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A SPAGETTI KULTÚRTÖRTÉNETE

Nem sok étel mondhat magának olyan karriert a 
kultúra gasztronómián kívüli bugyraiban, mint 
az olaszok legegyszerűbb és legnépszerűbb 
tésztája: a spagetti. Madonnától a Vadnyugatig, 
tudományos, kulturális és vallásos szerepkörben 
is megcsodálhatjuk, amikor épp nem a saját 
tányérunkon gőzölög.

SPAGETTIKÁOSZ

A spagettikultúra meglepő módon nem a tészta-
fajta helyes, úgynevezett al dente főzésére utal, 
hanem akár vád is lehet. Ezzel a gúnyos kife-
jezéssel illette a hetvenes években többszörös 
világbajnok Forma–1-es, versenyző Niki Lauda 
a Ferrari – szerinte nem kellően rendszerezetten 
működő – csapatát, és ezzel a tányéron kanyar-
gó, szabályokra fittyet hányó tészta egyetlen 
negatív tulajdonságát ragadta meg. Az angolban 
egyébként más szövegkörnyezetben is a kaoti-
kus megoldások jelzésére szolgál, a spaghetti 
code a programozók nyelvében nem épp jót 
jelent. 
   A világ nagy része szegény Sergio Leone 
munkásságát is ehhez a tésztához köti. A 
spagettiwestern atyja ugyan minden lehetőséget 
megragadott arra, hogy tiltakozzon ez ellen 
a minősítés ellen, de nem sok sikerrel; az ő 
filmjei, főleg A jó, a rossz és a csúf jelenti ma is 
a műfaj legtipikusabb képviselőjét. A közeli-
ben mutatott brutálisan szigorú tekintetek és 
lőfegyverek, végtelen hosszú nézések, a fekete 
humor és a feszültségkeltésben is kulcsszerepet 
játszó domináns filmzene, ami végigkíséri a 
magányos hős küzdelmeit. 

A BRIEF CULTURAL HISTORY OF THE 
SPAGHETTI

SPAGHETTI CHAOS

Szöveg Text Jókuti András
Illusztráció Illustration Liz Mayer
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„l buono, il brutto, il cattivo" ‒ directed by Sergio Leone, 1966

Swiss spaghetti harvest, 1957
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SPAGETTITERMELÉS

Spagettiszüretre is sor került már, még egy brit 
televízió is beszámolt róla 1957-ben. A Svájc 
déli részén a fáról szüretelő boldog spagettiter-
melőket látva sok néző felejtette el megnézni a 
naptárját és konstatálni, hogy április elseje 
van. Ehelyett rengetegen igyekeztek megtudni, 
hogy is oldhatnák meg maguk is háztáji mód-
szerekkel a családjuk önellátását tésztából. 
Szintén tévés babérokat szerzett magának a 
spagettimacska, aki egy élő tévéműsor véletlen 
főszereplőjeként vált mémmé, nagy tál spagetti-
jéről kapta a nevét, és számos további műsorban 
bukkant fel innentől kezdve.

SPAGETTITUDOMÁNY

Meglepő módon a műszaki egyetemeket is 
meghódította a spagetti, és nemcsak a menzáikat 
paradicsomos szósszal, hanem az építészkarok 
irodáit és tantermeit is: spagettihíd építésével 
bizonyíthatja a következő mérnökgeneráció, 
hogy a vasbeton és acél sem fog neki problémát 
okozni. Ebben az esetben a spagetti nem a káosz 
szinonimája, hanem építőanyag. A kihívás 
véresen komoly és szakmai: mindössze 2 
csomag, azaz 1 kg spagetti és ragasztóanyag 
felhasználásával kell létrehozni a legnagyobb 
terhelést elviselő hidat. Egészen elképesztőek 
az eredmények is, a világbajnokságon ráadásul 
igen gyakran nyernek magyarok, főleg az Óbudai 
Egyetem hallgatói jeleskednek a témában, nekik 
sikerült fél tonna (!) terhelést elbíró tésztahidat 
építeni, azaz saját súlyának 570-szeresét bírja 
el az építmény, ami elképesztő statikai bravúr 
és egyben világrekord. Van egyébként spagetti-
toronyépítés is. Fontos ismérve, hogy az épület 
teszteléséhez úgynevezett spagettiföldrengést 
generálnak, tehát ha ilyet jelentenek be a 
híradóban, nincs ok az ijedségre.

