
BIERNACZKY SZILÁRD

Afrika a magyar könyvkiadásban

(Kutatástörténeti elQzmények) E szemle írójának javaslatára és szervezésében 1982 és 
1993/1994 között az ELTE TTK Földrajzi Intézetében Afrikai Kutatási Program (AKP) 
m_ködött afféle szabad kutatási társulás formájában, amelyhez utóbb a történelem, nép-

rajz, irodalom, folklorisztika kutatói mellé mindenféle más szakmák képviselQi (földraj-
zosok, közgazdászok, jogászok, biológusok, orvosok, mérnökök, agrárkutatók stb.) is 
csatlakoztak. A program fennállása idején három igen sikeres nemzetközi konferenciát 
is rendezett, elQbb Folklór a mai Afrikában, majd Hagyományos Kultúrák a Modern 
Afrikában címmel (1982, 1984, 1989). Az utolsó és a gödöllQi egyetemen megrendezett 
tudóstalálkozón kb. 430 résztvevQvel számolhattunk, amelybQl mintegy 130-an afrikai 
országokból érkeztek, és mintegy 100-an szerepeltek elQadással a hazai kutatótáborból. A 
nagyszabásúvá sikeredett rendezvényen még az ENSZ afrikai szakosított szervezetének 
(ECA) elnöke is részt vett.

A rendszerváltás azonban új helyzetet teremtett: a szép kezdeményekkel és jelentQs 
lehetQségekkel kecsegtetQ tevékenység lényegében néhány év alatt elsorvadt. Hiszen a 
rendszerváltást követQen Magyarország mozgástere besz_kült, érdeklQdése a tengerentúli 
kultúrák iránt pedig lényegében megsz_nt. A vegetálásnak a kilencvenes években bekö-

vetkezett idQszakában az AKP-t váltó Magyar Afrika Társaság (elnöke az azóta idejeko-

rán elhunyt Füssi-Nagy Géza, animátorai: Sárkány Mihály és Benkes Mihály alelnökök, 
Búr Gábor fQtitkár, Morenth Péter és mások) a szervezet sokoldalú m_ködtetésével igye-

kezett a nehéz helyzet túléléséhez támaszt nyújtani. 
Mindemellett az oktatás területén ugyancsak néhány megszállott személy folytatta 

közelharcát a kilencvenes évtizedben is. Így az egykori konferenciák lendületében lét-
rejött Afrikanisztikai Oktatási Program Füssi Nagy Géza irányításával az ELTE BTK-n, 
amely a budapesti bölcsészhallgatók igen nagy számát mozgatta meg (volt, amikor egy 
évfolyamból 500-an is jelentkeztek a különféle szemináriumokra). A 2007-ben megsz_nt, 
jó másfél évtizeden át életben lévQ keretek között egy olyan fiatal(abb) oktatói szintre 
emelkedett csapat formálódott (a történész Berczeli Gábor, a muzikológus Brauer Benke 
József, a történész Máthé László, az Afrikából érkezett William Ejalu, a szuahélista T. 
Horváth Attila, az arabista Szombathy Zoltán, a történész Zimborán Gábor és még má-

sok), amelynek tagjai az afrikanisztika elkötelezett hívei voltak (vagy azzá váltak).
És persze folytatta saját egy életre elkötelezett tevékenységét, a közfigyelem szinte 

halvány sugara nélkül vagy szélmalomharc formájában, mondjuk az agrárkutató Kanizsay 
Endre, a Nubia / Meroe-szakértQ egyiptológus régész Török László, a kubai joruba folklór 
kutatója, Dornbach Mária (Szeged), a geológus-paleontológus Galácz András, a közgaz-

dász Balázs Judit és Kiss Judit, a fejlQdés-téma körében továbbra is tevékenykedQ Simai 
Mihály és Szentes Tamás, a geográfusok, így Gábris Gyula, Kubassek János, és részben 
Próbált Ferenc, valamint a botanikus Pócs Tamás (Eger) és Vojnits András biológus, kör-
nyezettudományi szakértQ. 

A változások hevében (1991-ben) megalakult Magyarországi Dél-Afrika Egyesület 
(elnöke e cikk szerzQje, fQtitkára: Búr Gábor) lendülete is 1997–1998-ra alábbhagyott, 
mostanában igyekszik e civil szervezet tetszhalálából újra talpra állni.
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Az afrikanisztika iránt tehát az új évezredben kétséget kizáróan ismét megnQtt az 
érdeklQdés. Az elmúlt tíz-tizenkét év során mintha megsokszorozódni látszanának az 
Afrika iránti érdeklQdés újrateremtésére irányuló törekvések, próbálkozások. Látszanak 
új erQvonalak néhány egyetemen, és mindenekelQtt a több tanszékbQl (a BTK-n a Néprajz 
– Kulturális Antropológia, a Politikai Tanulmányok, a Nyelvtudományi, a Francia, az 
Újkortörténeti tanszék, valamint a TTK-n a Földrajzi Intézet stb.) is táplálkozó pécsi 
csoportosulásnak van meghatározó szerepe. Az elsQ magyar teljes érték_ afrikanisztikai 
periodika megindítása is a pécsiek tevékenységéhez kapcsolódik (Afrika Tanulmányok, 
2007-tQl, fQszerk.: Búr Gábor, alapító és tulajdonos szerkesztQ: Tarrósy István). Ugyanitt 
alakult meg utóbb az Afrika Kutatóközpont is Csizmadia Sándor és Tarrósy István irá-

nyításával.
De ismételten hangsúlyozzuk, nem kis szerepe van ebben a túlcsordulásban a Füssi 

Nagy Géza irányította (de 2007-ben sajnálatosan megsz_nt) ELTE Afrikanisztikai 
Oktatási Programnak, illetve az abban résztvevQ egykori hallgatóknak. E szemle írója is 
részt vett e munkában, és módja volt órát tartania a portugálos Rákóczi István kezdemé-

nyezte Európai Expanzió Oktatási Programban is, amely viszont egy évvel késQbb (2008-
ban) számolódott fel.

E szervezeti mozgásokkal egy idQben a tudásterület oktatási publikációkban kifejezQ-

dQ m_velése is lendületet vett. Az új évezred elsQ évtizedében, különösen annak második 
felében afrikai témájú kiadványok sosem látott áradata indult meg. Igaz, hogy például az 
irodalmi m_vek magyarításai tekintetében már a véletlenszer_ség dominált: a korábban 
átgondolt, kiegyensúlyozott (persze államilag irányított és támogatott) kiadói tevékeny-

ség helyébe a tetszQleges választás és a kereskedelmi szempontok léptek. Mindemellett 
néhány afrikai írónak (lásd például a Nobel-díjas fehér írókat, Nadine Gordimert vagy 
John Maxwell Cotzee-t, illetve a kenyai Meja Mwangit) szinte kultusza támadt hazánk-

ban. Ugyanakkor számos magyar tudományos vagy tudományos ismeretterjesztQ munka 
látott napvilágot, és a szakmai fordításirodalom is jelentQsen gazdagodott az utolsó évek-

ben. Ezek közül mazsolázunk írásunk következQ részében.

