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Biernaczky Szilárd

Mai világunkat áthatják a „poszt” előtaggal ellátott fogalmak. A legnépsze-
rűbb és immár a társadalom- és kultúrakutatás számos területén alkalmazott 
kifejezés a posztmodernizmus, amelyet eredetileg csak az építészet területén 

használtak, és a mai (némileg a globalizmus kifejezéssel párhuzamos) értelmezéssel 
szemben éppen arra lett volna hivatott, hogy a sematikus egyarcúsággal szemben a 
helyi sajátosságoknak adjon ismét szerepet. De ha jobban körülnézünk, akkor ezek 
a szóalkotások már a hatvanas évektől fogva bőségesen beözönlöttek a hazai sajtó 
(majd pedig a közbeszéd) mindennapi kliséinek a sorába (lásd posztkolonializmus, 
posztindustrializmus, posztmodernizmus). Napjainkra persze szép számmal léteznek 
már speciális formái is (lásd posztkommunizmus, posztszocializmus, posztmarxizmus, 
posztnukleáris korszak, posztglobalizáció, posztkeynesianizmus, posztfordizmus, 
posztapokaliptikus, posztkeresztény, sőt posztiszlám). 

Legutóbbi példánk kapcsán persze azonnal felvetődik már annak a fejében is, aki 
csak a napi sajtóból értesül, mi zajlik az iszlám vallású országokban, az  ottani népek 
életében, hogy ez a bizonyos „iszlámutániság” valószínűleg még jócskán várat magára. 
Vagyis a Korán sugallta hitvilág még jó ideig mélyen és erőteljesen áthatja mintegy 
egymilliárd ember társadalmi és kulturális életét. 

Amikor a „posztkoloniális” Afrika felé fordítjuk tekintetünket (ahol egyébként az 
iszlám szerepe az elmúlt évtizedekben éppen hogy jelentősen növekedett), ugyancsak 
aligha térhetünk ki annak a kérdésnek a feltevésétől, vajon milyen szerepe van a múlt-
nak, a hagyományoknak a gazdasági-társadalmi felemelkedés lehetőségeinek latolga-
tásakor.

Már kiindulásul le kell szögeznünk, hogy a modernizmus, a technikai civilizáció, 
az újabban oly sokat emlegetett fogalom, a globalizáció megszállott profétáinak (vagy 
akár mindennapi munkásainak) jövőképet festő előrejelzései mellett és ellenére az afri-
kai kontinensen (amint a világ számos helyén és népe esetében is) a tágan értelmezett 
hagyományok, tehát amelyekbe nemcsak a mesemondás vagy az eposzéneklés, hanem 
a termelési szokások és a mindennapi életet sokban befolyásoló helyi törzsi-főnöki 
struktúrák is beletartoznak, vélhetően még jó ideig jelentős szerepet játszanak.
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Állításunk igazolásaképpen itt egy sor olyan közhelyet kell csokorba szednünk, 
amelyek a nemzetközi kutatásból jól ismertek.

Afrika elmaradottságával kapcsolatban Búr Gábor az afrikai nemzetté válás kérdé-
sével foglalkozó tanulmányában idézi a dél-afrikai elnök, Thabo Mbeki megállapítását, 
aki azt állítja, a kontinens három olyan traumatikus korszakot élt meg (1. rabszolgaság, 
2. imperializmus és gyarmatosítás, 3. neokolonializmus), amely fejlődésében végzete-
sen visszavetette. 

Vagyis egy cseppnyi figyelmet sem szentel annak a sokszor emlegetett és történelmi 
kiindulásként mindenképpen figyelembe veendő ténynek, amely szerint az afrikai társa-
dalmi fejlődés lényegében a 14. század tájékán rekedt meg. Ez annak ellenére igaz, hogy 
természetesen tudomásunk van arról, már a római kortól kezdve – eltekintve most persze 
a minden vonatkozásában egyedinek számító ókori Egyiptomtól – jelentős nagyságren-
dű birodalmak léteztek Afrikában. Egykorú híradások szerint már létezett egy berberek 
alkotta Ghána a 4–5. században, amely aztán talán a 8. században a szoninkék részvételé-
vel újraéledt. De első évezredbeli királyságot sejtet a Nigériában kiásott NOK-kultúra is.

