
Tarrósy István

Régiók, kisebbségek és oktatás
egy kelet-afrikai példán keresztül: 
Tanzánia tegnap és ma. És holnap?

An East-African Example of Regions, Minorities
and Education: Tanzania Yesterday and Today.

But What about Tomorrow?

Tanzania, this young African state is at crossroads: will this multinational country be
able to continue the reforms, which thus could indeed have a positive impact on people’s
lives? In order to achieve this, certainly more political resolve and social activity would
be needed than what has been present so far.

Bevezetés

A dolgozat célkitûzése, hogy esettanulmány formájában mutassa be a Tanzániai Egyesült
Köztársaságban élõ kisebbségek regionális eloszlását, áttekintve a nemzetté válás fontosabb
állomásait és a mai tanzániai szövetségi kormány kisebbségpolitikáját. Külön fejezet foglal-
kozik az Ujamaa1 szocializmussal és annak következményeivel, valamint a demokratizáló-
dó kelet-afrikai ország és szomszédainak a regionális együttmûködést célzó elképzelésével,
érintve a migráció kérdéskörét is. Az oktatási intézményhálózat és az oktatási szektorban je-
lentkezõ kihívások témái részletes kifejtést igényelnek, figyelembe véve azt a lesújtó tényt,
amely szerint Afrika egészét vizsgálva Tanzánia rendelkezik az egyik legalacsonyabb kö-
zépfokú beiskolázottsági rátával, amely 2000-ben nem haladta meg a 6 százalékot. Az
OECD/AfDB 2002-es African Economic Outlook Tanzániáról szóló tanulmánya szerint
ugyancsak 2000-ben a nettó alapfokú beiskolázottsági ráta csupán 57% közeli volt.2 A CIA
The World Factbook 2001 definíciója szerint írástudónak az számít Tanzániában, aki 15.
életévét betöltötte, és képes olvasni és írni szuahéliül3 vagy angolul, vagy arabul (ez utóbbit
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1 Szuahéli szó, jelentése: család, fivéri viszony, barátság, átvitt értelemben testvéri-
ség. A Julius Kambarege Nyerere elnök által bevezetett afrikai szocializmus szuahéli el-
nevezése.

2 OECD Development Centre, African Development Bank: African Economic Out-
look. 2002. Interneten: http://www.econ.ox.ac.uk/CSAEadmin/conferences/2002-
UPaGiSSA/papers/Kauffman-CSAE2002.pdf

3 A szuahéli a bantu nyelvek közé tartozik, a legnagyobb afrikai nyelvcsalád, a Niger-
kongó tagjaként. Összesen több mint 40 millióan beszélik, elsõsorban Kelet-Afrika orszá-
gaiban, így Tanzániában, Kenyában, Ugandában. Morfológiailag az ún. „ragasztó” (agglu-
tináló) nyelvek közé sorolhatjuk, a törökkel, a finnel, a japánnal és a magyarral együtt. A
szuahéli jelentõs mértékben átvett idegen szavakat, elsõsorban az arab és az angol nyelvek-
bõl. Számos esetben megfigyelhetõ, hogy az eredeti angol vagy arab szó egy „i” hozzáadá-
sával, valamint némileg különbözõ írással lett „szuahéliasítva”. További információért ld.
Crystal David: A nyelv enciklopédiája. Budapest, Osiris Kiadó. 1998. 395–398.



a muzulmán Zanzibáron beszélik, az elsõ kettõ pedig az ország hivatalos nyelvei). Ennek
megfelelõen egy 1995-ben készült becslés szerint a teljes populáció 67,8%-a minõsül írás-
tudónak. A férfiak 20,6%-a, a nõk 43,2%-a írástudatlan. Mindezen adatok alapján különö-
sen fontos végiggondolni, hogy milyen oktatási hálózat szükséges ahhoz, hogy a tanzániai
fejlõdés garantált lehessen. Az elemzés során a kisebbségek helyzetérõl is szó esik, különö-
sen annak fényében, amirõl a 2000 áprilisában megtartott dakari világoktatási fórumon az
UNESCO akcióterv formájában döntést hozott. Ahogyan Macuura Koicsiro fõigazgató asz-
szony fogalmaz, a célkitûzések különösen idõszerûek és fontosak, mert arra köteleznek pél-
dául, hogy „2015-re szavatoljuk minden gyerek – különösen a kislányok, a hátrányos hely-
zetûek és az etnikai kisebbségekben élõk – számára a jó színvonalú, átfogó, ingyenes és kö-
telezõ oktatás lehetõségét. … [vagy, hogy] 50 százalékkal csökkentsük a felnõttek írástudat-
lanságát, különösen ami a nõket illeti, és minden felnõtt számára egyenlõ alapon tegyük
elérhetõvé az alapképzés és a folyamatos továbbképzés lehetõségét.”4

Tanzániai régiók – tanzániai kisebbségek
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1. ábra Tanzánia és szomszédai 
Forrás: Microsoft Encarta 98 Encyclopedia

2. ábra Tanzánia regionális szerkezete
Forrás: www.tanzania.go.tz/census/map1.htm

