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Afogyasztóitársadalomkritikája

A tömegkultúra fogalmát konzervatív és
radikális kritikusai egyaránt használják,
amikoraggodalmukatfejezikkiaművésze
tekésáltalábanakultúraállásamiatt.Mind
kétcsoportegyetértabban,hogya20.szá
zad folyamán egy tájékozott és kritikailag
független nyilvánosság szinte beleroskadt
egy strukturálatlan, alaktalan és nagyrészt
apatikus tömegbe. A tömeg habzsolja a
középszerű,kérészéletű,tömeggyártásúkul
túrát,legyenezirodalom,zenevagyképző
művészet,ésamaradandóértékekkulturális
teremtéseveszélybekerült.Akonzervatívok
és radikálisok abban különböznek, hogy
mibenlátjákafenyegetéseredetét.

A konzervatív, „arisztokratikus” kritiku
sokszerint,mintOrtegayGassetA tö me gek 
lázadásában(1930)vagyT.S.EliotaJegy ze
tek a kul tú ra de fi ní ci ó já hoz címűművében
(1948),afenyegetés„alulróljön”:atömegek

növekvőhatalmaveszélyeztetiakreatívkulturáliselitet.Aradikáliskritikusokszerintviszont
akortárskultúraminőségétnemalulról,hanemfölülrőlfenyegetik.Afenyegetésakapitalista
„kultúriparból”jön.AFrankfurtiIskolatagjaia„tömegkultúra”helyettinkábba„kultúripar”
fogalmátszeretikhasználni,mertnemakarjákaztsugallni,hogyatömegekbőlspontánmódon
keletkezettvalamirőlvanszó.Azatomizálttömegkiszolgáltatottakultúripartellenőrzőkérde
keinek.Aprofithajhászkapitalistatömegkommunikációnkeresztülmanipulálnilehetízlését,
igényeitésszükségleteit.AFrankfurtiIskolaképviselőinekvannéhánygondolatébresztőuta
lásaarravonatkozóan,hogyaművészetekésáltalábanakultúrapárhuzambaállíthatóafőzés
ésazétkezésegyesmoderntendenciáival.

Walter Benjamin A mű al ko tás a tech ni kai sok szo ro sít ha tó ság kor sza ká bancíműnagy
hatásúesszéjében(Benjamin1969)aztállítja,hogyatömegesreprodukciókleromboljákaz
egyszeri,autentikusésindividuálisműalkotás„auráját”.Aszázezerszámlétrehozottmáso
lat – pél dá ul a Mona Lisareprodukciója–„leválasztjaareprodukáltatahagyománybiro
dalmáról”,ésez„ahagyományerőteljesmegrendüléséhezvezet”(Benjamin1969:306–307).
Anagyszerűételésegynagyszerűműalkotásközöttipárhuzammal–habáraséfekszívének
kedves egondolat – adódnakproblémák,mivel az ételeket,minthogymindigmegeszik
őket,mindigreprodukálnikell.Viktóriakirálynőkonyhafőnöke,M.Ménagerszoktavolt
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mondani,hogybáraszakácsfeladataugyanolyannehéz,mintazé,akifábólvagykőből
valamiszépetfarag,művészetemégsemmaradfenn:sikerepillanatnyi,arraanéhányperc
re korlátozódik, amely az étel fölszolgálása és az utolsó falat lenyelése között telik el
(Tschumi1954:66).Egyétel,mégakkoris,hakitalálójaazonkevesekegyike,akiketnév
szerintismernek,csaknagyonkorlátozottanbírazegyszeriségminőségével.Ennekellené
reBenjaminesszéjerávilágítatömegtermeléssellétrehozottkonzerveknekésmélyhűtött
„ínyencségeknek”arraavonására,amelybenhasonlítanakegyhíresfestményreprodukci
ójához:nemcsakhogyszegényesmásolataiazeredetinek,devalószínűlegmagánakavevő
nekahelyzetesemillikazételeredetikontextusáhozéshagyományához.