A második évezredből már gazdagon ismertek kora feudális vonásokat mutató nagy 
királyságok, sőt birodalmak (Mali, Szongai stb.), amelyek az elmúlt évtizedekben lezaj-
lott szakmai viták tanulságaképpen még sem voltak feudális formák, mivel hiányzott 
belőlük a földhöz kötődő feudum létrejötte, illetve a hagyományos szokásrend nem 
tette lehetővé az eredeti felhalmozást. Az uralkodónak, a kiváltságos rétegnek nyújtott 
ajándékok (szolgáltatások vagy anyagi javadalmak, termények, állatok, kézműves ter-
mékek stb.) nem szolgálták a kincstár gyarapodását, hanem azokat az érintettek rituális 
formában visszaosztották (vagyis a képzeletbeli raktár évenként lenullázódott). 

Ezért fogalmazódott meg a történészi közhely, hogy Afrika lényegében a 14. század-
ban maradt le az európai típusú fejlődéstől. S amint láthattuk, e jelenség gyökerében 
éppen a hagyományos kultúra jelenléte érhető tetten. 

Egy másik gyakran emlegetett közhely, összefüggésben az előzővel, az afrikai társa-
dalmak kézműves-technikai gyakorlatára irányul. Természetesen gazdag, sokrétű és 
esztétikai szempontból is figyelemre méltó tárgyi kultúra követhető nyomon mondjuk 
mind a viselet és az ékszerek, mind a házépítés, házdíszítés, mind a kultikus szobrok és 
maszkok készítése esetében. Kiemelkedő szerepet játszanak a nyugat-afrikai hagyomá-
nyos közösségekben ugyanakkor a kovácsok, akik egyrészt szinte kitaszítottak, más-
részt viszont bizonyos papi funkciókat is betöltenek, ők a helyi közösségek varázslói. 
Mindemellett a kismesterségek műhelyei relatíve oly kis számúak a kontinensen, hogy 
a több ezer éves és az afrikainál jóval gazdagabb és elterjedtebb keleti kézműves tech-
nikák hiánya miatt pl. a modern ipari fejlődés bizonyos korszakában, a kézi kismunkák 
kiszervezése idején (lásd csipkészítés) afrikai nép nem jöhetett számításba.

Ezzel összefüggésben kell említenünk azt a 20. századi kutatási tapasztalatot, amely 
szerint bizonyos tanzániai törzseknél nem volt ismert a takarmányozás gyakorlata. Így 
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ha a száraz időszak túl sokáig tartott, az adott népcsoportok állatai takarmány híján 
elpusztultak. Külön figyelmet kellett fordítani tehát arra, hogy ez a technika beépüljön 
ezeknek a csoportoknak a létfenntartási gyakorlatába.

A hagyományok és a modernizálódás kérdéskörének egy másik ismert közhelye 
adatszerűen nehezen követhető nyomon, de kutatók (sőt maguk az afrikaiak is) emle-
getni szokták a történetet, amely szerint a nigériai ipari fejlődés egy sajátos zsákutcáját 
eredményezte, amikor egy korszerű vegyi gyár helyét az egyik joruba oba környezeté-
ből származó miniszter döntése alapján, míg a hozzá vezető út nyomvonalát egy másik 
joruba oba környezetéből származó miniszter döntése alapján jelölték ki. Ugyanis az új 
út természetesen nem a gyárhoz, hanem a másik oba székhelyére vezetett, s emiatt az 
ipari létesítmény sosem kezdett el termelni. (Az oba a hét joruba szent város – Ile-Ife, 
Ibadan, Ilorin stb. – élén álló főnök vagy király.)

Az afrikai hagyományok kutatásának kétségkívül legsajátosabb területe az úgy-
nevezett oral history research. E történelemkutatási módszer alapító atyja a flamand 
származású Jan Vansina, aki évtizedek óta a Wisconsin University tanára, ma eme-
ritus professzor. E kutatási terület lényegében arra hivatott, hogy feltárja azoknak  
az írás nélküli népeknek a múltját (vagy legalábbis jelentős mértékben hozzájárul-
jon ahhoz), amelyeknek nincsenek vagy alig vannak ismereteik saját történelmi előz-
ményeikről. Nincs itt módunk kifejteni ennek a sajátos és egyáltalán nem egyszerű 
kutatási módszertannak a metodikáját, sem azt, hogy milyen erőteljes szerepet játszik 
a múltkeresésnek ez a típusa az afrikai etnikai és kulturális identitáskeresés folya-
matában. 

