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KORA ÚJKOR

„Ha eszed az ételeiket…”  Az étel és az emberi test 
a kora gyarmati időkben, spanyol Amerikában

1494 januárjában Kolombusz kínos helyzetben volt: meg kellett magyaráz-
nia a katolikus királyoknak, Ferdinándnak és Izabellának, hogy miért be-
tegszenek, és halnak meg a spanyol telepesek közül oly sokan a Karib-szi-
geteken. A nagy felfedező úgy vélte, az idegen környezet teszi, ám ha újra 
a megszokott európai ételeket fogyasztják, megszűnik a szokatlan mértékű 
halálozás, és nem lesz akadálya a spanyolok állandó letelepedésének (értsd: 
a gyarmatosításnak). Mint Rebecca Earle tanulmányából látni fogjuk, az 
ennivalónak rendkívüli szerepet tulajdonítottak ekkor, és nemcsak az egész-
ség megóvásában, hanem abban is, hogy spanyol vagy indián válik-e az 
emberből.

Az új, ismeretlen világ komoly aggodalommal töltötte el az európai hó-
dítókat. Attól féltek, hogy az idegen környezet nemcsak a szokásaikra lesz 
hatással, hanem a testi tulajdonságaikat is megváltoztatja. Ezeket a kora 
újkori aggodalmakat később, a legújabb korban faji ideológiákkal kapcsol-
ták össze, de megállapítható, hogy a rasszizmus gyökerei a kolonializmus 
korába nyúlnak vissza. Ezzel a kutatók a fajelmélet létrejöttének új krono-
lógiáját alkották meg. 

A kutatások rámutatnak, az első európai hódítók az éghajlatnak és az éte-
leknek tulajdonították, hogy a bennszülötteknek más testi jellegzetességei 
voltak. Úgy gondolták, az ennivaló alakítja az emberi testet: a megfelelő 
étel például megvédi az európaiakat az Újvilág veszélyeitől, a nyirkosság-
tól, köhögéstől. A spanyolok teste azért különbözik a bennszülöttekétől, 
mert a spanyol étrend különbözik a bennszülött étrendtől. A különbség 
azonban nem állandó – gondolták –, mert a testen épp olyan könnyen le-
het változtatni, mint a diétán. A korabeli spanyol felfogást sokféle forrásból 
követhetjük: orvosi könyvekből, jogi esetekből, krónikákból, hivatalos és 
magánlevelekből. Ezekből bőven idéz a szerző. Abban mind megegyeznek, 
hogy az emberi testet porózusnak tartották, amely aktív kapcsolatban áll a 
környezettel.
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Az Amerikába érkező spanyoloknak azonnal feltűnt, mennyire mások az 
indiánok: sötétebb a bőrük, egyenes szálú a hajuk, a férfiaknak nincs szakál-
luk. Mi több, nem szenvednek gyomorbántalmaktól, epekövektől, félénkek 
és rikán kopaszodnak. A spanyolok ezzel szemben büszkék, világosbőrűek, 
remek szakálluk van, és számtalan emésztési betegségben szenvednek. A 
korban divatos testnedvekre vonatkozó elméletnek megfelelően a benn-
szülötteket a flegmatikus vagy melankólikus kategóriába, a spanyolokat a 
kolerikusba sorolták. A különbségeket az éghajlatnak és az étrendnek tulaj-
donították  A spanyolok hamarosan félni kezdtek, hogy az idegen éghajlat 
nem kívánt módon megváltoztatja őket. 

