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HISTORIOGRÁFIA

A szóbeli történelemkutatás megszületése. 
– Jegyzetek egy iskolateremtő tudós szakmai 
pályafutásáról (I. rész)

Jan  Vansina (�929–20�7) – akit a hazánkban kevéssé, de a világ afrika-
nistái	 által	 jól	 ismert	 és	 nagyra	 becsült,	 egyedülállóan	 gazdag	 publikáci-
ós	 tevékenységet	 kifejtő	 (több	 száz	 saját	 és	 szerkesztett	 könyv	 szerzője),	
nigériai	 származású	 tudós,	a	 texasi	egyetem	professzora,	Toyin Falola az 
afrikai tudományok generalisszimuszának	nevezett	nekrológjában	–	2017	
februárjában,	majd	 88	 évesen,	 két	 évvel	 korábban	 diagnosztizált	 tüdőrák	
következményeként,	csendesen	eltávozott	az	élők	sorából.	

A	jeles	tudós	utolsó,	könyvalakban	megjelent	műve,	amint	majd	az	is-
mertetésből	is	kiderül,	nem	afrikai	témájú.	Through	the	Day,	Through	the	
Night:	A	 Flemish	Belgian	Boyhood	 and	World	War	 II.	 1933–1951	 című	
emlékiratában	(2014)	saját	Belgiumban	megélt	gyermek-	és	ifjúkora	esemé-
nyeit,	szűkebb	és	tágabb	környezetének	válságokkal	és	tragédiákkal	is	teli	
évtizedeit	jeleníti	meg,	nem	hazudtolva	meg	persze	anyagának	feldolgozása	
során történészi mivoltát. 

Mi	több,	mivel	eme	ismertető	szerzője	levelezésben	állott	Vansinával	a	
halála	előtti	években,	őt	azzal	tisztelte	meg,	hogy	utolsó	írását	(„Oral	Tra-
dition	Revisited”,	2015)	éppen	a	megkésett	szerkesztés	időszakát	megélő	
Festschriftjébe	(Afrikakutatás	Magyarországon	–	Első	kötet,	2017)	küldte	
el. 

Ez	utóbbi	rövid	írás	(eredetileg	előadás)	végül	is	a	szóbeli	történelemku-
tatás	több	évtizedes	vitáját	eleveníti	fel,	veszi	célba	–	az	agyi	memóriamű-
ködés	legutóbbi	pszichológiai	eredményeit	is	felsorakoztatva	–	a	régi	és	a	
teljes hagyományos közösségekre (etnikai csoportokra, törzsekre, törzsi ki-
rályságokra)	vonatkozó	történelmi	ismeretek	hitelessége	tekintetében.	Vajon	
a	két-három	nemzedékre	visszatekintő	személyes	emlékek	előtti	 távolabbi	
időkből	mennyiben	lehetséges	valós	eseményeket	feltárni?	Vagy	a	szóbeli-
ség bármely írás nélküli nép esetében nem több mint különféle (sokszor a 



8�

szomszédos	népektől	átvett)	elemekből	összetákolt	ál-régmúlt-történelmet 
produkáló	fantáziatermék	a	csoport	identitástudatának	biztosítására?

Egyszóval	e	két	műre	való	hivatkozással	szeretnénk	eleget	tenni	a	Klió 
folyóirat	azon	igényének,	miszerint	csak	az	utolsó	évek	tudományos	termé-
sének ismertetésére vállalkozik, amikor egy egyébként hazánkban méltat-
lanul	mellőzött	nagyszerű	történészi	életmű	fő	vonalait	szeretnénk	a	hazai	
tudományosság	számára	fölvázolni.	Meg	kell	jegyeznem,	hogy	e	tanulmány	
tervének	megvalósítására	már	évekkel	ezelőtt	bíztatást	kaptam	a	folyóirat	
szerkesztőjétől,	 azonban	 Vansina	 egyik	 kulcs-munkájának (Living with 
Africa, �994) megszerzése különös nehézségeket okozott. Végül könyvtár-
közi	kölcsönzésben	sikerült	a	hiányzó	könyvhöz	hozzájutnom.	(B.	Sz.)