Tény azonban, hogy hatalmas elméleti tevékenység összpontosul – a szájhagyo-
mányozott történelemkutatás módszereit is felsorakoztatva – a közös bantu gyökerek 
feltárására, bár a nyilvánvaló nyelvi rokonság adataira felfűzött történeti és kulturális 
jellegű rokonítási kísérletek sokszor vezetnek zsákutcába. Amint számos különleges 
mozzanat (például a kenyai maszai harcosok viselete és lándzsás guggoló póza vagy 
a kameruni-gaboni fang-bulu-beti csoport eposzokat kísérő hárfaszerű húros hang-
szere, a mvet) kapcsán is beszélhetünk ókori egyiptomi kapcsolatokról (hiszen ezek 
megtalálhatók a piramisok vagy más emlékek ábrázolásain). Az UNESCO nevezetes 
nyolckötetes Afrika-történetének egyik akár hibaként is megjelölhető állandó vissza-
térő közhelye azonban az óegyiptomiakkal való gyakori és mindenképpen túlzásba 
vitt rokonítás. Francia szerző említi a mi 19. század eleji nacionalizmusunkra emlékez-
tető esetet, amikor egy ghánai képeslapon egy afrikai (pontosabban egy általuk a mai 
szubszaharai afrikaiak ősének tekintett óegyiptomi) képletesen átnyújtja a geometria 
tudását az ógörög Thálésznak. (Ez még akkor is túlzás, ha tudható, hogy a korai görög-
ség és az óegyiptomi papság között volt kapcsolat, lásd Szolón egyiptomi „tanulmány-
útját”, amelynek Atlantiszt is magába foglaló „hihetetlen történetét” Platón elkezdte 
megírni, majd félbehagyta.)
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A hagyományok különleges és a mentalitást erőteljesen befolyásoló szerepkörét, az 
afrikaiaknak az európaiakétól jelentősen eltérő társadalmi gyakorlata kérdését a legta-
lálóbban a nigériai Elechi Amadi veti fel, amikor azt kérdezi, vajon mit jelenthet a távo-
zó európaiak által Nigériában (és számos más afrikai országban) hátrahagyott többpár-
ti parlamenti rendszer azoknak az afrikaiaknak, akik sok száz év óta az abszolút tekin-
télyt élvező vének tanácsának vetették alá magukat. S vajon az 1960-at követő tömeges 
afrikai felszabadulás nyomán nem volt-e törvényszerű, hogy a parlamenti rendszerek 
sok esetben szerepüket vesztették, és egypárti rendszerek, egyszemélyi vezetésű, dik-
tatórikus formák alakultak ki. E kérdésfeltevés érvényességét napjainkban éppen a 
zimbabwei események mutatják, amelyek látszólag egy teljesen célját tévesztett, latin-
amerikai típusú politikai kurzus képét mutatják. Ezeknek a tragikus eseményeknek a 
mélyén azonban minden bizonnyal a ndelelékkel szembeni sona többség biztosította és 
a törzsfőnökségre utaló tekintélyuralom is munkál.

A modern ipari és mezőgazdasági technológiák (többnyire európai) adaptőrei, aki-
ket nagyon is nyilvánvaló anyagi érdekeltség vezet az afrikai modernizáció megterem-
tésében, sok esetben eltévednek a helyi körülmények és a vállalt terv megvalósítása kö-
zötti ellentmondásokban. Magyar agrárkutató emlegeti gyakorta azt a szudáni esetet, 
amikor egy hatalmas mezőgazdasági beruházás első nagy munkacsúcsa (a betakarítás) 
idején nem volt meg a szükséges munkaerő, mert a nagyszámú szorgos kezet igénylő 
tevékenységhez nem volt kit mozgósítani az adott napokon. Ugyanis éppen akkor egy 
a környező településeket egyképpen átfogó nagy és napokon át tartó vallási szokás-
ünnepet tartottak (jól jött volna tehát egy etnológus szakember, aki erre a tényre figyel-
mezteti a projekt irányítóit, hogy mód nyíljék más régióból odahozatni munkásokat).