Az amerikai klíma hatását az a meggyőződés is igazolta a korabeli eu-
rópaiak szemében, hogy minden ember egy közös őstől származik, az in-
diánok tehát eredetileg európaiak voltak, s valamikor az öreg kontinensről 
vándoroltak át Amerikába, és az idők folyamán az ottani éghajlat hatására 
lettek olyannyira mások, mint az európaiak. Az, hogy a kivándorlás mi-
kor és hogyan mehetett végbe, nem volt világos. Georgio García (1607) 
azzal magyarázta például, hogy az indiánoknak nem volt szakálluk, hogy 
a forró és nedves éghajlaton nem tudott nőni az arcszőrzet. Meg is rémül-
tek a szakállukra, férfiasságuk ékére büszke spanyolok, hogy idővel rájuk 
is a sima arc megaláztatása vár. García mindjárt megoldást is javasolt: a 
jó, megszokott európai ételeket kell fogyasztani: bárány-, csirke-, pulyka-, 
marhahúst, búzakenyeret és bort. Az indiánok csupa nem tápláló ennivalót 
esznek, maniókalepényt, krumplit, édesburgonyát, így vesztették el euró-
pai alkatukat. Az újfajta ételek nyomán újfajta vér keletkezik, ebből újfajta 
testnedvek termelődnek, ami megváltoztatja az ember tulajdonságait – írja 
Gonzalo Fernández de Oviedo az 1500-as évek közepén. 

A korszakban az emberi test működését a testnedvek elméletével magya-
rázták. A jó egészség feltétele, hogy a négy féle testnedv, a vér, a nyirok, a 
feket epe és a sárga epe egyensúlyban legyen, mert ezek jelentik a testben 
a meleget, hideget, szárazságot, nedvességet. Az egyén testnedv-állománya 
meghatározza az illető jellegét (complexion), azaz a jellemét és a testi tu-
lajdonságait. A testnedvek egyensúlyát hat tényező befolyásolja: a levegő 
(az éghajlat), az ennivaló, a mozgás, az alvás-ébrenlét, az ürítés (a köpö-
lyözés is) és az érzelmek. Henrico Martínez német kozmográfus 1606-ban 
úgy vélte, e hat tényező különböző arányú jelenléte magyarázza az emberek 
különböző külsejét, jellemét.

A fentiekből következett, hogy a flegmatikus népek, akik különösen 
hidegek és lehangoltak voltak, javíthattak az állapotukon, ha forró, száraz 
ételeket, például fekete borsot fogyasztottak. A melankólikusaknak forró, 
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nedves ennivalót ajánlottak, például cukrot. Az étrend megváltoztatásával 
azonban csínján kell bánni, mert akár halált is okozhat – vélték. Úgy gon-
dolták, az emberi test nem stabil, hanem állandóan változik. Diego Andrés 
Rocha, a perui San Marcos Egyetem tanára 1681-ben értekezést írt „az indi-
ánok eredetéről”. Maga is úgy vélte, a bennszülöttek az egykor Amerikába 
vándorolt spanyolok utódai, és mivel szerinte is a klíma, a levegő és a táplá-
lék okozta az eltéréseket, úgy gondolta, a spanyolok indiánokká válhatnak 
az amerikai éghajlat alatt, ha nem tanulnak őseik kárán, és nem óvják ma-
gukat az időjárás kellemetlenségeitől és a káros étrendtől. Eszerint a fajhoz 
tartozás részben a táplálkozástól függ.

Az Újvilág ételei – a hódítók feltételezései szerint – nemcsak a megje-
lenésüket és jellemüket változtathatták meg, hanem, s ez már tapasztalat 
volt, meg is betegítették őket. Ennek ellenére a spanyolok ették az indiánok 
ennivalóit, sőt éppen élelmiszerekért támadtak meg bennszülött falvakat. 
Behatolásuk kezdetétől fogva fogyasztották a kukoricakását, a kukoricából 
készült tortillát (palacsinta-félét), tököt, és más helyi ételt. Ezzel egyidejű-
leg mindent megtettek, hogy az öreg kontinens egészséges ételeihez, a bú-
zakenyérhez, borhoz, olivaolajhoz, illetve a birka-, marha- és sertéshúshoz 
hozzájussanak. A búzakenyér és a bor kétszeresen is fontos volt az ibériaiak 
számára: egyrészt egészséges ételeknek számítottak a testnedv-mediciná-
ban, másrészt fontos szerepük volt a katolikus rítusban, az áldozásban. Már 
Aquinoi Szent Tamás megírta a XIII. században, hogy áldozás alkalmával 
csak a búzából készült kenyér és a szőlőből készített bor használható. Csak 
ezek változnak át Krisztus testévé és vérévé. 