4 Koicsiro, Macuura: A megszegett ígéret. Magyar Hírlap. 2002. december 28., 23.



A szövetségi köztársaság, amely 945 087 négyzetkilométerével a kelet-afrikai térség leg-
nagyobb kiterjedésû országa, a világ legnagyobb mértékben eladósodott országainak
egyike, ún. „HIPC-ország” (Heavily Indebted Poor Country). Fõvárosa, az adminisztrá-
ció központja, a kontinens belsejében fekvõ Dodoma, amely mellett továbbra is megha-
tározó jelentõségû a letûnt gyarmati idõk központja, a mai Tanzánia lüktetõ gazdasági
centruma, az Indiai-óceán partján fekvõ Dar es Salaam, a „Béke kikötõje”. Az ország la-
kosainak száma a legutóbbi népszámlálási összesítés szerint 2002-ben meghaladta a 34,5
milliót, évi kb. 2,2 százalékos létszámgyarapodás mellett. Egy 2000-es felmérés szerint
az egy fõre jutó bruttó hazai össztermék 710 USD, a Világbank 2003-as adatai alapján az
egy fõre esõ éves jövedelem 277 USD. A GDP szektoronkénti összetétele a következõ
egy ezt megelõzõ 1998-as becslés alapján: mezõgazdaság 49%, ipar 17%, szolgáltatások
34%. A mezõgazdaság foglalkoztatja a legtöbb munkavállalót, fõként a kávé, gyapot, tea,
kesudió és dohány termesztésével összefüggõ területeken. A mezõgazdaság mellett to-
vábbi fontos szolgáltató szektort jelent a turizmus és a telekommunikáció. Az iparban a
bányászat vezet. 

Tanzánia nemzeti parkjai, flórája és faunája, történelmi és régészeti lelõhelyei a világ
minden szegletébõl évrõl-évre sok turistát vonzanak. Természeti kincsei közül jelentõs
az arany, a gyémánt, a vanádium tartalmú, kék vagy lila színû tanzanit és más ékkövek,
továbbá a földgáz, vasérc, kõszén, kõsó.

2000-ben az ország becsült külsõ adósságállománya mintegy 6,8 milliárd USD, 2001-
ben 7,5 milliárd USD volt. A társadalom közel fele él az európai gondolkodó számára is-
meretlen „szegénységi küszöb” alatt. A születéskor várható élettartam férfiaknál 46, nõk-
nél 49 év.

A Tanzániai Egyesült Köztársaság (United Republic of Tanzania) 1964-ben jött létre, a
már 1961 és 1963 során függetlenségét kivívó Tanganyika és Zanzibár egyesülésével, Ju-
lius Nyerere,5 a nagy „tanítómester” (szuahéli nevén: Mwalimu) vezetésével. Az 1840-es
években felbukkanó német misszionáriusok és a híres brit felfedezõ David Livingstone
után, az európai terjeszkedés egyik célpontját képezõ Tanzánia elõször a németeket üdvö-
zölhette hosszabb ideig a kontinensen elterülõ Tanganyikában, majd miután az I. világhá-
ború a szövetségesek gyõzelmét hozta, a terület brit gyámság alá került. Zanzibár – mai ne-
vét a perzsáktól kapta; szuahéliül Unguja – szigetét is elsõként a németek kerítették befo-
lyásuk alá, rövid idõn belül, a XIX. század utolsó éveiben azonban Brit Protektorátus ala-
kult a „szegfûszeg hazájában”, amely egészen a függetlenségig irányította a sziget sorsát.
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5 Julius Kambarege Nyerere (1922–1999) a volt tanganyikai Butiama faluban szüle-
tett, Nyerere Burito törzsfõnök 18. feleségének fiaként. Mind hazájában, mind külföldön
a „Tanítómester”-ként aposztrofált államférfi Tanzánia elsõ elnöke (1964 és 1985 között),
a pánafrikanizmus, az afrikai szolidaritás és a kelet-afrikai regionális együttmûködés hí-
ve volt. Az Edinburghi Egyetemen folytatott tanulmányok után 1952-tõl életét hazája füg-
getlenségének és felemelkedésének szentelte. Nelson Mandela egyik közeli barátja, az
UNESCO Literacy Award díjazottja volt. Hivatali teendõi mellett szakított elegendõ idõt
arra is, hogy az általa oly becsesnek vélt szuahéli nyelvre (amelyet maga is csak 12 éves
korában kezdett el tanulni!) lefordítson pár Shakespeare mûvet, a Julius Caesar-t és a Ve-
lencei kalmár-t. 77 éves korában egy londoni kórházban halt meg leukémiában. (Forrás:
AHistory of Education: Selected Moments of the 20th Century címû anyag vonatkozó fe-
jezete. Szerkesztõ: Daniel Schugurensky, University of Toronto. Internet honlap címe:
http://fcis.oise,utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment1/1999nyerere.html)



A köztársaság 25 régiójában a népességeloszlás komoly aránytalanságokat mutat. Ez
nem csoda, hiszen az urbanizáció és a megélhetési lehetõségek természetesen meghatá-
rozó tényezõk a letelepedésben. Fontos továbbá, hogy az õsi afrikai kulturális viszonyok,
különösképpen a törzsi összetartozás és a kisebb falvakban meghonosított együttélés a
mai napig mérvadóak a családalapítás és az élettér kialakítása során. A regionális népes-
ségeloszlást jól mutatja be az alábbi, a 2002-es népszámlálás során összegyûjtött adatok
alapján megrajzolt 3. számú térkép.

