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Egyfajta fontos előrelépést jelent, amit 
Gatrell ír a bevándorlói tapasztalatokra épülő 
múzeumok megjelenéséről és olyan projek-
tekről, amelyek bevándorló művészeknek és 
íróknak adnak teret. A The Jungle (A Dzsungel) 
című dráma 2018-as londoni előadása, amely 
a calais-i tábor néhány történetét szövi egybe, 
migráns színészek – szakemberek és laikusok – 
tudására alapozva, megmutatta, hogy mit lehet 
elérni. Mint oly sok esetben, a képzelőerő – és 
az áttörés másvalaki szokatlan perspektívája 
felé – a politikai bölcsesség kezdete és egy 
olyan politika megalapozása, amely többről 
szól, mint problémák ide-odatologatásáról és 
új szereplők (rendszerint az áldozatok) hibáz-
tatásáról.

Gatrell nagy gonddal megírt munkája segít 
bennünket abban, hogy ezt a problémakört úgy 
szemléljük, mint amely néhány sokkal általá-
nosabb kérdést is megvilágít mai életmódunk-
kal kapcsolatban. Kevés olvasó fogja ezeknek 
az általánosabb kérdéseknek az égető szüksé-
gességét alábecsülni a vonzerő nélküli szép-
irodalom és az előítéletes kutyafüttypolitika11 
korában.

(The New Statesman)

Prue Leith

Sütimester bíróként csak annyit mondhatok, 
hogy nem a süteménytől híznak az angolok

Amire szükségünk van: több sport az iskolá-
ban, a helyes étkezésre való tudatosabb ráneve-
lés és nagyszabású egészségkampány

A jó hír az, hogy Theresa May felhagyott 
azzal a fenyegetéssel, mi szerint beszünteti 
a mindenkinek járó ingyenes iskolai ebédet. 
Ezért hálával tartozunk Istennek (és a mi-

11 Az angol nyelvű országokban a kódolt, rejtett 
jelentést is hordozó, bujtogató beszédet kutya-
fütty-politikának (dog-whistle politics) emlege-
tik. A szó eredetileg az angolban olyan magas 
frekvenciájú sípokra utal, amelyet az ember 
nem, de a kutyák képesek meghallani.

niszterelnöknek). Az iskolai ebédek jelentik 
a legnagyobb fegyvert az elhízottság elleni 
küzdelmünkben. Az Egyesült Királyság – 
ahol a lakosság negyede elhízott – a hatodik 
az OECD-országok nagyszabású versenyé-
ben. Az a tény, hogy a legkövérebb nemze-
tek közül hat ország (az Egyesült Államok, 
Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Írország és 
az Egyesült Királyság) angolszász, elárul 
valamit étkezési kultúránkról. Sajnálatos 
azonban, hogy még Japán és Dél-Korea, a 
legkarcsúbb nemzetek is gyorsan hízásnak 
indultak a hamburger- és sültkrumplievéstől. 
Mit lehet tenni? Egyetlen országban sincs 
annyi bátorság, hogy betiltsa a „műkajákat”, 
ahogy azt kábítószerekkel tették. Talán majd 
egy napon eljutunk odáig. Valamennyien tud-
juk, hogy az NHS (National Health Service), 
a brit egészségügyi szolgáltató milliárdokat 
költ étkezéssel kapcsolatos betegségekre, 
de tudtuk-e, hogy a brit kórházakban a leg-
gyakoribbá váló műtétek az amputációk, 
amelyeknek körülbelül a felét a cukorbeteg-
ség okozza? Megengedhetjük magunknak az 
elhízottság luxusát? A súlyosan elhízott em-
berek általában kevésbé aktívak, és követke-
zésképpen kevesebbet is adóznak. Az ország 
államkincstárának jelentett teher mellett épp-
olyan fontos az szomorú tény, hogy átlagosan 
boldogtalanabbak és rövidebb ideig élnek, 
mint vékonyabb embertársaik.