Ha már mezőgazdasági esetet vetettünk fel, hadd említsük (nem közgazdászként és 
nem agrárszakemberként, hanem csak a hagyományos kultúrák vizsgálójaként), hogy 
talán célszerűbb volna Afrikát, figyelembe véve népeinek sajátos világát, kissé (legalább 
átmenetileg) másképpen kezelni, s főleg a szükséges önellátásra rá- vagy visszaszok-
tatni. Évtizedeken át foglalkoztatta a világot az etiópiai éhínség (amely mintha napja-
inkban megint aktuális volna). Kevesen tudják, hogy a 19. század végén egy magyar 
jezsuita misszionárius, Menyhárt László a Limpopo vidékén (vagyis a mai Mozambik 
területén) egy olyan négyezer hektáros ültetvényt fejlesztett ki helyi erők segédletével, 
amely akár egy országnyi népességet is elláthatott volna élelmiszerrel (ez volt a célja 
az említett és első évben elvetélt szudáni projektnek is). Sajnos Menyhárt nagyszerű 
mezőgazdasági produkcióját a helyi törzsi hatalmi villongások utóbb elsöpörték. 

Egy angol kolléga (az afrikai népi színház történetével foglalkozó disszertációját ép-
pen Budapesten védte meg Voigt Vilmos professzor vezetésével), aki második házas-
ságában tumbuka feleségével és két újabb gyermekével hosszú időn óta Mozambikban 
él, 1989-ben Budapesten járt. Az országot jellemezve azt mondta, hogy bár ott is dik-
tatórikus állami irányítás érvényesült azokban az évtizedekben, Etiópiával ellentétben 
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azonban tág tere volt a kisparaszti jellegű földművelésnek, a zöldségtermesztésnek, 
illetve a termékek helyi piacokon való forgalmazásának. Így táplálék volt elegendő, 
amelynek hatására valóságos menekültáradat nehezedett e kis országra, hiszen nem 
kellett az odaérkezőknek éhen pusztulniuk.

Afrikában a helyi szokások minden bizonnyal ma is sok helyütt, gazdagon és jelen-
tős formában szerepet kapnak a napi életben. Ezzel az európaiaknak is érdemes számot 
vetniük. Néha a helyzet szinte áttekinthetetlen. Az iszlám terjedése Afrikában a legtöbb 
esetben nem jelenti azt, hogy a korábbi helyi és a természeti vallást mutató gyakorlat 
nyomtalanul eltűnt volna, inkább a kétféle praxis egymás mellett létezésével számol-
hatunk. Európai embert ez a jogviszonyokat tekintve is állíthat különös és nehezen 
megoldható helyzetek elé. Mondjuk ha valaki gépkocsival áthalad egy településen, s 
elüt egy állatot – nagyobb és kiszámíthatatlan következményekkel járó baj van persze, 
ha az áldozat helybéli ember –, nem tudhatja, hogy az állami jog, az iszlám jog vagy a 
helyi jog szerint kell-e eleget tennie kártérítési kötelezettségének.

Az iszlám terjedésének jelei nyilvánvalók. Így például Nigéria jelentős nagyságú né-
pességének mára legalább ötven százaléka mohamedán (az eredendően iszlám vallású 
hauszák és fulbék mellé a korábban természetvallású szubszaharai népek, így a jorubák 
és az ibók is nagy számban áttérve felsorakoztak). Ugyanakkor  az országban a jorubák 
körében széles körben él a hagyományos vallási formák jelenlétét mutató  orishák (hely-
béli szentek, de lehet orisha például maga a vas istene, Ogun is) tisztelete, amelyhez 
többnyire évenként vagy akár gyakrabban megrendezett maszkos szokás kapcsolódik. 
Élő gyakorlatról van tehát szó. Az ibók egyébként korábban nagy számban keresztény 
hitre tértek. Etnológusok feljegyzései szerint azonban családi életgyakorlatukban még 
jó ideig megmaradt egy igen fájdalmas mozzanat a korábbi hiedelemvilágból, misze-
rint az ikerszülésekből támadt gyermekáldástól minden esetben meg kell szabadul-
niuk, mert az különben szerencsétlenséget hoz rájuk (az ikerszüléssel összefüggő és 
tisztító rítusok sorozatát kiváltó, más esetben az egyik vagy mindkét gyermekre végze-
tes hiedelmek egyébként Afrika minden szegletéből ismertek).

