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�A kanakok földjén� � e címet akár egy, az etnológiai érdeklõdés kibontakozásának ko-
rában íródott, egy távoli nép �egzotikus� kultúráját, látványos rítusait megörökítõ han-
gulatos útleírás is viselhetné. Vagy gondolhatnánk például egy �monografikus igénnyel�
szerkesztett, leíró jellegû néprajzi munkára is. Jelen kötet azonban etnológiai-antropo-
lógiai, nyelvészeti, régészeti és történettudományi tanulmányok gazdag tárháza a 20.
század utolsó évtizedébõl, amely Új-Kaledónia társadalmának, kultúrájának változásai-
ra és az átalakulás, a modernizáció lehetséges útjaira koncentrál. Azon jelenségekre,
kulturális válaszokra, alkalmazkodási stratégiákra, amelyeknek köszönhetõen e kis óceá-
niai szigetcsoport lakói átvészelték a gyarmatosítás idõszakát, sikerrel küzdöttek identi-
tásuk megõrzéséért, a politikai és kulturális önrendelkezés fokozatos kivívásáért.

Az írások középpontjában � akár a fõnökség intézményérõl, a halászati jogról, akár
a vallásról, a nyelvrõl van szó � a változások állnak. Ezen túlmenõen azonban az egyes
szerzõk munkái rendkívül változatos képet mutatnak mind a kutatási témákat (idõben
és térben is), mind pedig az alkalmazott módszereket tekintve. A szerkesztõknek nem
is sikerült elkerülni azokat a csapdákat, amelyekbe csaknem minden hasonló vállalkozás
beleesik: a tanulmányok színvonala nem egyenletes, részben fedik egymást, részben pedig
nehezen erõszakolhatók bele a kötet szerkezetébe. Ennek ellenére vitathatatlan, hogy a
kanak kultúra hallatlanul színes mozaikja rajzolódik ki elõttünk, amely nem csupán ér-
tékes információhalmaz az Óceánia kultúrája iránt érdeklõdõ olvasó számára, hanem az
eredeti célkitûzéseknek, a kutatási programot elindító szervezetek szándékainak megfe-
lelõen olyan biztos ismeretanyag, tudásalap, amelybõl Új-Kaledónia döntéshozói is so-
kat meríthetnek és merítenek a születendõ új állam megteremtésének folyamatában. A
kötet létrejöttének körülményeirõl még szólunk, elõtte azonban álljon itt egy rövid tör-
téneti felvezetés.

A nyugati világ a kanak népcsoportok létezésérõl 1774-ben szerzett tudomást: Új-
Kaledónia õslakosaival a szeptember 5-én partra szálló Cook kapitány és kísérete találko-
zott elõször. A szigetvilág 1853-ban francia gyarmat lett, az õslakosokat csupán 1946-
tól illetik meg az állampolgári jogok, s Új-Kaledónia jogi státusa napjainkban is Franciaor-
szág úgynevezett �tengerentúli területe�. Etnikai összetétele � a több mint két évszázada
tartó bevándorlás eredményeként � rendkívüli sokszínûséget mutat: az 1996-os nép-
számlálási adat szerint a lakosság 44,1 százaléka melanéz (kanak), 34,1 európai, 12
polinéz, 4,3 százaléka pedig ázsiai eredetû. A bevándorlók 90 százaléka a franciák által
alapított fõvárosban, a szigetvilág egyetlen igazi nagyvárosában, Nouméában és környékén
él, ahol az õslakosoknak csupán 30 százaléka található meg.
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A közelmúltban Új-Kaledónia történelmének meghatározó állomásához érkezett: az
1998-ban megkötött � népszavazással is megerõsített � nouméai egyezmény értelmé-
ben 15�20 éven belül a tartomány elnyerheti teljes függetlenségét. E folyamatban ki-
emelten fontos szerep jut a saját társadalom megismerésének, a kulturális önazonos-
ság megteremtésének, megerõsítésének.