* * *

Fotó-illusztráció	Jan	Vansina	utolsó,	2015	őszén	megtartott	
előadása	meghívójából

Napjainkban	a	szóbeli	történelemkutatás	(oral history research) sosem lá-
tott	népszerűségnek	örvendő	diszciplína,	tématerület,	tudományos	munka-
terep,	 és	 egyúttal	 sajátos	 lehetőség	 különféle	 személyek	 élettörténetének	
feljegyzésére,	rögzítésére,	vagyis	megörökítésére.

Amikor	a	XIX.	század	végén,	a	huszadik	század	elején	német	történe-
lemfilozófusok,	s	mellettük	fokról-fokra	mind	több	történész,	szociológus,	
néprajzkutató,	illetve	etnológus	(Franz Boas	idejétől	kezdve	kulturális	ant-
ropológus)	 igyekezett	 szembenézni	 azzal,	 hogy	 elsősorban	 az	 írásnélküli	
népek	esetében	a	szóbeli	történelmi	(jellegű?)	ismereteknek	van-e	történeti	
értéke,	aligha	gondolták	volna,	hogy	ez	a	máig	sok	vitát	gerjesztő	történeti	
kutatási	módszertan,	illetve	forráslehetőség	a	XX.	század	végére,	illetőleg	
az	új	évezred	elejére	hatalmas	hullámokat	vetve	rendkívüli	méreteket	öltő	
divattá	növekszik.	Hiszen	mind	 többen	kívánják	életútjukat,	 a	körülöttük	
zajló	eseményeket	írásban	vagy	videofelvétel	formájában	az	utókor	gondja-
ira	bízni.	Az	OH-Archívumok	tevékenysége	már	nemcsak	az	európai–ame-
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rikai	országokban,	de	a	Közel-	 és	Távol-Keleten	 is	nagy	népszerűségnek	
örvend.	Aligha	gondolták	volna,	hogy	ilyen	népszerűségre	tesz	majd	szert	
az	újabban	emlékezeti kultúrává átváltozott Oral History, amikor a hatva-
nas	évek	elején	Jan	Vansina	közreadta	franciául,	majd	néhány	évvel	később	
angolul	máig	tankönyvnek	minősülő	elméleti	munkáját	(franciául	1961,	an-
golul �965). 

Jóllehet,	 az	 európai	 típusú	 kultúrákban	 jelentkező	 szóbeli	 történelem,	
mint	forráslehetőség	már	egészen	korán	felbukkant.	Hiszen	Jules Michelet 
(1798–1874)	francia	tudós	mintegy	10	éven	át	járva	főleg	Párizs	környékét,	
gyűjtötte	a	forradalom	emlékeit,	amint	maga	írja,	parasztoktól,	városlakók-
tól,	öregektől,	asszonyoktól,	sőt	gyerekektől,	bizonyítandó,	hogy	az	addig	
létrejött	hivatalos	történetírás	nem	hiteles.	A	francia	forradalom	részletes	és	
valós	történelmének	feltárására	törő	monográfia	sorozata	1879-re,	tehát	már	
a	halála	utáni	időkre,	összesen	kilenc	terjedelmes	kötetre	duzzadt.	

A	 szóbeli	 hagyományokra	 támaszkodó	 történelmi	 kutatási	 módszer	
megálmodója,	eme	 ismertetésünk	 főhőse	azonban	nem	az	 írásos	kultúrák	
história-teremtésének feladatát vállalta magára, hanem – mintegy évtized-
nyi	közép-afrikai	terepmunka	nyomán	–	az	írás	nélküli	népek	régmúltjának	
feltárását	tűzte	ki	célul.

Vansina,  Jan (Antwerpen, �929. szept. �4.) flamand, francia és angol 
nyelven	publikáló	belga	származású,	de	az	USA-ban	letelepedett	néprajz-
tudós,	 történészprofesszor	 ugyanis	 a	 világszerte	 nagy	hatást	 kiváltó	 száj-
hagyományozott történelemkutatás (oral  history  research)	 módszerének	
megalapozója.	

Jogot,	 történelmet	 Leuvenben	 (1946–1951),	 antropológiát	 Londonban	
(1951–1952)	tanult.	Karrierjét	afrikai	egyetemeken	(Burundi,	Zaire)	kezdte,	
majd	meghívták	az	amerikai	Wisconsin	Egyetemre,	ahol	lényegében	1960	
óta	megszakítás	nélkül	haláláig	 tevékenykedett,	 jóllehet,	eközben	számos	
alkalommal	volt	vendégprofesszor	afrikai	és	európai	egyetemeken.	

