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Németh Tibor 

Alaszkai őslakos gyermekek bölcsessége 

 

E cikk négyéves kutatási tervbe illeszkedő munka eredménye, melynek során az Egyesült 

Államokban (2021), Latin-Amerikában (2022), Skandináviában (2023), Ausztráliában és Új-

Zélandon (2024) élő őslakosok közösségfejlesztő gyakorlatait elemzem és értelmezem. A 

kutatási eredmények bemutatásával igyekszem a magyar köz- és felsőoktatásban dolgozók 

és tanulók segítségére lenni. 

Tizenkét évvel az után, hogy Kolumbusz az Újvilágba érkezett, halászok, majd 

hamarosan utazó-felfedezők is elérték Bretagne-ból Észak-Amerika partjait. A francia király 

érdeklődését felkeltették a tengerentúli területek, és Jacques Cartier felfedező I. Ferencnek 

küldött levelében már az ott élők keresztény hitre térítésének szükségét is megemlítette 

(1534), hiszen – mint írta – „vademberek élnek (ott) istenismeret és eszük használatának 

képessége nélkül”.1 Európában ekkor még javában tartott a vita arról, vajon ezeknek a 

földeknek a lakói halhatatlan lélekkel bíró emberi lények-e – a több évtizedes vitát III. Pál 

zárta le: pápai bullájában2 megállapította, hogy igen, azok; mivel azonban az emberiesség 

foka nem volt egyértelmű az európaiak számára, a népirtással egybekötött földszerzés egyre 

nagyobb méreteket öltött Káin földjén.3 

Az új földrészre érkező első francia telepesek – szemben az őslakosokkal egy 

évszázada kapcsolatban álló spanyolokkal – olyan országból jöttek, ahol a XVII. századra a 

nacionalizmus fontos politikai tényezővé vált, és az ellenreformáció hatása is érezhető volt.4 

Ezirányú lelkesedésük eredményeképpen támogatták ezért a rövid időn belül megérkező 

vallási csoportokat iskolaalapítási szándékaik megvalósításában. Új-Franciaország5 első 

indián iskoláját a ferencesek már 1620-ban megszervezték,6 hamarosan követték őket a 

jezsuiták és az orsolya rendiek. A két kultúra találkozásáról így írt (1639) az orsolyiták 

elöljárónője: „Sok vademberrel találkoztunk, közvetlenül azután, hogy partot értünk, és ez 

nagy örömünkre szolgált. Ezek a szegény emberek soha nem láttak még senkit a mieinkhez 

hasonló ruhákban, úgyhogy csodálkozással telt meg a szemük. Amikor azt mondtuk nekik, 

hogy mi az irántuk való szeretetből hagytuk el családjainkat, rokonainkat és kényelmünket, 

igencsak meghökkentek… Még jobban elcsodálkoztak azonban akkor, mikor azt mondtuk 

nekik, hogy mi azért jöttünk, hogy a gyerekeiket tanítsuk.” 7 

Miután a francia és indián háborút (hétéves háborút)8 is elvesztette, Franciaország 

összes Észak-Amerikára vonatkozó területi igényéről lemondott Anglia javára. A harcokat 

lezáró Királyi nyilatkozat (The Royal Proclamation – October 7, 1763)9 egy időre 

meghatározó jelentőségű alapdokumentuma lett az őslakosok és a nem őslakosok közötti 

kapcsolatoknak. A király (III. György) nevében kiadott okmány leszögezte, hogy az őslakos 

népeket senki sem zaklathatja földjeiken, és hogy azok a korona védelmét élvezik.10 

1787-től protestáns felekezetek – elsősorban anglikánok, metodisták és 

presbiteriánusok – is megjelentek iskolaalapító szándékkal Észak-Amerikában. A térítő 

vallási csoportokat a kormány főképpen azért támogatta, mert az oktatás kiváló lehetőséget 

kínált arra, hogy a „pogány” (tehát nem krisztushívő) őslakosokat kereszténnyé neveljék.11Az 
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őslakosok a XVIII. század folyamán az egymással tusakodó nagyhatalmak (főképpen Anglia, 

valamint az Egyesült Államok és Kanada) fontos politikai és katonai szövetségesei maradtak, 

az 1812-es (indián segítséggel kanadai győzelemmel végződő) háború befejezése után 

azonban elveszítették jelentőségüket a politikai hadszíntéren, és a betelepülők 

terjeszkedésének gátjaivá lettek Észak-Amerika széltében-hosszában. 