A kanak etnikum és kultúra voltaképpen felfedezésétõl kezdve megfigyelések, vizsgá-
lódások tárgya. Már a 18. század utolsó, a 19. elsõ évtizedeibõl is szép számmal marad-
tak fenn úti beszámolók, misszionáriusiratok, katonai, adminisztratív vagy éppen tudo-
mányos céllal készített feljegyzések � Óceánia európai birtokbavételének megannyi do-
kumentuma. 1853-tól a gyarmatosítással a �bennszülöttek� immár megkerülhetetlen �
inkább zavaró � tényezõvé váltak, akikrõl a gyarmatosítóknak elemi érdekük volt a lehetõ
legtöbbet megtudniuk. Ezen felülrõl irányított, többnyire a �problémák� megoldását,
felszámolását célzó, az európaiak felsõbbrendûségét legitimáló munkák mellett azonban
az etnológiai érdeklõdés � Maurice Leenhardt munkáitól eltekintve � mintha elkerülte
volna Franciaországnak ezt a távoli gyarmatát. A kanak kultúra igazi felfedezése végül
nem is kívülrõl érkezõ szellemi impulzusoknak, hanem a nem is oly rég kialakuló, etnikai
hovatartozását, identitását megerõsíteni és kifejezni akaró �bennszülött� értelmiségnek
köszönhetõ. Az elsõ jelentõs lépés a Melanézia 2000 Fesztivál megrendezése volt 1975-
ben, melynek keretében a kanak hagyományok és a népmûvészet gazdag tárházát � kis-
sé patetikus tálalásban � igyekeztek a nagyközönség elé tárni.

A közelmúlt és a jelen társadalmi folyamatait dokumentáló, a gyarmatosítás követ-
kezményeit elemzõ, illetve a lehetséges kiutakat keresõ etnológiai-antropológiai kutatá-
sok megindulására azonban még több mint egy évtizedet várni kellett. Nem kevés kul-
túrpolitikai huzavona után, 1988-ban egyezmény született egy, a kanak kultúra felvirá-
goztatását célzó iroda és egy kulturális központ felállításáról. Ezzel párhuzamosan
kezdetét vette a � nagyrészt franciaországi intézmények által finanszírozott � Kanak
társadalmi tanulmányok címû program, amelynek keretében az anyaországból számos
fiatal kutató érkezett Új-Kaledóniába. Jelen kötet � amely épp a Franciaország etnológi-
ája címû sorozatban látott napvilágot � e munkákból nyújt sokoldalú válogatást.

A kötet Gyakorlat és szabályok címet viselõ elsõ harmadában közzétett írások a tár-
sadalmi szabályok átalakulását járják körül. Alban Bensa, a tanulmánygyûjtemény egyik
szerkesztõje egy konkrét régió példáján, illetve írásbeli és narratív forrásokat egymás
fényében elemezve rámutat, hogy a fõnökség intézményének a közelmúltban dokumentált
számos � gyakran �õsinek� tekintett � jellegzetessége a 19. század politikai eseménye-
ire, a gyarmatosítókkal vívott küzdelmekre vezethetõ vissza. A Koné-völgyben az 1870-
es évekre létrejött viszonylag homogén politikai tér és erõs központi hatalom voltakép-
pen egy alkufolyamat eredménye, amelynek a gyarmatosítók és az egymással viszályko-
dó klánok katonai vezetõi voltak a szereplõi. S hogy mindez eredményes lehetett, abban
nagy szerepet játszott, hogy a politikai struktúra átalakulása narratív és rituális síkon is
végbement (jó példa erre, hogy a szokásjog szerint a fõnöki cím egy klánon kívülrõl ér-
kezett idegenre is átruházható). A társadalmi rend ideológiai megerõsítése, mitológiai
megtámogatása a beköszöntõ békésebb idõszakban aztán újult erõvel folytatódott.

Az adoptálás és az idegenek befogadása � mint az Isabelle Leblic genealógiai felméré-
seibõl kiderül � a rokoni, illetve szövetségesi háló megerõsítésének rendkívül lényeges
eszköze az egyes nyelvterületeken belül. Jóllehet a gyermekek és felnõttek adoptálása
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Óceánia-szerte közismert társadalmi gyakorlat, a vizsgált két patrilineáris leszármazási
csoporton belül a változatok kivételes sokszínûséget, már-már önkényességet mutat-
nak, s a rokonsági rendszer alakításában, úgy tûnik, nincs strukturális szerepük. A
motivációk feltárásával azonban a szerzõ adós marad. A nyelvész Françoise Ozanne-
Rivierre írásának tárgya ugyancsak a rokonsági rendszer, módszere a komparatív törté-
neti analízis. A szerzõ a három csoportba sorolható kanak nyelvek rokonsági termino-
lógiáit a szabályos hangzóváltozások alapján rekonstruált közös óceániai alapnyelv (úgy-
nevezett protoóceániai) hasonló elnevezéseivel összevetve következtet a rokonsági
rendszer változásaira.