3. ábra Népsûrûség régiónként (fõ/km2)
Forrás: www.tanzania.go.tz/census/map2.htm

Az ábrán pontosan látszik, hogy a lakosság fõként a volt fõváros közeli régióban (1793
fõ/ km2) és Zanzibár szigetének „Urban West” részén (1700 fõ/ km2) koncentrálódik. A
felmérés szerint jelenleg Zanzibáron összesen közel 1 millióan, a fennmaradó több mint
33,5 milliónyi lakosból a kontinensen Dar es Salaam-ban pedig több mint 2,5 millióan él-
nek. Zanzibár és Pemba szigeteinek további körzetei, valamint a Viktória-tó legjelentõ-
sebb kikötõvárosa, Mwanza környéki régió, a Kilimandzsáró és a szuahéli tengerpart
meghatározó Tanga régiói, továbbá a Mozambikkal határos Mtwara régió szintén – elsõ-
sorban a termõtalaj és a földbõl kinyerhetõ ásványi kincsek, valamint az idegenforgalom
és kereskedelem biztosította könnyebb megélhetés miatt – viszonylag sûrûn lakott terü-
letek. A kontinens belsejében, az Unyamvézi-fennsíkon, a Masai-sztyeppén, a Serengeti-
fennsíkon elterülõ „magasföld füves térségein nomád pásztorkodás folyik (szarvas-
marhatartás)”6, amely létszámában sok, a sûrûséget tekintve azonban kisebb népcsoportok-
nak járul hozzá a mindennapi betevõ elõteremtéséhez.

A lakosság összetételét megvizsgálva kimutatható, hogy fõként bantu nyelveket beszélõ
fekete-afrikai törzsek és csoportok alkotják Tanzániát. Aközel 120 csoportosulás közül a leg-
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6 Mari László (országleírások): A Világ országai. Budapest, AGÁT Kft. TOP-O-

GRÁF Térképészeti Iroda. 2000. 185.



nagyobb etnikai közösséget a szukumák és a nyamvézik alkotják, külön-külön nagyjából az
ország lakosságának egyötödét kitevõ létszámaikkal. További jelentõs számban élnek a haja,
a ngonde, a chagga, a gogo, a ha, a hehe, a nyakjusza, a nyika, a ngoni, a jao és a maszáj ki-
sebbségi csoportok. Alakosság soraiban fellelhetõk még az indiai, a pakisztáni, az arab és az
európai származásúak is, habár az utóbbiak tényleg csak elenyészõ számban élnek, fõként a
nagyobb városokban, elsõsorban a Dar es Salaam és a Kilimandzsáró régiókban. Az iszlám
által dominált Zanzibáron zömében arabok élnek. A római katolikus vallás mellett, amely a
tanzániai egyházakban közel 6 millió hívõt számlál, a lakosság egyharmada hagyományos
törzsi vallásokat követ.7 Aszigeten kívül az iszlám a kontinens másik harmadának nyújt lelki
„táplálékot” és életmódbeli gyakorlatot. Késõbb látni fogjuk, hogy e sajátos kulturális ösz-
szetétel ismerete hozzájárulhat az oktatási rendszer és az oktatáspolitika jobb megértéséhez.

Kulturális sokszínûség – nyelvi kihívások 

Az etnikailag és kulturálisan sokszínû Tanzánia a kelet-afrikai térség „legszegényebb”,
de politikai értelemben vett legstabilabb állama. Stabilitását köszönheti egyrészt annak a
nemzetépítõ politikának, amelyet Nyerere, valamint az õ nyomdokain haladva vala-
mennyi tanzániai elnök folytatott. Nyerere idõszaka természetesen az alapok lefektetése
oldaláról jelentõs, és a jelenkor törekvései szempontjából rövid elemzést igényel. 

„A régió legelmaradottabb területe elsõként érte el függetlenné válását. A brit gyámság
legutolsó szakaszában megkezdõdött a dekolonizáció elõkészítése.”8 A függetlenség el-
nyerésének folyamatában meghatározó jelentõségû volt a Tanganyikai Afrikai Nemzeti
Unió (TANU – Tanganyika African National Union) 1954-es megalakulása, amely pél-
daértékû nacionalista politikát folytatva támogatást nyújtott a környezõ országok hason-
ló indíttatású kezdeményezéseihez. Nyerere elnökletével a TANU mint Tanganyika elsõ
politikai pártja, zászlójára tûzte a pánafrikanizmust, amely az afrikai öntudat és a fehér
uralomtól való szabadulás gondolatát célozta erõsíteni. Nyerere számára a függetlenség
pánafrikai alapokon történõ megvalósítása olyan fontos volt, hogy „1961-ben készen állt
saját országa függetlenségének elodázására [is], csak azért, hogy Kenyával és Ugandával
egy idõben nyerje azt el, ezzel is erõsítve a kelet-afrikai sorsközösség érzését.”9

A pánafrikanista gondolatokat egészítette ki az Ujamaa szocialista irányvonal, amely
csoportszolidaritáson nyugvó, az õsi afrikai kulturális értékrendszeren alapuló új eszme-
rendszert hirdetett. Jan Blommaert írásából kiderül, hogy Julius Nyerere folyamatosan
hangoztatta azt az érvet, miszerint a prekoloniális afrikaiak olyan szoros, a szolidaritás
mint kohéziós erõ által vezérelt közösségekben éltek, amelyekben mind a gazdagság,
mind a szegénység felett a közösség valamennyi tagja osztozott, méghozzá a mindenna-
pokat domináló, mélyen demokratikus döntések eredményeként.10 Ez a fajta gondolko-
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7 United Republic of Tanzania. Population címszó. Microsoft Encarta 98 Encyclope-
dia. Microsoft Corporation. 1993–1997.

