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A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJA 

Az 1970-es évek előtt Kanada őslakos népcsoportjai (indiánok, eszkimók, Metis) 

nem kaptak elég figyelmet és megjelenítést a kanadai irodalomban. Ez kiemelten igaz 

volt a Metis népcsoportra, amelynek vegyes indián és európai származása akadályt 

jelentett az irásos önkifejezés minden formájában. Habár azok a vegyes származású 

írók, akik számos faji és etnikai kategóriába sorolhatók, részesültek ugyan némi 

tudományos érdeklődésben, az őket vizsgáló szakértők figyelme  vagy csak a 

bevándorló etnikai kisebbségekre, vagy pedig csak a vegyes származású őslakos írókra 

koncentrált. A Metis szerzők azon diszkurzív stratégiái, hogy teret teremtsenek és azt 

fenntartsák maguknak abban a posztkoloniális köztes térben, ahol új heterogén 

jelenségek tárulnak fel, figyelmen kívül maradtak egészen az 1970-es évekig. 

A kanadai irodalmi kánon vagy teljes mértékben mellőzte, vagy sztereotíp 

szerepekkel ruházta fel a Metis karaktereit. Az 1970-es évektől kezdve azonban a 

kortárs intellektuális irányzatoknak köszönhetően olyan Metis szerzőknek, mint Maria 

Campbell, Beatrice Culleton Mosionier, Joseph Boyden vagy Lorraine Mayer sikerült 

diszkurzív irányításuk alá vonni az ön-reprezentációjukat, és kampányolni kezdtek 

annak érdekében, hogy más Metis írók is bekerüljenek a kanadai irodalomba. Írói 

munkásságuk eredménye az egyre növekvő mennyiségű és minőségű Metis önéletírás 

lett, amely folyamatosan tölti ki a fennálló irodalmi hiányt, és ellensúlyozza a szigorúan 

szelektív irodalmi főáramlatot. 

A disszertációmban a XX. és XXI. századi Metis önéletírásokra jellemző 

tematikai jegyek sajátosságait vizsgálom olyan elméleti megközelítéssel, amely 

meghatározza a kanadai társadalmi kontextust. Olyan kiemelkedő témaváltozásokat 

figyeltem meg a Metis önéletírásokban, amelyek alaposabb elemzést igényelnek, és 

amelyet előttem még senki nem vizsgált.  

 

 

 



FELHASZNÁLT IRODALOM 

Kiindulási pontként a XX. század intellektuális mozgalmainak legjelentősebb 

gondolkodóinak kritikai nézeteit vizsgálom. A Metis önéletírások hirtelen 

megjelenésének tisztább megértéséhez nélkülözhetetlen azoknak a paradigma-

változásoknak a bemutatása, amelyek megdöntötték az uralkodó imperialista ideológiát 

és az Európa-központúságot. Jean-François Lyotard Postmodern Condition (1979) című 

alkotása nagy hatást gyakorolt a kor kritikai irányvonulataira. Jacques Derrida 

dekonstrukciós elmélete hasonlóképpen innovatív megközelítést hozott  a nyugati 

filozófiai hagyomány szemiotikai elemzéséhez. Michel Foucault elméletei a hatalom és 

a tudás kapcsolatát vizsgálják és annak társadalmi irányító szerepét a szociális 

intézményeken keresztül.  

Következő lépésként az önéletrajz műfaját, valamint a szubjektivitás-elméleteket 

veszem górcső alá, hogy bemutassam azok jelentőségét a szerzői agencia 

szempontjából. Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Sigmund Freud, Jacques 

Lacan, Roland Barthes, Judith Butler és Paul John Eakin csak néhány azon 

gondolkodók közül, akik feltárták és megtörték a nyugati autoritást. Megalapozták az 

utat a posztkolonializmusnak, amelynek a legfőbb törekvése a felszabadult és még 

felszabadulásra váró imperialista gyarmatok elnyomott társadalmainak a felemelése. 

Edward Said Orientalism (1978) című alkotását felhasználva Homi Bhabha új értelmet 

adott az addig erősen stigmatizált hibridizációnak, mint a kultúrák találkozási helyének. 

A Location of Culture (1994) című művében azt vallja, hogy a koloniális diskurzus 

sosem volt homogén, és a kulturális “köztes teret” egy produktív helyként mutatja be. 

A nyugati gyarmatosítás alól felszabadult népekhez hasonlóan Kanada Metis 

népcsoportja is újult erővel kezdett politikai küzdelembe azért, hogy hangot adjanak az 

őket ért sérelmeknek. Az önéletírások különböző formáit felhasználva a Metis szerzők 

tollat ragadtak, hogy korrigálják az egyoldalú történelmi dokumentációkat, bemutassák 

mai hátrányos helyzetük kiváltó okait, és megismertessék a saját kultúrájuk szépségét. 

Olyan Metis szakértők, mint Emma LaRocque, Jo-Ann Episkenew, Lorraine Mayer, 

Brenda Macdougall, Nicole St-Onge és Chris Andersen elméleti kereteket nyújtanak a 

folyamatosan kibontakozó Metis irodalomnak. 



