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–Tábori Gábor–Tomori Kitti

Sepsi e.–nagy J.–Vassányi m.–kenyeres J., eds.,  
Indigenous Perspectives of North America. A Collection of Studies. 

edited with the assistance of J. Fülöp and J. W. oberly. Cambridge 
Scholars Publishing: newcastle upon Tyne, 2014.

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak szerkesztésében és a Cambridge 
Scholars Publishing kiadásában tavaly megjelent terjedelmes tanulmánykötet be-
mutatja az észak-amerikai kontinens bennszülötteinek kultúráját, történelmét és 
társadalmi helyzetét. A szerzőgárda nemzetközi: a jeles kanadai, egyesült államok 
beli és mexikói szerzők mellett az Észak-Amerika-kutatás sok ismert közép-kelet-
európai és orosz kutatója szerepel. A kötetben szereplő mintegy ötven angol, fran-
cia és spanyol nyelven írott tanulmányból helyszűke miatt csak a fontos bevezető 
tanulmányokat és a szerkesztők írásait ismertetjük.

Az ökológiai tudás hagyományának fontos szerepére hívja fel a figyelmet Nat-
han Kowalsky a könyv első bevezető tanulmányában. Az ún. Traditional Ecological 
Knowledge (hagyományos ökológiai tudás, a későbbiekben TEK) több eszméje vita-
tott Kanadában, azonban számos érv szól a közösségben élő bennszülöttek gondol-
kodása mellett is, akik megalkották az „ökológiai tudás hagyományát”. Kowalsky 
szerint egy új modellre van szükségünk ahhoz, hogy megérthessük a bennszülöt-
tek tudását, mivel mind a tudományos objektivizmus, mind a posztmodern relati-
vizmus elutasítja a hagyomány nosztalgikus és inkoherens jellegét, amennyiben a 
hagyományt képtelenség lefordítani vagy reprezentálni a jelen bevett fogalmai kö-
rében. A TEK paradoxona abban rejlik, hogy a mezőgazdaság működése és logikája 
a TEK-en alapul, mégis megkérdőjelezi a primitivizmust. Kowalsky úgy gondolja, 
hogy a relativizmus és a romantikus felfogás között egy olyan középutat kell talál-
ni, amely nem lehetetleníti el a jelenlegi ökológiai status quo bírálatát. Álláspontja 
szerint a saját tézise is ellentmondásos amiatt, mert olyan hitelét vesztett szavakkal 
dolgozott, mint a nemes vadember és a nosztalgia.

James W. Oberly a „GLIFWC: A Nagy Tavak Hal- és Vadvédelmi Bizottságának 
alapító és korai évei” című tanulmányában az amerikai indián törzsek vadászati és 
halászati jogait tárgyalja. Több indián törzs tagjai igen korán felkeresték az USA 
szövetségi bíróságát, és elérték, hogy részt vehessenek a halászatban és vadászatban 
az indián rezervátumokon kívül is. Az ezzel kapcsolatos szerződést 1800 és 1871 
között írtak alá e törzsek tagjai és az USA. Halászaton és vadászaton kívül a törzsek 
létrehoztak gyógynövény-ültetvényeket, melyeknek a gyógyításon kívül gazdasági 
szerepe is volt. Ezek a lépések fontos szerepet játszottak az indián törzsek integrá-
lásában.
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A folyamat során két fontos szerv jött létre, melyek figyelemmel kísérik a törzsek 
életét. Az egyik az Észak-Nyugati Indián Halászati Bizottság, a másik a Nagy Tavak 
Indián Hal- és Vadvédelmi Bizottsága. Oberly kiemeli a Chippewas-törzs példáját, 
amely más őshonos néppel szerződést kötve politikai kapcsolatokra tett szert, va-
lamint földterületekhez jutott. A szerződéses politika előnye az is, hogy nem kell 
külső szerveket bevonni a törzsek közötti konfliktusok elsimításába. A szerző be-
mutatja a törzsek változását és a vadvédelmi bizottságok történetét, valamint a tör-
zsek környező területekhez (Kanada és a Nagy Tavak környéki amerikai régió) való 
viszonyát egészen napjainkig.