8 Benkes Mihály: Afrika. In: Diószegi István, Harsányi Iván & Németh István
(szerk.): 20. századi egyetemes történet. III. kötet. Budapest, 2001. Korona Kiadó. 243.

9 Búr, 2002: 316.
10 Jan Blommaert professzor 1997-es State Ideology and Language: the politics of

Swahili in Tanzania címû tanulmánya összefüggéseiben világítja meg az afrikai politikai
ideológiák jelentõségét a függetlenségüket elnyert afrikai államok életében. Az írás az
Ujamaa és a szuahéli nyelv szerepét elemzi a nemzetépítési folyamat kapcsán, részletesen 



dás, amelyre „jellemzõ a humanista perspektíva, a közösségi konszenzus és harmónia be-
csülete, az anyagi és a szellemi világ szintézise”11 évezredek óta az afrikai népeket körül-
lengõ szellemiség részét képezte, egy olyan kulturális dimenziót, amelybõl könnyedén
táplálkozhatott az új állami ideológia. 

Nyerere az Arushai Nyilatkozatban,12 a Tanzániai Egyesült Köztársaság deklarálása
utáni harmadik évben, 1967-ben, az Ujamaa-t a konszolidáció és a nemzeti építkezés
kulcselemeként jelölte meg. A „Testvériség” ideológia alapjául azt az említett közös afri-
kai értékrendszert tekintette, amely a hangsúlyt az alapvetõ egyenlõség, szabadság és egy-
ség hármasságára fektette. A nyilatkozat alapján létrejött egy új fogalom, az „Ujamaa fa-
lu” koncepciója, amelyet – fogalmaz Nyerere – „szocialista szervezetként azzal a céllal
hoznak létre az emberek, hogy a benne élõk és dolgozók maguk irányítsák azt. Ezeket a
falvakat nem lehet kívülrõl létrehozni … emberek egy csoportjának kell elhatároznia,
hogy elindítanak egy Ujamaa falvat azért, mert megértették, hogy csak ezzel a módszer-
rel élhetnek és fejlõdhetnek méltóságteljesen és szabadon, maximálisan élvezve együtt-
mûködésük gyümölcsét.” Annak ellenére, hogy az Ujamaa az 1980-as évekre gazdasági
értelemben teljesen összeomlott, „az afrikai szocializmus … napjainkra sem veszítette el
ideológiai vonzerejét olyan mértékben, mint az ún. „reális szocializmus” a volt szovjet
tömb országaiban.”13

Ha a kontinensek számára versenyt írnának ki azzal kapcsolatban, hogy melyikükön
beszélik a legtöbb nyelvet, egyértelmûen Afrika nyerne. Egy 1999-es kimutatás szerint
csak Tanzániában 113 nyelvet beszél a lakosság (ld. 4. ábra). 

Az ország két hivatalos nyelve közül az angolt több mint 1,5 millióan beszélik, a szua-
héli pedig igazi közvetítõ nyelvként funkcionál. Sean Scheiderer „Triglosszia Tanzániá-
ban” címû írásából kiderül, hogy standard nyelvként egyidejûleg több nyelvváltozat szol-
gál a társadalom tagjainak a kommunikáció során gondolataik kifejezésére. A„kétszeresen
átfedõ diglossziának” is nevezett nyelvi helyzet alapjául szolgál maga a diglosszia, amely
David Crystal magyarázata alapján olyan helyzet, „amelyben két egymástól jelentõsen el-
térõ, meghatározott társadalmi funkciót betöltõ nyelvváltozat [közül] … az egyik … válto-
zatot (illetve annak több helyi változatát) a hétköznapi beszédhelyzetekben, a másikat pe-
dig speciális célokra, fõleg formális beszédhelyzetekben és írásban használják. … az elõb-
bire mint „közönséges” (K), az utóbbira pedig mint „emelkedett” (E) változat utalunk.”14A
tanzániai helyzet ennél kicsit bonyolultabb, ugyanis az angol és a szuahéli mellett megje-
lenik legalább egy ún. „vernákuláris” (tehát összesen minimum három nyelv), amely álta-
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bemutatva azt a szocialista nyelvpolitikát, amely a szuahélit nemzetegységesítõ erõvel ru-
házta fel. Részletesen ld. Blommaert, Jan: State Ideology and Language: the politics of
Swahili in Tanzania. Licca Papers Nr. 3. Duisburg, 1997. Gerhard-Mercator University.
Interneten: http://africana.rug.ac.be/texts/research-publications/publications_on-line/
Swahili_in_Tanzania.htm

11 Young, Crawford: Politika Afrikában. In: Almond, Gabriel A. & Powell, G. Bing-
ham: Összehasonlító politológia. Budapest, 1996. Osiris Kiadó. 697.