SPAGHETTI CULTIVATION

THE SCIENCE OF SPAGHETTI 
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Spaghetti bridge ‒ MoonYoung Jeong, EunJeong Lee, Jiwon Lee, SunJin Kim

James Rosenquist ‒„Orange Field”, 1964James Rosenquist ‒„Orange Field”, 1964

Spaghetti catSpaghetti cat
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THE SPAGHETTI RELIGION

SEXY SPAGHETTI

SPAGETTIVALLÁS

Talán a legbizarrabb megjelenési formája a 
tésztának a Flying Spaghetti Monster (FSM, 
Repülő Spagettiszörny), amely egy poén-
vallás központi figurája. A „vallásalapító” egy 
amerikai végzős fizikus, Bobby Henderson volt 
2005-ben, aki az iskolai oktatásban megjelenő 
vallásos teremtéstörténet, az intelligens design 
elleni tiltakozásként találta ki a szörnyet, amely 
– hivatalos beadványa szerint – a világ valódi 
teremtője, és mint olyan, véleménye szerint 
szintén az iskolai tananyag elvárható szereplője 
kellene, hogy legyen. A Teremtő megjelenését 
tekintve egy nagy spagettigombolyag húsgombóc-
szemekkel. Játékos követői a pastafárik, akik 
hamar felkapták a sztorit, ami mára kedvező 
megélhetési forrássá is vált az alapító számára: 
különböző FSM-relikviákat kínál eladásra a 
vallás hivatalos weboldalán.

SPAGETTISZEX

A tészta karrierjének jelentős részét köszönheti 
annak, hogy valamilyen oknál fogva a Föld férfi-
lakossága kevés szexibb látványt tud elképzelni 
egy hosszú spagettiszálat felszippantó nőnél. 
Hogy ennek mi lehet az oka, azt mindenkinek 
a saját fantáziájára bízzuk, de az tény, hogy 
generációk kollektív emlékezetében maradtak 
meg azok a fotók, amiken az ötvenes évektől 
egészen a nyolcvanas évekig ünnepelt olasz 
szépségideál, Sophia Loren spagettizget. Neki 
további örökbecsű idézeteket is köszönhetünk 
a témában, például egy táplálkozási tanácsot, 
miszerint a spagetti fogyasztására a porszívótól 
ellesett módszer a legalkalmasabb. Arról mond-

juk nem nyilatkozott bővebben, hogy milyen 
hatással van ez a környezet, a ruházatunk és a 
spagettin található szósz esetleges találkozására, 
de az biztos, hogy nem zárhatunk ki olyan 
következményeket, hogy a paradicsomos szósz 
beterít mindent, miközben – egy átlagembertől 
talán már nem is annyira szexi – cuppogás 
és egyéb hangjelenségek között felszívódik a 
szánkban. A félrenyelés esélyéről most nem 
is beszélve. Aztán azt is megtudhattuk tőle, 
hogy mindent a spagettinek köszönhet, és ezt 
a külsejére érti. Ha csak azt a szimpla tényt  
vesszük figyelembe, hogy még 72 évesen is 
kapott felkérést fotózásra, ráadásul a modell-
választásában igencsak kritikus Pirelli-naptár 
számára, és azt még el is vállalta, akkor ez egy 
elég erőteljes és hatékony lobbitevékenység 
lehet a hosszúkás tészta számára. Persze a ki-
jelentés óta már eltelt elég sok idő, és mára már 
nem csak a világban, hanem Olaszországban 
is kicsit megkopott a pasta fénye. Legalábbis 
közvélemény-kutatások szerint, nem tartják 
hasznos alakformálónak: egy Nielsen-tanulmány 
beszámol arról, hogy jelentősen megnőtt azon 
fiataloknak a száma, akik a tésztákat teszik 
felelőssé az elhízásért. Talán emiatt is csökkent 
a fogyasztása évi 20-ról 15 kg-ra Olaszország-
ban, ami azért még mindig elég tekintélyes 
mennyiség. Az persze egy másik probléma, 
hogy igazuk van-e ebben, hiszen dietetikusok 
véleménye szerint soha nem lehet egy-egy étel, 
alapanyag hatását önmagában vizsgálni, a meg-
felelő testsúly megtartása is egy kiegyensúly-
ozott étrendhez és életmódhoz köthető, nem 
csodaszerekhez.

Flying Spaghetti Monster1955

Sophia Loren, 1953 Crystal Renn  ‒ shot by Terry Richardson, 2010, Vogue
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SPAGHETTI FACTS

Interesting facts about the gastronomical role of spaghetti:Interesting facts about the gastronomical role of spaghetti:

