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Seregély Orsolya

A női test és étkezés  
megjelenése a filmekben

Dolgozatom témáját Susan Bordo Unbearable Weight1 című könyve ih-
lette, melynek kiválasztott fejezetei azt tárgyalják, hogy a nők étkezési szo-
kásai hogyan változnak és jelennek meg a médiában . A könyv 1993-ban 
jelent meg a testképzavar, az étkezési rendellenesség, valamint a női-férfi 
testi elvárások vonatkozásában . Úgy gondolom, ez a téma azóta nagy utat 
járt be, felbukkant a reklámoktól kezdve a közösségi portálokon át egészen 
a filmekig . Írásomban elemzem az egyes fejezeteket, majd ezek alapján két 
filmes példán keresztül bemutatom, hogyan változott vagy éppen hogyan 
nem alakult át az étkező és karcsú nőről alkotott kép .

A kötetben és a gondolatmenetemben is megjelenik több, étkezésről 
és étkező nőről alkotott kép . Az egyik szerint a nőt többnyire főzés köz-
ben, étellel körülvéve ábrázolják, ő maga azonban sosem eszik . A másik, 
ellenkultúraként megjelenő kép azé a nőé, aki eszik, jó étvágya van, még-
is karcsú . Még egy érdekes vonatkozás jelenik meg a kötetben, ez az étel 
és étkezés szexuális értelmezése . Ebben a vonatkozásban az étel össze-
kapcsolódik a vággyal és a szexualitással, és ehhez a képhez járul a kívá-
natos női alak, olyan szlogenekkel, melyek kétértelműek, s szintén azt su-
gallják, hogy a nő is termék, aki itt sem eszik . Ennek a kérdéskörnek az 
egyik mozzanata az, hogy a nők számára az étkezés ugyanolyan tabu, mint 
a szexuális élet . Nincs kimondva, de – mint ahogy azt a könyvben szereplő 
példákból kiolvashatjuk – azok a nők, akik másokkal együtt esznek, kel-
lemetlenül éreznék magukat akkor, ha annyi ételt vennének magukhoz, 
amennyit szeretnének, mert így társaik kövérnek tekintenék őket, és ettől 
kevésbé lennének vonzóak .

1  Bordo, Susan: Unbearable Weight – Feminism, Western Culture and the Body. University 
of California, Press Berkeley, Los Angeles–London, 2003
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A filmekben is megjelenik a jó étvágyú, ám karcsú, illetve a karcsú, és 
szinte sosem táplálkozó nő . A nőket ételekkel ábrázolni igen népszerű, va-
lószínűleg a szexuális töltet miatt, ám a filmek is azt sugallják, hogy akár-
mennyit is eszik a nő, nem hízik el, esetleg nem is látjuk enni .

Az általam bemutatott filmekben mind negatív, mind pozitív értelem-
ben megjelenik a nő és a táplálkozása, s ha mindezt összehasonlítjuk a 
könyv fejezeteinek példáival, kiderül, hogyan alakul ki egyfajta ellenkul-
túra az éhező nővel szemben .

Az éhség ideológiája
Bár elméleti szinten tisztában vagyunk azzal, hogy a reklámok és sztá-

rok felénk közvetített ideáljai mind mesterségesen generáltak, a médiában 
elmosódik a határ a realitás és a szürrealitás között . A reklámokban sze-
replő nők és az őket körülvevő utalások azt sugallják, hogy minden nőnek 
karcsúnak kell lennie, és bár tudjuk, hogy ez nem így van, ez a fajta mar-
keting mindenkire hatást gyakorol .