TheodorAdorno,akiegyszemélybenkitűnőzenetudósésszociológus,azeneiéletkét
szerencsétlenségétdefiniálta,melyetakultúriparműködéseidézelő:egyfajta„fetisizmust”
ésa„zenehallgatásregresszióját”.Azenébenkifejlődőfetisizmusjellemzőjea„bestsellerek
panteonjának”kialakulása:

Aprogramokbeszűkülnek; és azösszezsugorodási folyamatnemcsupánaközepes javakat
szorítjaki,hanemmégazelfogadottklasszikusokatmagukatisúgyszelektálják,hogyasze
lekciónaksemmiközenincsakvalitáshoz:Beethoven4. szimfóniájaAmerikábanmáraritka
ságokhoztartozik.Ezakiválasztásfatáliskörbenreprodukálódik:alegismertebbalegsikere
sebb;ezértújramegújraeljátsszák,ésezáltalmégismertebbéválik(Adorno1970:237).

Nagyoncsábítófétiskaraktertlátniazélelmiszeriparműködésévellétrehozotttermékek
ben,hasonlóanahhoz,ahogyAdornoszerintakultúriparazenébenhozzalétre.Bizonyára
működnek olyan erők, amelyek egy korlátozott ételválaszték sztenderdje felé nyomnak.
Egypiackutatásibeszámolóabritvendéglátóiparrólaztállítja,hogy„azétteremláncoknál
azétlapokataközpontbantervezik,ésezektöbbékevésbéegyformákmindegyikegység
ben,csakegészenkisengedményekettesznekahelyiízlésnek”(Acumen1978:18).Aztán
ottvanazolyancégekhatása,mintazAlveston Kitchens,amelyikabritszállodákbanszéles
körbenkínáltfagyasztott„ínyencségeket”gyártja.ÉsazAlveston méreteimégkicsik,ha
összehasonlítjukazEscoffier vagy az Elisabeth David re per to ár já val. Sok re mek étel nek 
kellosztozniaBeethoven4. szim fó ni ájánaksorsában.

Amásik kapcsolat amodern zenei kultúra adornói kritikájával a „zenehallgatás reg
ressziója”.Nemazegyeshallgató,hanemamaikornakmegfelelőzenehallgatásaz,ami
„megrekedt az infantilis stádiumban”.A regresszió nem egy korábbi zenei korszakhoz,
haneminkábbegyolyaninfantilisállapothozvalóvisszatérés,amelybenahallgatótanulé
kony,defélmindenújtól.Aregrediáltzenehallgató„mindenszokatlantdölyfösignoranciával
elhárít”(Adorno1970:260).MartinJayaFrankfurtiIskolatörténetérőlírottművébenúgy
magyarázzaAdornoérvelését,hogyazevésselvontpárhuzamotemeliki:

Aregrediálthallásúzenehallgatóisolyan,akáragyerekek,akikcsakazthajlandókmegenni,
amitmárismernek:csakamárkorábbanhallottzeneműhatrá.Akáragyerekek,akikrecsak
azélénkszínekhatnak,őiselvanbűvölveahangszerelésitrükköktől,amelyekizgalmasnak
tűnnekésazegyediségérzésétadják(Jay1973:190).

Adorno–haelőreláttavolnaatáplálkozásszínpadánvárhatófejleményeket–atömegételt
példánaktekintettevolnaazevésregressziójára.EzisAmerikábóljön,mintadzsessz,melyet
úgyutált.Vagypéldakéntemlíthettevolnaadíszítőszakácsművészetet,amellyelgasztronó
miairovatokbantalálkozhatottvolna,ésamely–akáradzsesszben–végtelenülismételget
egészenegyszerűalapmotívumokatatortákrólismerttejszínhab„paszománnyal”.Kimutat
hattavolna,hogyazételiparlehetővéteszi,hogyazemberekugyanúgynéhánykedvencéte
lüketegyékegészévenát,ahogyanállandóanugyanaztapoplemezthallgatják.