A	tudományos	világ	figyelme	akkor	terelődött	rá,	amikor	korábban	már	
francia	nyelven	megjelent	elméleti	munkáját	 (De	 la	 tradition	orale.	Essai	
de	méthode	 historique.	 ’A	 szájhagyományról.	Tanulmány	 egy	 történelmi	
módszerről’	1961)	angol	nyelven	is	(Oral	Tradition.	A	Study	in	Historical	
Methodology, �965) kiadta. S eközben R.  Maunyval és L.  V.  Thomassal 
együttműködve	megjelentette	 az	 1961-ben	 lebonyolított,	 nagyjelentőségű	
dakari konferencia anyagát (The Historian in Tropical Africa, ’A történész 
trópusi	Afrikában’,	1964).	

Vansina	módszere	az	írás	nélküli	kultúrák	–	írásos	feljegyzések	híján	em-
lékezetben	megőrzött	–	történelmének	feltárásához	nyújt	sokoldalú	elméleti	
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és gyakorlati segítséget. A hagyományokban a gyakran sokszázados esemé-
nyek	tanúságtételeit,	illetve	azok	láncolatait	kutatja.	Természetesen	szembe-
néz	a	 továbbadásból	származó	elváltozásokkal	(emlékezet	romlása,	 tudatos	
torzítások,	művészi	 fantázia	következményei),	másrészt	viszont	 részletesen	
foglalkozik	 a	 régmúltban	 lezajlott	 történések	 szájhagyományozott	 tanúság-
tételeinek	megértési,	illetve	értelmezési	problémáival	(szó	szerinti	és	szándé-
kolt	értelem,	szimbolikus	kifejezések	és	költői	célzások	stb.).	

Elemzi	az	időbeli	távolság	adta	kérdéskört,	a	történelmi	igazság	és	a	tör-
ténelmi	fejlődés	problémáját	is	a	szájhagyományok	vetületében.	Jelentős	te-
ret	szentel	a	különféle	népköltészeti	műfajokban	(formulák,	költői	formák,	
listák,	elbeszélések,	kommentárok)	rejlő	történeti	forrásadatoknak.	

Kitér	a	társtudományok	(régészet,	művelődéstörténet,	nyelvészet,	törté-
neti	 földrajz,	 fizikai	 antropológia	 stb.)	 szerepére.	Vansina	műve,	 amelyet	
egyébként	1985-ben	szinte	 teljes	egészében	„újrafogalmazott”,	a	néprajz,	
a	történettudomány	és	a	művelődéstörténet	határmezsgyéjén	valóságos	la-
vinát	 indított	el,	 főleg	az	ún.	harmadik	világ	népei	körében.	Az	Európára	
irányuló	ritkább,	az	Amerikára	irányuló	gazdagabb	„oral	history	research”	
esetében	Vansina	elmélete	azért	megkérdőjelezhető	kiindulási	pont,	mivel	
e	gyűjtések	főleg	a	közelmúlt	eseményeit	tükrözik,	míg	a	módszer	mestere	
szerint	ezek	még	nem	tanúságtételek,	csak	„hírek,	sőt,	híresztelések”	(kora-
beli	események	információi),	amelyek	nem	merítik	ki	a	„szájhagyományo-
zott	történelem”	kategóriáját.	

A	 történelmi	 kutatási	 módszert	 hatalmas	 ívű	 terepmunka	 és	 számos	
konkrét	kutatás	teljesíti	ki	(pontosabban	indítja	el)	jeles	tudósunk	esetében.	
Így	elemzi	Vansina	a	rundik	történelmi	hagyományait	(1972),	hatalmas,	6	
ezer	 oldalnyi	 történeti	 elbeszélésanyagot	 gyűjt	 egybe	 Ruandából	 (1973).	
Több	 évtizedes	 kutatással	 tárja	 fel	 a	 zairei	 bakubák	 szájhagyományozott	
történelmét	(1954,	1963,	és	főleg	1978),	akiknek	121	királyt	felmutató	és	
ebben	az	értelemben	végül	is	fiktív,	a	Kr.	u.	490-ig	visszavezetett	uralkodói	
genealógiáját	elsőként	a	magyar	Torday Emil tárta fel. Vansina persze 50 
évvel	 később,	 teljes	 tudományos	 fegyverzetben,	 kimutatja,	 hogy	 ebből	 4	
mitikus	és	22	valódi	uralkodó	vehető	számításba,	és	az	utóbbiaknak	a	XVII.	
századtól	adatolható	létezése	bizonyítható	csupán.	