Mit láthatunk a könyvben felsorolt példákból? Ha az ételeket és az ét-
kezést nőkkel reklámozzák, akkor azt teljesen másképp teszik, mint a fér-
fiak esetében . A férfi mindig sokat eszik, és ezt nem szégyelli, míg a nő 
vagy diétás ételeket reklámoz, vagy csak fogja az ételt, de nem látni, hogy 
valóban enné azt . Még egy kép él a médiában arról, amikor a nők étellel 
kerülnek kapcsolatba: amikor elkészítik azt . A nő mindig táplál, etet, főz, 
övé a konyha, de mindeközben karcsú és diétázik . Neki mindig uralkod-
nia kell az étvágyán, de folyamatosan az evésen jár az esze . Ezt mutatja be 
Susan Bordo egyik példája a kötet 105 . oldalán, ahol egy cukormentes zse-
lépudingot reklámoznak egy nővel, aki a következőket mondja: „If I’m no 
tearing dessert, I’m talking about it . If I’m not talking about it, I’m eating 
it . And I’m always thinking about it… it’s just always on my mind .”2 Eb-
ből azt láthatjuk, hogy bár a reklámokban szereplő karcsú, magabiztos 
nő megtalálta a módját, hogyan egyen úgy édességet, hogy közben ne es-
sen bűnbe, mégis azt sugallja, hogy mentálisan beteg, mert semmi más-
ra nem tud gondolni, csak az evésre . Egy ilyen étkezési tivornyának, ami-
vel a bulimiások is küzdenek, az a jellemzője, hogy nem tudnak elegendő 
mennyiségű ételt magukhoz venni, olyan ez számukra, mintha egy feke-
te lyukat kellene feltölteniük . Ugyanez a magatartás a férfiaknál már más-
hogy jelenik meg . Náluk ugyanis az a fontos, hogy jó étvágyuk legyen, so-

2  Ha épp nem teszem le a desszertet, akkor beszélek róla . Ha nem beszélek róla, ak-
kor épp eszem . De mindig gondolok rá . (A szerző fordítása .)
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kat egyenek, és azt szégyen nélkül tegyék . Ilyen például az a fagylaltrek-
lám is, ahol a férfi beleveti magát az édességbe, vagy egy másik, amely jól 
ábrázolja a férfi és a nő közötti különbséget: a női szereplő eltartja magától 
a fagyit, amin csak egy harapás látszik . A fagylalt tehát stilizált: nem csö-
pög, nem maszatolódott el a nő arcán sem . Ezzel ellentétben a férfi mo-
hón bekapja a kanalat, a fagylaltosdoboz üresen hever mellette, arcán pe-
dig pajkos tekintet ül .

Étel – szexualitás – vágy
Bordo könyvének következő, általam tárgyalt fejezete az Étel, szexua-

litás és vágy címet viseli . Bár a könyv két esetet említ, amikor elfogadha-
tó, hogy a nő sokat eszik, én ezt kiegészíteném magával a szexualitással is .

Az első eset, amikor normális, ha egy nő sokat eszik, az a terhesség, il-
letve a premenstruációs ciklus ideje . A második eset, amikor a nő szinte 
éhen hal . Ebben az esetben az étel életmentő . A filmekben remekül meg-
figyelhető a számomra harmadik eset, amelyre szintén kitér a fejezet: az 
étel a szexuális előjáték szerepét tölti be . A nő akkor ehet látványosan, ha 
az már szinte a szexuális aktus, vagy legalábbis a csábítás része . Érdekes a 
párhuzam a férfifaló nő és az ételt élvezettel fogyasztó nő közötti előítéle-
tekben, ha a nő falja a férfiakat, mert szereti a szexuális együttlétet, vala-
mint enni is szeret, ezt a két tulajdonságot összekapcsolják, és férfias tu-
lajdonságnak tekintik, holott nem feltétlenül maszkulin vonásról van szó .

Amikor férfiakat étkezés közben ábrázolnak, az ételük mindig zsíros, a 
desszertjük pedig nehéz vagy habos . A férfi étvágyát, maszatos arcát ara-
nyosnak és szeretnivalónak mutatják, a reklámokat pedig kétértelmű szö-
veggel látják el . A következő példák Susan Bordo kötetéből származnak:

„I’m thinking about you the whole day through (crooned to a Pillsbury 
cake) . I’ve got passion for you .”3

„Your my one and only, my creamy deluxe (Crocker frosting) .”4

„Your brownies give me fever . Your cake gives me chills (assorted Betty 
Crocker mixes) .”5

„I’m a fool for your chocolate . I’m wild, crazy, out of control (assorted 
Betty Crocker mixes) .”6