12 Eredeti cím: The Arusha Declaration. A Declaration Outlining Tanzania’s Policy on
Socialism and Self-Reliance. Julius Kambarege Nyerere Freedom and Development cí-
mû könyvét, amely számos vonatkozó utalást és elemzést tartalmaz, az Oxford Univers-
ity Press 1973-ban jelentette meg újranyomott kiadásban.

13 Búr, 2002: 297.
14 Crystal, 1998: 62.



lában az alsó társadalmi osztályokba tartozó nem standard angol nyelvváltozatra utal. Aho-
gyan az aktuális interakció és helyzet megkívánja, valamint a társadalmi normák diktálják,
írja Scheiderer, a beszélõ egyik kódrendszerrõl a másikra, azaz egyik változatról a másikra
váltva fejezi ki magát. „A tanzániai gyermekek egy vernákulárist otthonaikban sajátítanak
el … a szuahélit általános iskolában tanulják, amely mint a tanítás nyelve az E változat irá-
nyába mutat, amíg a játszótéren és otthon használt vernákuláris K-nak minõsül. … E két
nyelv klasszikus diglossziát mutat, ugyanis a szuahéli és valamennyi tanzániai vernáku-
láris a bantu nyelvek családjába tartoznak.”15 A kis létszámú középiskolákban és egyete-
meken a regionálisan egyedi vernákulárisok használata lehetetlen. A szuahéli ebben a kö-
zegben átminõsül K változattá, míg a „siker kulcsának” aposztrofált angol nyelv lesz az új
E. A két nyelv pedig ún. kiterjesztett diglossziát húz meg annak fényében, hogy a szuahéli
és az angol nyelvek nem állnak közeli rokonságban egymással. Tanzánia egészét tekintve
elmondható tehát, hogy „a szuahéli a nemzeti szinten jelenti a kulturális és kommunikáci-
ós közlekedõ nyelvet, míg az angolt hivatalos, üzleti, kereskedelmi és jogi kontextusokban
és interakciókban, valamint a felsõoktatásban használják. Avernákulárisok kizárólag helyi
szinten használatosak, de ezeken a szinteken szinte mindenfajta beszélgetés alkalmával,
állandóan.”16 Aképet még bonyolultabbá teszi, hogy további eltérések fedezhetõk fel a rend-
szerben a regionális eloszlás tükrében, azaz a városi és a rurális környezet függvényében.

4. ábra Tanzánia nyelvi sokszínûsége
Forrás: SIL 1999

Crystal felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy a „diglossziára épülõ nyelvi szituációk
elvesztik stabilitásukat az egyedüli standard nyelv érdekében indított nagyszabású moz-
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galmak hatására – mint amilyenekkel a politikai egyesülést, nemzeti identitást vagy iro-
dalmi reformot hirdetõ programokban találkozhatunk.”17 Tanzánia esetében ez a követ-
kezõt takarja: a nemzetépítés folyamatában a szuahéli nyelv kimagaslóan fontos szerepet
játszott, valójában, „nemzeti építkezés és az Ujamaa terjesztése kéz a kézben jártak,”18 és
a „felhasználó-barát” politikai ideológia a születõben lévõ új nemzet közvetítõ médiuma-
ként a szuahéli nyelvet definiálta. Ma a nyelvi szituáció a fentiekben leírtak alapján egy-
értelmû és stabil. A nyelvváltozatok ilyen formán megvalósuló egymás mellett élése alá-
támasztja az etnikai csoportok békés egymás mellett élését, ezáltal elõsegítve az ország
politikai stabilitását. A nemzeti identitás erõsítését célozza a széles körben használt
„nemzeti nyelv”, az etnikai hovatartozás jelentõségét pedig a saját etnikum keretein be-
lül használt törzsi nyelv növeli. „Sok [afrikai] országban a legkisebb közös többszörös el-
veként még ma is az egykori gyarmatosító nyelvét használják hivatalos nyelvként …
ezen nyelvek belsõ kohéziós ereje azonban gyenge.”19 A kohéziós erõ növelése pedig el-
engedhetetlen egy multietnikumú, nemzeti identitását keresõ, új nemzeti identitást defi-
niáló ország életében. Ebbõl a szempontból is vizsgálandók az oktatási politikák és ma-
ga az oktatási rendszer kérdéskörei.

