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KANAK NYELVÉT KÉRI VISSZA

A szigeteiket körülvevõ víztömeg hosszú idõn keresztül védte Melanézia, Poli-
nézia és Mikronézia1 lakóit a világhatalmak politikai és piaci érdekeitõl – a térsé-
get a gyarmatosítás elsõ, 16. században felcsapott hullámai még nem érték el, de
az Óceániában található utolsó, még be nem kebelezett területekért való 19. szá-
zadi nagyhatalmi lökdösõdés során a szigetekért már összecsaptak egymással
franciák, németek, spanyolok, chileiek, hollandusok és britek. 

Az ideérkezõk a sajátjuktól egészen különbözõ kultúrát kerestek errefelé, majd
miután igézet és döbbenet között ocsúdva megszemlélték, amit találtak, azt rög-
tön hozzá is fogtak megjavítani – a tudományos, a térítésre vonatkozó vagy a gaz-
dasági szempontok mindvégig másodlagosak maradtak a hódítók területi igényei-
hez képest.

Miképp az Európához közelebb esõ területeken élõknek az elsõ, úgy Óceánia
lakói számára a második világháború jelentette a nyugati típusú modernitáshoz
való közeledés kezdetét – a gyarmatosító hatalmakkal szemben kifejtett önállósu-
lási szándék nem csupán a helyi öntudat megerõsödését hozta el, valamint a tér-
ségen belüli szövetségesek keresésének szándékát alapozta meg, de fölgyorsította
a régió világfolyamatokba illeszkedésének menetét is.

Az 1960-as évek kulturális forradalma ezt a térséget sem kerülte el – a helyi ha-
gyományokon alapuló kulturális gyakorlatok újbóli felfedezése, mely a gyarmati
sorban élõ kisközösségekre egyebütt is jellemzõ volt, nem pusztán a globalizációs
erõkkel való szembefordulás gyakorlatát hozta el, de a politikai retorikák alapve-
tõ sérülékenységét is feltárta.

Az európai felfedezõk közül a brit James Cook jutott el elõször a mai Új-
Kaledónia partjaira, és mivel a természeti környezet Skóciára emlékeztette, a szi-
geteket Új-Kaledóniának nevezte el.2 A következõ években több francia felfedezõ
(Jean-François de la Pérouse, Antoine Brunid’Entecasteaux) is megfordult errefe-
lé, majd Dumont d’Urville térképet is készített a szigetekrõl (1827). A jövevények
és a helyi kanak õslakosok közötti elsõ kapcsolatfelvételt a tengeriuborka-halászat
és a szantálfa-kitermelés fejlesztése mozdította elõ; az 1840-es években brit pro-
testáns és francia katolikus hittérítõk is érkeztek, akik néhány éven át tartó civa-
kodás után 1851-tõl többé-kevésbé zavartalanul mûködtek egymás mellett.3

Az Új-Kaledóniában4 alapított iskolák történetének szegregációs korszaka az el-
sõ hittérítõk által üzemeltetett iskolák alapításától az õslakosokra sajátságosan vo-
natkozó jogrendszer lebontásáig tartott (1853–1946) – a kanak népesség oktatását
végzõ iskolák,5 illetve az európaiak gyermekeinek képzését biztosító intézmény-
rendszerek teljes szétválasztásával.6

A hittérítõk iskoláiban a melanéziai õslakosok gyermekeit oktatták, a telepesek
gyermekeinek tanítására az állami iskolák rendszere szolgált. Több mint egy év-
századon keresztül, 1853-tól a második világháború utáni idõkig a katolikus és
protestáns misszionáriusok oktatták a „természeti népekhez tartozókat”.

A korszakban az õslakosok számára elképzelhetetlen maradt, hogy a telepesek
gyermekei részére fenntartott iskolákban bármiféle bizonyítványt szerezzenek, világablak
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számukra az elsõ három osztályos általános iskolai tananyagot magában foglaló
egyedi oktatási tartalom létezett, mely 1895 és 1945 között jottányit sem
változott.7 1863-tól a hivatalos nyelvpolitikai elõírások értelmében az oktatásban
engedélyezett egyetlen nyelv a francia lett.8

A bennszülött iskolákban (école indigène) alkalmazott kanak származású
oktatássegítõket9 – akiknek kiválasztása a csendõrök feladata volt – tizenhárom-ti-
zenöt éves koruktól kezdve az állami iskolákban majdan tanító személyzettõl telje-
sen elkülönítve oktatták-képezték.10 A négy éven keresztül tartó felkészítésük során
a velük szemben támasztott egyik követelmény az volt, hogy szeressék az anyaor-
szágot, és ezt a szeretetüket képesek legyenek közvetíteni a többi õslakos felé.11