3 Egész nap csak rád gondolok (a Pillsbury tortának dúdolva) . Vágyom rád .
4 Te vagy az egyetlen és az igazi, a krémes luxusom . (Crocker cukorbevonat)
5 A brownidtól lázam van, a tortád megnyugtat . (Betty Crocker sütőmixek)
6 Megőrülök a csokoládédtól . Megvadulok, megőrülök, elveszítem a kontrollt . (Betty 

Crocker sütőmix)
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„Can’t help myself . It’s Duncan Hines . (assorted cake mixes) and 
nobody else .”7

Érdekes megfigyelni a kettős mércét . Bár a szöveg jobbára a nőkre 
összpontosít, ezek a reklámok ugyanolyan mértékben pejoratívak a férfi-
akra nézve is, hiszen gyerekesnek és falánknak állítják be őket, akik csak 
mások által elkészített ételt tudnak fogyasztani, és nem képesek főzni ma-
guknak, gondoskodni magukról vagy jó döntéseket hozni .

Az étel és étkezés szexuális vonatkoztatása megjelenik a nőknél is .  
A példa, a Jell’O puding hírverése, melynek szlogenje: „I’m a girl who just 
can’t say no . I insist on desserts .”8 Mindezt ártatlan pózban, mégis flörtö-
lő arckifejezéssel mondja egy jól öltözött nő, viszont itt sem történik sem-
mi a desszerttel, azon kívül, hogy a nő tartja azt .

A reklámokban tehát mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél megjele-
nik az étel, mint a szexuális vágy kiterjesztése, a férfi gyerekes arccal hab-
zsolja az ételt, míg a nő távol tartja magától a minden esetben diétás desz-
szertet, s arra buzdít, hogy mindenki bátran fogyassza azt .

Mint látjuk, a nőket csupán kiegészítőként helyezik az ételek mellé – 
gondoljunk csak az amerikai hamburgerreklámokra, ahol fürdőruhás lá-
nyok népszerűsítik a hatalmas burgert, míg a férfiakat visszahelyezik a 
gyermeki pozícióba, ahol szükségük van egy nőre, aki elkészíti és felszol-
gálja nekik az ennivalót . Ha pedig a férfi mindent megeszik, az a nő érde-
me . Az otthonról és főzésről, a szexualitásról és az ételekről mindig a nő 
jut eszünkbe, míg az evésről, főleg a nagy zabálásokról, a készételekről és 
házias ízek utáni sóvárgásról a férfi . A könyv által felhozott példák véle-
ményem szerint nemcsak a nőkre, hanem a férfiakra is rossz fényt vetnek, 
mivel őket is negatív pozícióba helyezik . Dolgozatomban elsősorban csak a 
nőkre fókuszálok, és ezt a filmes példák is alá fogják támasztani .

Nők és étkezés a filmekben
Az eddig tárgyalt fejezeteken keresztül röviden elemeztem azt, milyen 

képet fest a média a nőkről és étkezésükről . Bordo alapján láthatjuk, hogy:
1 . a nők ábrázolása során kínosan ügyelnek arra, hogy keveset, vagy 

egyáltalán ne egyenek, illetve nem ábrázolják őket sok étellel, mert az arra 
utalna, hogy kövérek lehetnek;

2 . csak bizonyos esetekben normális, ha a nő eszik;
3 . a rendes, illetve a nagy étvágy férfias dolog, még a viktoriánus kori 

illemszabályok is erre mutatnak (a nőnek nem illik teleszednie a tányérját); 

7 Nem tehetek semmit, ez Duncan Hines, és senki más . (Vegyes sütőmix)
8 Olyan lány vagyok, aki nem tud nemet mondani . Ragaszkodom a desszerthez .
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ez a mozzanat annyira megmaradt, hogy szexuális értelmezéseket is köt-
nek hozzá, például a nők egészséges szexuális vágya is férfias vonás;

4 . a nő karcsú, fitt és mindig diétáznia kell, mintha bűn lenne rendes 
ételt ennie .

A következőkben két példán keresztül mutatom be, hogy az itt felso-
rolt hozzáállások a filmekben is megjelennek .