EzenapontonAdornozeneiéletrőlkifejtettnézeteibelesimulnakaFrankfurtiIskolának
akapitalistatársadalomkultúrájárólvallottáltalánosabbtéziseibe.Vitatjákazamerikaiszo
ciológusokközöttáltalánosnézetet,melyszerintakortárstömegkultúranemmás,minta



1 EnnekazálláspontnakakifejtésétlásdpéldáulGansnál(Gans1974).
2 AFrankfurtiIskolánakakulturális„szükségletekről”kifejtettnézeteitrészletesebbenlásdMennell1979.
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piacközvetítetteválaszarra,amitazemberekakarnak,éshogyebbenadiverzitásbanaz
összesízlésfajtakeresletetükröződik.1Adorno–MaxHorkheimerrel,HerbertMarcuséval
ésaFrankfurtiIskolamásképviselőivelegyütt–elutasítjaazindividuális„ízlés”liberális
képzetét; ezt mára teljesen aláásta az autonóm személyiség fokozatos felszámolása a
modern társadalomban.A modern kapitalizmusban az embereket a csupasz ösztönökig
manipulálják,ésezeketaz„igaziszükségleteket”akultúriparalakítottaki.2

Ezavitateljesenbeleillikatáplálkozásbirodalmába.ArnoldBender,ahírestáplálkozás
kutató,akiévekigdolgozottaziparban,egyszerűenaztállítja,hogya„gyártóaztgyártja,amit
aközönségkíván”(YudkinésMcKenzie1964:109).DeidézhetnénkLordFortenyilatkozatát
is,miszerintvendéglátóbirodalmaolyanételeketadazembereknek,amilyeneketszeretnek
–errőltanúskodikaforgalmais.Semmiokunkarra,hogykétségbevonjukazilyenkijelenté
sekőszinteségét.Teljesenigazak,bármagyarázóerejükcsekély.AFrankfurtiIskolaésmás
kritikusokfogalomhasználatával–példáula„manipuláció”fogalmával–azaprobléma,hogy
aztsugallja,minthaaziparban(akultúrvagyazélelmiszerésvendéglátóiparban)hatalmi
pozícióbanlévőktu da to san ésártószándékkaligyekeznénekmeggyőzniazembereketarról,
hogy a rosszabb minőségű vagy egészségre káros termékeket kívánják és szeressék. Ily
módonelkerüliafigyelmetanemtervezett,szándéktalanhibáskör,amelyáltalakínálatésa
kereslet általábanösszekapcsolódik.Napjainkbanorvosikörökbenelterjedtnézet,hogyaz
élelmiszeriparitermékekbenfölhasználtsokfélevegyianyagnagymennyiségbenkáros.Ma
márazisnyilvánvaló,hogyanyugatitársadalmakbanadegeneratívbetegségekegyikfőoka
acukorban,sóbanészsírbantúlgazdag,rostbanszegénynyugatiétrend.Arraazonbansemmi
bizonyíték,hogyazélelmiszeriparcinikusmódondirektártaniakar.Amikora19.században
asüteményekbeésalekvárokbaolcsócukrottettek,eznépszerűnekésprofitábilisnakbizo
nyult,csakhogynemismertékmégacukorkároshatásait.Ugyanígy,amikoramalmoka
korábbinál kevesebb rosttal tudták előállítani a lisztet, ezzelmegalapozták a fehér kenyér
irántitömegigényt,demégnemismertékpotenciálisártalmasságát.Mindezmozgásbalendí
tettegykényszerítőésönmagáterősítőfolyamatot,amelyalakítottaaközízlést;aközízlésre
hivatkozvaazutánaziparjogosnakérezte,hogymégalegújabbismeretekellenéreiskönyör
telenülvédjepozícióit.(LásdWalkerésCannon1984.)