Az évente kétszer, kisebbségi szerzők szerkesztésében (pl. Howard Adams, Beth 
Cuthand, Daniel David Moses és Tira Joes) megjelenő, kétnyelvű OBEMA-sorozat 
főszerkesztője, Hartmut Lutz „Aboriginal Literatures in Canada: Multiculturalism 
and Fourth World Decolonization” című tanulmánya a kanadai őslakos irodalom-
ról, a multikulturalizmusról és az ún. negyedik világ dekolonizációjáról szól. Ka-
nada az európaiak megérkezése előtt is multikulturális terület volt. A tanulmány 
az őslakói létet (indigeneitás) és annak irodalmát vizsgálja, amelyet a közelmúltban 
fedezett fel a kutatás. A tanulmány három részből áll. Az első megmagyarázza a 
címben használt terminológiát és az ezekhez kapcsolódó fogalmakat. A második 
részben a kanadai őslakos irodalom történelmi fejlődését vizsgálja a szerző, szem-
beállítva azt a kormány politikai nézeteivel és a tudományos megközelítésekkel.  
A harmadik és egyben utolsó rész rövid részleteket mutat be a kortárs őslakos költé-
szetéből és prózairodalmából. A bennszülött értelmiségieknek meg kellett küzde-
niük azért, hogy kidolgozzák saját kritikai szemléletüket, majd fokozatosan publi-
kálták az őslakos szerzők által bennszülött nyelveken írott szövegeket.

A gyarmati rendszer felbomlása után a „negyedik világ” népének irodalmában 
változások következtek be. A „visszaírásból” és az „otthonírásból” a „továbbírás-
hoz” érkeztek, ami radikálisan új távlatokat nyitott az irodalomtörténeti elemzé-
sekhez. Olvashatunk az inukokról (eszkimók), akik ugyanannak a nyelvnek külön-
böző dialektusait beszélik. A tanulmányból megtudhatjuk azt is, hogy a meszticek 
a harmadik őslakos etnikai csoport Kanadában, és hogy a nyelvükben, a mitchif ben 
a francia és az algonkin nyelv elemei keverednek.

Kanadában fontos a multikulturalizmus, elengedhetetlen a megfelelő kommu-
nikáció és több nyelv ismerete, mert minél több nyelvet ismer az ember, annál 
több kultúrát fedezhet fel. Az őslakos irodalom jórészt angol nyelven született, de 
több fontos szöveg francia nyelven íródott, valamint használják az inuktitut, a cree, 
az ojibway, valamint a mitchif nyelvet is. Időnként megjelennek kétnyelvű vagy 
akár háromnyelvű összeállítások is. Fontos, hogy egy adott csoport, kisebbség ki-
alakítsa a saját írott irodalmát, főképp a saját népcsoportjukból kivált szerzőkkel, 
és hogy az ezeket elemző tanulmányok eljussanak az egyetemekre, értelmiségi 
körökbe.

Számos konfliktus és félreértés megszűnhet, ha az ember megfelelő módon tájé-
kozódik egy adott kisebbségről. Az 1980-as évek végére az őslakos szerzők minden 
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irodalmi műfajban publikáltak, de ezek az írások nagyrészt ismeretlenek maradtak, 
mára azonban már egyetemen is tanítják őket.

Ezt a tanulmányt mindenkinek ajánlhatjuk, hiszen a kanadai őslakosok értelmi-
ségi közösségének kialakulása nemcsak azok számára lehet érdekes, akik konkrétan 
e téma iránt érdeklődnek, hanem több kisebbség számára példa lehet, hogyan vál-
hat ki egy őslakos kisebbségi körből egy értelmiségi csoport, és ez hogyan segíthet 
abban, hogy különböző jogokat vívjanak ki maguknak, és megfelelő módon infor-
málják a társadalmat saját életmódjukról.

Brian Ebel cikkében bemutatja Kanada nyelvi sokszínűségét. A hivatalos adatok 
szerint Kanadában 1,3 millió őslakos 60 különböző nyelvet vagy nyelvjárást hasz-
nál, amelyek 12 különböző nyelvcsaládba sorolhatóak. Több, őslakosok által be-
szélt nyelvet is az eltűnés veszélye fenyeget. Ennek a problémának az egyik legfőbb 
oka az, hogy a elmúlt századokban több nyelvész is primitív nyelvnek tartott né-
hány, az őslakosok által használt nyelvet, nyelvjárást, holott a legtöbb bennszülött 
nyelvre a mély komplexitás jellemző, s az ilyen szintű összetettség sem az angolban, 
sem a franciában, vagyis Kanada fő nyelveiben sem található meg. E nyelvfelfogás 
vezetett a másik fő problémához: azoknál a családoknál, ahol az őslakosok által 
használt nyelvet elhanyagolva angolul és franciául beszéltek, statisztikailag kimu-
tatható, hogy az ősnyelvek 1–2 generáció alatt teljesen eltűntek. Ezen problémák 
orvosolására komoly állami törekvések bontakoztak ki az 1990-es évek végén, hogy 
megőrizzék és tanítsák az őslakosok által beszélt nyelveket nemcsak iskolai szinten, 
hanem különböző rendezvények keretein belül is. Létrehoztak bennszülött nyelvű 
TV- és rádióadókat, melyek célja kulturálisan releváns műsorok készítése, valamint 
a helyi nyelvjárások népszerűsítése. Ebel szerint a kanadai őslakos nyelvek fontos-
sága vitathatatlan abban a tekintetben is, hogy így lehet megőrizni egy népcsoport 
identitását, de hangsúlyozza, hogy minden igyekezet ellenére Kanadában mind a 
mai napig több, őslakosok által beszélt nyelv is veszélyben van.