(A Szaharától délre. Búr Gábor három könyve az afrikai történelemrQl) Az AKP egy-

kori fQtitkára Búr Gábor egyetemi docens (ELTE Történeti Intézet, Új és Jelenkori Egyetemes 
Történeti Tanszék) a mai magyar afrikai kutatások talán legfQbb letéteményese, a már több éve 
tervbe vett afrikanisztikai mesterkurzus (M. A.) kijelölt vezetQje, a Tarrósy István vezette pécsi 
egyetemi Afrika Központ kiadásában immár öt éve megjelenQ Afrika Tanulmányok c. folyóirat 
fQszerkesztQje. A jeles történész bíztató kezdet után (monográfia Mandeláról, 1988) a kilencvenes 
években, a rendszerváltást követQen, az önmagába forduló ország nyomására más afrikanistákhoz 
(Füssi Nagy Géza, Sárkány Mihály, Ecsedy Csaba, Lugosi GyQzQ, Benkes Mihály vagy jelen 
sorok írója) hasonlóan elhallgatott. Majd az új század elején egy könyvnyi méret_ könyvfejezet-
tel jelentkezett (Nemzeti eszmék és folyamatok Afrikában, in: Nemzet és nacionalizmus. Ázsia, 
Afrika, Latin-Amerika, 2000, Budapest, Korona Kiadó, 287–405. old.), amely egyúttal habilitációs 
dolgozatul is szolgált a számára. Sokfelé tekintetQ értékes tanulmányok sora után legutóbb pedig 
három könyve is megjelent.

Ami az afrikai történelem hazai ismeretét illeti (leszámítva most az ókori Egyiptomot), 
hasonlóan a földrész rendkívül sokszín_ hagyományaihoz, m_ve lQdéstörténetéhez, nem 
vagyunk éppen elkényeztetett helyzetben. Miközben európai nyelveken a 18–19. század 
hatalmas utazási irodalmi tömegtermelését követQen összefoglaló, illetve csak egyes 
országokat célba vevQ történészi munkák tízezrei láttak napvilágot, Afrika – különösen 
pedig annak a Szaharától délre esQ területein elhelyezkedQ országok – nálunk egészen a 
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második világháborúig nagyobbrészt a szórt utazási irodalomba és a kontinenseket be-

mutató földrajzi összefoglaló leírásokba szorult vissza. JelentQs érdeklQdést a második 
angol-búr háború (1899–1902), majd talán még annál is szélesebb visszhangot az olasz–
etióp konfliktus (1935–1941) váltott ki.

A negyvenes-ötvenes évek fQleg a politikamentesebb etnológia és így a néprajzi 
afrikanisztika megszületésének kedvezett (lásd Vajda László, Bodrogi Tibor korai mun-

káit), bár az élezQdQ ideológiai harcban fontossá váló Afrikáról is mind több hazai és 
oroszból fordított könyv látott napvilágot. A kádári korszak ideológiai egyoldalúsággal 
átitatott, többnyire napi politikai érdek_ irományainak hatalmas sodrából kétségkívül 
kiemelkednek a felszabaduló Afrikát, a gyarmati történelmet a kötelezQ szemléleti egyol-
dalúságok ellenére történészi igénnyel megközelítQ elem zések (lásd Kende István, Salgó 
László, Balogh András és mások írásait).

Mindemellett ezekben az években születik meg a Moszkvából hazatért (már ott a szovjet 
párttól a kontinens kutatását feladatul kapó), hosszabb idQn át külügy miniszterként is tevé-

kenykedQ Sík Endre monumentális, négykötetes Fekete-Afrika története (1964–1973). Ez a 
kézikönyv sorozat ugyan mindmáig bizonyos tekintély nek örvend nyugat-európai, amerikai 
vagy keleti balosok, illetve baloldali gondolkodású afrikaiak körében, azonban éppen Búr 
Gábor egy tanulmánya szerint már megjelenésekor elavultnak számított, bár a kötetekbe 
belezsufolt hatalmas mennyiség_ tényanyag ma is használható kiindulásul szolgál(hat). Az 
azóta keletkezett hiátust azonban, úgy véljük, sem a még a kádári idQkben kiadott, egyéb-

ként kétségkívül értékes tájékozódási forrásul szolgáló terjedelmes kötet, az angol Basil 
Davidson két m_ve egy könyvben (Az újrafelfedezett Qsi Afrika – A fekete anya, 1965), sem 
az újabb idQkben, az Ozirisz gondozásában megjelent Fage–Tordoff szerzQpáros alkotta 
munka (Afrika története, 2004) nem képes betölteni. Utóbbi munka bizonyos szemléleti 
és szerkesztési problémák mellett ugyancsak túl vázlatos ahhoz, hogy az immár több mint 
ötven országot magába foglaló kontinens történelmérQl akár csak kellQ bevezetésül is szol-
gáljon, jóllehet bizonyos leíró szándékok is vezették szerzQiket.

Éppen ezért örvendetes, hogy az igen alapos felkészültség_ és széleskör_ tájékozott-
sággal rendelkezQ kolléga, Búr Gábor publikációs aktivitása az elmúlt években jelentQsen 
megnövekedett: könyvei sorában elsQként kismonográfiájává fejlesztett egykori doktori 
disszertációját adta nyomdába (Az apartheid születése, 2010). E m_ alapgondolatát akár 
alapkutatás jelleg_nek is minQsíthetjük, hiszen a szerzQ a dél-afrikai apartheid megszü-

letését visszavezeti a brit gyarmati politika csinálás egy 20. század eleji eseményéhez. 
Ugyanis az éppen liberális párti angol kormány 1906-ban, illetve 1907-ben a szokásos 
parlamenti eljárások mellQzésével – bár nem alkotmányellenesen – önkormányzatot biz-

tosított a két zömében afrikánerek lakta (és az 1899–1902 közötti angol–búr háború so-

rán csak nagy nehézségekkel meghódított) tartomány, Transvaal és Orange River Colony 
számára. A mindmáig széleskör_ történészi vitákat gerjesztQ döntések nyomán nyílik 
lehetQség olyan egyoldalú, fehérek számára fenntartott választási rendszer kialakítására, 
amely aztán elvezet az 1948-tól évtizedeken át fenntartott rasszista politikai rendszerhez. 
E könyvében a szerzQ nemcsak a gazdag szakirodalomra, hanem kiterjedt forráskutatásra, 
korabeli parlamenti és kormányzati dokumentumokra is támaszkodik. Éles ecsetvoná-

sokkal rajzolódik ki dolgozatában az a korabeli angol politikai élet, amelybQl Búr Gábor 
legjobb meggyQzQdése szerint a késQbbi apartheid kezdetét vette.

Monográfusunk háromszor futott neki, hogy feltérképezze a 20. századi afrikai történel-
met, vagy legalábbis egyes periódusait. A cikkünk elején említett könyvnyi fejezet a nem-

zeti eszmék megszületését nyomozza a fekete-afrikai országok történelmében. Szembesül 
a nyelvi-etnikai sokféleséggel, az ebbQl fajadó konfliktusokkal, a pánafrikanimussal, a 
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gyarmati és nemzetállam problematikájával, a vallási és nemzeti tudatformák kölcsönha-

tásával, a rasszizmus, a rabszolga-kereskedelem vagy a globalizáció hatásaival. 
A Kossuth Kiadó sorozatában (A rövid XX. század) megjelent második könyve (2011) 

címe szerint a szubszaharai Afrika 1914 és 1991 közötti történelmét tekinti át. Más kér-
dés, hogy a sorozat szabta idQhatárok ellen néha a szerzQ berzenkedik, és helyenként 
azt át is lépi. Hiszen a történelem logikája mást diktál. E könyv terjedelmei határai ter-
mészetesen nem teszik lehetQvé egy országról országra kiterjedQ módszeres történelmi 
leírás megvalósítását. Ugyanakkor az afrikai történelem számos csomópontját, elvi és 
gyakorlati kérdéskörét (így pl. versenyfutás Afrikáért, Afrika büszkesége – II. Menelik, 
Európa kettQs küldetése Afrikában, a közvetett és közvetlen uralom elve, gyarmati hó-

dítások változatai, majd a második világháborút követQ korszak témakörei: az ENSZ és 
Afrika, pálfordulás a gyarmatpolitikában, pánafrikanizmus, Ghána mint az elsQ fecske, a 
változások szele, a brit tárgyalásos megoldás, majd a hidegháború éveinek fQ poblémái: 
egységtörekvések, afrikanizáció, etnikai konfliktusok, afro-pesszimizmus, végül a szá-

zadvégi rendszerváltás kérdései és persze még sok más kérdéskör) helyezi kellQ és kor-
szer_ megvilágításba. Zárásul a kötet a dél-afrikai események/változások sajátos voná-

sait (a gazdasági óriás politikai pária, Sharpeville, Soweto, Mandela szerepvállalásának 
jelentQsége és példamutatása) rajzolja meg. (A gondosan elQkészített munka olvasását a 
túlságosan apró bet_k nehezítik.)