» Chef of Bock Bisztró, Bíró Lajos prepared it from Chef of Bock Bisztró, Bíró Lajos prepared it from 
tripe. Of course only the shape resembled spaghetti, tripe. Of course only the shape resembled spaghetti, 
but the resulting carbonara was without a question but the resulting carbonara was without a question 
excellent. excellent. 
» Italians sometimes cook it in red wine instead of water, Italians sometimes cook it in red wine instead of water, 
and the color of the dish will be as exciting as it sounds.and the color of the dish will be as exciting as it sounds.
» Spaghetti bolognese as such does NOT exist. Well, Spaghetti bolognese as such does NOT exist. Well, 
it does in every corner of the Earth, except Bologna. it does in every corner of the Earth, except Bologna. 
As sides to a chunky, meaty sauce, a real Italian would As sides to a chunky, meaty sauce, a real Italian would 
always choose a more rustic pasta. always choose a more rustic pasta. 
» The tensile strength of spaghetti is sH = 18,0 N/mm², The tensile strength of spaghetti is sH = 18,0 N/mm², 
with modular flexibility of E = 2000 N/mm²with modular flexibility of E = 2000 N/mm²
» The best trick to cooking spaghetti is adherence to the The best trick to cooking spaghetti is adherence to the 
cooking time given on the packaging. The water only cooking time given on the packaging. The water only 
requires salt, while oil is never to be added. requires salt, while oil is never to be added. 
(And only eat it freshly cooked.) (And only eat it freshly cooked.) 
» A real Italian doesn’t use either knife, nor spoon to A real Italian doesn’t use either knife, nor spoon to 
consume spaghetti. The handy spinning of a fork should consume spaghetti. The handy spinning of a fork should 
always be enough to eat the strictly unbroken strains.always be enough to eat the strictly unbroken strains.

SPAGETTITÉNYEK

Érdekes tények a spagetti gasztronómiai szerepéről:

» A Bock Bisztró séfje, Bíró Lajos csinálta már pacalból 
is. Persze ott csak a pacal alakja emlékeztetett spagettire, 
de kiváló volt az ebből készült carbonara.
» Az olaszok nem csak vízben, néhány ételhez vörösbor-
ban főzik, a színe épp olyan különleges lesz, mint ahogy 
hangzik a dolog. 
» Bolognai spagetti NEM létezik. Mármint a világon 
mindenhol létezik, Bolognában viszont nem. Egy olasz 
a darabos, húsos szószhoz csakis valamilyen rusztikus 
tésztát választ. 
» A spagetti húzószilárdsága sH = 18,0 N/mm², 
rugalmassági modulusa E = 2000 N/mm²
» A spagetti meg főzésének leg jobb trükkje a 
csomagoláson szereplő főzési idő betartása. 
A vízbe pedig csak só kell, olaj soha! 
(Csak frissen főzve esszük.) 
» Egy igazi olasz nem használ sem kést, sem kanalat 
a spagetti elfogyasztásához, villája ügyes tekergetésével 
eszi meg, a szigorúan egészben hagyott szálakat.

––
––
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Pablo Reinoso, Spaghetti Bale, 2008

Charlie Chaplin -„Aranyláz ‒The Gold Rush”, 1925

„Un Americano a Roma", 1954

„Lady and the Tramp" ‒ produced by Walt Disney, 1955
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SPAGETTIKÖVETŐK

Sophia Loren óta sokan mások is odáig merész-
kedtek, hogy a hosszúkás tésztával fotózkodjanak. 
Hulk Hogan, az örökifjú, mindig agyonszolári-
umozott, hidrogénezett hajú wrestlingsztár is 
megpróbálkozott a témában, méltán merült 
feledésbe az a kép. Ha már a férfimezőny, akkor 
inkább Dean Martin, aki még John Wayne-nel 
közösen is pózolt spagettifőzés közben. De 
létezik spagettizős kép Gwyneth Paltrow-ról, 
Lady Gagáról, és Madonnáról is, akit a Dolce & 
Gabbana kért fel, és elég egyértelmű az utalás a 
nagy elődre a fekete-fehér fotókon, amiket Steve 
Klein készített 2010-ben. A képeken Madonna 
egyszerű háziasszonyként végzi a háztartás 
körüli teendőket, és persze melyikünk ne Dolce 
& Gabbana ruhában mosogatna, ha lenne rá le-
hetősége? Hogy ő is a spagettinek köszönheti-e az 
alakját, az nem derül ki a képsorozatból, de mind 
a zöldségaprítás, mind a spagettievés jól áll neki 
is, az nem kérdés. Utóbbi „természetesen” kéz-
zel, azonban hogy a lorenes porszívómódszert 
használja-e a szájba juttatásra, vagy felülről 
igyekszik majd leengedni ügyesen, örök kínzó 
kérdés marad, viszont reméljük, a méregdrága 
D&G ruhába törli utána a szószt. 
   Szóval ne temessük még a tésztát. A nagy 
színésznő pedig nemcsak szépséget, hanem 
hűséget is köszönhet neki, ugyanis férje halála 
után kategorikusan kizárta annak az eshetőségét, 
hogy valaha is újraházasodjon. Örök szerelem 
marad, ahogy a spagettihez fűződő vonzalma is.

FOLLOWERS OF SPAGHETTI
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Hulk Hogan ‒ Pastamania Dean Martin & John Wayne
Gwyneth Paltrow

Julia Roberts ‒ „Eat pray love"

Lady Gaga

Lavazza Calendar 2009 Edition ‒ shot by Annie LeibovitzLavazza Calendar 2009 Edition ‒ shot by Annie Leibovitz

Madonna ‒ Dolce & Gabbana Campaign, 2010
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