Oktatás, a fejlõdés záloga

Eredeti foglalkozását tekintve, Nyerere elnök tanáremberként központi szerepet tulajdo-
nított az oktatásnak a „forradalmi átmenet” során. Szuahéli nyelven a következõket nyi-
latkozta errõl: „Maendeleo maana yake ni maendeleo ya watu, azaz a fejlõdés jelentése
valójában az emberek fejlõdése.”20Az 1960-as évek vége óta ez a szemlélet nem változott,
inkább erõsödött. A jelenlegi tanzániai kormány hivatalos honlapján az oktatás címszó
alatt az olvasható, hogy a nemzeti fejlõdés/fejlesztés alappillére a minõségi oktatás bizto-
sítása. Az elmúlt évtizedek alatt azonban egy szempontból deklaráltan megváltozott a po-
litika, mégpedig atekintetben, hogy az állam inkább facilitátori szerep betöltésére vállal-
kozik, szemben az állampárti idõszak mindent meghatározó központi állami funkcióival.
Ez azért is lényeges, mert a „települési önállóság megteremtése, ” annak biztosítása, hogy
„a lakosságnak több beleszólása legyen saját ügyei intézésébe”21 mind a helyi társadalom,
mind a nemzeti lét jövõjének tekintetében elengedhetetlen. Ezt igyekszik alátámasztani
az 1995-ben elindított oktatáspolitikai reform is, amely a jelen kor globális és speciális he-
lyi kihívásait figyelembe véve széles körben vonja be az oktatási rendszerbe a lakosságot,
nemcsak a gyermekek kötelezõ alapfokú iskolázottsága érdekében, hanem a felnõttek
írástudatlansági szintjének csökkentését is szem elõtt tartva. Az 1998-ban elfogadott, a
helyi és központi kormányzás reformjáról szóló törvény pontosan a helyi iskolai testüle-
teknek delegálta a felelõsséget és jogosítványokat az oktatás megszervezését illetõen,22
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nagy figyelmet fordítva a helyi közösségek irányából érkezõ igényre, miszerint saját ma-
guk tudják a legjobban, hogy erõforrásaik függvényében – amelyek növeléséhez mind a
kormány, mind a külföldi donorok segítséget nyújtanak – hogyan kell és lehet iskolákat
fenntartani és a számos esetben zárt településeken az oktatást mindenki számára biztosí-
tani. Maga a szektor egyébként gyengén ellátott, és valójában a nemzetközi segélyek nél-
kül a nemzeti források nem lennének elegendõk fejlesztésére.

A Nyerere-korszak lezárultával, 1985-ben Ali Hassan Mwinyit, Zanzibár akkori elnö-
két, Nyerere helyettesét választották meg elnöknek. Mwinyi súlyos állapotokat örökölt
meg a „nemzet atyjától”, és elsõ lépései között a gazdasági válságból való kilábalás cso-
daszerét kellett megtalálnia. Ahogyan a Világbank Tanzániai Csoportja rövid országérté-
kelésébõl kiderül, szinte azonnal, 1986-tól a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank támo-
gatásával széles körû konszolidációs programot, az ún. Gazdasági Fellendülés Program-
ját (Economic Recovery Program) indította útjára, amelyet 1989-ben egy újabb, a Gazda-
sági és Szociális Akcióprogram (Economic and Social Action Program) követett. A két
program keretében a Mwinyi-kormány fokozatosan felszámolta az állami gazdaságirá-
nyítást, és teret engedett a magánszektor expanziójának. Liberalizálta a kereskedelmet, és
eltörölte a legtöbb állami monopóliumot. Az infrastruktúra területén prioritásként utak,
vasutak és kikötõk építését és felújítását jelölte meg. Mindezek eredményeként a tanzáni-
ai gazdaság évi 4%-os gyarapodást mutatott fel 1986 és 1996 között. A makroökonómiai
mutatók romlása a Benjamin William Mkapa elnök vezette új kormány elsõ ciklusának
elején indult meg. Ennek elsõdleges okaként a gazdaságpolitika és a gazdaság irányításá-
ban, menedzsmentjében felbukkanó korrupció nevezhetõ meg.23

Mwinyi elnökségéhez kapcsolódóan a gazdasági reformok mellett fontos megemlíte-
ni a többpártrendszer irányában tett lényeges erõfeszítéseket is. Az 1967-ben bevezetett
egypártrendszer 25 éves uralma 1992-ben megszakadt, ugyanis Mwinyi elnök az Alkot-
mány módosításával elérte, hogy az addigi egyetlen, állampárt mellett megjelenjenek
más politikai tömörülések, politikai pártok, ezáltal megindulhasson a pártok között a sza-
vazatok megszerzéséért folytatott versengés. Ugyan a tényleges és számadatokkal szig-
nifikánsan bizonyítható verseny még nem érhetõ tetten, mára a volt állampárton kívül to-
vábbi 12 hivatalosan bejegyzett párt tevékenykedik az országban.

Mwinyi politikai reformja eredményeként, az elsõ igazi többpárti elnök- és parlamenti
választásokra 1995-ben került sor. Az ezen gyõztes Benjamin Mkapa-t, a Forradalmi Ál-
lami Párt (CCM – Chama Cha Mapinduzi)24 elnökét a legutolsó választásokon, 2000-ben
elsöprõ többséggel újraválasztották. Mkapa rövid idõn belül megfordította a makrogazda-
sági mutatókat, ugyanis újabb megállapodásokat kötött a Tanzániát támogató nemzetközi
pénzügyi szervezetekkel. Az 1997-es Befektetési Törvény elfogadásával a szövetségi
parlament tágra nyitotta a kapukat a külföldi befektetõk elõtt. Számos további jogi és gaz-
dasági rendelet meghozatalával Tanzánia egyre fokozódó mértékben bátorította a külföl-
di tõkebeáramlást, amelyhez az intézményi háttér megteremtése – például a Tanzániai
Központi Bank megerõsítése, a Dar es Salaam-i Tõzsde 1998-as beindítása – minden bi-
zonnyal növekvõ biztonságot és garanciát nyújt napjainkban.