Búr Gábor harmadik nekifutása az e cikk szerzQje által szerkesztett harmadik kötetében 
(2011) található: Afrika története a 19–20. században. A tanulmány ezúttal is és óhatat-
lanul az európai történelmi határok szerint jelöl ki periódusokat. Az elsQ a francia forra-

dalomtól (1789) a berlini Kongó-konferencia zárásáig (1885) tart, amelyet a kontinens 
felfedezése és gyarmatosítása korszakául jelöl meg. A második világháború végéig jelöli 
ki a következQ idQszakot, amelyben a kontinensért folyó versenyfutás szempontjait állítja 
a középpontba. Míg az 1945-tQl az ezredfordulóig tartó idQszakot a dekolonizációs folya-

mat hosszú évtizedeiként kezeli, ennek jegyében igyekszik feltárni az összefüggéseket, 
értelmezni a következményeket.

ÖsszegezQen elmondhatjuk, bár a három terjedelmes dolgozat szövegében felfedezhe-

tünk átfedéseket, mindhárom írásm_ elolvasása után érzékelhetjük csak teljes egészében 
azt a letisztult szemléletmódot, amellyel szerzQnk témájához közelít. Különösen fontos-

nak ítéljük, hogy az Afrika-kutatás mindazon vetületeit is szerencsésen kezeli, amelyek 
szakterületén túlmutatnak. Helyesen (jó szakirodalmi forrásokat használva) látja és értel-
mezi a nyelvi vagy az etnikai vonatkozásokat, a gazdag helyei hagyományok helyét, a 
törzsi hagyományok vagy a világvallások (kereszténység, iszlám) és a helyi természet-
vallások (másként hiedelemrendszerek) szerepét vagy a szájhagyományozott történelem 
felhasználását az afrikai múlt feltárásában.

Mondhatnánk ma népszer_ szóképpel, az már hab a tortán, hogy e legutóbbi kötetben 
további olyan 16 tanulmány szerepel, amely jól rávilágít Búr Gábor érdeklQdési, illetve 
tájékozódási körének jelentQs mérv_ kitágulására. Foglalkozik politológiai témákkal (A 
kenyai zavargások történelmi háttere – Kockázatos Afrika? Biztonságpolitikai történelmi 
megközelítésben – Ruanda, 10 év után – Korunk háborúi Afrikában), áttekint gazdaság-

történeti összefüggéseket (Millenniumi fejlesztési célok és Afrika). Vállalkozik vallástör-
téneti elemzésre (Afrika vallásai). Vizsgál társadalomtörténeti kérdéseket (Államkudarcok 
Afrikában – Egyén és társadalom viszonya Afrikában). Felveti a gyarmati politika sajátos 
kiszögeléseit (A Habsburg Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia gyarmatosítási 
kísérletei – A hererók halálmenete – Az 1904-es entente cordiale, a gyarmatügyi kiegye-

zés), és feldolgoz tudománytörténeti témákat is (Sík Endre, Afrika történetírója).
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Napjainkra az Afrika Magyar Egyesület (AHU) hírportálját (Afriport), amelyen tudo-

mányos dolgozatok is helyet kapnak, több tízezren látogatják. Ez az Afrika iránti érdeklQ-

dés ugrásszer_ megnövekedését jelzi (a nemrégiben elhunyt Füssi Nagy Géza C-szaknak 
minQsülQ és a bolognai folyamat jegyében utóbb megszüntetett óráit, amirQl már tettünk 
említést, évente akár több százan is látogatták!). Búr Gábor könyveinek idQszer_sége ép-

pen ezért akár a 100 C fokot is elérheti. (Búr Gábor: Az apartheid születése. A gyarmati 
önkormányzat visszaállítása Dél-Afrikában, 1906–1907, 2010, Budapest, Korona Kiadó, 
164 oldal, 2200 Ft. – Búr Gábor: A szubszaharai Afrika története. 1914–1991, 2011, 
Budapest, Kossuth Kiadó, 216 oldal, 2000 Ft. – Búr Gábor: Afrika-történeti tanulmányok, 
2011, Budapest, Mundus Novus Könyvek, 349 oldal, ár megjelölése nélkül, 3600 Ft.)

(Kelet-Afrika a fejlQdés útján. Tarrósy István könyvérQl) A magyarországi Afrika-kutatások 
egyik fQ központja ma a pécsi egyetemen m_ködik. Az PTE Afrika Kutatóközpont min-

denes vezetQje Tarrósy István (egyúttal az Afrika Tanulmányok nev_, immár öt éve meg-

jelenQ folyóirat alapítója és kiadója), aki ezúttal egy éve megvédett PhD-dolgozatának 
jelentQsen kibQvített változatát adta közre az IDResearch / Publikon Kiadó gondozásában.

E kötet a legújabb kori hazai afrikanisztika nagy nyeresége. Hiszen Afrika e régiójáról 
– leszámítva most az utazási és földrajzi irodalmat – az elsQ érdemi történelmi informáci-
ók csak a két világháború között bukkannak fel nálunk. Horváth JenQ munkája (Modern 
Afrika. Bevezetés az afrikai alakulások és az afrikai kérdés történetébe. 1415–1920, 
1922) lényegében a (nem magyar nyelv_, vagyis nyugati) gyarmati történelemírás elfo-

gultan eurocentrikus lenyomata, egyfajta magyarázatokkal ellátott bibliográfia – belQle 
könyvrQl könyvre néhány utalás útján kapunk képet a korabeli ismeretekrQl. Rátz Kálmán 
monográfiája (Afrika ébred, 1936) pedig ugyancsak fQleg az afrikai gyarmatosítás törté-

nelmének különféle szegleteit idézi fel, bár jóval korszer_bb, kritikus hangvétellel. Kelet-
Afrikára azonban ebben a könyvben is csak mindössze 15 oldal jut.

A második világháború után változik a helyzet. Sík Endre négykötetes Fekete-Afrika 
története (1964–1973) már sok helyen (korszakról korszakra) és igen gazdag forrásanyag 
alapján közelít a fekete földrésznek e szegmenséhez. Tarrósy – fQleg szóbeli megnyilatko-

zásai értelmében – azonban érthetQ módon nem az egykori külügyminiszter avíttas tudo-

mányos tetralógiájához, sokkal inkább Szentes Tamás egykori munkájához (Kelet-Afrika 
a szabadság útján. Kenya, Tanganyika, Uganda, Zanzibár, 1963) kíván csatlakozni, 
amely a megírása idején ideológiailag kötelezQ passzusok mellett is, máig tudományosan 
magasra értékelhetQ áttekintése a témakörnek.

Kelet-Afrika kétségkívül kiemelkedQ figyelmet érdemlQ része a kontinensnek. 
Tanzánia az egykori vegyes eredményeket hozó és utóbb teljesen kifulladó szocialista kí-
sérlet nyomán mintha napjainkban a fejlQdés útjára lépett volna. Kenya a néhány év elQtti 
zavargások ellenére továbbra is bíztató képet mutat. Ugandában ugyancsak a múlt árnyai 
közé került Idi Amin dicstelen rémuralmának korszaka, bár az etnikai alapú, hatalmi vil-
longások végleges megsz_nése még várat magára. 