De	Vansina	a	kezdeményezője	azoknak	a	kutatásoknak	is,	amelyek	lé-
nyege	a	fehérektől	még	„érintetlen”,	ún.	prekoloniális	történelmi	korszakok	
nyitott	 szemű,	 sokoldalú	 és	minél	 több	 „afrikai	 szempontot”	 érvényesítő	
fényre	hozása	(főleg	1966,	1994).	

A	belga-amerikai	kutató	módszerével	feltárt	vagy	feltárható	valós	(vagy	
valósnak	tekinthető),	másrészt	a	szájhagyományozás	okán	élő	valóságként	
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jelenlévő	történelmi	múlt	a	harmadik	vagy	fejlődő	világ	népei	számára	az	
oly	nagy	jelentőséggel	bíró	történelmi,	társadalmi,	illetve	kulturális	identi-
tástudat	legfőbb	forrása	lett.	Hatalmas	lendületet	vett	a	történeti	elbeszélé-
sek,	történeti,	dinasztikus	karakterű	epikus	énekek,	eposzok,	királyi,	törzsi	
és	klán-genealógiák,	illetve	más	idevágó	műfajok	gyűjtése.	

Az	afrikai	múlt	feltárására	törekvő	lázas	keresés	óhatatlanul	megihlette	a	
kontinens	íróit,	költőit,	színműszerzőit	is.	Az	anglofón,	frankofón,	luzofón,	
ill.	 afrikai	 nyelvű	 irodalmak	megteltek	 történelmi	 témákkal.	A	 szerzők	 e	
műveikben	új	szemmel	néztek	szembe	mitikus–dinasztikus	történelmi	őse-
ikkel. 

Jelképes	értelmű,	hogy	Alex Haley Gyökerek (’Roots’, �976, magyarul: 
1979)	című,	világszerte	ismert	regényében	éppen	Vansina,	illetve	kulcs-ta-
nulmánya került a középpontba, amikor az Amerikába hurcolt afrikai rab-
szolgák	immár	szabadon	élő	kései	leszármazottja	ősei	felkutatására	indult	
a fekete kontinensen. 

Ma	már	világosan	 látható,	a	kiváló	 tudós	két	megfogalmazást	 is	nyert	
alapkönyve	(1961,	1965,	illetve	1985)	–	amint	számos	későbbi	nagy	értékű	
történeti	munkája	is	–	az	Európán	kívüli	és	főleg	az	afrikai	népek	számára	
legalább	olyannyira	a	reveláció	erejével	hatott,	mint	a	harmincas	években	
Leo Frobenius Kulturgeschichte Afrikas című	műve	(1933).	Hiszen	mind-
kettő	a	földi	méretű	művelődési	közösség	világába	belépő	új	kultúrák	fel-
szabadítását,	önbecsülésük	megteremtését,	valóságos	értékeik	fényre	tárá-
sát volt, mi több, van hivatva szolgálni. Tegyük hozzá, Vansina több mint 50 
doktori	disszertáció	előkészületeit	vezette,	és	eme	tanítványai	mára	szinte	
valamennyien	a	 tudományterület	nemzetközi	hírű	 tudósainak	számítanak.	
Követői	világszerte,	és	persze	nagy	számban	az	ún.	 fejlődő	országokban,	
ahol még léteznek írás nélküli kultúrák, megszámlálhatatlanul nagy tábort 
alkotnak.

* * *

Vansina	munkássága	tematikailag	igen	kiterjedt,	bár	terepmunkája,	vagyis	
az	 így	keletkezett	adatbázis	alapján	zömében	Közép-Afrika	népeinek	tör-
ténelmére	koncentrálódik.	E	kutatások	egyik	jelentős	vonulata	az,	amely	a	
már	említett	Torday	Emil	számára	is	kutatási	terepül	szolgáló	bakuba	törzsi	
királyság	múltjának	és	néprajzának	a	megismerésére,	leírására	és	különféle	
sajátos	összefüggéseinek	értelmezésére	irányult.