A Frankfurti Iskola képzelt kritikájának a kortárs táplálkozási kultúráról van néhány
érvényespontja.Azigaz,hogyazembereknem„igénylik”vagynemakarjákazt,amitmég
nemtapasztaltak,éshogybizonyoserőkazondolgoznak,hogyamegtapasztalhatódolgok
körétegységesítsékésszűkítsék.Deamultinacionálisélelmiszergyártókonglomerátumok
ésaszállodaiparóriásaicsakrészeiazösszképnek.MertAngliábanésFranciaországbanis
vanegyolyanáltalánostrend,hogyminéltöbbembernekadjanaklehetőségetarra,hogy
változatosabbtapasztalatokratehessenszertazevésben,éshogytöbbféleízlésfejlődjékki.
Ha valaki ragaszkodik ahhoz a nézethez, hogy mi az „evés regressziójának” áldozatai
vagyunk,akkoremlékeztetnikellarraanehézségre,amellyelAdornoisszembekerült,ami
korazenehallgatásregressziójamellettérvelt.Fölkellettismernie,hogy„azokamilliók,
akiketcsakamaitömegkommunikációjóvoltábólértelazene,nemhasonlíthatókösszea
múlthallgatóságával”(Adorno1970:252).Közömbös,hogyhány,alegkifinomultabbsza
kácsművészethezszokottínyenchelytelenítiamoderntömegételeket,merthahosszútávon
nézzük,akkorkétségtelentény,hogy–nemcsakanyugatiországokban,hanemazegész
világon–aváltozatosabbszakácsművészetésabőségesebbételmatöbbemberszámára
hozzáférhető,mint régen.Ésméghaa20. századikoncerttermekbenBeethovenÖtö dik 
szimfóniájáttöbbszörjátsszákis,mintaNegyediket,arraismindenkorábbináltöbblehető
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ségvan,hogySchönbergetvagyStockhausenthallgassanak(vagyakáramúltolyankevés
béismertmestereit,mintJosquindesPrésésBuxtehude).

Ígyegyhosszabbidőszakotnézvemegkellállapítani:miközbenafőáramlatalattott
kavarogsok,egymástkeresztezőkisdivatocska,atáplálkozásiszokásokbanésazízlésben
afőtrendakü lönb sé gek csök ke né se ésavá lasz ték nö ve ke dé se. Ésezegytrend,nemkettő:
annakellenére,hogyakülönbségekcsökkenéseésaválasztéknövekedéseközöttlátszólag
ellentmondásvan,ezugyanannakafolyamatnakkétarca.

Akülönbségekcsökkenése

Aközépkorban,azáltalunktanulmányozottidőszakelején,atáplálékelosztásábanhatalmas
társadalmiegyenlőtlenségekvoltak.A rendekközötti táplálkozásikülönbségekmegdöb
bentőbbek,mintaNyugatEurópaországaiközöttikülönbségek.Afelsőosztályokáltalában
többetettek,mintazalsóbbrendek.Afelsőosztályokaközépkorésakoraújkornagyobb
részébenhústistöbbetettek,báretekintetbenvoltakingadozások:aFeketeHalálidőszaka
éskörülbelül1550közöttamészárszékihúsviszonylagbőségesenálltrendelkezéséremin
denkinek.Atáplálkozásbeliegyenlőtlenségekcsakfokozatosancsökkentek,bárezacsök
kenésisingadozottagazdaságihelyzettőlfüggően.Avárosiésvidékiszegényekétrendjé
nek18.és19.századileírásaielborzasztjákamaiolvasót.Lassanlassanaztánkifejlődött
egynagyobbérzékenységatáplálkozásbanmutatkozóegyenlőtlenségekiránt,mintahogy
általábanatársadalmiegyenlőtlenségekirántis.Valamikorraazelmúltnégyszázévalattaz
egyházfőkésakirályokszámárakényelmetlennéváltegyredúsabblakomákatrendezniaz
éhínségkellősközepén.Azemberekmintembertársaktömegeivelvalóazonosulásegyre
erősebbévált,éseztársultazzal,hogyamagasabbésalacsonyabbtársadalmicsoportokat
összefűzőkötelékekmindszorosabbáváltak,aköztüklévőhatalmiegyensúlypedigegyre
kiegyensúlyozottabbá.A20.századvégéremármindenkihelyénvalónaktartja,hogykife
jezzemegütközését(sőt,ígyisérezzen)nemcsakasajátországában,hanemaharmadik
világbantapasztaltéhezésláttánis.

