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Földünk északi, hófödte, 
rendkívül hideg területei a legtöbb 
ember számára lakhatatlannak tűnnek. Az itt élő 
népcsoportok, az eszkimók azonban az évezredek 
folyamán alkalmazkodtak a nehéz körülményekhez.

Az eszkimó kifejezéssel a Grönland, Kanada, 
Alaszka és Szibéria sarkvidéki területein élő 
népcsoportokat jelöljük. A szó jelentése vitatott,  
de a legelterjedtebb a „nyershús evő”. Az elnevezést 
némely népcsoport sértőnek tartja, helyette az inuit, 
azaz „emberek” szót használja. Az inuit többes szám,  
a csoport egyes tagja inuk.

Az inuit nyelvre jellemző a szófüzérek képzése, 
vagyis több szó összekapcsolásával az egész mondatot 
egy szónak ejtik. Ezért nem igaz az elterjedt állítás, hogy 
több száz szavuk van a hóra. Például a „pignatoqwas” 
jelentése: hó, amin lehet szánon közlekedni.

Szerszámaikat, felszereléseiket, túlélési 
módszereiket, vallási hiedelmeiket a fagyos, kopár vidék 
és az időjárás határozta meg. Tisztelték az állatokat, a 
tájat, a növényeket is, hitük szerint ugyanis mindennek 
lelke van. Egyszerű szertartásaikat nagyon komolyan 
vették – úgy vélték, ha bármelyiket elmulasztják,  

a megbántott lelkek 
bosszút állnak, és például sikertelen 
lesz a vadászat, ami az egész közösség megmaradását 
veszélyezteti.

A hosszú téli estéket gyakran töltötték meséléssel. 
Az egyik, máig élő monda szerint, az északi fény 
játéka az elhunyt ősök lelkének tánca. Egyes eszkimó 
csoportok szerint a fények füttyszóra levágják az 
ember fejét. Mások varázslatos lényeknek vélték 
a fényeket, olyan szellemeknek, akik segítik a 
vadászatot és a sámánokat.

Hitük szerint a sámánok a szellemekkel kapcsolatba 
lépve gyógyítottak, befolyásolták az időjárást vagy 
biztosították a jó vadászatot.

Az eszkimók vadászó, halászó, gyűjtögető életmódot 
folytattak. Elsősorban fókát, bálnát, agyaras cethalat, 
rénszarvast, különböző halakat és madarakat, 
jegesmedvét fogyasztottak. Az elejtett állat minden 
részét, a belsőségeket – kivéve a jegesmedve máját, 
amit mérgezőnek tartottak –, a csontvelőt, sőt a 
fóka tápláló bőrét is megették, többnyire nyersen, 
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esetleg szárítva vagy erjesztve. A csontokból, 
inakból és bőrökből mindennapi használati tárgyak 
és a túlélésükhöz elengedhetetlen, többrétegű 
szőrmeruházat, csizmák, hótalpak készültek.

A táplálékot és a javakat egyenlően szétosztották 
a családban, szükség esetén az egész közösségben. 
Természetes volt, hogy gondoskodnak egymásról.

A családok vagy az átmenetileg összeállt nagyobb 
csoportok állandóan vándoroltak, követve a különböző 
területekre jellemző állatok vonulását. Télen hatalmas 
távolságokat tettek meg kutya vontatta szánokon. 
A szánok váza az elérhető anyagoktól függően 
készülhetett uszadékfából, csontokból vagy akár 
fókabőrbe tekert fagyott halakból.

A kutyák fontos szerepet játszottak a fóka- és 
jegesmedve-vadászatban. A legnagyobb hóviharban 
is bízni lehetett bennük, mindig visszataláltak a 
táborokhoz. A téli vándorlás során hótömbökből egy 
óra alatt felépítették kupola alakú, menedéket nyújtó 
szállásukat, az iglut. Az iglu az eszkimók nyelvén 
emberi szállásra alkalmas építményt jelent, függetlenül 
anyagától, méretétől, formájától. (Tehát valószínűleg te 
is egy igluban olvasod most ezt az írást.)

Egyetlen fényforrásuk, ami meleget is adott, a 
zsírkőből faragott lámpa volt. A 30–60 cm hosszú, 
vastag falú tálkában fókazsírt égettek. Kanócot zsírral 
átitatott, sodrott mohából, tőzegből készítettek. 

Nagy gyakorlatot igényelt a tűz folyamatos 
táplálása, amit a lányok már gyerekkoruktól 
megtanultak anyjuktól.

Az enyhébb, nyári hónapokban fókabőrrel fedett 
sátrakat építettek vándorlásaik során. A vadászat 
mellett ehető vadnövényeket, bogyókat, tengeri algát 
is gyűjtöttek. Hordalékfából és fókabőrből épített 
egyszemélyes kajakokkal közlekedtek és vadásztak a 
férfiak. A család és a felszerelés szállítására nagyobb, 
lapos fenekű csónakokat építettek.

Az eszkimók élete az utóbbi néhány száz évben 
jelentősen megváltozott. Az európai bálnavadászok, 
telepesek, hittérítők megjelenésével megkezdődött 
az inuit kultúra, életforma hanyatlása. Korábban 
ismeretlen betegségek pusztítottak, az európai 
civilizáció hatására hagyományaik fokozatosan 
eltűntek, a rájuk kényszerített vallási nézetek 
és az európaiak által terjesztett alkohol egyre 
kiszolgáltatottabbá tette őket. Végül politikai 
érdekekből arra kényszerítették őket, hogy végleg 
letelepedjenek.

Manapság már alig maradtak  szabad, önellátó, 
vándorló inuit csoportok az északi, hófödte tájakon.
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