Vansina	több	mint	60	éves	kutatói	pályája	során	számos	tanulmány	mel-
lett	6	könyvet	 is	szentelt	e	 témakörnek.	Huszonöt	évesen	adja	közre	első	
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(mindössze	64	oldalnyi)	összefoglalását,	amelyben	a	leíró	néprajz	kötelező	
sablonja	szerint	sorba	veszi	a	sorba	veendőket	(etnikai	alcsoportok,	illetve	
a	királyság	körébe	tartozó	törzsi	formációk,	demográfia,	történelem,	nyel-
vészet,	 anyagi	 kultúra,	művészetek,	 zene	 és	 tánc,	 gazdaság,	 tulajdoni	 vi-
szonyok,	társadalmi	szervezet	és	politikai	struktúra,	jog,	vallás	és	mágia).	
Itt	még	(lásd	a	rövid	történelmi	fejezetet,	6–9.)	a	szóbeli	történelemkutatás	
lehetősége	nem	merül	fel,	jóllehet	idézi	Torday	nagy	művét	(1911).	Viszont	
említi,	a	területre	elsőként	a	Magyar Lászlóhoz	hasonlóan	kereskedő	és	fel-
fedező	 portugál	Silva  Porto (�880 körül) nyomán a Wissmann-expedíció	
egyik	tagja,	L. Wolff jutott	el	erre	a	vidékre	(1883).

Jóllehet	Vansina	nem	volt	nyelvész	(bár	tény	viszont,	hogy	magas	szintű	
képzettséggel bírt ezen a területen is), ugyanakkor a nyelvi ismeretet (lásd 
tankönyvét) a legfontosabb eszköznek tartotta a terepmunkások számára, 
vagyis	 tevékenységük	 megkerülhetetlen	 mankójának	 tekintette.	 Így	 nem	
véletlen,	hogy	elkészítette,	több	éves	kongói	tartózkodása	eredményeként,	
a	 királyi	 dinasztia	 etnikai	 csoportja,	 a	 busongók	 nyelvének	 vázlatos,	 bár	
minden	grammatikai	vonatkozásra	kiterjedő	leírását	(1959).	Megjegyezzük,	
hogy	 a	 királyságot	mintegy	 17	 etnikai	 csoport	 alkotja,	melyek	 közül	 né-
melyek	nyelve	majdnem	azonos	vagy	rokon	a	busongóval	(1959),	néhány	
nyelv	viszont	 távolabbi	bantu	 típust	alkot,	beszélői	a	busongót	nem	vagy	
csak alig értik.

Vansina harmadik könyve (�963) viszont már az általa meghirdetett oral 
history research	jegyében	igyekszik	a	bakuba	királyság	történetét	(1500	és	
1904	közötti	időszakra	kitekintve)	megadni,	bár	ebből	a	művéből	sem	hiány-
zik	a	királyság	népeinek	teljességre	törekvő	néprajzi	leírása.	E	terjedelmes,	
azonban	flamand	nyelvű	könyvét	annak	rövidített	francia	változata	követi	
(�964), ugyancsak a tervureni Közép-Afrika Múzeum kiadásában, azonban 
az	előzőnek	fele	terjedelmében	(e	feldolgozásoknak	a	szóbeli	történelemből	
nyert adatait és tanulságait egyébként Vansina egy eme könyveknél korábbi 
két	részes	angol	folyóirat	közleményben	tette	közzé	1960-ban).

Végül	is	nagy	összegező	könyvében	(The	Children	of	Woot.	A	History	of	
the	Kuba	Peoples,	1978)	írja	meg,	állítja	össze	a	királyság,	illetve	a	fennha-
tósága	alá	tartozó	népek	történelmét	az	általa	elméletileg	kidolgozott	mód-
szerrel (Oral Tradition),	amelynek	lényege,	hogy	a	szóbeli	hagyományokat	
minden	más	 létező	módszer	segítségének	felhasználásával,	azokkal	alátá-
masztva igyekszik eme írás nélküli népnek, népcsoportnak, hagyományos 
törzsi	királyságnak	a	históriáját	feltárni.	Méghozzá	egy	olyan	hagyományos	
államalakulatnak	a	históriáját,	amely	 jóval	nagyobb	lélekszámú	szomszé-
dos birodalmak között volt képes fennmaradni évszázadokon át, és amely 



86

szervezettségével,	szokásrendjével,	tárgyi	és	szellemi	kultúrájával,	pompá-
zatos	művészetével	már	a	korai	időkben	valósággal	elvarázsolta	a	hozzájuk	
tévedt	európaiakat	(Ludwig Wolfot	követően	William Sheppard fekete ame-
rikai misszionáriust, Leo  Frobeniust,  Torday  Emilt és másokat). Vansina 
Torday	Emilre	hivatkozik,	aki	az	Augusztus	alatti	Róma	királyságával	veti	
össze	az	itt	található	„neolitikus	civilizációt”	(Luc de Heusch	kifejezése).