Augustín Cadena tanulmányában a mexikói őslakosok világának irodalmi áb-
rázolását és interpretációját vizsgálja a 20. században. A kérdés aktuális, hiszen 
Mexikó teljes lakosságának közel 10%-át indiánok, 70%-át pedig az őslakosok és 
a meszticek együttesen teszik ki. Az együttélés XX. században is jelenlévő ambi-
valenciája végigkövethető az irodalomban; egyszerre jelenik meg a „dicső” azték 
múlt és a barbárság motívuma. A néprajzi valóság és az irodalmi fikció közti hatá-
rok lassan összemosódnak. A tanulmány részletesen bemutatja a mexikói irodalom 
őslakossággal kapcsolatos és az őslakosok közül származó írókkal szemben tanú-
sított hozzáállását, szerzők és műveik mentén. Végigköveti az irányzatok alakulá-
sát: 1. a mexikói irodalomból kiválnak az őslakossággal foglalkozó néprajzi írások; 
2. 1937-ben elsőként angolra fordítva kiadják Gregorio López realista regényét az 
indiánokról; 3. a következő generáció kiemelkedő alakjaként megjelenik Rosario 
Castellanos, aki műveiben saját tapasztalataiból merítve tud hiteles képet adni egy 
kisebbség életéről. Amint társadalmi integráltságuk javul, az 1960-as évekre úgy 
kapnak egyre inkább teret az indián hagyományok felkutatásával, életükkel és hely-
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zetükkel foglalkozó írások, valamint az indián írók maguk is, mint például Juana 
Karen Peñate és Ruperta Bautista Vázquez. A XXI. századra a stílusok és műfajok 
sokféleségében újra megerősödni látszik az érdeklődés és a kirekesztés kettőssége. 
Ezen folyamatokat és fontos alakjait mutatja be a szerző, elemezve hatásukat egy-
másra és az indiánokról kialakult képre.

Kenyeres János cikkének központi témája a kanadai őslakosság kultúrájának 
hatása a modern kori Kanada kultúrájára, legfőképp 18–20. századi művészetére. 
Az írás hangsúlyozza, hogy az indigenous, vagyis őslakos kultúra mindig is hatás-
sal volt arra, amit ma kanadai kultúrának nevezünk. Részletezi továbbá, hogyan 
kezelték a telepesek az őslakók kultúráját, mik a különbségek és a hasonlóságok a 
telepesek és az őslakosok művészetében, valamint azt is, hogy melyek azok a fontos 
pontok, amelyeken a leginkább hatottak egymás kultúrájára. Kenyeres megemlíti 
azt a komoly problémát is, hogy a kanadai őslakosság művészetét nagyon sokáig az 
európai kultúra szemszögéből próbálták megismerni és vizsgálni, s hogy csak a 20. 
század utolsó felében kezdték önálló kultúraként értelmezni. Az elmúlt években a 
multikulturalizmusnak köszönhetően az őslakos művészek, írók, költők és média-
szereplők egyre ismertebbekké váltak Kanadában. Céljuk pedig az volt, hogy újra 
megismerjék és megismertessék másokkal saját kultúrájukat. Az elmúlt néhány év-
tizedben ugyanis nőtt az őslakos kultúra iránti érdeklődés a nem őslakos művészek 
körében, és ennek következtében a bennszülött kultúra fenntartása és fennmaradá-
sa nemzeti kérdéssé vált.

Bánhegyi Mátyás és Nagy Judit „A Cultural Reader on Aboriginal Perspectives 
in Canada” című tanulmánya egy 36 egységből álló, a kanadai őslakos kultúrát be-
mutató tankönyvről szól, ami bemutatja a kultúra összetettségét, nehézségeit, illet-
ve a nyelv összefüggését a kultúrával. A tankönyv az iskolai használathoz a tanárok 
számára tartalmaz egy jegyzetet, amelyben különböző segítségek, szempontok, 
megoldókulcsok, háttérinformációk, források és weboldalak találhatóak. A tan-
könyv egy projekt eredménye, melynek célja az volt, hogy a szerzők bemutassák, 
hogy a kulturális különbségek ellenére a sokszínű kanadai kultúra megismertethe-
tő az általános iskola felső osztályaiban, középiskolákban és egyetemeken.