Egymásikkülönbségiscsökkent:azévszakokközötti,illetőlegazünnepnapiésahét
köznapievésközöttikülönbség.Akülönlegesalkalmakra–karácsony,családiünnepekstb.
– készített speciális ételek természetesen nem tűntek el teljesen, és például vizsgálatok
mutattákki,hogyafranciavidékeninkábbfennmaradtakaz„ünnepi”ételek,mintaváros
okban.Viszontazétkezésritmusamáraligfüggazévszakoktól.Aboltokegészévbenegy
formántelevannakáruval.Ezenkívülazélelmiszeriparésatartósítástechnikaifejlődésének
köszönhetőenazemberekévszakravalótekintetnélkülválaszthatjákugya nazt azételt;ez
pedigugyanannakanéhányfajtakedvencvagylegfinomabbételnekaválasztásátjelenthe
ti.AhogyYudkin ésMcKenzie rámutattak, ez bizonyos esetekben az étrend élettanilag
nemkívánatosbeszűküléséhezvezethet– jóllehet a technológiai fejlődés legáltalánosabb
hatásaazvolt,hogydiverzifikáltaazétrendeket(YudkinésMcKenzie1964:18).

Akereskedelemésaszállításegyenletesenterítőhálózataugyancsakavárosésvidék
táplálkozása közötti különbségek csökkenését szolgálta. Történetileg a városokban – a
városipiacokrévén–azélelmiszereknagyobbválasztékaálltrendelkezésre,mintvidé
ken.A19.századótaezakülönbségegyrekisebb,bárakutatások(lásdpéldáulClaudian
etal.1969)aztmutatják,hogyavidékiáruválasztékmégmindigkisebb.Természetesena
szegényektáplálkozásárólfestettlegriasztóbbképekavárosokbólszármaztak,nemavidék
ről;de ismét lekell szögezni:akereskedelem,aszállításésamarketingfejlődésea19.
századvégefeléjelentősenjavítottaavárosiszegénységtáplálkozását.

Az élelmiszeripari termékek egyenletesen növekvő hányadot képeznek az étrendben
Angliában,és–némikisellenállástlegyőzve–Franciaországbanis.Akonzerveket,amély
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hűtött,előfőzöttésgyorsételeketgyakranelátkozzák,deaNationalFoodSurveyCommit
tee(1960asjelentésében)hangsúlyozza,hogyjelentősszerepetjátszottaka20.században
azátlagosbritétrendtápértékénekjavításában.

Bennünketazonbanmostnemannyiraatápértékérdekel,mintinkábbazétel,afőzésésaz
evésízlésselkapcsolatosvonatkozásai.A„történelempolifóniájának”egyikmegnyilvánulása,
hogy az haute cuisine kifejlődéseszázadokonkeresztülinkábbakülönbségeknövekedését
szolgálta,mintcsökkenését,ésagörbecsakalegújabbidőkbenhajlottlefelé.Aközépkorvége
fe lé az haute cuisine néhánykivételesközpontraésvalószínűlegspeciálisalkalmakrakorlá
tozódott.Ettőleltekintve–bárafelsőrétegmennyiségilegnagyobbvolt–akonyhaművészet
stílusábanéstechnikáibanmutatkozókülönbségeknemvoltaknagyok:mégagazdagokés
hatalmasokközöttisazegyszerűsütésésfőzésvoltadominánstechnika.Atársadalommély
szerkezetébenafőzésiszokásoktovábbraislassan–vagyegyáltalánnem–változtak;ittisa
longue durée egyváltozatával van tehát dolgunk.Azudvarok szakácsművészete azonban
egyregyorsabbfinomodásonmentát.Anyomtatásvalószínűleggyorsítottaafejlődést:Peter
Burkeaztállítja,hogyaközépkoriEurópábanvoltegynépikultúra,amelybizonyosmértékig
atársadalommindegyikrendjétjellemezte,deaztánanyomtatáslökéstadottanépiésazírott
kultúraszétválásának(Burke1978).Ezzelpárhuzamosantörténhetettvalamiaszakácsművé
szetterületénis.Aközépkorikulinárisegységhezhasonlóképződménycsakaközelmúltban
álltvisszaazzal,hogyatömegvendéglátásban,azittelérhetőkényelembenésagyorsételek
benazösszestársadalmirétegrészesül.