Sajátos újkori és az európai értelemben vett urbanizációs folyamatokkal párhuzamos 
ugyanakkor az a jelenség, hogy amikor a városokban (nemcsak Nigériában), egy-egy 
negyedben az egy vallási közösségből érkező emberek egymásra találnak, szinte azon-
nal van jelentkező a papi szerepkörök betöltésére, és a hagyományos vallási forma má-
sodlagosan módon újraszületik városi környezetben (gyakran keresztény elemeket is 
magába foglalva). Ezek a kötödések persze erőteljesen fékezik a nyelvi asszimilációt (a 
másik nyelv megtanulását), a város valóságos életébe való beilleszkedést, sőt gyakran 
atrocitásokkal is terhelt konfliktusokat eredményeznek. Mindenesetre világosan jelzik 
önmagukban is azt, hogy a városba érkező ember gyökereit veszítve súlyos létbizony-
talanságot él át, és ha az eredeti környezetet legalább részben pótló lehetőségbe botlik, 
akkor kapva kap utána. 
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Más kérdés, hogy ha az eredeti családi-vallási struktúra felmorzsolódik, s az együtt-
élést szabályozó szokások elvesznek, a hosszú időintervallumban kialakult, apróléko-
san szabályozott, a helyi közösséghez illeszkedő természeti vallási gyakorlat helyébe 
valamiféle szinkretikus rendszert (afrikai, keresztény, esetleg iszlám elemek összekom-
binálása) teremtő „próféta” pótléka lép, amely viszont már a régi rendezett állapotot 
nem tudja visszahozni. És a városi létezés (munkanélküliség) törvényeinek megfelelően 
ezeknek a szektáknak a tagjai sok esetben kriminalizálódnak. A városokban létrejövő 
szekták gyökerében, főleg Nyugat-Afrikában, gyakran valamilyen eredeti vidéki kör-
nyezetből elkerült titkos társaság áll, amelynek a létezésében eleve további gettósodást 
előidéző mozzanatok figyelhetők meg.

E folyamatokkal összefüggésben Európában és Afrikában egyaránt az eredeti közös-
ségből való kiszakadás következményeit szokás számba venni. Elechi Amadi, amikor 
mellesleg a hagyományos hiedelemrendszerek és a rájuk települt tételes vallások, a tit-
kos társaságok, a hagyományos hatalmi formák (a mára anakronisztikus királyságok, 
illetve a vének tanácsa), a hagyományos háború, a rabszolgaság, vagy a társadalmi és 
a szexuális diszkrimináció problémaköreit is áttekinti, szélsőséges példát említ. Azt 
állítja, hogy az egykor oly nagy nemzetközi visszhangot vert esemény – egy Diko nevű 
miniszter sok milliárd dollár állami pénzzel Nigériából Angliába távozott – azt mutat-
ja, hogy az afrikaiak utat tévesztenek. Vagyis amikor kiszakadnak a vének tanácsának 
tekintélye által irányított, igen kötött moralitástudattal rendelkező törzsi közösség kö-
telékeiből, sajnos nem a keresztény szentek élete vagy például Bunyan Afrika-szerte 
népszerű zarándoktörténete, a Pilgrim’s Progress naiv szívjóságot árasztó légköre, ha-
nem azoknak az európaiaknak a példája hat rájuk, akik a „sötét Afrikába” egyetlen 
gyakorlati cél érdekében, a naponta megszerezhető busás haszonért érkeztek. 

Beláthatatlan és igen komplex összefüggések sorát kellene itt most feltárnunk az 
afrikai egészségügyi helyzet, az AIDS terjedése és a hagyományos gondolkodásmód je-
lenléte között, erőteljes összefüggésben a gazdasági-társadalmi felemelkedés esélyeivel 
(lásd a mind fertőzöttebb néprétegek kikerülését az aktív dolgozók köréből, amiről már 
cikkek sora olvasható különféle közleményekben). Nincs mód e helyen a kérdéskör ki-
bontására, de egyértelműen világos, hogy akkor, amikor bizonyos államok egyáltalán 
az AIDS létét sem kívánják elismerni, ebben nemcsak egyfajta pragmatikusnak látszó 
21. századi politikai aktus, hanem az emberi testről, egészségről való (a természeti val-
lásokkal, a helyi varázslódoktorok működésével összefüggő) hagyományos gondolko-
dásmód jelenléte is kitapintható. 