A tanulmányban többek között arról is olvashatunk, hogy ez a saját tervezésű tan-
könyv azért használható jól, mert közelebb hozza ezt a témakört az angolt mint ide-
gen nyelvet beszélni tudó, illetve a kanadai őslakosok kultúrájáról keveset tudó kö-
zönség számára. Kramsch elmélete szerint a kultúra és a nyelv elválaszthatatlan egy-
mástól, és egy dimenzióban kell őket vizsgálni. Gondoljunk csak arra, hogy a nyelv 
a kommunikáció segítője és fő médiuma, valamint a kulturális kódok és szabályok 
közvetítője. Ez a tankönyv különösen az általános iskola felső osztályában tanulókat, 
illetve a középiskolásokat és a tanárokat célozza meg, hetedik osztálytól tizenkettedik 
osztályig. A szerzők olyan témaköröket választottak ki a tankönyvben, amelyek a ka-
nadai őslakosok kultúrájának egyediségét és sokszínűségét mutatják be, amilyen pél-
dául a bennszülött identitás, életmód és a társadalmi kérdések. A könyvben többféle 
feladat található, például igaz-hamis, összekötős vagy kiegészítős feladatok. Vannak 
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olyanok is, ahol egy-egy témakörről kell beszélgetni, hasonlóságokat és különböző-
ségeket találni, ami segíti az angol nyelv gyakorlását. A feladatok egy részében a diá-
koknak a sokszínű online médiát kell használniuk különféle információk gyűjtésére.

A tankönyv tehát kiválóan használható a nyelvtanításban, a kanadai őslakosok 
kultúrája és általában a kultúra tanítására. Diákokhoz közelálló feladatokat tartal-
maz, így többek között olvashatunk az inuit étrendről néhány recept-ötlettel. Aján-
lom ezt a tanulmányt mindazoknak, akik kicsit közelebb akarnak kerülni a kanadai 
őslakosok kultúrájához, valamint azoknak, akik ezzel együtt az angol nyelvet is 
gyakorolni szeretnék.

Vassányi Miklós „Arctic America through Medieval European Eyes: North-
East America in the Old Icelandic annals and Greenland Deeds” című tanulmánya 
óizlandi évkönyveket és kora újkori, Grönlanddal kapcsolatos okiratokat elemez. 
Az írás célja, hogy – Észak-Amerika prekolumbiánus felfedezésének tárgyalása után 
– bemutassa a grönlandi norvég kolónia életét és kultúráját az érett középkor fo-
lyamán, egészen a norvég lakosság XV. századi eltűnéséig. Ebben a bemutatásban 
külön hangsúlyt kapnak a Grönlanddal való kapcsolattartás, tengeri közlekedés, il-
letve a norvég lakosság kapcsolatai az inuit őslakosokkal. A vizsgálódás eredménye 
az, hogy Grönland egyházi és gazdasági okokból is fontos hely volt Izland számára, 
és hogy a két sziget a XV. század elejéig viszonylag élénk kapcsolatban állt egymás-
sal. A kapcsolatok azonban valamikor 1510 és 1520 között megszakadtak, és Észak-
Európa ezután csak annyit tudott Grönlandról, hogy ez a sziget létezik, de azt nem, 
hogy pontosan hol van. Grönland (dán) újrafelfedezésére ugyanis a XVII. század 
első évtizedéig kellett várni. A tanulmányt a középkori grönlandi püspökök listája 
és részletes bibliográfia egészítik ki.

A „L’inconscient littéraire québécois et hongrois ou les droits linguistiques au 
Canada et en Europe Centrale” című tanulmányban Sepsi Enikő és Pákozdi Csa-
ba a kollektív tudatalatti szerepét vizsgálta a quebeci, illetve a közép-európai iro-
dalomban. E két kultúra közötti eltérést a nyelvi kultúrák különbözősége okozza: 
Kanadában a francia nyelv ugyanolyan mértékben elfogadott hivatalos nyelvként 
szerepel, mint az angol. Ennek oka, hogy québeci frankofónok nagy többségben 
vannak e tartományban, még annak ellenére is, hogy a nemzeti skálán kisebbség-
ként szerepelnek. Kelet-Közép-Európában – leginkább Szlovákiában és Romániá-
ban, valamint az 1920. évi trianoni békeszerződés után Magyarországtól elcsatolt 
területeken – viszont egyes városokban a többség anyanyelve a magyar, azonban 
ezt a többség nem fogadja el hivatalos nyelvként, mivel a nemzeti rátán vizsgálva 
a magyar származásúak kisebbségként szerepelnek. A tanulmány több irodalmi 
művön keresztül vizsgálja, hogy a nyelvnek milyen fontos szerep jut, és mennyire 
meghatározó az egyén tudatalattijában. A szerzők így bizonyítják a nyelv elsőrendű 
fontosságát az adott területeken.

A háromnyelvű tanulmánykötet a mai Észak-Amerika-kutatás jelentős összefog-
lalása, a felsőfokú oktatás mellett a szakma és a nagyközönség érdeklődésére is szá-
mot tarthat.
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