Tarrósy István, aki ugyan PhD-dolgozatában eredetileg csak Tanzániával foglalkozott, 
igen helyesen bQvítette vizsgálódásai körét kelet-afrikaivá (Kenya, Uganda), és ragasztott 
hozzá az újabb gazdasági-politikai átalakulások nyomán további két országot (Ruanda, 
Burundi) regionális kutatásainak színtereihez. (A Ruandában lezajlott etnikai egymás-ir-
tás évtizedeirQl van a hazai olvasónak is némi fogalma. Burundi viszont, amely gyakor-
latilag ugyanolyan etnikai arculattal bír, mint az akár ikerállamnak tekinthetQ Ruanda, a 
súlyos vérontásokat nagyobbrészt megúszta.)

Maga a kötet ugyan eredeti szándékát tekintve Kelet-Afrika jelenét vizsgálja, az elsQ 
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majd száz oldalon azonban óhatatlanul vet számot a történelmi elQzményekkel, igazítja el 
dióhéjban az olvasót az ún. szuahéli nyelvi övezet rég- és közelmúltjában. Ezt követQen 
a teljes terület regionalizációjának a kérdései (etnikai sokszín_ség, sajátos helyi politi-
kacsinálás, a régiót átható „nemzeti nyelv” melletti nyelvi soknyelv_ség stb.) kerülnek 
célkeresztbe. Az elemzések azonban tovább hatolnak, és a szerzQ foglalkozik a hatalmi 
problematika mellett a politológia napjainkra szinte nélkülözhetetlenné vált másik nagy 
kérdéskörének, az önkormányzatoknak és a civil társadalomnak a kelet-afrikai szerepját-
szásával is.

Ezt követQen a szerzQ az ún. fejlQdés-tanulmányok szellemében az afrikai regionális 
együttm_ködés kelet-afrikai példáját, annak bíztató és kritikus vonásait veszi górcsQ 
alá. Külön foglalkozik azzal a kérdéssel, miként válik az EU-integráció afrikai mintává. 
Elemzi a gazdasági kooperáció újraindításának eddigi lépéseit, a föderatív törekvéseket 
vagy a közös kelet-európai pénz eshetQségét.

A könyv utolsó fejezete (2010 után: víziók a fejlQdésrQl) azokat az új jelenségeket veszi 
számba, amelyek az ázsiai nagyhatalmaknak (Kína, Japán, India) az afrikai megjelenésé-

vel jöttek létre, és amelyek hazai feltárásában és elemzésében kutatónk, mondhatni, úttörQ 
szerepet játszott és játszik.

ÖsszegezQen elmondható, hogy a könyv szerzQje szerencsés kézzel, éles ecsetvonások-

kal rajzolja meg az öt afrikai országnak a távoli múltból a lehetséges jövQbe vezetQ útját. 
Érzékelteti a közös jegyeket és a különbözQségeket, feltárja a már bekövetkezett vagy a 
lehetséges konfliktusok forrásait, legfQképpen pedig – igen csak nagyra értékelhetQ pozi-
tivizmussal – az együttm_ködési törekvések mind szélesebb skáláját tárja elénk. A könyv 
eddigi kritikusaival egyet érhetünk, lényegében kézikönyv jelleg_ értékes munkával 
gazdagodott a hazai afrikai tanulmányok tudománytára. Más kérdés, hogy a benne felve-

tett kérdéskörök szinte mindegyike monográfia méret_ elemzést kívánna meg – immár 
magyar nyelven is! (A kötet az AHU Könyvek sorozatban jelent meg – Tarrósy István: 
Kelet-Afrika a fejlQdés útján, 2011, Pécs, IDResearch Kutatási és Képzési Kft. / Publikon 
Kiadó, 266 oldal, ára: 2490 Ft.)

(Fehér könyv a kiszolgáltatottságról: Lesotho Aranya) Az afrikai Qslakos népek kifosz-

tásának sok száz éves gyakorlata – úgy látszik – tovább folytatódik. Sok más hasonló (és 
többnyire csak baráti beszélgetések során tudomásunkra jutó) információnak megfelelQen 
errQl vall Bernát János és Balogh Sándor múlt évben megjelent, drámai súlyú valóság-
darabokat elénk táró, Lesotho Aranya cím_ könyve.

Az írói eszközökkel létrehozott, regényszer_ formában megalkotott (talán leginkább 
dokumentumregénynek nevezhetQ) 120 oldalnyi m_ ugyanis a Dél-afrikai Köztársaság 
milliónál több négyzetkilométernyi tömbjébe zárt Lesotho állam keserves állapotát idézi 
fel a számunkra. Hiszen az ország élén álló, megnyomorított lelk_ bábkirály (III. Lesie) 
– hasonlóan gyávalelk_ miniszterelnökével, Mosisilivel – kénytelen a nagyköltség_ nyu-

gati beruházások nyomán felépült gátrendszer és vízi erQm_ által „termelt” vizet, a Katse 
gát által m_vileg létrehozott nagy vízhozamú és a határon túl a Vaal-ba ömlQ „folyam” 
„arany”-áldását, rendkívül olcsó áron biztosítani a hatalmas szomszédnak.

Eközben az ország lakosainak a zöme a szó legteljesebb értelmében nyomorog, mélyen 
a megélhetési küszöb alatti jövedelmekbQl próbálva a létezést fenntartani. Ennek a méltat-
lan, jogtalan, régi, koloniális idQket idézQ állapotnak a forrása egy szinte elképzelhetetlen 
helyzetbQl fakad: a nyugati nagyberuházók nyomására egy éppen felszabadult afrikai 
állam – élén a Nobel-békedíjas Nelson Mandelával – válik a közvetlen fQszereplQjévé 
Lesotho kifosztásának: hiszen fizethetnének többet Qk a hatalmas, de oly vízszegény or-
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száguk számára nélkülözhetetlen folyékony alapanyagért, de hát a kölcsönök…
A könyv egyik szálon egy lesothói kiscsalád, egy még csak egyetlen kisgyermeket 

nevelQ házaspár: a kritikai megjegyzései miatt a gátm_veknél jobb megélhetést biztosító 
állásából eltávolított afrikai mérnök, valamint felesége és kislánya sodródását, a fQvárosi 
fegyveres harcok okozta z_rzavar idején képtelen helyzeteket eredményezQ, kétségbeesett 
táplálékszerzési akcióit hívja életre. Vagyis azokat a napokat, amikor a mélyszegénységet 
megsokalló, elkeseredett lesothóiak egy afféle teljesen indokolt, bár sehová se vezetQ, a 
célokat nem igazán megfogalmazó, szinte spontán „éhséglázadásba” kezdenek. 

Hasonlóképpen, mondhatni, szívbemarkoló, valóban regénybe illQ, drá mai mozzana-

tokban gazdag témasor, vagyis politikai döntések, események, háttértevékenységek cso-

mópontjaiként rövid jelenetekbe s_rített „felvillanások” alkotják a regény párhuzamosan 
megalkotott másik szálát (a dokumentum-vonalat). Ezek a szinte színházi jelenetezQ tech-

nikával megírt, helyenként leírásokból, helyenként dialógusokból álló „közbeiktatások” 
szinte mellbe vágják tényanyaguknál fogva az olvasót.

A könyv, hogy végre eláruljuk, egy lázadás napjait írja le: tele durvasággal, atroci-
tásokkal, amelynek a középpontjában a már említett háromtagú család áll. A konfliktus 
további szereplQi a lesothói lázadókat megfékezni hivatott, bevonuló dél-afrikai és bots-

wanai csapatok, amelyek azonban a lázadók bizonyos csoportjaihoz hasonlóan ugyanúgy 
a terrorizmus és a személyes kegyetlenkedés eszközével hívják fel magukra a figyelmet.