Marie-Hélene Teulieres-Preston változásvizsgálatának tárgya a tengerhasználati és
halászati jog, melyet a kanak õslakosok az elmúlt másfél évszázad folyamán sikerrel õriztek
meg, illetve alakítottak át a francia gazdasági és adminisztratív érdekek ellenében. A
különbözõ érdekcsoportok törekvéseinek par excellence ütközési területe azonban a �fehér
fõváros�, Nouméa, amelynek területére 1946-ig csak szigorú feltételek mellett és korlá-
tozott számban költözhettek melanéz õslakosok, napjainkban viszont a betelepült né-
pesség egyre több jogot, a közügyekbe történõ fokozott beleszólást követel magának.
Dorothée Dussy tanulmányában a politikai vitákkal párhuzamosan megfigyelhetõ szim-
bolikus reprezentációkkal foglalkozik, rámutatva, hogy a �fehérek�, illetve a kanakok �
egymástól jelentõsen eltérõ � kollektív történelmi emlékezete mindkét fél esetében a
hatalom legitimációjának egyszerre terméke és eszköze, s mindez a (több mint két évti-
zede napirenden lévõ) földkérdésrõl folytatott diskurzusban kiválóan tetten is érhetõ.

A második részben közölt tanulmányok a �kolonizációs sokk� különbözõ aspektusaira,
illetve az azokra adott kanak válaszokra összpontosítanak. Akárcsak az elõzõ tematikus
egységben, e fejezet felépítésében is megfigyelhetõ a kronologikus rendezõelv. Három
nouméai régész � Cristophe Sand, Jacques Bole és André Ouetcho � a rendelkezésre
álló leletanyag alapján megkísérli felvázolni a szigetvilág benépesülésének, az õslakók
szociokulturális fejlõdésének történetét. Rámutatnak, hogy a radikális társadalmi válto-
zások jóval a gyarmatosítás elõtti idõszakra datálandók, tulajdonképpen az európaiak
megjelenésével kezdõdtek, hiszen a hajósok számos, az õslakosok számára addig isme-
retlen fertõzõ betegség kórokozóját hurcolták be Új-Kaledóniába, s a nagy járványok, a
hirtelen megugró halálozás valóságos társadalmi földindulást indítottak el. A prekolo-
nizációs idõszakra vonatkozó ismeretanyagot tehát nem árt fokozott óvatossággal ke-
zelni, a helyes értelmezésben az interdiszciplinaritás sokat segíthet. A gyarmatosítással
természetesen a keresztény vallás terjesztése is együtt járt. A krisztusi tanok beépülé-
sét a kanak õslakók világképébe és rituális gyakorlatába Charles Illouz Maré szigetének
társadalmában kísérte figyelemmel.

A kolonizáció idõszakának értékelése nem lehet teljes a másik fél mozgatórugóinak
ismerete nélkül. Isabelle Merle történész a kötet fókuszát kitágítva az új-kaledóniai és az
algériai gyarmatosítás sajátosságait veti össze. Rámutat, hogy a kanak õslakosság rezer-
vátumokba zárása, a földek kollektív tulajdonba vétele és az állami kontroll kiterjesztése
voltaképpen az Algériában már egyszer kudarcot vallott és a francia hatóságok által is
erõsen vitatott földbirtok-politika alkalmazásának következménye.