Mindez szörnyű nehéz helyzetet eredmé-
nyez. Lehetne úgy érvelnünk – és feltétele-
zem, hogy zárt ajtók mögött a kormányzati 
statisztikusok kénytelenek is –, hogy az 
elhízottsággal ténylegesen pénzt takarítunk 
meg, mert ha mindannyian egészségesek 
maradnánk, tovább élnénk, és többe ke-
rülnénk az országnak nyugdíj és időskori 
ellátás szempontjából. De még ha ez igaz is, 
meg kellene kísérelnünk gondoskodni arról, 
hogy hosszú és egészséges életet éljünk, ne 
pedig rövidet, amit alig győzünk szusszal. 
Tehát mi a teendő? Szinte mindenki tudja 
a választ: több testmozgás; több alkalom a 
főzésre iskolai keretek közt; ránevelés a helyes 
étkezésre; egyértelműbb jelölések a címkéken; 
magasabb adók kivetése az egészségtelen éte-
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lek esetében; az egészséges ételek támogatása; 
a gyártók kötelezése a cukor-, zsír- és sótarta-
lom csökkentésére; ingyenes iskolai ebédek; 
nagyszabású közegészségügyi kampány. Az én 
szerény véleményem az, hogy a fentiekre mind 
szükség van, és még ennél is sokkal többre.

Sok képtelenséget összehordanak arról, hogy 
mérhetetlenül nagyobb mennyiségeket kebele-
zünk be, mint egy vagy két nemzedékkel ez-
előtt. Valójában, mindent összevéve kevesebbet 
eszünk: az 1950-es években a brit átlagember 
100 kalóriával többet evett naponta, mint mi 
most. De akkoriban a briteknek mindössze 
csak 5 százaléka volt túlsúlyos. Ez mára 63 
százalékra emelkedett. Ezt hívják elhízottsági 
paradoxonnak: kövér nemzetként kevesebbet 
eszünk, mint tettük akkor, amikor még sová-
nyak voltunk. Nincs abban semmi titokzatos, 
hogy miért híznak az emberek. Több kalóriát 
fogyasztunk, mint amennyit elégetünk, és így 
lerakodnak a kilók. Megváltozott azonban az 
életstílusunk: amikor a munka nehéz széna-
bálák emelgetését vagy tégla talicskázását je-
lentette, amikor a ’játszani’ azzal volt egyenlő, 
hogy fára másztunk vagy sportoltunk, amikor 
az emberek gyalog vagy biciklivel mentek a 
munkahelyükre és az iskolába, a nők pedig 
négykézláb görnyedve súrolták a padlót, több 
kalóriafogyasztást engedhettünk meg magunk-
nak. Elődeink egyszerre maradtak karcsún a 
több mozgástól és a hideg legyőzésétől (a 
futásnál is gyorsabban égeti a kalóriákat, hogy 
melegen tartsuk magunkat). Azóta csökkent a 
bevitt táplálék mennyisége, de közel sem olyan 
mértékben, hogy ellensúlyozza a központi fű-
téses házakat és a mozgásszegény életmódot. 
Innen az elhízás járványszerű terjedése.

Nem fogunk visszatérni a kétkezi munkához, 
a fűtetlen házakhoz, és nem fogunk kiszállni az 
autónkból – akkor mi a teendő? A felnőtteket 
valószínűleg már késő lenne visszafordítani, 
akiknek majdnem kétharmada túlsúlyos vagy 
elhízott, és mi felnőttek pedig nemigen szeret-
jük, ha megmondják nekünk, mit csináljunk. 
Egyetlen reményünk a következő nemzedék. 
Ott viszont minden tőlünk telhetőt meg kell 
tennünk. Mivel nem lehet a felelősséget a szü-
lőkre hárítani, az iskolákkal kellene kezdenünk. 