A	kötet	első	része	(Az	emlékezetben	megőrzött	múlt,	15–74.)	a	kubák	
történelmi emlékezetének számbavétele. Vansina indításképpen elemzi a 
kubák	viszonyát	saját	múltjukkal,	amelyet	a	tudatformálás	mellett	politikai	
megfontolások	is	átszőnek.	A	népcsoport	történelemre	vonatkozó	fogalmait	
is számba veszi: 

„A	kubák	azt	mondják,	hogy	a	múltra	vonatkozó	ismereteiket	az	elbe-
szélésekből	nyerik.	De	a	gyakorlatban	ez	nem	volt	igaz	az	ötvenes	években,	
amikor	én	szóbeli	irodalmat	gyűjtöttem	e	témakörben,	sem	már	Torday	ide-
jében,	a	 század	elején.	Túl	 sok	szólást	 idéztek	 történelmi	bizonyítékként,	
nem	tudták	felmérni	a	szólások	 teljes	korpuszát,	hogy	kiemeljék	közülük	
azokat,	amelyek	történelmi	jelentőséggel	bírnak.	A	bulaam	(helyi történész) 
olyan	anyagokat	tárt	fel,	amelyek,	bármilyen	műfajhoz	is	tartoztak,	azt	cé-
lozták,	hogy	megerősítsenek	egy	adott	pontot,	illetve	tagadjanak	egy	mási-
kat,	és	főleg,	hogy	legyen	min	töprengeni.	Semmi	megfogható	nem	volt	az	
ismeretekhez	való	ilyen	hozzáállásukban.”	(23.)

Mindez	nagyban	igazolja	Vansina	alapkönyvének	oly	sokszorosan	gon-
dos	körüljárását	a	gyűjtéstechnikával	kapcsolatban,	mert	a	későbbi	oldala-
kon persze kiderül, hogy sikerült e helyzeten felülkerekednie, de még elvi 
következtetései	előtt	már	kénytelen	volt	átélni	ezeket	a	buktatókat.	Leírja,	
hogy	míg	a	kezdetekre	(1600-as	évek)	vonatkozó	adatokat	csak	nagy	nehéz-
séggel	sikerült	előásni,	a	XIX.	század	elejétől	az	ismeretek	bősége	jelentő-
sen	megszaporodik.	 Így	 a	 rosszemlékű,	 kegyetlen	Mbop	Mabiinc	 alakját	
(uralkodása	ideje	1835-től	1885-	vagy	1886-ig	tart),	akinek	a	halála	körüli	
időkben	jut	el	vidékükre,	amint	már	említettük,	Ludwig Wolf, Hermann von 
Wissmann	egyik	munkatársa,	már	viszonylag	gazdag	feltárt	ismeretek	őrzi.

A	gyűjtési	 tájékoztatót	követően	Vansina	az	adatok	értelmezésébe	 fog	
bele,	mégpedig	a	szóbeli	történelemkutatás	megkövetelte	sokoldalú	megkö-
zelítési	móddal.	Vagyis	a	Torday-féle	szóbeli	gyűjtést	kiindulásul	használva	
dolgozza	fel	a	saját	maga	anyagát,	miközben	minden	más	eszközt,	írásbeli	
forrást	 is	 felhasznál	 a	 történelmi	 valóság	 lehető	 legteljesebb	 feltárása	 ér-
dekében.	 Így	 támaszkodhatott	 a	 korabeli	 hivatalnokok,	 illetve	 a	 későbbi	
presbiteriánus	 szolgálattevők	 feljegyzéseire.	 Vagy	 az	 igen	 aktív	Prosper 
Denolf	misszionárius	publikációira.
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A	Kuba	Királyság	népei	és	szomszédjai,	az	1880-as	évek	idején

Vansina	számot	vet	a	szóbeli	emlékezetben	(kb.	1500-as	évektől)	fennma-
radt	idők	előtti	valószínű	lakosságokkal,	hiszen	bizonyos	átvett	kifejezések	
is utalnak a déli mongók, a kongók, a lubák vagy a Kasai túloldalán, ma is a 
nagy	folyótól	nyugatra	élő	lelék	egykori	jelenlétére	(utóbbiakról	Mary Doug-
las	készített	nevezetes	monográfiát,	nagyjából	Vansinával	egy	időben	végezve	
terepmunkát	közöttük).	E	bantu	nyelvű	csoportok	érintkezéseivel	párhuzamo-
san	derül	fény	arra,	hogy	a	ma	matrilineáris	leszármaztatási	rendszerben	élő	
kubák	mintegy	kétszáz	évvel	ezelőtt	még	apaági	leszármazást	alkalmaztak.