A hagyományok jelenlétével kapcsolatos gondolatunk igazságát az ügy legtragiku-
sabb vonatkozása, a nyugati közvéleményt többszörösen is elborzasztó esetek sora iga-
zolja, amelyekről különféle forrásokban olvashatunk. Ugyanis az erősen fertőzött terü-
leteken például terjed mint az AIDS betegségtől való félelem egyik formája: a nemi érés 
előtt álló szűz kislányok megerőszakolása. De ennél is brutálisabb az, ami a mutinak 
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nevezett rituális gyerekgyilkosságok néven vált ismertté. A lemészárolt gyerekek késsel 
levágott végtagjaiból, kimetszett belső és levágott nemi szerveiből a varázslódoktorok 
kvázi gyógyszereket készítenek, és a holtak lelkét az isteneknek ajánlják fel. Amikor 
egy turistahajó matróza a Temzén kihalászott egy csomagot, benne egy fejetlen, végtag 
nélküli gyerektest törzsét, a nemzetközi sajtó felkapta a témát. 

Kétségtelen tény, a mai európai ember nagyon nehezen tud túllépni e tények  
felett, miközben persze az etnológiai gyűjtések tanúsága szerint még a 19. század-
ból is van példa a természetvallásokkal összefüggő emberáldozatra, nem is beszélve  
az emberhúsevésről (lásd W. Seabrook: Utak a dzsungelben című nevezetes úti-
könyvét, amely magyarul 1936-ban jelent meg, vagy napjainkból a közép-afrikai 
Bokassáról terjesztett híreket). Az emberi művelődéstörténet szerteágazó és nem  
minden esetben vértelen humanizmussal áthatott eseteit is számba kell vennünk  
adott esetben. Értenünk és kezelnünk kell ezeket. S amikor ma, már nem a korai gyar-
matosítás módszereivel, hanem mai gondolkodásunk és gyakorlatunk jegyében sze-
retnénk a civilizatórikus, illetve modernizációs folyamatok megindítását elősegíteni az 
afrikai országokban, akkor ezekben a bonyolult és kényes helyzetekben is meg kell 
találnunk a megoldás kulcsát – természetesen a helybéli felvilágosult rétegek közre-
működésével.

Ennek az esszének a szerzője a legutóbbi időkben főleg az afrikai népek egyik leg-
sajátosabb szájhagyományozott formájával, a dicsérő énekkel foglalkozik. E műfaj, 
mondhatnánk, a világ minden olyan népénél tetten érhető, amelyik hierarchizált társa-
dalmat hozott létre. Az ókori görögök, egyiptomiak, hinduk, a kora középkori kelták, 
óskandinávok, germánok világában egyaránt felfedezhető, amint a preiszlám és iszlám 
arab, valamint a korai és későbbi keresztény, a korai és késői feudális kori európai iro-
dalomban is gazdagon virágzik. Tipikus formája a személydicsérő, amely bár időnként 
érintkezik az ima, illetve fohász típusú szövegekkel (az énekes nem magasztal, hanem 
a maga számára könyörög valamiért), elsősorban dicsőít, az adott (jeles) személy tetteit 
méltatja.