Az elsõ év célja az olvasás és helyes beszéd elsajátítása… Természetesen a fran-
cia nyelv tanulása a legfontosabb. Majd a számtan meg a történelem és a föld-
rajz elemi ismereteinek elsajátítása, melynek a célja, hogy a bennszülötteknek
(indigènes) (az oktatássegítõ majd) megfelelõ ismereteket tudjon közvetíteni or-
szágukról, annak ásványkincseirõl, közigazgatási helyzetérõl, arról a fejlõdés-
rõl, melyet Franciaországhoz való csatlakozása óta elért... hogy képes legyen 
erkölcsi tanításokat adni legfõképpen arról, hogy a bennszülötteknek milyen kö-
telmeik vannak a francia hatóságok iránt.

III. Napóleon – aki büntetõtelep létrehozásának céljából a dél-amerikai gyar-
mati terület, Francia Guyana éghajlatánál kellemesebb területet keresett – 1853-
ban Új-Kaledóniát a francia gyarmatbirodalom területévé nyilvánította, majd ha-
marosan önálló jogú gyarmattá tette (1860). Az elsõ szabad telepesek és fogoly-
szállítmányok is 1864-ben érkeztek – a köztörvényes elítéltek mellett a politikai
foglyok egy részét Franciaországból és gyarmati területeirõl is ide számûzték.12

A nikkelérc13 felfedezése után (1866) befektetõk is egyre nagyobb számban 
érdeklõdtek az itteni lehetõségek iránt,14 és hamarosan megkezdõdött egy másik
francia gyarmati területrõl (Réunion) toborzott telepesek szervezett érkeztetése is.
Az elsõ civil kormányzó kinevezése (1884) után a bevándoroltatást Európából (fõ-
leg Poroszországból, Itáliából, Írországból és Britanniából) a kávétermesztés felvi-
rágoztatása miatt, Ázsiából az érckitermelés érdekében segítették – a telepesek
utolsó hulláma az 1890-es években (Észak-Franciaországból) érkezett. A betelepü-
lõknek földre volt szükségük. Miután a gyarmati kormány kimondta az összes
földterületek állami tulajdonba vételét (1855, 1862),15 az õslakosok lakóterületein
„elidegeníthetetlen, lefoglalhatatlan és átruházhatatlan” parcellákat hoztak létre –
ezeken a földterületeken rezervátumokat alakítottak ki a kanak lakosság számára,16

törzseiket átszervezték és a gyarmati kormány közvetlen irányítása alá vonták
(1868). 

Az õslakosok, akik  saját szülõföldjükön „Franciaország alattvalóivá” lettek17

(sujets de la France) (1874), polgárjogokkal egyáltalán nem rendelkeztek – közü-
lük 111-et az 1931-ben Párizsban rendezett nemzetközi gyarmati kiállításon a kö-
zönség szórakoztatására ketrecbe zárva állítottak ki.18

Az 1887-ben tízéves idõtartamra hozott, majd többször újra meghosszabbított
Õslakos Törvénykönyvet (Code de l’indigénat) – mely korlátozta az õslakosok sza-
bad mozgását, minden évben tizenkét napi kényszermunkára és éves õslakosadó
megfizetésére kötelezte õket – 1946-ban megszüntették, Franciaország azonban
még évtizedekig fenntartotta gyarmati befolyását a területen.

A francia állampolgári jogok számukra való kiterjesztésétõl a gyarmatosítás
örökségének lebontását feladatképpen elõször megfogalmazó Matignon Egyez-
mény megkötéséig tartó periódusban (1946–1988), az asszimiláció korszakában 
a hajdan kizárólag telepesek gyermekei számára fenntartott iskolákban immár õs-
lakos gyermekek is tanulhattak, sõt az iskolában és a vizsgákon mindenkit ugyan-104
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azon jogok illettek meg – az új oktatáspolitika szellemében itt és Párizsban a kö-
vetelmények semmiben sem különböztek. Az anyaországi elvárások átvétele az
oktatásban semmiféle demokratizálódást nem eredményezett, fenntartotta azon-
ban a kanak nyelvek és kultúrák iskolákból való kizárását. A gyõzelem rövid má-
morát a kiábrándulás hosszú idõn át tartó józansága követte az oktatási rendszer
irányítói számára: kanak õslakos elõször 1957-ben szerzett szakmunkás-bizonyít-
ványt, 1962-ben tett sikeres érettségi vizsgát,19 és ezer, érettségire felkészítõ tanfo-
lyamra jelentkezett kanak fiatal közül még az 1980-as évek elején is mindössze
négynek sikerült az érettségi bizonyítványt megszereznie.20