Az	ötödik	fejezetben	(78–89.)	Vansina	a	következő	6–12.	fejezet	(90–
224.)	tartalmát	előlegezi	vázlatosan,	amelyekben	a	proto-Kuba	időszak	re-
konstrukciójára	tesz	kísérletet,	és	pedig	nemcsak	a	politikai	és	társadalom-
történet	oldaláról,	hanem	a	gazdasági,	vallási	 és	művészeti	vonatkozások	
feltárására	 is	sor	kerül.	Megtudhatjuk	 többek	között,	hogy	Vansina	1953-
ban	megtalálta	Torday	 fő	 informátorát,	 és	más	 idős	 személyekkel	 kiegé-
szítve	forrásait	nyomon	követhette	Torday	kutatásainak	útját,	honfitársunk	
főművét	(1911)	egyébként	alapvetőnek	(79.)	minősítve.	Egy	kiegészítő	fe-
jezetben	(13.:	Reflections,	227–242.)	végül	is	számot	vett	a	feltárhatóvá	vált	
Kuba történelem „értékével”:

A	 kubák	 teljesítményét	 az	 afrikai	 történelem	 feltárása	 folyamán	 alá-
becsülték.	 Legjobb	 esetben	 az	 egyenlítői	Afrikával	 foglalkozó	 általános	
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szövegek	néhány	sorában	kapott	helyet.	Pedig	ez	a	teljesítmény	nem	volt	
kicsiség.	 Sokféleképpen	 hasonlítható	 össze	 Benin	 királyság	 történetével,	
körülbelül	1500-tól.	A	hasonlóságok	azt	sugallják,	hogy	a	binik	múltjához	
hasonlóan	a	kubák	múltja	több	mint	a	trópusi	erdők	egyik	sarkában	élő	és	
néhány	emberre	korlátozódó	események	 sorozata.	A	kubák	múltja	 fontos	
a mai kubák és más zaireiek számára. A nemzeti történelemhez tartozik. A 
kubák	esete	is	szerencsés	lehetőséget	kínál	a	szóbeli	hagyományok	haszná-
latának	és	 érvényességének	megvizsgálására.	A	hagyományok	a	kötelező	
kiindulási	pont,	de	értelmezésük	sok	más	módon	képes	előásni	a	múltat.

Ugyanakkor	 a	 kubák	 története	 feltárja	 az	 olyan	 történelemre	 irányuló	
vizsgálatok	 korlátait,	 amelyeket	 valamely	 szóbeli	 társadalomban	 igyek-
szünk	 felderíteni.	A	 kubai	 civilizáció,	 mint	 bármely	másik,	 megérdemli,	
hogy	 ismertebbé	 váljon,	 mint	 egy	 olyan	 egyedülálló	 emberi	 tapasztalat,	
amely	ugyanakkor	másokkal	összehasonlítható.	Ezért	lehet	érdekes	az	ant-
ropológusok	számára.	Mérlegelve	ezt	az	esetet,	úgy	véljük,	hogy	valódi	ösz-
szehasonlítás	csakis	a	folyamatmodellek	összehasonlítása	útján	lehetséges.	
Jelenleg	még	nincsenek	meg	az	eszközeink	és	a	kellő	bepillantásunk	ahhoz,	
hogy ezt elérhessük. Mégis hogyan lehetne a kubai múltat perspektivikusan 
elhelyezni?	Ez	a	feladat	a	jövőre	hárul.