E műfaj az egyetemes művelődéstörténet tanúsága szerint is gyakorta része a politi-
kai tevékenységnek. Így például mind a preiszlám vagy iszlám korszak hatalmasaihoz 
intézett versformájú qaszida (Afrikában is), mind az európai humanizmus idején szé-
lesen elterjedt, részben prózai, részben verses panegyricus, legyen az költői értékekben 
gazdag vagy sematikus megfogalmazású, a politikai propaganda eszközének (is) bizo-
nyul. Még nagy költőnk, Janus Pannonius kevésbé közismert, terjedelmes panegiricusai 
között is találhatunk olyat, amely a politikai propaganda szolgálatában született. Ter-
mészetesen más énektípusok is kerülhetnek ilyen szerepkörbe. Széles körben ismert a 
Kaiser házaspár elemzése a ruandai hutuk és tuszik közötti véres háborúkat kísérő párt 
(Frobedu, Uprona-)propaganda-dalokról, amelyeknek a megfogalmazása azonban be-
nyomásunk szerint közeli rokonságot mutat a praise poem műfajával.
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A dicsérő műfaj (a dél-afrikai zuluknál izibongo, a csvanáknál maboko, a szotóknál 
lithoko, a nigériai jorubáknál oriki, de számos más elnevezés is ismert, így a zimbabwei 
sonáknál nhétembo drozudzi) hagyományos formájában is világosan mutatja, fontos sze-
repet tölt be a helyi társadalom életében, amelynek során számos alkalom adódik, hogy 
az egyébként mindenkit (már a gyermeket is) illethető dicsérő nevek megszólaljanak. 
A jeles személyt (így a dél-afrikai zulu, kosza, szoto, csvána „királyokat”, az ugandai 
hima főnököket, vezéreket, a nigériai joruba obákat vagyis szent királyokat és a hadve-
zéreket vagy az asanti királyság nevezetes arany trónusán ülő mindenkori személyt, az 
asantehenét) hosszúra nyúlt szövegek köszöntik, amelyek jeles tetteket méltató dicsérő 
nevek sorozatából adódnak. A zulu Shaka vagy az őt meggyilkoló, majd a főnökségben 
követő féltestvére, Dingana esetében ez mintegy 450 soros hősi karakterű éneket ered-
ményez, ezeknek számos változatuk ismert a múltból is, és a közelmúltig megőrizte 
őket a szájhagyomány.

Ezek az énekek már az említett dél-afrikai nyelvi-kulturális csoportok egységesülése 
idején, a 19. században jelentékeny részesei a nagy társadalmi átalakulásoknak, még 
világosabban látszik kiemelkedő szerepük a fehér gyarmatosítókkal való küzdelmek 
idején, amikor a választási hadjáratok során a dicsérő énekek (praise poems) a fehérek je-
löltjeivel szemben a helyi lakosság érdekeit képviselő jelöltek melletti korteskedés esz-
közeként hangzanak fel. Egyedülállóan fontos szerepre tettek szert ezek a szóbeli költe-
mények (hatásukat tekintve Petőfi Nemzeti dalával rokoníthatók) az apartheid korszaká-
ban, amikor jeles bárdok (imbongik) megénekelték a társadalmi igazságtalanságokat. 
Kitűnik ez többek között egy nevezetes és első kiadásában még az apartheid rendszer 
vége felé napvilágot látott füzetből, amelyben A. T. Gabula a FOSATU (Federation of 
South African Trade Unions – a fekete munkások szakszervezete) érdekében fakad dal-
ra, illetve egy gyönyörű ódát zeng Afrikáért. Mi S’Dumo Hlatshwayo a „fekete Mamba” 
felemelkedéséről fogalmaz meg mindmáig rezonanciát keltő izibongót, Nise Malange 
viszont a munkanélküli alakját rajzolja meg egyik énekében, majd egy sztrájk drámai 
pillanatait idézi fel. A közülük legnagyobb hírnévre szert tett Gabula terjedelmes Man-
dela-éneke is jól ismert, amely természetesen csak az apartheid rendszer elmúltával 
hangozhatott el, többnyire nagy politikai gyűléseken, mégpedig többnyire a legendás 
afrikai elnök jelenlétében.

A dél-afrikai népek dicsérő éneke, mint a Nemzeti dal típusú, tehát történelmi-po-
litikai célzatú szóbeli hagyomány tovább él. Az interneten is megtalálható szöveg ta-
núsága szerint Dr. Dr Ivy Matsepe-Casaburri, a dél-afrikai Free State provincia elnöke 
2007. szeptember 24-én a nemzeti Heritage napon a Mangaung Stadionban, bevezetőül 
ecsetelve a zenének és a költészetnek az afrikai ember életében betöltött fontos szere-
pét, a következőket mondta:

„Afrikában mi tudjuk, mit jelent az Izibongo/Lithoko, vagyis a dicsérő ének, amely 
a hagyományos társadalomban mindig is fontos szerepet játszott és fog játszani.  
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Az imbongi szerepe nagyon fontos az afrikai társadalmakban, ahol mint izimbongi  
a nemzet históriása szerepét tölti be. Mint a nemzet históriása, az imbongi mély isme-
rője a történelmünknek, és így biztosítja, hogy a nemzet okulhasson korábbi tapaszta-
lataiból.