A fenti okok miatt Kolombusz kérte, hogy emberei Spanyolországból 
kapjanak ellátást. Belátta azonban, hogy ez hosszabb távon megoldhatatlan, 
ezért a telepeseknek maguknak kell megtermelniük az élelmiszert. Már az 
1490-es években próbálkoztak az európaiak búzatermeléssel, és háziállat-
tartással. Hamarosan azt találták, megterem Hispaniolában minden, sőt rö-
vid idő alatt igen bőséges termést hoz. Ebből az következett, hogy a spanyol 
hódítók ambícióit az isteno gondviselés is segíti.

Persze, a hódítók nem minden amerikai ételt fogyasztottak el. Az volt a 
véleményük, hogy pókot, hernyót, sündisznót, denevért, mindenféle rovart 
csakis barbárok esznek. A kannibalizmuson végképp fel voltak háborodva. 
Volt azért, amit szívesen fogyasztottak: az ananászt, csilipaprikát, kakaót, 
avokádót nagyon megkedvelték. A XVI. század végén már otthon, Spa-
nyolországban is elterjesztették a kukoricát, paradicsomot, csilit. Azért a 
kukoricalepényt, az indiánok kenyerét nem tekintették igazinak, mert nem 
változott át Krisztus testévé. Ebből következően azon töprengtek, vajon 
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az indiánok igazi emberek-e, vagy csak emberhez hasonló élőlények, ho-
munculik. III. Pál pápa 1537-es bullája ugyan megerősíti, hogy ők igazi 
emberek, a vita azonban még a XVII. század közepén is tartott. És mivel 
azonosították az ételt és az embert, ez a venezuelai aforizma járta: „Az in-
diánok nem emberek, a manióka nem kenyér”. És ha ez így van, akkor az 
indiánok sohasem illeszkedhetnek be az európaiak közé, nem lehetnek soha 
valódi keresztények. A kételyek ellenére a spanyolok mindent elkövettek, 
hogy megtérítsék a bennszülötteket, és rászokassák őket az európai étrend-
re, mert „ha visszatérnek a tápláló európai ételekhez, akkor visszanyerik 
egészséges európai megjelenésüket, melyet az elmúlt századok alatt elvesz-
tettek” (708.old.).

Ez az elképzelés azonban ellentmondott a testnedv-teóriának, amely vi-
szont azt mondta, ha megváltoztatják az étrendet, az káros hatással lehet az 
egészségre. Sokan gondolták azt, hogy például a taino nép majdnem teljes 
pusztulását az európai ételek fogyasztása okozta, ahogy a spanyolok beteg-
ségeiért pedig a helyi ennivalók okolhatók. Érdekes, hogy, bár úgy tudták, 
az idegen ételek meg is ölhetik a bennszülötteket, mégis többen javasol-
ták, hogy térjenek át a fogyasztásukra. Ez a paradoxon rávilágít a spanyol 
gyarmatosítás ellentmondásaira. Egyfelől a gyarmati tisztviselők szerették 
volna elérni, hogy az amerindiánok átvegyék az ő szokásaikat, nemcsak 
az étkezésben, hanem az öltözködésben, higiénében, nyelvben és vallásban 
is. Öltözzenek például spanyol módra, mert akkor „sokkal inkább emberek 
lesznek”, „mert akkor megszeretnek bennünket”, mert „ha minél többet köl-
tenek,… annál több spanyol áru kel el, s annál nagyobb lesz a kincstár hasz-
na”. Meg kell őket tanítani spanyolul, „hogy tanuljanak meg jobban szeret-
ni bennünket” – írja Solórzano Pereira is a XVII. században (710. old). A 
haszonkergetés keveredett itt az elspanyolosítás szándékával. Másfelől arra 
törekedtek, hogy megőrizzék a távolságot a bennszülöttek és a gyarmatosí-
tók között. Megtiltották például, hogy a spanyolok és a meszticek bennszü-
lött falvakban lakjanak, szabályozták a fényűzést, hogy megkülönböztessék 
őket az indiánoktól. „A saját pokrócaikban sokkal alázatosabbak és enge-
delmesebbek” – állapította meg egy Matienzo nevű spanyol pap.