Mindenesetrea„kifinomult”étela felsőkörökfelsőbbrendűségénekkifejezésimódja
lett.Afinomodástovábbterjedését–akonyhaművészetbenéppúgy,mintamodorban–„alul
ról”jövőnyomásgyorsítottaföl.Alulróljövőnyomásmind ig van,bárerősségeingadozik;
társadalmiversenymindigvan,bárhevességefluktuál.Afelemelkedőbenlévőcsoportok
átveszikazelit jellegzetességeit;mármegállapodottéskívülről jövőcsoportokújrameg
újraösszeolvadnak(összekevervemindkétcsoporteredetistíluselemeit),hogykialakítsák
azújuralkodócsoportokat,amelyekazutánismétújfeljövőcsoportok„alulróljövő”nyo
másánakvannakkitéve(Elias1939:II,251.éstovább).

Azelitprofesszionáliskonyhaésahétköznapikonyhaközöttikülönbség,amelya19.szá
zadbanvoltalegnagyobb,máramegszűnőbenvan.Arésszűküléséheztöbbelemjárulthozzá.
Az haute cuisine méga19.századbanátvetteafranciaparasztoknakaztaszokását,hogy
bizonyosételeketvajjalfőztek.Mégfontosabb,hogyaszázadfordulótóléskülönösenahábo
rúutániévektőlmagáta„vidéki”konyhátnépszerűsítettékafranciajómódúrétegekközött.A
döntőváltozásmindFranciaországban,mindAngliábanazvolt,hogyazelsővilágháborút
követőenarégigrande cuisine túldrágalett,ésdrágaismaradt.Afolyamatnemegyszerűen
aminőségiélelmiszerekpiacánakbeszűkülésétjelentette.Agasztronómaikézikönyvek,asza
kácskönyvekésazújságokfőzésirovatasokattett–különösenAngliábanamásodikvilághá
borúután–azért,hogyajókonyhamegbecsüléseszé le sebb körbenterjedjen,mintazelőtt.

Aszállodaésétteremiparnövekedéseésehhezigazodóátalakulásaugyancsaksokattett
atársadalmikülönbségekcsökkentéséért.A19.századvégidivatosszállodákéséttermek
láttánkönnyűmegfeledkezniarról,hogyezek–fonákmódon–akulinárisdemokráciafelé
tettlépések,mivelsokkalpublikusabbéskevésbéexkluzívhelyekvoltakazoknál,aholegy
két évszázaddal korábban lehetett hozzájutni a legfinomabb ételekhez.Nemhagyhatjuk
figyelmenkívülavendéglőláncokszerepétsem,amilyenpéldáulaJ. Lyons volt, amely e 
századelejénjelentmegNagyBritanniában,ésszélesebbközönségszámáratettelérhetővé
egyjobbételsztenderdet.Afolyamatazótakiteljesedett.Persze,avendéglőbeliétkezésmég
mindigatársadalmiosztályésajövedelemfüggvénye,különösenNagyBritanniában,de
mamár sokkalkevésbé,mint régen.Azétkezőhelyek társadalmi rétegződése századunk
végérepedigmégelmosódottabbávált.AHo tel and Res ta u rant Management szerkesztője
írtaaz1964.januáriszámban:
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Azokasznobszakírók,akikkinevetikatradicionálishaute cuisine rovásáraegyszerűésolcsó
ételeketkínálóvendéglősöket,alábecsülikmindaközönségigényeit,mindpedigazízlésvál
tozását.Acsillogóvillogó,bárosztálybanemsoroltnépszerűétkezdékgyorsanfölváltottáka
régikoszos,elhanyagolt„sarkikifőzdéket”.