A Százszorszépek című 1966-os cseh filmet Véra Chytilová rendezte, 
és két fiatal lányról szól, Mariáról és Mariáról, akik elhatározzák, hogy 
ugyanannyira lesznek romlottak, mint az őket körülvevő emberek és a vi-
lág . A film műfajilag burleszk, érdekes vágási megoldásokkal és abszurd 
képekkel . Egyik ilyen abszurd jelenet egy lakoma bemutatása . A két fő-
hős betör egy díszterembe, nem igazán lehet ismerni a kontextust, azt, 
hogy kerültek oda, vagy hogy az asztalt milyen eseményre terítették meg . 
Az üres teremben a hosszú, díszesen megterített asztalon különböző pom-
pás ételeket láthatunk . Bár elsőre nem feltűnő, ha jobban megfigyeljük, 
a lányok nem esznek . Fizikailag elpusztítják a terítéket, eljátsszák, hogy 
esznek, összevissza szednek mindenből, cuppognak, majd összekeverik az 
ételeket, lerángatják a terítőt, hintáznak a csilláron . A lenyelt pár falat mel-
lett sokkal hangsúlyosabb az, ahogyan elpusztítják a fogásokat, és min-
dent feltúrnak . A rombolást követően ismét megterítenek a romokkal és 
ételmaradékokkal, mintha ott sem lettek volna . Közben suttogva kántál-
ják, hogy szorgalmasak, jók, boldogok lesznek, és mindent feltakarítanak .

Az étel visszaszedése, visszarendezése, illetve maga a teríték helyreállí-
tása is mintha azt sugallná, hogy a két fiatal, csinos és karcsú lány nem ehet 
az asztalról . Eljátszhatják, de úgy kell tenniük, mintha ott sem lettek vol-
na, nemcsak azért, mert betörtek, hanem azért is, mert ha két kamasz lány 
nekiesne a roskadásig teli asztalnak, egyértelmű lenne, hogy nem tudná-
nak mindent megenni, tettük éppen ezért szürreálisan hatna . Az étel érin-
tetlenül hagyására vissza tudom vezetni a reklámokat is . A nők ott vannak 
az asztal körül, hozzá is érnek az ételhez, de a nagy evés, amit a lakoma 
előkészületei megkövetelnek, nem történik meg .

A Her című filmet Spike Jonze rendezte, 2014-ben mutatták be, és több 
díjat is elnyert . Nem tipikus amerikai film, bár jelentős része a populáris 
kultúra felől is értelmezhető, viszont annál komolyabb téma felé közelít . A 
közeli jövőben játszódó történet főszereplője Ted, akit valamilyen homá-
lyos oknál fogva elhagyott a felesége . A férfi ezt követően telepít egy ope-
rációs rendszert, melynek meg lehet választani a nemét is . Ő nőt választ, és 
mivel az operációs rendszer teljesen személyre szabott, a képernyőn meg-
jelenik egy hanghullám vonala: Samantha . Az operációs rendszer és a fér-
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fi kapcsolata virágozni kezd, és egymásba szeretnek . Ez igen egyszerűnek 
tűnik, hiszen Samantha teljesen személyre szabott, van személyisége, de 
az teljesen Ted igényeihez igazodik . Ted tulajdonképpen belecsöppen egy 
modern Pygmalion-mítoszba, hiszen Samantha annyira tökéletes a maga 
testetlen valójában, hogy a férfi valódinak is tartja . Sok közös programjuk 
van: piknikeznek, vacsoráznak, romantikus útra mennek, megelevenedik 
tehát az 50-es évek idilli Amerikája: Samantha várja haza Tedet, s miköz-
ben az a vacsoráját fogyasztja, a nő a napja felől is érdeklődik . Fontos meg-
jegyezni, hogy Samantha nemcsak hogy nem eszik, de nincs is teste, így 
Ted bármilyennek elképzelheti . Samantha randevút próbál szervezni egy 
nővel, hogy úgymond testet öltsön, de Ted ebbe nem tud belenyugodni, 
nem akar egy idegennel lenni . Vajon a probléma a testtel van? Azzal, hogy 
az új nő külsőleg nem úgy néz ki, mint ahogy ő Samanthát elképzelte?  
A film végén kiderül, hogy Samantha teljesen öntudatára ébredt, és több 
ezer más operációs rendszerrel társalog, tehát érzelmileg megcsalja Tedet . 
Mivel Ted már nem birtokolhatja őt, és Samanthának saját véleménye is 
van, vitatkoznak, és kapcsolatuknak hamar vége szakad .