Jóllehet 1946-ban a szigetvilág valamennyi lakójára kiterjesztették a francia állampol-
gári jogokat, az igazi emancipáció több évtizeden átívelõ, összetett folyamat volt. A
politológus Eric Soriano írásából kirajzolódik, hogy az etnikailag megosztott, a gyarma-
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tosítás ellenére még döntõen lokális alapon szervezõdõ, aluliskolázott melanéz társada-
lom miként vált a szimbolikus politikai mezõ egyre meghatározóbb szereplõjévé az 1946
és 1958 közötti idõszakban. Új-Kaledóniában a társadalompolitikai közbeszéd egyik leg-
fõbb témája napjainkban is a �kulturális kiegyenlítõdés�, az �esélyegyenlõség�, melynek
megteremtésében az oktatásügy kiemelten fontos szerepet játszik. Marie Pineau-Salaün
a kanak gyermekek relatív iskolai kudarcait történeti távlatokba helyezve kísérli meg ér-
telmezni. Kutatásaiból kiderül, hogy 1945 elõtt Új-Kaledóniában az iskolázottság mér-
téke jóval meghaladta a Franciaország többi, ázsiai és óceániai gyarmatára jellemzõ érté-
keket, ám az oktatást alacsony színvonal, az iskolai mindennapokat pedig túlzott me-
revség, nemritkán agresszió jellemezte. Mindezt a szerzõ néhány idõs ember keserû
visszaemlékezésével is illusztrálja � ám a cikk ez utóbbi része kissé felszínes.

A kanak társadalomban napjainkban is jelentõs változások zajlanak, hiszen a felgyor-
sult modernizáció megannyi kihívás elé állítja a szigetvilág lakosságát. A harmadik rész-
ben ezen túlélési stratégiák, kulturális válaszok elemzésébõl olvashatunk egy csokorra
valót. Az utóbbi évtizedekben Új-Kaledónia-szerte nagy számban jöttek létre egyesüle-
tek, civil szervezetek, amelyek az anyanyelv ápolását és a hagyományok átadását tûzték
ki célul. Egy ilyen szervezet, egy �nyelvészeti bizottság� munkájába kapcsolódott be
Isabelle Brill, s tevékenységük eredményeit jelen írásában foglalja össze. Ötéves együtt-
mûködésük célja a területen beszélt nyelv variánsainak feltárása, egyfajta szintaktikai és
helyesírási norma felállítása, végsõ soron egy szótár szerkesztése volt. A szerzõ mind-
emellett nagy figyelmet szentel a kétnyelvûség problematikájának, és részt vett a helyi
kétnyelvû pedagógiai program kidolgozásában is. Az európai és a hagyományos kultúra
értékei jól megférhetnek egymás mellett: Marie Lepoutre Lifou szigetén a népi gyógy-
ászat és a nyugati orvoslás formáinak harmonikus szimbiózisát, az egészségügyi rend-
szer hatékony mûködését figyelte meg. A nemi szerepeket, a két nem egymáshoz való
viszonyát azonban a társadalmi átalakulás meglehetõsen felkavarta. Minthogy a sziget-
világ társadalmát férfiközpontúság jellemezte, a nyugati minták terjedése számos konf-
liktushoz vezet � derül ki Christine Salomon cikkébõl. A városi életforma ezzel szemben
nem feltétlenül jelent szakítást a hagyományos értékrenddel: Christine Hamelin vizsgá-
latai alapján a Nouméába költözött melanézek sok szállal és rendkívül erõsen kötõdnek
eredeti közösségükhöz, szûkebb és tágabb értelemben vett családjukhoz. Ugyanezen
kérdéskörrel foglalkozik Michel Naepels is, aki a másik oldalról, egy konkrét közösség felõl
közelíti meg a jelenséget, ezen belül is olyan esetekre fokuszál, amikor a családfõk szán-
ják el magukat a költözésre. Írásából kitûnik, hogy a migráció aligha magyarázható pusztán
gazdasági megfontolásokkal, aligha értelmezhetõ a vidéki társadalmak, a törzsi viszonyok
ismerete nélkül, s a beköltözõknek jó okuk van rá, hogy az erõs társadalmi kontroll he-
lyett az egyéni választásokat is lehetõvé tévõ városi életformát válasszák.

Egy tanulmánykötetben közzétett írások terjedelme természetesen korlátozott. Az
azonban feltétlenül a kötet érdemei közé tartozik, hogy több publikációból kitûnik: a leírtak
mögött a szerzõk többéves, módszeres terepmunkája, elmélyült kutatása áll, s az ered-
ményeknek csak egy része láthatott most napvilágot.