Párhuzamosan, vagyis a másik szálon, pedig felbukkan egy sor közismert politikus 
arcával telt mozaik: a keser_ szájíz_, de megkötött kez_ Nelson Mandela és – fancsali 
kép_ alelnöke, Jacob Zuma, – az éppen újabb szex-konfliktusba keveredett Bill Clinton, 
– Lapátfül_, a dél-afrikai igazmondó újságíró, – és aki likvidálja, Khuboni, a dél-afri-
kai bérgyilkos, – James D. Wolfensohn, a Világbank olcsó vízért aggódó elnöke, – az 
aggodalmaskodó Koffi Annan ENSZ-fQtitkár, – a halálosan megfenyegetett dél-afrikai 
legfelsQbb bíró, Pius Langa, – a vízrQl álmodozó, minden lesothói és dél-afrikai emberért 
imádkozó Szentatya, – a politikai választás felelQsségétQl szabadulni akaró polgármester 
Maseru, vagyis a lesothói fQváros amerikai testvérvárosából, Austinból, – a kormányel-
lenes tisztek megkínzásának hírérQl hiteles információt kapni akaró Kellenberg, a svájci 
Vöröskereszt elnöke, – végül a jó szándékú, bár a konfliktusba való aktív bekapcsolódás 
miatt súlyos bizonytalanságokat átélQ Mogae elnök Botswanaból.

A könyvnek ezzel a második elbeszélQi szálával kapcsolatban nem tudjuk nem megem-

líteni, hogy a nyilvánvalóan súlyos kritikát megfogalmazni szándékozó lényegre törekvés 
mellett és ellenére az ábrázolás megvalósítása helyenként némileg leegyszer_sítQ jelleg_. 
Mire gondolunk itt? Arra, hogy a jellemábrázolás elmélyítésével, a tények itt-ott összetet-
tebb bemutatásával talán még inkább hitelessé válhatott volna a m_ alapvetQ törekvése: 
megmutatni a mai afrikai valóságnak és a mögötte rejlQ összefüggéseknek az igazi arcát. 

Mindemellett úgy érezzük, a dokumentum-szálon sorjázó jelenetek csúcs pontja érzé-

sünk szerint Mandela felvillantása:
„…elnöksége alatt ez volt a köztársaság elsQ katonai akciója, s még ha „b_ntársat” is 

hívott Botswana személyében, akkor sem volt könny_ elfedni a valóságot, hogy mindezek 
mögött a Lesotho „fehér aranya” fölötti uralom biztosítása állt. Tudta ezt a korrupt Jacob 
Zuma is… 

– Nos? Mi a véleményed, Nelson?
– Nem sok jó, Jacob. A hadügyminiszter szerint a hírszerzés munkája egyrészt csap-

nivaló volt, másrészt nem volt elegendQ idQnk sem rá. Rendkívül megosztott a lesothói 
hadsereg is, sokan dezertáltak és átálltak a felkelQkhöz. Soroljam még? Áh, mindegy. Mi 
hír a világban? Mint mond a közvélemény? […]
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– Nem sok jót. Bár az USA mértéktartó nyilatkozatot adott ki, ergo hallgatólagosan 
jóváhagyja. Persze egy ideig. Ismered az USA politikáját. Ellenben van néhány kelle-

metlen firkász. Olyanokat írnak pl., hogy „A Nagy Testvér nem szégyenlQs”, meg hogy 
„Elvesztettük ártatlanságunkat”.

– Kérdés, hogy ez mennyire fér össze a Nobel-díjammal. Szeretném, ha inkább az ter-
jedne, hogy nyugalmat akarok a magasföldiekkel, mintsem azt, hogy mennyire égetQen 
fontos nekünk a víz – válaszolt Mandela.”

Míg a családtörténet vonalán (Mohapi és Zoey a kislányukkal, Lineóval a lesothói 
kilátástalanság elQl Libériába, vagyis „Szabadság-országba” emigráltak) az igazi dráma 
tulajdonképpen a könyvnek a záró részében és utolsó zárójellel kezdQdQ soraiban fogal-
mazódik meg:

„…Álltak. ElQttük, mint valami vakító ékszer, ott csillogott a város. Mö göttük pedig 
kényszeredetten megtagadott, mégis oly szeretett hazájuk…”

„…(én ebben az idQben nem Freetownba menekültem volna, mert ott polgárháború 
dúlt akkor) Pk is tudták, én is, hogy polgárháború van, de Qket akkor egyetlen dolog va-

rázsa vezérelte. A szó: Szabadváros…”
Ami végül is a m_ esztétikai megvalósítását illeti, a választott írói technika kétségkí-

vül igen hatásos, a szöveg akár egy krimi, erQsen leköti az olvasó figyelmét. Vagyis egy 
„jól olvasható kisregény” született a szerzQk tollából. Más kérdés, hogy a felhasznált „té-

ma-magból” akár egy jóval igényesebb irodalmi eszközökkel, terjedelmesebb formában 
megírt nagyregény is kibontható lenne. És az esetleges további kidolgozás során például 
a párhuzamos elbeszélés-szál, a nemzetközi reagálások kapcsán életre hívott jelenetek is 
helyenként az eddigieknél motiváltabb megformálást nyerhetnének el.

Mindent összevetve úgy gondoljuk, mai világunkat – elsQsorban a média által szolga-

lelk_en kiszolgált politikai elit elQállította információözön vonatkozásában, de sokszor 
mindennapi helyi életünket illetQen is – a hazugság, a szemfényvesztés, az álszenteske-

dés, a farizeusság borítja el. Megvallom, összeszorult szívvel vagyunk csak képesek nyo-

mon követni azt az álszenteskedést, cinizmust, nemtörödömséget és képmutatást, amivel 
az ún. felelQs nemzetközi vezetQk, a világpolitika fQszereplQi, mondjuk, például ezúttal 
a lesothói nép sorsát kezelik. És persze nem tudjuk nem felismerni és szóvá tenni azt a 
bátorságot, aminek a birtokában a szerzQpáros, Bernát János és Balogh Sándor e könyvet 
papírra vetette. (Bernát János – Balogh Sándor: Lesotho Aranya, Pécs, IDResearch Kft. / 
Publikon Kiadó, 2012, 120 oldal, 1850 Ft /AHU Könyvek/.)

(Benyovszky Móric Madagaszkári JegyzQkönyve, 1772–1776) Az elmúlt évek könyvki-
adásának egyik legnagyobb ajándéka szakterületünkön kétségkívül a Benyovszky nevé-

hez kötQdQ hiteles iratok legfontossabbikának, a történelmi jelentQség_vé felnQtt magyar 
kalandor utazó elsQ útját hitelesen feltáró Madagaszkári jegyzQkönyv (ún. Protocolle) 
megjelentetése. Ez a m_ lényegében nem más, mint egy átfogó jelentés a párizsi királyi 
udvar számára. JelentQségét mindenelQtt az a tény hangsúlyozza, hogy a szöveg alapján 
bebizonyosodik, az 1790-ben francia és angol nyelven is megjelent Emlékiratok, illetve a 
Protocolle szövege között lényeges különbségek fedezhetQk fel. Nem véletlenül sóhajt fel 
e kötetrQl írott kritikája (BUKSZ, 2004) elején Lugosi GyQzQ, a Benyovszky-kérdéskör 
talán legavatottabb hazai szakértQje, hogy

„…vajon kialakulhatott volna-e a Benyovszky Móric – magyar-szlovák-lengyel, de 
leginkább világpolgár köznemes, majd báró, végül gróf (sQt, állítása szerint „király”) 
– személyével kapcsolatos, Európa legtöbb országára kiterjedQ kultusz; egyáltalán: ho-

gyan alakult volna a Benyovszky-kép az elmúlt két és negyed évszázadban, ha 1790-ben 
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Londonban William Nicholson nem az ugyanabban az évben elhúnyt Jean Hyacinthe 
Magellan által rábízott, francia nyelv_ Benyovszky-kézirat, a Mémoires et Voyages 

maga készítette angol nyelv_ fordítását (Memoirs and Travels) nyomtatja ki nagy pél-
dányszámban, hanem azt a másik Mémoire-t (naplót, beszámolót, jelentést, emlék- vagy 
életiratot), amiben Benyovszky 1772 és 1776 közötti elsQ madagaszkári felfedezQútjá-
ról (expédition) és királyi létesítményérQl (établissement royal) ad számot megbízójá-

nak, a francia udvarnak, s amelynek egyik másolati példánya elvileg szintén hozzáfér-
hetQ volt a korabeli Londonban.”