A modern kori fejlõdés egy következõ garanciáját – az oktatás és a biztonságos gazda-
sági rendszerbe irányuló külföldi tõkebeáramlás mellett – annak, a pluralitást biztosító
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politikai intézményrendszernek a megléte jelenti, amely a megfelelõ jogosítványok bir-
tokában, de a szükséges korlátok és lehetséges keretek ismerete és betartása mellett ad te-
ret a hatalmi ágak egymástól független kiteljesedésének. A montesquieu-i klasszikus fel-
osztás Tanzániában is érvényesül, bár a politikai elit legfelsõ szintjén lévõ elnök jogköre
bizonyos esetekben meglehetõsen bizarr módon túlzottnak tûnhet, és európai fejjel szin-
te összeegyeztethetetlen a demokratikus intézmények közötti hatalommegosztás rendjé-
vel. A törvényhozói hatalmat a 274 tagú egykamarás Bunge (National Assembly) testesí-
ti meg. A végrehajtó hatalom a szövetségi kormány kezében van, az igazságszolgáltatás-
ért a Legfelsõbb Bíróság és a helyi bíróságok felelõsek.

„Zanzibár szigete külön választ elnököt, aki egyben a sziget miniszterelnöke is, és [a
tanzániai elnök helyettese]. … A nemzeti parlament egyrészt a szövetségi köztársaság
egészére nézve, másrészt a volt Tanganyika területére vonatkozóan hoz döntéseket.
Zanzibár külön törvényhozással rendelkezik. Az 50 fõs Zanzibári Képviselõház tagjait is
öt évre, közvetlenül választják meg a tizennyolcadik életévüket betöltött, szavazásra jo-
gosult választópolgárok. A szigeten is jelentõs, 68 százalékot birtokol a CCM, szemben
az ellenzék vezetõ pártjával, az Egyesült Polgári Fronttal (CUF – Civic United Front),
amely 16 fõvel, 32 százalékos jelenléttel került be a törvényhozásba.”25

A mai Tanzánia etnikai villongásoktól mentes politikai stabilitását egyrészt az erõske-
zû, jelentõs hatalommal rendelkezõ elnök, másrészt az egyre szélesedõ, legitim és törvé-
nyi szabályozással megerõsített intézményrendszer együttesen adja. Afrikai általános-
ságban igaz, hogy „az egyszemélyi hatalmat az teszi sérülékennyé, hogy végsõ soron a
személyeken és nem az intézményeken alapul.”26 Ez Tanzánia esetében nem igaz, bár fel-
merül az elnök hatalmi túlsúlyának problematikája. Különös pikantériát ad ehhez az a he-
lyi politikai kultúrát jellemzõ tény, hogy „az afrikai politikai filozófia … úgy tekint a po-
litikai vezetésre, mint ami egy közösség életerejét testesíti meg.”27 Ebbõl következõen az
elnököt az emberek a nemzet õreként és atyjaként misztifikálják, és ezáltal a megválasz-
tott „elsõ” egyszemélyi hatalma valami plusz lelki támogatottsággal erõsödik meg.

Maga a politikai kultúra, amely általában jellemezheti egyrészt az egyes társadalmi be-
rendezkedéseket, másrészt az egyént mint az adott társadalom tagját, fontos mutatója a
társadalom alakulásának. A politikai kultúrát mint a politikai nézetek, magatartások, va-
lamint a politikai élet intézményei, szereplõi és folyamatai irányában tanúsított hozzáál-
lások, attitûdök együttesét az egyén saját politikai szocializációja során sajátítja el.28

Körösényi András szerint, „az egyén szintjén a politikai beállítottság formálásában a po-
litikai szocializáció különbözõ intézményei, a család, a kortárscsoport és más primer kö-
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zösségek, az iskola, a munkahely és a politikai egyesületek, pártok szerepe meghatáro-
zó.”29 Ez Tanzániát tekintve sincs másként, csak a szocializációs ágensek köre és a körön
belüli alá- és fölérendeltségek speciálisak. Az õsi afrikai törzsi kultúra részét képezõ kis,
zártkörû közösségek, elsõsorban családi és törzsi szinten a mai napig mérvadóak. Jelen-
tõs továbbá az iskola szerepe a politikai tudatosság kialakításában és a politikai tudat for-
málásában. Az oktatási rendszer Tanzániában azonban komoly gondokkal küzd, és az is-
kolarendszer fejlesztése, látható, létfontosságú nemzeti érdek.