Régebben azt gondoltam, hogy ha csak egyet-
len nemzedéket meg tudnánk tanítani a helye-
sebb étkezésre, már nyert ügyünk lenne. Úgy 
nőnének fel, hogy az egészséges életmódot 
részesítenék előnyben, és erre tanítanák gyere-
keiket, és íme: már meg is oldódott a probléma. 
De nem számoltam az ellenerők hatalmával: 
a zsír, a cukor és a só legínycsiklandóbb ke-
verékeit ügyesen terjesztő élelmiszergyártók 
jelentős befolyásával; a nassolós kultúra meg-
jelenésével és a képernyő előtt töltött idővel 
a rendes, asztalnál történő étkezés helyett; a 
puha, kényelmes kanapé csábításával ahelyett, 
hogy futnánk egyet az esőben; az idővel való 
versenyfutással az iskolákban; a kormány zsu-
goriságával más fontos dolgokat illetően, és 
mindenekfelett a söréhez és sültkrumplijához 
ragaszkodó brit polgár dicséretes „kit érdekel?” 
hozzáállásával. Már 40 éve próbálom felhívni – 
az unalomig ismételve – a figyelmet a helytelen 
étkezés veszélyeire; tanúja voltam iskolák és 
civil szervezetek nagyszerű kezdeményezései-
nek. Az is világos azonban, hogy ha abbamarad 
a kampányolás és az ösztönzés, megint elindu-
lunk visszafelé a lejtőn.

Finnország kormánya a legjobb példa az 
egészséget komolyan vevő országvezetésre. 
Amikor az Iskolaétkeztetési Alapítvány (School 
Food Trust) elnöke voltam, személyesen men-
tem el megnézni, hogy mit tesz ezért egy 
olyan ország, amelyik világelső a szívbeteg-
ségek terén. A válasz a következő volt: sokat. 
Megértették, hogy a mozgáshiány, valamint az 
étrend áll a probléma hátterében. Így az önkor-
mányzatok minden tőlük telhetőt megtettek, 
hogy elgördítsék az útból az akadályokat a test-
mozgást illetően: „edzőparkokat” hoztak létre, 
letakarították a havas ösvényeket, és ingyen 
hótalpakat biztosítottak, hogy megkönnyítsék a 
nyugdíjasoknak a gyaloglást, a gyerekek számá-
ra erdei kirándulásokat szerveztek, ahol áfonyát 
gyűjthettek, a boltokban ártámogatást kaptak a 
friss zöldségek és gyümölcsök, és megadóztat-
ták a hizlaló dolgokat. Joggal voltak büszkék 
arra, ami az iskolákban történt. A finn politika 
sarkalatos pontjai a mindenki számára járó in-
gyenes iskolai étkezés és a gyerekek megtaní-
tása a helyes evésre – a tananyag részeként. Az 
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ebédidő tanóra, bár elvárható, hogy oldott és kel-
lemes légkörben oktassák. Az iskolai éttermek-
nek (figyeljük meg, nem „menzák”) világos, 
levegős és esztétikus helyeknek kell lenniük. Az 
ételt az elejétől kezdve kisebb adagokban főzik, 
így mindig frissen kerül a kiszolgálópultra. Az 
ebédidőt a helyes evés megtanításánál többre 
használják fel. A diákok tanulnak az illemszabá-
lyokról és más kultúrákról is: azon a héten, ami-
kor ott voltam, az egyik iskolában olasz hét volt 
történelem, művészeti és testnevelésórákkal, 
amelyek mind olaszul zajlottak. Azon a héten 
a menü gombás rizottó, vénuszkagylós spagetti, 
pizza és olasz kolbászpörkölt volt (valamennyi 
salátával), olasz felvágottak (szalámik, sonkák 
stb.), tojás, olívabogyó és héjában sült burgonya. 
A sorban állás elkerülése céljából az étkezési 
időket lépcsőzetesen alakították ki; a gyerekek 
magukat szolgálták ki, olyan keveset vagy olyan 
sokat vettek, amennyit akartak, és az összeset 
megették. Desszert nem volt. Tejet vagy vizet 
ittak. Minden gyerek egy hetet dolgozott a kony-
hán, felváltva terítettek és szedték le az asztalt.