Lugosi egyébként több korábbi tanulmányában (Benyovszky Móric Madagaszkáron 
– „autolegenda” és valóság, Századok, 1984 – Benyovszky Móric madagaszkári ki-
rálysága az újabb kutatások tükrében, Ethnographia, 1988) módszeres alapossággal 
mutatja ki a magyar-lengyel gróf autolegendáit, mégpedig az eredeti angol (és fran-

cia) kiadás, illetve az annak nyomán született, egyébként teljes Jókai-fordítás alapján. 
Ismerteti továbbá Paule Vacher egykori doktori disszertációja megállapításait, amelyek 
az Emlékiratok és a Protocolle összehasonlításából származnak, és amelyek ugyancsak 
arról tanuskodnak, hogy Benyovszky céljai elérése érdekében szinte semmilyen „való-

ság-módosítástól” nem riadt vissza. Persze hozzá kell tennünk, hogy a képlet még bo-

nyolultabbá váljék, Lugosi szerint az 1790-es Nicholson-féle francia fordításban 
„…ténylegesen nem lelhetQk fel az angol fordítás és annak nyomán valamennyi ké-

sQbbi Emlékiratok-kiadás (így pl. a Jókai-fordítás) hibás adatai és passzusai.” 
(Tehát az vélhetQen a Protocolle eredeti szövege, amely azonban oly kis példány-

számban jelent meg, hogy a korabeli nemzetközi könyvpiacokon nyomát sem találjuk… 
az 1791-es francia kiadás ellenben az angol szövegnek a (vissza)fordítása!)

A napjainkig (vagyis a 2004-es kiadásig) tehát kéziratosnak tekinthetQ Protocolle 
(kéziratát a British Library-ban Qrzik, innen kapott fénymásolatot az OSZK) mostani 
magyar és francia nyelv_ kiadása (+ az eredeti fakszimiléje) viszont immár mind a 
magyar, mind a nemzetközi kutatás számára lehetQvé teszi, hogy Benyovszky „ese-

tét” a legendák, mítoszok és kultikus tiszteletek körébQl kiemelve a maga valóságában 
szemléljük.

Hadd tegyük mindehhez hozzá, kalandor honfitársunk életének és tevékenységének 
megítélése szinte a kezdetektQl fogva megosztotta a hazai kutatást. Jókai maga például 
helyenként regényes elemekkel is kiegészítette a történetet (lásd többek között a Jókai 
életrajzi regénye címéül választott Afanáziát, mint Benyovszky menyasszonyát, aki va-

lójában nem létezett, a gróf agyszüleménye volt). Nem soroljuk itt most fel a 19. század 
és a 20. század elején kialakult kultusz megtestesítQit, inkább az elsQ tudatos vagy ön-

tudatlan kritikai lépések képviselQit, Jankó János (lásd a Századokban, 1891, 1894 köz-

readott dolgozatait, amelyek lengyelül is megjelentek), Kropf Lajos (Századok, 1894), 
valamint Thallóczy Lajos (Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1901) nevét említjük. 
Sajátos tudománytörténeti helyzetet mutat az utolsó évtizedekben néha szinte elmérge-

sedett vita: Balázs Dénes, Krizsán László, az elQszóíró Hegyi Imre, az utazókkal fog-

lalkozó Kubassek János, Szalatnay RezsQ tartozik Benyovszky többé-kevésbé feltétlen 
hívei közé, még az egykor ünnepi beszédet mondó nagykövet, Jeszenszky Géza is az 
Emlékiratok minden sorát valós ténynek tekinti. Lugosi GyQzQ kezdettQl fogva ellen-

érzésekkel fogadott kritikai törekvéseit viszont a lengyel Sieroszewski (Tanulmányok 
a lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok körébQl, 1969), a francia Bernard Le Culloc’h 
(Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1987, 3. szám) vagy a Svájban élt Molnár Miklós 
(Magyar Tudomány, 1997, 9. szám) erQsíti, és immár a fiatalok is felsorakoznak a kri-
tikai oldalon (Mihálka Réka, Világosság, 2005, 2–3. szám).
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Voigt Vilmos, a szerkesztést ellátó, elQszót és terjedelmes kötetzáró tanulmányt ké-

szítQ néprajzkutató szakember és csapata jelentQs és alapos munkát végzett. Dolgozatában 
lényegében a Lugosi-féle oldalt erQsíti, miközben mintha arra törekedne, hogy megértes-

se: Benyovszky egy kicsit korjelenség. Tehát ezt kell megállapítanunk, még akkor is, ha 
éppen Lugosi GyQzQ számos (egyébként megalapozott) kifogást emel a kötet szakmai 
elQkészítésével kapcsolatban. Részben a fordítás gondozása tekintetében, mivel a kiadói 
stáb azt az ösztövér megoldást választotta, hogy megtartották Jókai fordítását, csak az el-
térQ részeket fordították le újonnan, és így óhatatlanul kisebb-nagyobb elírási, értelmezé-

si, filológiai hibák keletkeztek (egyébként ezek akár egy alapos hibalistával is javíthatók 
lennének).

S persze még akkor is értékelnünk kell e hatalmas munkát, ha jogos Lugosi GyQzQ fel-
vetése abban a tekintetben, hogy nemzetközi hír_, igen jeles, de az afrikai szakterületre 
csak kirándulni járó Voigt Vilmos professzor nem malgaskutató, s így említett kötetzá-

ró tanulmányában nem ad kellQ háttérismeretet, mindenekelQtt a mára igen kiterjedt, a 
malgasok hagyományaira (folklórjára) és szóbeli történelmére vonatkozó kutatásokból. 
VélhetQen érdemes lett volna szakértQként bevonni a munkába Lugosi GyQzQt, hiszen Q 
köztudottan Magyarországon az egyetlen olyan kutató, aki nemcsak kellQ nyelvismerettel 
(a francia mellett malgas is) rendelkezik, de pályája elsQ felében folytatott kutatómunká-

ja során jelentQs publikációs tevékenységet is kifejtett e témakörben (lásd többek között 
doktori disszertációját, amely ugyan csak igen sokára láthatott napvilágot: Rizsföldjeim 
határa a tenger. ÁllamszervezQdés Madagaszkáron a gyarmati uralom elQtt, 2007). 
(Utólagos megjegyzés: e szemlecikk szerzQje csak mostanában értesült arról, hogy a 
munkálatok elvégzéséhez Lugosi is felkérést kapott, de nem ismertek az okok, hogy végül 
abban miért nem vállalt szerepet.)

Mindent összevetve tehát az alapm_re immár ráépülhetnek a részletkutatások, és meg-

indulhat a Benyovszkyra vonatkozó nemzetközi írásos dokumentumanyag felderítése, 
közreadása és elemzése is. Még annyit megjegyeznénk, a lényegében díszkiadásban 
megjelentetett kötetet a 102 oldalnyi fakszimilén kívül néhány szép korabeli illusztráció, 
illetve a különféle nyelveken megjelent Emlékiratok címoldalainak reprodukciói éke-

sítik. (Benyovszky Móric: Protocolle du régiment des volontaire du Benyowszky crée 
en 1772 / Madagaszkári JegyzQkönyve, 1772–1776, 2004, Budapest, OSZK – Magyar–
Madagaszkári Baráti Társaság – Kossuth Kiadó, 478 oldal.)