Az 1840-es évektől kezdve az országba egyre nagyobb számban érkező bevándorló 

népek, ahogy egyre nyugatabbra tolták a civilizáció határvonalát (frontière), az ott élő 

őslakosokkal mind gyakrabban csaptak össze, a kormány ezért 1851-től rezervátumok 

felállításáról rendelkezett.12 Keresztény felekezeteket bízott meg azzal, hogy oktassák és 

pallérozzák a számukra kijelölt területekre zárt őslakosokat. Az indián gyermeket négy és 

hatéves kora között kiemelték családjából, és otthonától távol eső oktatási intézménybe 

szállították, hogy ott elszakasszák hagyományaitól és eredeti közösségeitől.13 

Az Egyesült Államokban az őslakos 1867-ig indiánt jelentett. A kormány és az 

őslakosok között eladdig kötött több száz szerződés egyike sem szólt az eszkimókról, hiszen 

Alaszkát – ahol azok éltek – az Egyesült Államok kormánya csak ekkor vásárolta meg 

Oroszországtól, az ott élők sorsát mégis előre meghatározták. Az új amerikai területen a 

hamarosan érkező bányászok és prémvadászok ismeretlen betegségeket kezdtek 

terjeszteni, a hittérítők a helyi néphagyomány elemeit roncsolni, a tisztségviselők pedig a 

régtől működő társadalmi, politikai és gazdasági rendszereket lebontani – pontosan 

ugyanúgy, ahogy azt az ország más részein az indiánokkal is tették.14 Azt követően, hogy a 

Yukon folyó mentén 1896-ban aranyat találtak, Alaszkába egyetlen évtized alatt több tízezer 

szerencsevadász érkezett,15 és hamarosan megkezdődött a kereskedelmi halászat, valamint 

az ipari mértékű fakitermelés. Amikor a számában rövid idő alatt jelentősen megnövekedett 

népesség új tagjai gyermekeinek oktatására az amerikai kormány új iskolákat alapított 

(Nelson Act, 1905), duális rendszer jött létre az oktatásban.16 Az őslakos gyerekek 

oktatásáról a belügyminisztérium oktatásügyi osztálya (Bureau of Indian Affairs), míg az 

olyan, „fehér bőrű és kevert vérű gyerekek számára, akik civilizált életmódot folytatnak,”17 

Alaszka Terület kormányzója gondoskodott. 

Az Indián állampolgársági törvény (Indian Citizenship Act – 1924)18 – mely minden, az 

ország területén született őslakos számára biztosította az állampolgárságot – lehetőséget 

adott a politikai részvételre, érdeklődés hiányában azonban ekkor még csak kevesen éltek a 

felkínált jogi lehetőségekkel. A belügyminiszter utasítására készült Meriam-jelentés19 

gyászos képet festett az országban élő őslakosok életkörülményeiről, de a hatására fogant 

törvények, az Indián újjászervezési törvény (Indian Reorganization Act – 1934), a Johnson–

O’Mailey törvény (Johnson–O’Mailey Act – 1934) az őslakosok önigazgatásának 

előmozdítása irányába kezdtek hatni országszerte. Az Alaszkáról szóló újjászervezési 

törvény (Alaska Reorganization Act – 1936) pedig a helyi sajátosságok figyelembe vételével 

lehetőséget teremtett (a politikai szerepüket tekintve indián törzsi tanácsokhoz hasonló) falu-

önkormányzatok felállítására,20 illetve rezervátumok kialakításáról rendelkezett Alaszkában 

is, ahol azelőtt nem voltak ilyenek.21 A helyi önkormányzatok megalakulása után egyszerre 

megnőtt az érdeklődés itt is a törzsi határokon átívelő közösségi ügyek alakítása iránt.22 

Mire Alaszka 1959-ben az Amerikai Egyesült Államok 49. állama lett, a duális oktatási 

rendszer már csak a kistelepüléseken maradt meg, de a bentlakásos iskolahálózatot erre a 

területre is kiterjesztették. Az alaszkai őslakos gyermekek számára az 1920-as években 

három bentlakásos iskolát építettek, egy negyediket két évtizeddel később, az 1960-as és 

