél pedig 
barszcz (gombából és céklából készült leves), amit harcsa követ. (egyéb
ként sok európai nemzet halfélékkel ünnepli a karácsonyt.) 

nem feledkezhetünk meg a vallási különbségekrôl sem. a „halal” étel 
az állat levágásának módjára utal a muszlim vallásúak körében. a zsidó, 
a muszlim, a hindu, a katolikus vallás mindmind különbözô szabályokat 
ír elô, ünnepeik, ünnepi ételeik is mások. a vallásos identitás kifejezése 
azonban gyakran nem is annyira bizonyos ételek fogyasztásához, mint 
inkább némelyek tiltásához köthetô. az egyre növekvô migrációnak kö
szönhetôen pedig mindezek a vallások jelen vannak európában. 

nyilvánvalóan fontos szerepe van az egyes országok történelmének is 
abban, hogy mit esznek az ott élôk. erdély finom ízei részben a székely, 
román, török, bolgár hatások találkozásának köszönhetôk. a gyarmatosí
tó törekvések pedig nemcsak különleges fûszereket és egzotikus ínyenc
ségeket hoztak az angol konyhára, hanem a tömegek számára alapvetô 
élelemmé váló teát, cukrot.

az italok ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a nemzeti, regionális 
identitások kifejezésében, mint az ételek; gondoljunk az ír whiskyre, a 
por tói borra, a tokajira, a pálinkára, a csehek barna sörére, az oroszok vod
kájára. szerepük van a társas kapcsolatok és a nemi identitás meghatá
rozásában is. (Mint ahogy — természetesen — az ételeknek is.) ausztriában 
például másmás jelentése van, ha schnapsszal vagy pezsgôvel (sekt) 
koccintanak. schnaps ugyanis csak közeli barátoknak jár, míg a pezsgô a 
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hivatalos, illetve a hagyományos ünnepségek (újév, születésnap, falusi 
mulatságok) itala. sok országban a szokás szabályozza, hogy mit ihat a nô, 
és mit ihat a férfi. angliában és Írországban „tisztességes” nôk sokáig nem 
léphettek be a pubokba. 

az, hogy „mi, európaiak” (Hill 1999) nem eszünk egyfélét, nyilván nem 
meglepô. ilyen szempontból nincs, és remélhetôleg nem is lesz egységes 
gasztronómiai kultúránk. e különbözôségért jórészt eltérô történelmünk 
okolható, de a vallások szerepe is megmutatkozik. a protestáns etika alap
ján az étel „az üzemanyag”, melynek funkciója a munkához szükséges erô 
biztosítása. Míg a katolikus francia séfek azon versenyeztek, hogy ki tud 
változatosabb és bonyolultabb húsételeket készíteni, addig az angolok be
érték az egyszerû sült hússal. a munkásosztály gyakran csak kenyéren és 
teán élt (ennek fôleg anyagi okai voltak), ám a középosztály étrendje is 
sokkal unalmasabb volt francia társaikéhoz viszonyítva. Franciaországban 
ugyanis szintén megmaradt a város—vidék kapcsolat, s az étkezések hedo
nisztikus rituáléja. Valószínûleg ezért történhetett, hogy olyan nagy írók, 
mint Michel de certeau vagy Pierre Bourdieu oly sokat foglalkoztak az 
étkezés mint kulturális esemény jelentôségével (Wright 2001). 

Míg a franciáknál az étkezés mármár mûvészet, a kifinomultság, a stí
lus és az élet élvezetének szimbóluma, addig a mediterrán országokban 
— a finom ízek mellett — fôleg a család, a közösség összetartásában van sze
repe. az együttevés, az együttlevés a fontos, ahogy Polcz alaine mondja, 
az „unio mystica” (Polcz 2003, 9). az ételt visszautasítani hatalmas sértés, 
hiszen az étel a kapcsolat szimbóluma: a saját idôt, a gondoskodást, a kö
zeledni vágyást fejezi ki, s ha nem fogadják el, az sértô. ennek másik pél
dája: Kínában is a kapcsolattartás szempontjából fontos az együttevés, ám 
itt inkább a társadalmilag „hasznos” kapcsolatokra helyezôdik a hangsúly 
(Wright 2001).

konklÚzió

a táplálkozási preferenciák, az ételkészítés, az étkezés szokásai a saját kul
túra megôrzésében alapvetô jelentôséggel bírnak. az ételeknek a mikro
közösségek (a család) és a nagyobb közösségek (lakóhely) hagyományainak 
kialakításában, egyszersmind a nemzeti identitás erôsödésében is kiemel
kedô szerepük van. az ételekre és az ételkészítésre való kulturális emléke
zet a hagyományok megszilárdulásában erôteljes mechanizmust jelent. 
identitásunk egyik pillérérôl van szó, amelynek megôrzése fontos cél. 

a globalizáció korában ellentmondó hatások mentén alakul az ételekhez 
való viszonyunk. egyrészt a nemzeti karakter megtartásának egyik lénye
ges eszköze marad ez a viszony, s a hagyományok nap mint nap kitapint
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ható, átélhetô megjelenését testesíti meg. Másrészt a formálódó „európai 
identitás” megkívánja az új standardokhoz való alkalmazkodást is, ami a 
nemzeti karakter feloldódásának a veszélyét is jelenti. az uniformizálódó 
értékek a „McDonaldizáció” felé sodorhatják az étkezési kultúrát. az, hogy 
ezek a kettôs hatások mennyire öltenek majd testet patológiás evési szo
kásokban, a jövô kérdése, amelyet a gyors társadalmi átalakulások nem 
sokáig hagynak megválaszolatlanul. 
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Food and traditions in the mirror oF the 
ethnical identity and the globalization

in the background of the increasing morbidity of the civilization disorders related to eating 
the cultural factors play an important role. in this respect the loss of the national identity 
may be essential. There are many foods and meals among the national symbols, commonly 
used in the characterization of nations. Food is important in the cultural memory, because 
the common memory is partly based on food, and on the preparation of meals. This exerts 
a strong influence on the ethnic cohesion. Foods and meals help the time structuring, as 
well. 

in the era of globalization national meals are important in the preservation of the natio
nal character, but the accommodation to the european standards calls for their transfor
mation. it is a question of the future whether this effect would cause the decrease of the 
national identity and would increase the frequency of the pathological manifestations of 
eating. 

keywords: food, ethnical identity, cultural memory, social cohesion
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