A régióban található gyarmati területek – Szamoa és Nauru (1968), Fidzsi és
Tonga (1970), Pápua-Új-Guinea (1975), Salamon- és Tuvalu-szigetek (1978), Kiribati
(1979), Vanatu (1980) – fölszabadulásával párhuzamosan Új-Kaledóniában is 
elkezdõdtek a függetlenségi törekvések. 1984-ben, amikor a kanak vezetõk a hely-
hatósági választások bojkottjára szólítottak fel, négy éven át tartó polgárháború
vette kezdetét – a felkorbácsolt indulatokat csak a Matignon Szerzõdés aláírása
csillapította (1988). 

A tengerentúli francia területekért felelõs miniszter Új-Kaledónia hosszú táv-
ra tervezett gazdasági és társadalmi fejlõdését elõkészítõ fejlesztési terve (1978)
még elsõsorban a földkérdés megoldására összpontosított, bizonyos kulturális vál-
toztatásokkal kapcsolatos társadalmi igényeket azonban már nem hagyott figyel-
men kívül. Elõször vetette föl a hazai nyelvek tanításának szükségét, és annak igé-
nyét, hogy az iskolai oktatási tartalmakat az õshonos igényekhez igazítsák. A fej-
lesztési terv nyomán került sor több jelentõs kulturális intézmény létrehozására –
Melanéziai Kulturális Intézet, Kutatási és Pedagógiai Dokumentációs Központ ala-
kult, sor került egy anyaországi nyelvészek által segített Õshonos Nyelvek Bizott-
ságának létrehozására és olyan pedagógiai kutatóintézet (Bureau de Recherche
Pédagogique) megalapítására, melyet azzal a feladattal bíztak meg, hogy kidolgoz-
za a tananyagok oktatásmódszertanát olyan gyermekek számára, akikkel a szüleik
nem franciául beszélnek. 

Az új-kaledóniai iskolák történetének ma is tartó periódusa, az oktatási rend-
szer helyi körülményekhez igazításának szakasza akkor kezdõdött, amikor az ok-
tatáspolitikusok kigyógyultak abból az illúzióból, hogy a tanulmányok végzéséhez
való jog, az oktatási rendszer bõvítése és az anyagi feltételek megteremtése önma-
gukban elégséges feltételei az õslakosok iskolai sikereinek. 

A gyarmatosítás lebontását megalapozó szervezeti keret, az anyaország és 
Új-Kaledónia kapcsolatát új alapokra helyezõ Nouméa Egyezmény (1998) három
feladat megoldási tervét is felvázolta.21 Az elsõ a francia állam illetékességi terüle-
teinek az új-kaledónai közösségre való fokozatos átruházása – 2017-re már csak 
öt ilyen terület maradt: a védelempolitika, az igazságügy, a közrend fenntartása, 
a pénzügypolitika és a külkapcsolatok irányítása. A teljes önrendelkezés beveze-
tésérõl szóló népszavazás kiírását az egyezmény 2014 és 2018 közötti idõszakra
rendelte el – ez máig nem történt meg. A másik feladatkör a helyi közösséghez tar-
tozás tudatának kialakítása – a folyamat várt eredménye az új-kaledóniai állam-
polgárság bevezetése egy közelebbrõl meg nem határozott jövõben. A politikai és
közösségi jogok azon személyek és leszármazottaik számára járnak, akik 1998. no-
vember 8-tól visszamenõleg tízéves helyi tartózkodást tudnak igazolni – õk sza-
vazhatnak majd az önrendelkezésrõl, és õk élveznek elõnyt a munkaerõpiacon 
a betelepülõkkel szemben. A cél egy új típusú öntudat kialakítása egyfajta „közös
sors” vállalása mentén.22

„Szükségesnek tartjuk az új-kaledóniai közösség egyediségének elismerését, le-
hetõvé téve így az õslakosok számára, hogy az itt élõ férfiakkal és nõkkel közös-
séget alkossanak, melynek tagjai osztják a közös sors vállalásának szándékát… világablak
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A múlt a gyarmatosítás kora volt; a jelen az egymással való osztozás ideje, a kü-
lönbségek elsimításáé; a jövõ a nemzetformálásé kell hogy legyen, a közös sors
vállalásának szakasza.”