(Örök mozgásban az emberiség. Az (el)vándorlások világtörténete) Akár az emberi törté-

nelem egyik legfQbb jelenségtípusának is tekinthetjük azt a vélhetQen örök, egyéni vagy 
közösségi, belsQ indíttatást, amely egyfolytában elvándorlásra készteti az emberiséget. 
Mai elképzelések szerint több millió évvel ezelQtt népesítette be Afrikát mindennapi moz-

gások útján az elQember (homo erectus). Vagy 125 ezer évvel ezelQtt pedig már Afrikát 
is elhagyta a talán Kelet-Afrikában kiformálódott „tudást hordozó embertípus” (homo 
sapiens).

Az emberiség az utolsó eljegesedés idején (nagyobbrészt) a meleg tengerek partjain 
bQségesen lakmározott a puhatest_ekbQl. Majd amikor a felmelegedéssel a víz megemel-
kedett, kénytelen volt a szárazföldre behatolni, ott pedig a gy_jtögetQ, halász-vadász 
életmódot fokról fokra felváltva megteremteni annak a lehetQségét, hogy földm_velQ-ál-
lattartó közösségeket hozzon létre. Azonban a korai földm_velési technikák mindig újabb 
és újabb földek megm_velését igényelték, nem is beszélve az állattartás megkívánta no-

madizálásról, és minden szinte folyamatos helyváltoztatással járt.
Az emberiség élettörténetét ugyanakkor minden idQben, legyen szó a prehisztorikus 
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korokról vagy az elsQ nagy urbanisztikus kulturákról, különféle szint_ helyi fegyveres 
összecsapások, konfliktusok, csaták, küzdelmek, háborúk, hódító expedíciók szab-

dalták. Az ókorból ismeretes háborúk hihetetlen távolságok bejárásáról tanúskod-

nak. Nem is említve a nagy állattartó nomádokat, akik egyes kutatók szerint pl. 
Ázsiában akár 2000 kilométert is megtettek évente téli és nyári szállásuk között. 
No és aztán a népvándorlás…

Az elmúlt években számos írásos munka született az újkori migrációk kérdés-

körében, hiszen a téma igen erQteljes aktualitást nyert: a harmadik világból érkezQ 
menekültek áradata máris konfliktushelyzeteket teremtett, fQleg nyugat-európai 
országokban. Az újkori migrációkról L. Rédei Mária írt terjedelmes összefoglaló 
munkát (Mozgásban a világ: a nemzetközi migráció földrajza, No 000.000.166, 
http://afrikatudastar.hu), amelyben természetesen az afrikai jelenségkörröl sem fe-), amelyben természetesen az afrikai jelenségkörröl sem fe-

ledkezett meg. A tankönyvként is használatos jeles munka elméleti bázisa bármifé-

le földrajzi terület, népesség, szakma, gazdasági helyzet okozta migrációs hullám 
elemzésére alkalmas.

A Russel King szerkesztette Vándorló emberiség viszont a mindenkori földi 
méret_ vándorlások m_velQdéstörténetét állítja elénk, rendkívül széles körbQl me-

rítve példaanyagát, minden lehetséges jelenségtípusra ráírányítva a figyelmét, jól 
követhetQ, ugyanakkor információkban gazdag magyarázatok, történeti áttekinté-

sek kiséretében elénk tárva élményszer_ benyomásokat keltQ igen gazdag színes 
képanyagát.

A modern világ sajátos gazdasági helyzetek kiváltotta migrációinak felvillantását 
követQen az emberiség hajnalának feltárása következik: az afrikai népességek tör-
ténete tárul elénk röviden. A mintegy kétmillió éves homo erectus nemcsak Afrikát 
lakja be, de mai ismereteink szerint eljut Ázsiába vagy Szumátrára is. Számos el-
mélet létezik, az egyik az afrikai kirajzás elmélete, amely ugyan mára már kissé 
túlhaladottá vált, mivel egyetlen 200 000 éve élt Qsanyát (afrikai Éva) feltételezett. 
Mindemellett tartja magát az a feltételezés, hogy mind a homo erectus, mind annak 
kihalása nyomán a homo sapiens Afrikából rajzott ki, és ráadásul Európa benépesü-

lése közvetlenül Afrikából következett be. A sziklarajzok mindenesetre arról tanús-

kodnak, hogy az emberi táplálékszerzésben elsQrend_ szerepet kapott a többnyire 
jelentQs nagyságrend_ mozgásokkal járó vadászat.

Történelmi alapismereteink is elegendQek ahhoz, hogy felidézzük, milyen nagy-

ságrend_ migrációk hálózzák be az ókori világot. Amint a jeles monográfia is meg-

állapítja, a nyelvészek szerint kellett léteznie valaha egy indoeurópai népességnek, 
de kilétüket homály fedi, bár kirajzásukat követQen meghódítotték egész Európát és 
Észak-Indiát, és az Q nyelvükbQl fejlQdtek ki a ma ismert nyelvek.

A minduntalan vándorlások történetei rajzolódnak elénk a bibliai zsidóság régi 
világából (lásd egyiptomi kivonulás, babilóni fogság, diaszpóra). De a nagy távol-
ságokra való elmozgás mutatkozik meg a görög–perzsa háborúk történetében, vagy 
Nagy Sándor hódításaiban. És a vándorlás a fQ motorja a homéroszi eposzoknak 
is, különösen az Odüsszeiának. Amint ugyanez mutatkozik meg a Magyarországon 
kevéssé ismert arab Hilali eposzokban is, amelyek (számos változatban létezik) egy 
a Közel-KeletrQl harcok közepette útra induló etnikai csoport történetét elevenítik 
fel. S e harcos népesség tagjai, szinte az Odüsszeiára emlékeztetQ kalandsorozatok 
nyomán, végül eljutnak Tuniszig, és ott telepszenek meg. A görög és a római világ 
katonai, hódító és kereskedelmi utakkal, helyenként tömeges népmozgásokkal ter-
helt. Ez benyomásaink szerint még jobban felerQsödik a barbárok érkezésével és a 
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népvándorlással. Külön fejezetet érdemel a vikingek kalandozása.
Mellesleg mi, magyarok megérkezünk a Kárpát-medencébe.
De mozgással, vándorlással, életveszélyes hajóutakkal jár együtt az Új Világ felfe-

dezése (amely többek között Afrika körülhajózását is magával hozza), vagy Kína és 
India elérése (ebben Marco Polo gyalogútja egy külön fejezetet jelent). Arabok, utóbb 
törökök hódítják meg Egyiptomot és Észak-Afrika egy részét (követve az egykori római 
hódítást)…

Ez a könyv persze nem Afrikáról szól. Modern fejezetei a fejlett világba vezetnek. A 
migrációk kapcsán az újkori történelem is megelevenedik lapjain.

Valóban nagyszer_ és gondolatébresztQ áttekintéssel szolgál ez a kötet. Talán azt az 
egyet hiányoljuk, ami egyébként minden migrációs munka tényanyagából egyelQre még 
hiányzik, és ami az egyes emberre vetíti rá a mozgással kapcsolatos kérdésfeltevése-

ket: milyen mozgásokkal határozhatók meg a mindennapok, a mikrókörnyezetben zajló 
egyéni létek napi, heti, havi, egyévi élet-programja. Alapja vélhetQen elsQsorban az 
oda-vissza mozgás, legyen szó a napi munkavégzésrQl, szórakozásról, iskolábajárásról, 
rokonlátogatásokról, hivatalos utakról vagy nyaralásokról. A munkahely -változtatás, az 
életkori váltás (nyugdíjbavonulás) azonban lakóhely-változtatással is járhat, és ez már 
a valós (igazi) migrációk körébe tartozik.