1970-es években még hármat.23 Az alaszkai eszkimó és indián diákokat vagy ezekbe az 

iskolákba, vagy Washington, Új-Mexikó, Oregon, Oklahoma és Kansas államban elhelyezett 

bentlakásos iskolába küldték tanulni.24 Iskolaéveikre ők is hasonlóképp emlékeznek, mint a 
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nem alaszkai őslakosok: legtöbbjük itt tanulta meg, hogy hitványság mindaz, amit népe 

hagyományairól és az életről gondolt.25 

Azt követően, hogy Alaszkában 1968-ban olajat találtak, az oktatási rendszer 

átalakítása néhány esztendő alatt itt is megtörtént: miután az őslakosok lemondtak bizonyos 

földterületek tulajdonjogáról,26 az Indián oktatási törvényben helyi tananyagok kidolgozását 

írták elő (1972). Elkészült az Alaszkát átszelő olajvezeték (1973), szakértői oktatási 

bizottságok irányítása alá rendelt területi oktatás-felügyeleti egységeket (Regional 

Educational Attendance Areas – 1975) hoztak létre, új középiskolák épültek, őslakos oktatási 

szakemberekből álló iskolaszékek és tanácsadó testületek jöttek létre,27 és megszületett az 

önigazgatásról és oktatási segítségről szóló törvény (Indian Self-Determination and 

Education Assistance Act – 1975).28 Újítások fáziskéséssel, hiszen ekkorra immár az 

indiánok és az eszkimók is saját kezükbe akarták venni sorsuk irányítását: „Az őslakos 

népek immár legitim résztvevők kívántak lenni a fejlesztés irányát és a társadalmi 

intézményeket meghatározandó, és nem pusztán annak a szándéknak a megvalósítói, 

melyet a fehér társadalom számukra előír.”29 

Az 1980-as évektől a világ számos pontján érdeklődés mutatkozott az erőszakos 

múltbeli cselekedetek örökségét társadalmi megbékélést elősegítő bizottságok (Truth and 

Reconciliation Commission – TRC)30 irányításával feldolgozni – így az Egyesült Államokban 

több helyütt is.31 

A kiengesztelődést elősegítő bizottságok eddigi története során háromféle történelmi 

helyzet szolgáltatott okot ilyen bizottságok működésére:32 totalitárius diktatúrák bukása után 

(mint Chilében); népirtás után (mint Boszniában), illetve telepes gyarmatokból kialakult 

országok esetében, ahol népeket fosztottak meg földjeiktől (mint a szomszédos Kanadában). 

E bizottságok létrehozásának ötlete azon az előfeltevésen alapszik, hogy a múltbeli 

erőszakról folytatott társadalmi dialógus enyhíti a túlélők fájdalmát, és elősegíti a hajdani 

elnyomók és elnyomottak közötti kapcsolatok javulását.33 A bizottságok fő feladatai 

mindenütt ugyanazok voltak: a múltban történt visszaéléseket feltárni és nyilvánosan 

elismerni; a túlélők sajátos szükségleteire válaszolni; az igazságosság és az 

elszámoltathatóság kialakításához hozzájárulni; az intézmények felelősségét megállapítani 

és reformokat javasolni; a társadalmi megbékélést előmozdítani és a történelmi múltra 

vonatkozó ellenséges nézeteket egymáshoz közelíteni.34 Noha a visszaélések feldolgozását 

segítő folyamatban az igazság alapvetően fontos, ahhoz, hogy a megbékülést elérjük, az 

igazság akadályozhatja a kapcsolatok újjáépítését – a különböző szemléletmódok és 

tapasztalatok sokszor bajossá teszik az egyetlen, egyértelmű és teljes igazság 

kapcsolatépítésben betöltött segítő szerepét. A megbékéléshez csak egy olyan igazság lesz 

hatékony, mely képes magára ölteni a kölcsönös függésből és egymásra utaltságból fakadó 

összetettséget.35 E folyamatban mindig szükség van egységesítő közös történelemképre, 

mely segít a különböző népeket és közösségeket egységként értelmezni.36 

A nemzetépítés és a társadalmi megbékélés előkészítésének hatékony eszköze a 

világban több helyütt37 a helyreállító igazságszolgáltatás volt, az amerikai őslakos népeknél 

nemzedékek óta az. A helyreállító igazságszolgáltatás a múltban elkövetett bajokozás 

formáin és esetein kívül azok körülményeit és okait is számba veszi, minél több érintett 

bevonásával – egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel, melyek/akik sérülést szenvedtek, 