A politikai rekrutációhoz sincs megfelelõ merítési lehetõség. A felsõoktatási hálózat
szegényes, még a gyengén és a populációt alacsony százalékban megmozgató középfokú
oktatásnál is szûkebb keresztmetszetrõl ad tanúbizonyságot. Az ország elsõ egyetemét, a
jelenleg is legbefolyásosabb University of Dar es Salaam-ot 1961-ben hozták létre, a Uni-
versity of London kihelyezett fõiskolájaként. Az 1970-ben függetlenné váló intézmény
kiváló keretet biztosított a TANU által favorizált ideológiának, és mint a nemzet oktatásá-
nak fellegvára „stratégiai fegyverként szolgált a szegénység, a tudatlanság és a betegsé-
gek elleni harcban.”30 Az intézmény falai között elérhetõ tudás igazából a politikai részvé-
telre való ösztönzés természetes közegét biztosította a fiatalok számára, és számos tünte-
tés, politikai megmozdulás indult ki falai közül. A mai tanzániai felsõoktatásban mûködõ
nyolc egyetemen összesen kicsit több mint 20 000 hallgató tanul. A számadat önmagáért
beszél, és mutatja, hogy tennie kell a mindenkori kormányzatnak annak érdekében, hogy
biztosított legyen a jól és magas szinten képzett fiatalok folyamatos bevonása a hatalom-
gyakorlásba. A kérdés: érdeke-e a jelenlegi és egy ideig még valószínûsíthetõen a hatal-
mat gyakorló elitnek, hogy szélesebbre nyissa a felsõoktatási szektort, azzal együtt, hogy
az alap- és középfokú oktatásban részesülõk számát nyomatékosan megemeli? Ha érde-
ke, ha nem, egy bizonyos: az ország felzárkózásának és jövõbeni fejlõdésének egyik kul-
csa a színvonalas, nemzetközi viszonylatban is helytálló felsõoktatási intézményhálózat
keretein belül kiképzett, világot látott szakembergárda, ráadásul, származását tekintve af-
rikai, sõt, tanzániai afrikai. Ezek a fiatal generációk lesznek képesek arra, hogy Tanzániát
összeköttetésben tartsák a világ többi részével, különösen a volt gyarmatosító hatalmak-
kal és a nemzetközi szervezetekkel, ahonnan jelentõs segélyek és támogatások csatornáz-
tathatók be az országba a további, az élet más területein jelentkezõ fejlesztésekhez.

Következtetések

A volt gyarmatbirodalom egyik hozadéka, az egykoron leigázott nemzetek függetlenedé-
se és önállósodása, maga a nemzetépítés, alapvetõ kérdések a 21. századi Afrikában. A
nemzetépítés feltételei között egyértelmûen a számos, különbözõ gyökérrel rendelkezõ
etnikumú csoport egymás mellett élése, a helyi társadalom és a civil közösségek aktivi-
zálása, szervezõdési és szervezeti formáik megteremtése, valamint az alapvetõ oktatás és
képzés széles körû ingyenes biztosítása szerepelnek. Az ország gazdasági helyzete – így
például a horribilis adósságállomány csökkentése – azonban olyan nehézségeket ró a tár-
sadalomra, amelyek csak nehezen járulnak hozzá az elképzelések megvalósításához.
Legutóbb például, egy nemzetközi karitatív civil szervezet, az Oxfam jelentése szerint az
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alacsony nemzeti bevételek, az adósság visszafizetése okozta terhek nagysága, valamint
a nemzetközi szervezetek (Világbank, Nemzetközi Valutaalap) által támasztott kemény
feltételek arra kényszerítik az iskolák egy részét, hogy az elméletileg ingyenes oktatásért
tandíj formájában pénzt kérjenek el az amúgy is kevés bevételbõl élõ családoktól. Az el-
képzelés amúgy az, hogy az alapfokú iskolákban a szülõknek fizetniük kell a szolgáltatá-
sokért. Ez viszont azzal jár, hogy sok családban a gyerekek nem tudnak iskolába járni,
vagy legalábbis a családban élõ gyerekek közül nem mindegyiknek adatik meg a lehetõ-
ség a tanulásra. A tanzániai népesség nem mobil, meglehetõsen zárt közösségeik helyhez,
régióhoz kötötten élnek az õsidõk óta mûködõ falvakban, településeken. A társadalom in-
tegrálása és képzettségi szintjének növelése azonban így is feladat az oktatási intézmé-
nyek számára. Ahogyan az UNESCO fõigazgatója kijelentette, „az írni és olvasni tudás
manapság nem korlátozható pusztán az olvasásra, írásra és számolásra; az oktatásnak
olyan képességekkel is fel kell ruháznia az embert, amelyekkel az elfoglalhatja helyét a
társadalomban. Az oktatásnak a demokrácia iskolájának kell lennie, mert a polgári társa-
dalom legbiztosabb védelmét a tanult és felelõsségteljes polgár szavatolhatja.”31 E gon-
dolat jegyében érdemes tovább gondolni Tanzánia lehetséges jövõjét. Képes lesz-e a de-
mokratizálódó, multietnikumú fiatal állam folytatni az építkezést? A reformoknak akkor
lesznek kézzel fogható, az egyének szintjén, a mindennapok során érezhetõ eredménye-
ik, ha az országot kormányzó politikusok elszántak, és nem csak saját hatalmukat próbál-
ják fenntartani, azt megszilárdítani. Nagyobb transzparenciára, a civil társadalom aktivi-
tására van szükség. Ehhez viszont elengedhetetlen a politikai elit támogatása. A szociáli-
san érzékeny politikai elit „kinevelése” pedig az oktatási rendszerben rejlik.
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