A gyarmatosítás tehát az egyesítés álmán, egyszersmind a távolságtar-
tás szándékán alapult. A spanyolok célja mélységesen ellentmondásos volt, 
miként maga a gyarmatosítás is. Ahhoz hogy az európaiak az Újvilág kö-
rülményei közt megmaradjanak, el kellett viselniük az ottani ételeket, vagy, 
ha nem akartak indiánná változni, meg kellett termelniük a megszokott en-
nivalóikat. Az indiánoknak valamilyen mértékben meg kellett szokniuk az 
európai táplálékokat, de ha egyszer ezzel európai jelleget szereztek, akkor 
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semmi sem fogja indokolni, hogy a spanyolok rabszolgaként kezeljék őket. 
A dilemma mögött az a komoly kérdés húzódik meg, hogy vajon az euró-
paiak meg tudnak-e élni az Indiákon, és vajon az amerindiánok be tudnak-e 
olvadni a hispán világba. Rebecca Earle azt írja, a gyarmatosítók hasonló 
gondokkal küzdöttek a kulináris hibriditást illetően a világ más tájain is.

Az ennivaló napi szükséglet, de szimbólum is lehet, éppen ezért hatáso-
san kifejezhető általa egy státusszal kapcsolatos kétség bármely társadalom 
összefüggésében. Az ennivaló jelentőségének vizsgálata rávilágít a gyar-
mati ideológia bizonytalanságaira, amellyel egyidejűleg homogenizálásra 
és differenciálásra törekedtek. Mivel nagyon komolyan vették az étrend 
hatását, ezért az európai és az amerikai emberek különbözőségének magya-
rázatánál nem volt szükségük a rasszizmusra. A testnedv-elmélet elegendő 
magyarázat volt a jelenségre. A faji jellegzetességek állandósága fel sem 
merült a kora újkorban Amerikában. A gyarmatosítók az emberi testet nem 
tekintették állandó fizikai jellegzetességeket hordozó testnek, ellenkezőleg, 
szerintük a test változásra hajlamos, porózus, a külső behatások, így az élel-
miszer számára is átjárható. Ezért törekedtek az európából származó növé-
nyek meghonosítására, termelésére.

Az élelem nem volt csupán cukormáz a gyarmati süteményen. A kora 
újkori szereplők nem tekintették a kultúrát és a testet alapvetően különbö-
zőnek. A fizikai testet a körülvevő kultúra, ezen belül elsősorban az étrend 
alakítja. Az egyik test azért különbözik a másiktól, mert más-más ételekből 
és más fajta kulturális szokásokon épül fel. Az európaiak ezeket a gondo-
latokat vitték magukkal az Újvilágba, és ha a bennszülöttekhez való köze-
lítésüket meg akarjuk érteni, tudnunk kell, hogyan gondolkodtak az ételek-
ről. Rebecca Earle, a Warwicki Egyetem Történelmi Intézetének tanára, a 
gyarmati és a független spanyol-Amerika történelmének kutatója erre hívja 
fel figyelmünket tanulmányában, melyet gazdag bibliográfiával és számos 
XVI-XVII. századi irodalmi utalással, vallomással, leírással tesz hitelessé. 
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