Amikor az imbongi a királyt dicséri, megmagyarázza, hol rejlenek a nemzet gyöke-
rei, és említést tesz a nemzet legfontosabb történelmi eseményeiről. A hagyományos 
dicsérő énekes szerepe igen összetett, mivel kritika tárgyává tette a királyt, ha hibázott, 
és dicsérte őt jó tetteiért. A múltban a költészet fontos szerepet játszott, mégpedig ab-
ban az időben, amikor a népünk azért harcolt, hogy felszabadítsa országát. A költők 
úgy töltötték be szerepüket, hogy kritikát gyakoroltak a társadalom felett, kritikusak 
voltak, hogy mozgásba hozzák, tudatosítsák és neveljék a népet.”

A többnyire néprajzi, etnológiai vagy hogy a ma szükségszerűen alkalmazott tudo-
mányszakozás kötelező érvényű megjelölését alkalmazzuk, a kulturális antropológiai 
felkészültségű kutató terepmunkás (e sorokat is olvasva) mindenképpen úgy érzi, tisz-
tában van a hagyományok szerepével, és mélyen átérzi azok jelenlétét a szubszaharai 
afrikai társadalmak mai életében. 

Valószínűleg a modernizációs feladatokra vállalkozó szervező-irányító vagy ki-
vitelező szakembereknek is meg kell ezt tenniük, ha a civilizációs fejlődést célzó 
globalizmusnak nemcsak a felszínét akarják Afrika homlokára tapasztani, hanem a sok 
ezer, sok tízezer emberi közösség felemelkedését is célul tételezik, mégpedig az Euró-
pai Unió egyik alapgondolatának megfelelően a sajátos helyi hagyományok, nyelv és 
kultúra megőrzésének lehetőségét is biztosítva.

Erre annál is inkább szükség lesz, mivel Búr Gáborral egyetértünk abban, hogy  
Afrikában már vannak ugyan (nem is kis számban) létszámukban lényegében nem-
zetté növekedett etnikai csoportok, a nemzetté válás ideje azonban igazából áttolódott  
a 21. századra.

Egyelőre még nehezen megközelíthető és lényegében pontosíthatatlan információk 
szerint napjainkban kísérletek történnek arra, hogy európai népek esetében szembe-
nézzenek azzal, vajon a hagyományok, illetve a hagyományok szabta mentalitásmin-
ták, gondolkodási típusok mennyiben befolyásolják valamely emberi közösség, etnikai 
csoport vagy nép késztetését a fejlődésre, az előre haladásra. Úgy véljük, különösen 
fontos volna ilyen vizsgálatokat lefolytatni Afrikában, ahol ezeknek a vizsgálatoknak 
az eredményei egyrészt segíthetnék a felgyorsulni látszó modernizációt (lásd a kínaiak 
és az indiaiak rohamszerű behatolását a kontinensre, illetve az amerikaiak sejthető éb-
redését s az európaiak kapkodását), másrészt eszközt is adhatnának a „bennszülöttek” 
kezébe a túlságosan is mohón hegemóniára törekvő gazdasági behatolások ellenében. 
E vizsgálatok elvégzésénél azonban, legyen szó bármely afrikai társadalmi közösség-
ről, elengedhetetlen a hagyományokkal teljes mentális állapot felderítése.
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Résumé

The Traditions and Africa – Today
The thesis of essay, which concentrates on the development of the various ethnic com-
munities of today’s Africa, and the modernization processes in connection with it, is 
that the material remains and the role of the extremely rich traditional culture can 
hardly be ignored. It does not only appear in the still living practice of oral forms (tale-
telling, epoch-singing, singing-dancing folk traditions, etc.), but it also permeates the 
modes of production (artisan techniques), as well as the everyday community-social 
(and, therefore, political) thinking. In other words, the remains of the past are present 
in the lives of the African peoples nowadays, and the designers and the managers of 
economic development, no matter whether they are Africans or economic or commer-
cial experts from other continents, can only ignore it at their own peril.