S innen már csak egy ugrás a hagyományos világ, akár Afrika, ahol a mikromigrációknak 
ezerféle változata lehetséges (lásd pl. tüzifagy_jtés az erdQben, vízhordás a folyóról, de 
a házasulók más környezetbe kerülése is ide tartozik).

A könyv fejezetei viszont befejezésül nyilvánvalóan a modern világ jelenségcsoport-
jait igyekszenek felmérni az Aranyláztól a Gulágokig, a zsidók izraeli bevándorlásától 
a modern kor különféle népmozgásainak számbavételéig. A kötet egyik záró képe azon-

ban ismét Afrikába visz bennünket: ruandai menekültek az országúton, cím: Etnikai 
tisztogatás. (Russel King fQszerk.: Vándorló emberiség, 2007, Budapest, Geographia 
Kiadó (Pécsi Direkt Kft.), 192 oldal.)

(Óegyiptom folyamatosan üzen. Királymúmiák) Az emberi m_velQdéstörténettel fog-

lalkozó kutatók egy kétségtelenül igen sajátos kérdésfeltevése: miben és hogyan része 
az oly hosszú idQn át fennállott óegyiptomi birodalom a maga gazdag hagyatékával az 
afrikai kontinens összafrikai kulturális örökségének?

E kérdésre a kutatásnak mára számos és sok esetben ellentmondó a válasza. ErQsödik 
azonban az a nézet, hogy az óegyiptomi világban jelentQs, ha nem domináns szerepet 
játszottak a szuibszaharai (azaz fekete) népességek, mindenekelQtt a mai núbiaiak Qsei 
(lásd például a Verdi-opera fQszereplQjét, Aidát!). A kérdéskör azonban messze túl-
terjedt a szigorúan vett kutatások területén, az afrikai kulturális és nemzeti identitás 
keresésének egyik forrásává vált. Olyan tudományos mezben napvilágot látó m_vek, 
mint például Theophile Obenga vagy Cheik Anta Diop számos idevágó könyve, lé-

nyegében (kétfrontos) harcot indítottak el, részben az európai tagadás, másrészt a mai 
egyiptomi arab lakosság, illetve szakmai képviselQinek felfogása ellen. Nem véletlen, 
hogy a témakör másik ága (milyen óegyiptomi eredet_ kulturális elemek mutathatók 
ki a mai afrikai népek életében) is jelentQs lendületet kapott. Ilyen például a Hermann 
Jungraithmayr frankfurti emeritus professzor által kezdeményezett és ösztönzött kutatás 
az ún. csádi nyelvek óegyiptiomi eredetére vontakozóan (a magyar Takács Gábor en-

nek hatására fogott bele a mára nagy nemzetközi vitát kiváltó óegyiptomi etimológiai 
szótár elkészítésébe, amelynek eddig már több kötete került kiadásra). De ókori hatást 
vélnek felfedezni a maszai harcosok öltözékében, fegyverzetében és pózában (határvé-
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dQ harcosok), a fangok mvet nev_ hárfalantja esetében, némely nyugat-afrikai népek 
lakóhelyének térbeosztásában, a dogonok csillagászati ismereteiben vagy az általuk 
alkalmazott, fából készült különös, szinte építészeti jelleg_ épület- vagy lakóház-kapu 
esetében is.

Bármilyen meglepQ talán, de amikor a Zahi Hawass és Francis Janot nevével fém-

jelezett leny_gözQen szép albumot a kezembe vettem, az merült fel bennem, vajon a 
kötet anyagában is szembetalálom-e magamat az adatolások sorában a kutatások eme 
folyamatosan nagy visszahangot kapó vitatémájával?

Ennek a szinte luxuskivitel_ kötetnek természetesen nem a fekete-afrikai eredet kér-
dése a témaköre. ElsQ részében (Hawass bevezetQje) lényegében a kairói gy_jtemény 
gondozásának sokoldalú feladatköre rajzolódik elénk. A következQ részben („A király-

múmiák felfedezése) viszont afféle tudománytörténeti vázlat, amelyben ugyan már 
nemcsak az egyes felfedezések „sztorijaival”, hanem a leletekkel is gazdagon szem-

besülhetünk. SQt, Paharnak fáraó (XXI. dinasztia) esetében olyan arcábrázolásokkal 
szembesülhetünk (73. kép), amelyek sem európai, sem arab benyomásokat nem idéznek 
fel bennünk.

Ezt követQen kapjuk meg a királymúmiák sorát, útbaigazító, rövid magyarázatokkal. 
S íme, a núbiaik elsQ felbukkanása: I. Amenhotep (Kr. e. 1526–1506) uralkodása idején 
egyetlen hadjáratot vezetett, de ekkor megsemmisítQ vereséget mért két núbiai törzsre. 
A többi fáraó esetében azonban (más forrásoktól eltérQen) nem merül fel a núbiai ere-

det. Viszont a következQ részben („A halhatatlanság keresése”) megkapjuk annak a két 
életnagyságú szobornak a jól ismert képét (144–145. o.), amelyek Tutanhamon vonásait 
viselve, fekete arccal Qrizték a fáraó sírkamráját, és amelyet az Ancient Egypt and Black 
Africa témájú blogok, népszer_sítQ internetes leírások minduntalan felmutatnak.

A balzsamozás technikájával vagy az amulettek varázserejévl foglalkozó könyvré-

szek nyilvánvalóan a címben megadott tematikát dolgozzák fel, ezúttal is sokrét_en 
és igen informatív formában. A múmiák védelmét szolgáló eszközök (múmiamaszkok, 
fából vagy kQbQl készült koporsók, az elhunytak preparált zsigereit tartalmazó szent 
kanópuszedények stb.) tárgyalásakor ismét felbukkan négy olyan kanópuszedény, 
amelynek fedelére fából készült emberfejeket illesztettek, barna bQrszínnel, széles arc-

csonttal és széles ornyereggel. „Az örök éjszaka a sírban” cím_ részben viszont egy 
olyan, a Középbirodalom idejébQl származó hajómodell (sírkamra tárgyainak egyik 
ismert eleme) is látható, amelyen a hajósok és a siratók vélhetQen núbiaiak. (Csak záró-

jelben említjük, hogy a különféle festéseken felfedezhetQ sok barna bQrszín_ alak jelen-

léte is meggondolkoztató, még ha az ábrázolások – lásd akár a királyszobrok idealizált, 
mosolygós arcát – jórészt nem valóságosak, hanem a korabeli mágikus-rituális gya-

korlatnak, hiedelemvilágnak megfelelQen nem reális vizuális információt hordoznak.)
Az album tehát címének megfelelQen gazdag információkkal szolgál a királymú-

miákról és az általuk ránkhagyott „m_velQdéstörténeti üzenetekrQl”. Ami az ókori 
Egyiptom lakosságának etnikai hátterét illeti, arra viszont talán egykor (sok további 
vizsgálatot követQen) az adhat majd választ, amikor az könyv utolsó fejezetében némi-
leg érintett rétegek, egész pontosan a köznép (lásd pl. a „CipésznQ a királyi piramisban” 
c. alfejezetet, 348–351. o.) maradványainak a feldolgozása is jelentQsen elQrehalad. 
Talán maga a téma és feltárása nem lesz olyan látványos, mint a fáraók gazdag sírle-

leteinek bemutatása, de tudományos szempontból mindenképpen gazdag válaszokkal 
szolgál(hat) majd. (Zahi Hawass – Francis Janot: Királymúmiák. Halhatatlanság az 
ókori Egyiptomban, 2008, Budapest, Geographia Kiadó (Pécsi Direkt Kft.), 366 oldal.)