Érdekesnek tartom, hogy a filmben rengeteg étellel kapcsolatos prog-
ram van, az viszont nincs kiemelve, hogy Samantha nem eszik, nem tud 
ezekben részt venni, sőt elképzelése sem lehet róluk . Az elképzelt test tö-
kéletes, és nem hízik . Lehetséges, hogy abba a képbe, amit Ted felépít a 
nőről, nem fér bele a fiziológiai folyamatok megélése? A karcsú, alig étke-
ző, tökéletes női test mindig alapot szolgáltat a férfi és a társadalom fan-
táziájának .

A filmekben egyetlen esetben jelenik meg a kövér nő: ilyenkor ő a fő 
komika, illetve szakácsot alakít . Megfigyeléseim szerint azokban a fil-
mekben, ahol a nő sokat eszik, főz és testesebb is, komikát, anyát jele-
nít meg, tehát nem a kívánatos, vonzó nő szerepében tetszeleg, hanem  
inkább aszexuális szerepben . A kívánatos női főszereplő azonban sosem 
vicces vagy kövér . Ugyanakkor, ha a főhősnő szeret enni – és ezt ki is hang-
súlyozzák vagy be is mutatják –, nem kövér . A társadalom elvárja a nőtől 
az egészséges étvágyat, de ezzel együtt azt is, hogy karcsú és feszes legyen, 
pedig a fikciós filmmel ellentétben, a valóságban a kettő nem feltétlenül jár 
együtt . A filmekben azon van a hangsúly, hogy a főhősnő akkor is karcsú, 
ha jó étvággyal eszik, vagy abszolút nem is táplálkozik . Nincs köztes, nor-
mális koncepció .
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Konklúzió
Susan Bordo kötetében nemcsak az étkezést és az éhezést emeli ki, de 

az étkezési problémákat is, melyek férfiakat is érintenek . A férfiak étke-
zési zavarai sohasem kapnak akkora figyelmet, mint a nőké . Hiába tudják 
a nézők és az olvasók, hogy amit a média hirdet,  nem valóságos, ez a faj-
ta nyomás mindenkire ránehezedik . Bordo könyvén túl napjainkban meg-
jelent a Plus Size fogalma, ahol olyan próbababákat és modelleket mutat-
nak be, akik egyébként teljesen átlagos alkatúak, ám a divat világában már 
Plus Size-nak számítanak . Ez is azt sugallja, hogy a sovány az elfogadott, 
a trendi, a más alkatúaknak már mozgalmakat kell indítaniuk, hogy a tel-
jesen normális testüket elfogadják . Másfelől a média az alapvetően sovány 
nőket anorexiásnak és visszataszítónak titulálja . A kötet szerzője több pél-
dán keresztül taglalja a negatív kép berögződését, amit én filmes példák-
kal egészítettem ki . Felveti annak a problematikáját, hogy az éhezés a nők 
között elvárás, sőt divat, amely, bár a közvélemény elítél, mégis segíti a kép 
fenntartását . Ezt a mentalitást, hogy a nők fiziológiai szükségletek nélkül 
szerepelnek, a filmekben is láthatjuk . 

Az elolvasott fejezetekből és a filmes példákból azt láthatjuk, hogy 
bár vitatott kérdés a női test, a média továbbra is erősen meghatározza, ki 
számít vonzónak . Elég csak egy átlagos női magazin borítóját megnézni, 
olyan alcímekkel találkozunk, amelyek azt taglalják, hogyan süssük meg 
életünk csokitortáját, szeressük a testünket, vagy hogyan fogyjunk le tíz 
kilót két hét alatt . Lehetséges, hogy a Fogadjuk el önmagunkat! szlogen 
mögött az áll, hogy csak akkor fogadhatjuk el magunkat, ha úgy főzünk, 
mint egy séf, közben meg olyan karcsúak vagyunk, mint egy balerina?
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