Azegészcsaknézőpontkérdése.Annak,akimegszokta,hogyalegfinomabbételeket
fogyaszthatja,a„népszerű”ételíztelennekésszörnyűnektűnik;mindazoknakviszont,akik
nem vá lo gat hat tak a leg jobb fa la tok kö zött, a Ber ni Inn vagyhasonlóláncétteremjelentős
javulástjelent.

Növekvőválaszték

Amikor leírtukazokatazösszetevőket, amelyekakülönbségekcsökkenését idéztékelő,
csakazéremegyikoldalátnéztük.Aválasztéknövekedéseugyanezenfolyamatonbelül
szemlélhető.

Aválasztékésadifferenciálódástermészetesenmindenfajtahaute cuisine kifejlődésének
lényege.Eznemcsakazételekésszószoksokasodásánakkérdése,amely–különösenFran
ciaországban–a17.századtóla19.századigegyregyorsulóütembenkövetkezettbe.Ez
amatársadalmikontextusdifferenciálódásánakkérdéseis,amelyeztasokasodásttáplálta:
anyilvánoséttermekelkülönüléseamagánháztartásoktól;majdazéttermeksokféleségének
kialakulása;majdpedigegyversenypiaclétrejötte,amelyigencsakfölgyorsítottaakulináris
változásésinnovációütemét.

Ekulinárispluralizmusmegfelelőjeismerősaművészetekbőlis:mégpedigazegyetlen
uralkodóstíluselvetése.Abarokkésarokokóamagakorábangyakorlatilagmegkérdője
lezhetetlen egyeduralmat élvezett. Kissé problematikusabban ugyan, de a romantika is
uraltaakort,ésszéleskörbenelterjedt.Azutolsószázévbenazonbanezastílusegység
megszűnt.Azegyidőbenegymásmellettélőésegymássalversengőízléseksokfélesége
vanjelen.Aművészistílusokbanadivatokgyorsankövetikegymást.Ésmegjelentakülön
bözőstílusokbólszármazóelemekkeverékeis.

Amenükbenésazegyesételekbenisáltalánossáváltastílusokkeveredése.Sajátleg
meghökkentőbb tapasztalatom a füstölt rénszarvashúsos pizza, melyet Finnországban
ettem.Adivatokgyorsváltozásaaszázadfordulóótafigyelhetőmeg,amikoradiplomáciai
eseményekPárizsbanegymásutántettékdivattáazangol,azoroszésamarokkóidolgokat.
Ahullámhosszegyrerövidül,azamplitúdóegyrenagyobb.Amásodikvilágháborúótanégy
nagyobbidegenhullámvoltabritvendéglátóiparban:durvakronológiairendbenazolasz,
akínai,azindiai,valamintagörögésatörökegyidőben.Ezekhezméghozzákellvenniaz
alapvetőésfolyamatosamerikaihatást,különösenahamburgerbárokatésmásgyorsétter
meket, amelyekmaguk is kitesznek egy divathullámot. Franciaországban viszont – bár
vannakkínaiésvietnamiéttermek,ésvanválasztékészakafrikaiételekbőlis–azétela
nemzeti lobogótköveti,anemzetihagyományokat jobbanmegtartották,mintAngliában.
Franciaországbannagyterevanadivatnak,deafranciakonyhánbe lül ma rad va.

Anövekvőválasztékazonbannemcsakaprofesszionálisvendéglátásvilágábanjelenik
meg.A20.századraAngliábanis,Franciaországbanismegszűntaz,hogyegykétszakács
könyv rep re zen tál ja a ha zai kony hát.

An dor Mi hály for dí tá sa
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