A harmadik témakörre vonatkozó rendelkezõ rész a kanak nép önazonossá-
gát és nemzettudatát e sorsközösség nélkülözhetetlen alapfeltételének (préalable)
ismerte el.23

„A gyarmatosítás megrázkódtatást és tartós traumát okozott az õslakosság
számára… a kanak népet méltóságában is megsértve, melyet önazonosságától
igyekezett megfosztani. E szembenállás során nõk és férfiak életüket, mások lé-
tük értelmét vesztették el; a gyarmatosítás fájdalmas veszteségeket okozott. Em-
lékeznünk kell most ezekre a nehéz pillanatokra, fel kell ismernünk az elköve-
tett hibákat, és vissza kell adnunk a kanak népnek a tõle elorzott méltóságát.” 

Az a politikai szándék, mely a gyarmatosítást lebontó folyamat alappilléreként
a kanak közösséget tételezte, nemzeti identitásuk elismeréséül a helyi nyelvek is-
kolai bevezetésérõl rendelkezett. A közigazgatásban használt és az iskolában köte-
lezõen tanított nyelv a gyarmati rendszer megtelepítése óta az anyaország nyelve
volt – annak kizárólagosságához való ragaszkodás a fehér közösség körében az
1970-es és 80-as évekre politikai hitvallássá vált –, márpedig az õslakosok követe-
lései közül az egyik éppen saját nyelvük az oktatásba bevezetése volt. Az, hogy
1984-ben egy a Franciaországtól való elszakadást támogató kormányzat döntése
értelmében egy több mint százhúsz éve hatályos, a melanéziai nyelvek iskolai
használatát tiltó törvényérvényétvesztette,24 lehetõséget teremtett a már több mint
negyven esztendeje (1951) hozott Deixonne-törvény regionális nyelveket érintõ
döntéseinek alkalmazására (1992) – így Új-Kaledóniában is lehetõvé vált õsla-
kosnyelvek iskolai oktatása. 

Az új oktatáspolitika elsõ rendelkezései a francia rendszer lenyomatát hordoz-
ták, de új elemeket is tartalmaztak: 2006 óta az iskolákban a diákok a kötelezõ
francia nyelv mellett angolt és kanak nyelveket is tanulnak (ezek közül négy vá-
lasztható érettségi tantárgy).

A Matignon és Nouméa Egyezmények az oktatáspolitikai illetékességek köré-
nek Franciaországtól az új-kaledónai közösség felé való fokozatos kiterjesztésérõl
is rendelkeztek. A Nouméa Egyezmény kimondja, hogy „Új-Kaledóniában a fran-
cia mellett a kanak nyelvek képezik az oktatás és kultúra nyelveit – helyük az ok-
tatásban és a médiában egyre fontosabbá kell hogy váljék”. E szerzõdések szelle-
miségében fogant, az oktatást érintõ új döntések pedagógiai, politikai és hagyo-
mányõrzõ szempontokat egyaránt érvényre juttattak: igyekeznek elõmozdítani 
a személyi és az iskolai teljesítmény fejlõdését, a családokkal együttmûködve se-
gíteni a kanak nyelvi és kulturális örökség fennmaradását és támogatni a társadal-
mi csoportok közötti összhang megteremtését.25

Az õslakosok számára az iskolákban kötelezõen oktatott francia a gazdagok, 
a fehérek, a gyarmatosítók, a munkaadók nyelve, és bár a társadalmi felemelkedés-
nek igen, saját kultúrájuk és önazonosságuk kifejezésének nem eszköze – az új
nyelvpolitika céljait mégis sokan vitatják közülük.26 Azok számára, akik a nyelvek
különbözõen fejlett voltában hisznek, csak néhány idióma (így a francia) elég ár-
nyalt a modern társadalom igényeinek kielégítéséhez, mások úgy gondolják, hogy
a törzsi nyelvek akadályozzák a francia magas szintû használatát. Sokak szerint
bármely további nyelv tanulása a franciától vesz el idõt, a diverzitás pedig termé-
szeténél fogva ellentétek forrása – egyébként is, a kötelezõ tananyag valamelyik
eleme kétségtelenül kárát látja majd annak, ha további nyelvek tanulására fordít-
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ják az idõt (márpedig 2006 óta az óvodában hét-, az általános iskolában ötórányi
kanak nyelvtanulás kötelezõ).

Az õslakosnyelvek oktatása Új-Kaledóniában ma abból a politikai meggyõzõ-
désbõl fakad, hogy a kulturális sokszínûség fenntartása27 Franciaország egyetlen
sajátos jogi helyzetû tengeren túli területén nem a helyi társadalom szétzülleszté-
sére tett kísérlet, hanem a közösség építésének mindnyájukat gazdagító záloga.28
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