és akik/melyek érdeke a megbomlott egyensúly-helyzet orvoslása. A megbékélést kereső 

felek találkozói lehetőséget teremtenek mindannyiuknak, hogy kontextusba helyező és 

értelmező felkészítés után megszervezett találkozókon megismerjék egymás narratíváit;38 a 

hangsúly a megtorlás helyett az újjáépítésen, az elkülönítés helyett az újraegyesítésen van – 

a sértést okozó, a károsult, a közösség együttes javára. A gyógyító igazságépítés tény- és 
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okfeltáró szakasza mindig a közösség bevonásával és jelenlétében folyik, hiszen az egyén 

sérülése a közösség szövetét is roncsolja, végső soron a társadalomra is bomlasztóan hat. 

Nem csak igazságot kell tenni, az is fontos, hogy az igazságszolgáltatás nyilvános legyen, és 

a felek elköteleződése a közösség színe előtt, visszavonhatatlan formában történjen.39 

Az amerikai kormány tisztviselői sokáig úgy gondolták, hogy az őslakosok 

közösségtudatát meg kell törni. Az oktatási főbiztos már a XIX. század derekán (1856) úgy 

érvelt, hogy „ahhoz, hogy a (z amerikai) társadalomba tudjuk őket emelni, szükséges, hogy 

az indiánok ahelyett, hogy mi, megtanulják azt mondani, hogy én, azt, hogy engem, ahelyett, 

hogy minket és azt, hogy az enyém, a helyett, hogy a miénk.”40 

Alaszka aktív vulkánok, olaj- és szénmezők, temérdek ásványkincs és faanyag földje: 

gazdasági szempontból rendkívül értékes tizennyolc magyarországnyi, későn szerzett 

peremterület.41 Az anyagi kárpótlás és az őslakosokra vonatkozó törvények újrafogalmazása 

fél évszázada itt is megtörtént, a gyarmatosítás hagyatékának felszámolása felé vezető úton 

az amerikai kormány első tétova lépéseit sokáig ott sem követték újak. Annak ellenére, hogy 

az amerikai indián és alaszkai bennszülött oktatásról szóló elnöki rendelet (American Indian 

and Alaska Native Education – 1998)42 már több mint két évtizede leszögezte, hogy a 

szövetségi kormánynak különleges, történelmi felelőssége van az amerikai indián és az 

alaszkai bennszülött diákok iránt. Jelentős politikai erő sokáig sem a nyilvánosság felől, sem 

jogi úton nem volt képes a kormányt sem bocsánatkérésre rávenni, sem kártérítésre 

kötelezni a bentlakásos iskolákban szerzett, nemzedékeken átívelő közösségrombolásért,43 

a 2020 szeptemberében beadott törvényjavaslat44azonban nagy eséllyel új fejezet kezdetét 

jelentheti Alaszkában is.45 Immár társadalmi megbékélést elősegítő bizottság felállítását 

szorgalmazzák az Egyesült Államokban is, mely feltárná és gyógyítaná az évtizedekig 

működő bentlakásos iskolahálózat okait, vizsgálná gyakorlatát és orvosolná hagyatékát. Ha 

törvény lesz belőle, kiderül majd, a kormány hol mennyit tett azért, hogy az őslakos 

közösségek tagjait elidegenítse önmaguktól és hagyományaiktól, és az is világos lesz, hogy 

célját nem sikerült maradéktalanul elérnie: eszkimók, aleutok és indiánok ma is tudják, mi a 

közösség értéke és a helyi nyelvek haszna. És mindenki láthatja majd, mennyit harcoltak 

azért, hogy múltjukról a nemzet színe előtt új olvasatot fogadtathassanak el. 

Bár az alaszkai őslakosok húsz különböző nyelvet használnak – melyek annyira 

különböznek egymástól, hogy beszélőik nem is értik egymást – a közösség érdekeinek 

elsőbbségéről és együttes felelősségükről mindannyian ugyanazt gondolják, és közös 

bennük eszük használatának képessége is. Ha társadalmi lelkiismeret-vizsgálat kezdődik 

végre az Egyesült Államokban is, sokan rácsodálkoznak majd arra, mennyit tanulhatnak az 

őslakosoktól – indián öregektől és eszkimó gyerekektől. Akár önmagukról is. 
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