Nem volt más menü (kivéve a különleges 
étrenden levők számára), de hat-nyolc hetes 
ciklusban naponta változott a kínálat. A vá-
lasztás nélküli, de változó menüt támogató 
érvek logikusak – ha választani lehet, akkor azt 
fogják megenni, amiről tudják, hogy szeretik. 
A választás nélküli menü biztosítja azt, hogy új 
dolgokat kóstoljanak meg. A brit iskolai étkez-
tetők gyakran dicsekednek az általuk felkínált 
választékkal, de elfelejtik megemlíteni, hogy 
a gyerekek többsége minden nap pizzát eszik. 
Ha nincs választási lehetőség, és az a szokás 
alakult ki, hogy azt kell megenni, amit kapunk, 
akkor a gyerek valószínűleg legalább megkós-
tolja az ebédre kínált ételt.

Így szóltam idegenvezetőmhöz, a finn 
Oktatási Minisztérium munkatársához: „Rendben 
van, tehát mindenki megeszi ezeket az iskolai 
ebédeket. Természetesen kénytelenek, hiszen 
nem szabad ennivalót hozniuk az iskolába. 
Nincs választási lehetőségük.” Ezért aztán elvitt 
minket egy egyetemre, ahol 12 000 diák evett 
hatalmas étkezdékben. Lenn az ebédlőtermek 
közepén pultok voltak pörköltféleségekkel, 
tésztákkal, salátákkal stb. A terem szélén 

néhány diák a nemzetközi franchise-standoknál, 
a McDonaldsnál, Starbucksnál és a Dunkin’ 
Donutsnál vásárolt. De jóval nagyobb tömeg 
volt a központi pultoknál. „Az iskolában 
megtanulták az egészséges étel szeretetét – 
mondta a vendéglátóm. – Tudják, hogy az jót 
tesz. Azonkívül támogatás van rajta, míg a műka-
ján nincs.” Tehát Finnország megoldotta volna a 
problémát? Sajnos nem. Tíz évvel ezelőtt jártam 
ott, de azután a kormány lazított a gyeplőn. 
Visszakerültek az iskolákba az árusítóautomaták, 
és a lakosság egyre növekvő számban kap rá a 
hizlaló rágcsálnivalók fogyasztására. Ismét nö-
vekedni kezdett az elhízott emberek száma, és 
a kormány rádöbbent, hogy nincs más választá-
sa, mint a nyomásgyakorlás. Mára már megint 
vannak rendkívül jól teljesítő helyek: írjuk be a 
Google-ba „WHO – Finnország féken tartja a 
gyermekkori elhízást”, hogy lássuk, milyen pél-
dával szolgálhatnak nekünk.

Az Egyesült Királyságban a problémát egy-
részt az okozza, hogy a kormány beavatkozását 
bábáskodásnak látjuk. Egyszer szerettem volna 
Michael Gove-ot12 rávenni, hogy tegyék az 
helyes étkezés oktatását az iskolai tananyag 
részévé, hogy komolyan vegyék a tanárok. 
Azt válaszolta, hogy a Tory Párt a választás, 
a szülői felelősség és a tetteinkért való egyéni 
elszámoltathatóság híve. Ezzel egyet is értek: 
egy ideális világban egy szabad társadalom 
nem akadályozhatja meg, hogy az emberek azt 
tegyék, ami rossz nekik. Nem zárhatjuk be a 
Cadbury csokoládégyárat, mert néhány ember 
túl sok édességet eszik. De a csudába, nehogy 
már a szülők mondják meg, hogy mi legyen a 
tananyag matematikából. S mivel az államnak 
kell állni a betegségek miatti költségeket, úgy 
gondolom, minden joga megvan hozzá, hogy 
ragaszkodjon egy a veszélyeket korlátozó ok-
tatáshoz. Tekintettel arra, hogy hány elhízott 
felnőtt volt már gyerekként is túlsúlyos, ha ko-
molyan akarjuk venni az elhízottság leküzdésé-
nek ügyét, akkor ez a felelősség egy részének 
az iskolákra hárítását jelenti. Mire a gyerekek 
befejezik az általános iskolát, a szegényebb 