CÉLOK 

Elemzéseimben a tematikus változások jellegére és kiváltó okaira fókuszáltam, és 

arra, hogy a Metis önéletírások milyen társadalmi, pszichológiai, politikai és gazdasági 

fejlődést tükröznek. A disszertációmban a Metis önéletírásoknak a Metis népre 

gyakorolt hatását tárom fel, továbbá azoknak a kanadai irodalomba való beilleszkedését 

vizsgálom. Bemutatom az önéletírásokon keresztül a folyamatosan megerősödő Metis 

tudatosságot és büszkeséget és ezen irodalmi alkotások didaktikai, esztétikai és 

ideológiai funkcióit. Az elemzésemhez olyan fogalmakat és jelenségeket használok fel, 

mint a hibriditás, a társadalmi környezet identitásformáló jellege, a társadalmi nemi  

összetettség változó megítélése, az oktatás kiemelkedő szerepe a hosszútávú kulturális 

rehabilitáció szempontjából és a traumatikus élmények hatása a jövő generációira.  

 

MÓDSZERTAN 

Öt olyan Metis önéletrajzot (fiktívet es non-fiktívet) elemzek, amelyek magukat 

Metis-nek valló szerzők tollából születettek. Az elemzésem célja azon visszatérő és 

kiegészülő témák bemutatása, amelyet ezek a Metis szerzők gyakran felhasználnak. 

Azért választottam önéletrajzi regényeket, hogy olyan irodalmi műveket elemezhessek, 

amelyek a legelnyomottabb társadalmi rétegek hangját szólaltatják meg, és hogy a 

jellemző tematikus jegyeket nagyobb összefoglaló alkotásokon keresztül 

szemléltethessem. A kutatásomhoz a tematikus összehasonlítás módszertanát 

választottam multidiszciplináris megközelítéssel, hogy ennek segítségével bemutassam 

a változó Metis valóságot. 

A dolgozatomat hat fejezetre osztottam. Az első fejezetben a Metis önéletírások 

megjelenéséhez vezető utat mutatom be. Ehhez röviden áttekintem az önéletrajz 

műfajának fejlődését és a szerzői agencia kibontakozását. Ezután azokat a XX. század 

második felének legfontosabb intellektuális irányzatait elemzem, amelyek mobilizáló 

hatással voltak a Metis önéletírásokra.Az ezt követő öt fejezetben részletesen elemzem 

Maria Campbell Half-breed (1973), Beatrice Culleton Mosionier In Search of April 

Raintree (1983), Gregory Scofield Thunder Through My Veins (1999), Herb Belcourt 



Walking in the Woods (2006) és Raymond Tremblay Riding the Tides of Life (2010) 

című művét. A regényeket öt egymást követő évtizedből választottam azzal a céllal, 

hogy nyomon kövessem a jól kimutatható tendenciákat és változásokat a Metis 

önéletírásokban az 1970-es évektől napjainkig. 

 

EREDMÉNYEK 

A vizsgált öt évtized során jól kimutatható változásokat figyelhetünk meg a Metis 

önéletírásokban. A kezdeti szemrehányó hangnemet lassan felváltják a megoldáskereső 

és problémamegoldó törekvések. A Metis írók ahelyett, hogy azt elemeznék, milyen 

okok vezettek a Metis-k jelenlegi sorsának alakulásához,  nagyobb hangsúlyt fektetnek 

a helyzetük javítására. A Metis önéletírók fokozatosan eltávolodnak az európai 

gyarmatosítás hagyatékának vizsgálatától, és az élet más aspektusait is boncolgatják. 

Scofield megnyílik a kettős nemével kapcsolatban, Belcourt a jól strukturàlt és 

megújított oktatàs hosszútávú előnyeit térképezi fel, és Frances Riviere az édesapjához 

fűződő összetett kapcsolatát tárja fel. Míg Lorraine Mayer visszatér a küzdelem 

témájához, hogy bemutassa a nehézségeit, mint Metis nő, anya és oktató, addig 

Mosionier detektív regényben írja le az őt gyermekként ért atrocitásokat az In the 

Shadow of Evil (2000) című könyvében. Raymond Tremblay messzebb merészkedett a 

kezdeti sérelmeket feltáró témáktól és a mániás depresszióhoz kapcsolódó stigmákat 

próbálja dekonstruálni. Az ő regénye már éppen csak érinti Metis származását.  

Habár még mindig sok a feltárnivaló a Metis irodalommal kapcsolatban, egyre 

több Metis szakértő merít ösztönzést az előző Metis írógenerációk irodalmi 

munkásságából és ad elméleti keretet az újonnan megjelenő Metis irodalomhoz. Műveik 

megtörik az őket romantikus képekkel ábrázoló nyugati irodalmi kánont, és különböző 

művészeti formákkal mutatják be a Metis nép színes kultúráját. A Metis írók ezen 

generációja új tradíciót teremt a Metis irodalomban, amely igazán az elkövetkező 

néhány évben fog  kibontakozni. 

 