12 Brit konzervatív párti politikus, 2017-től Theresa 
May kormányában mezőgazdasági és környezet-
védelmi miniszter volt.
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családokból érkezők jelenleg kétszer akkora 
valószínűséggel lesznek elhízottak, mint a leg-
gazdagabbak. Egyszerűen fogalmazva, az elhí-
zottság nemcsak arról szól, hogy az emberek 
milyen fajta ételt engedhetnek meg maguknak 
– hanem a megszokásról.

Mivel a szülők étrendje általában a probléma 
részét képezi, ezt a leginkább az osztályterem-
ben lehet kezelni. Nem hiszem, hogy van az 
országban olyan szülő vagy gyerek, aki ne tud-
ná, hogy a leveles zöldségek jobbak számunkra 
a sültkrumplinál. A gond azzal van, hogy nem 
szeretik az ízét, és a megszerettetés egyetlen 
módja az ismételt kóstolgatás. Azok az iskolák, 
amelyek csatlakoztak a Soil Association13 Food 
for Life (’Ételünk az életünk’) programjához, 
tudják, hogy a gyerekek megtaníthatók a zöldsé-
gek szeretetére – ennek pedig a legjobb módja, 
hogy termesszük, megfőzzük és megegyük őket.

Nem ez az egyetlen út. Mint Finnország 
felfedezte, ha a felnőtteknek helyes döntéseket 
kell hozniuk, akkor ezt meg kell könnyíteni 

13 Élelmezési és mezőgazdasági jótékonysági szer-
vezet és biotermék-tanúsító testület.

számukra. Elegendő sportlétesítményre, zöld-
területre és játszótérre van szükség, mind a 
felnőttek, mind a gyerekek számára. A friss 
ételnek pedig elérhetőnek, megfizethetőnek 
és hozzáférhetőnek, valamint kívánatosnak 
kell lennie Semmi értelme meggyőzni va-
lakit arról, hogy a zöldség egészséges és fi-
nom, ha nem megy busz a hipermarket felé, 
és a lakótelepen levő sarki bolt csak konzer-
veket árul. Az iskolákban újra meg kellene 
jelenniük azoknak az élelmezésvezetőknek 
és védőnőknek, akik figyelemmel kísérik 
valamennyi gyerek fejlődését. A nebulók 
egészségét pedig meg kell vitatni a szülők-
kel, akiket szükséges lesz majd bevonni, 
bármilyen tervről is van szó, hogy túlsúlyos 
gyermekeiket fogyókúráztassák. Mindez azt 
kívánja meg, hogy együttműködjenek az 
oktatásért, egészségügyért, környezetvéde-
lemért és sportért felelős minisztériumok, az 
államkincstár pedig bőkezűen támogassák az 
ügyet. Milyen esély van erre?

(The Spectator)
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 Valóság cikkpályázat – 2020 pályázati felhívása

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és havi folyóirata, a Valóság a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatásával történelemtudományi, ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet. A pá-
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nelmi előzmények bármilyen szempontú vizsgálatát éppúgy, mint Trianon későbbi és máig 
tartó hatásának, következményeinek elemzését.

2.) „30 éve szabadon”: a pályázók ebben a kategóriában az 1989-es évhez köthető ma-
gyarországi történelmi eseményeket vizsgálhatják, beleértve annak politikai, jogi, gazdasági, 
társadalmi vonatkozásait. A témaválasztás a változások bármilyen területét érintheti (például 
kultúra, művészet), és határon túli kitekintést is adhatnak. A cikkek éppúgy szólhatnak a sors-
fordító év előzményeiről, folyamatáról, mint annak következményeiről, elsősorban a 90-es 
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egyéb illusztráció is csatolható.
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