Ezt	követően	ugyan	Vansina	műve	több	mint	harmadát	függeléknek	mi-
nősíti,	mégis	lényeges	adalékok	rejlenek	ezekben	a	fejezetekben	is.	Először	
is	megkapjuk	a	kuba	uralkodók	listáját.	Aminthogy	a	kötet	számos	része,	ez	
is	a	szerző	egy	korábbi	tanulmányára	megy	vissza,	benne	egyébként	rámutat	
Torday	121	királyból	álló	listája	tarthatatlanságára,	amelyet	már	a	magyar	
terepmunkás	könyvének	(1911)	megjelenésekor	számosan	megkérdőjelez-
tek.	Utóbb	David Henige, Vansina tanítványa mutat rá könyvében (�982) 
nem	csekély	reverenciával	arra,	miszerint	végül	is	érthető	módon,	Torday,	
egykor	megélt	 felfedezését	 követően,	 olyannyira	 fellelkesedett,	 hogy	 ju-
talmat	adott	azoknak,	akik	egy-egy	újabb	király	nevével	álltak	elő.	S	 így	
az	egyes	királyok	rokonsága,	főemberei	is	bekerültek	a	valóságos	főnökök	
sorába,	s	lett	belőle	egy	az	V.	századig	visszavezető,	végül	is	hamis	lista.	
Vansina	itt	azonban	szűkszavúan	csak	a	végső	eredményt	közli.	Szétválaszt-
ja	a	korai	(vagy	archaikus)	periódus	inkább	mitikusnak,	semmint	valósnak	
tekinthető	személyeit	 (pl.	Woot	a	 teremtő	 istenkirály,	vagy	a	Mboong	di-
nasztia	három	uralkodója,	 illetve	egy	 jelentős	hiátust	követően	egy	újabb	
archaikus	királyi	személyiség,	őt	pedig	a	Matoon	dinasztia	1.	számmal	jel-
zett,	időben	csak	hozzávetőlegesen,	a	XVII.	század	első	felére	elhelyezhető	
és	 kulturhéroszi	 szerepekkel	 felruházott	Shyaam	aMbul	 aNgoong	követi,	
akinek	Torday	jóvoltából	a	fából	készült	szobrával	is	rendelkezünk,	és	aki	
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a	valós	királyok	közül	az	elsőnek	számít).	Majd	pedig	a	kuba	királyság	to-
vábbi	21	egymást	követő	uralkodóját	sorolja	fel,	abszolút	kronológiai	adatot	
ott	adva	meg,	ahol	erre	lehetőség	van.	Így	pl.	a	negyedik	uralkodó	(Mbákám	
Mbǝmancyeel)	esetében	Torday	felfedezése	nyomán	az	1680.	évet	(beazo-
nosítható	napfogyatkozás	időpontja	alapján).

Ezt	követően	ún.	lexikális	összevetések	következnek	(252–318.).	E	lis-
ta	célja	az,	hogy	más,	a	kubák	környezetében	élő	népek	(főleg	mongo,	de	
ntomba,	 tetela,	 sőt	 kongo,	 lunda,	 pende	 stb.)	 szókincsével	 való	 összeha-
sonlítások	nyomán	az	 így	kinyert	ún.	proto-Kuba	kifejezésekkel	 is	 alátá-
maszthatóvá	váljon	a	kuba	történelem	1500-as	évekig	való	visszavezetése.	
Vansina	nagy	körültekintéssel	hasznosítja	az	említett	népek	gyakorta	igen	
korai	időkből	származó	szójegyzékeinek	anyagát	eme	elemzéséhez.

A	kötetet	végjegyzetek	és	egy	igen	részletes	bibliográfia	zárja.

A	jeles	tudós	egyébként,	amint	már	említettük,	több	könyvében,	így	a	kö-
vetkező	köteteiben	foglalkozik	áttekintően	a	kubák	társadalmával,	történel-
mével,	kultúrájával:
�954 Les tribus Ba-Kuba et les peuplades apparentées (Monographies 

ethnographiques, Tervuren, Annales du Musée Royal du Congo Bel-
ge, 64 pp. (Annales du MRCB, Science de l’homme, Monographies 
ethnographies �)

�959 Esquisse de grammaire bushoong, Tervuren, Musée Royale du Congo 
belge, �0� pp. (Annales du MRCB, Sciences de l’homme, linguis-
tique, vol. 23)

�963 Geschiedenis van de Kuba: van ongeveer �500 tot �904, Tervuren, 
Musée	Royal	de	l’Afrique	Centrale,	380	pp.	(Annales	du	MRCB,	No	
44) 

�964 Le royaume kuba, Tervuren, Musée Royal de l’Afrique Centrale, �96 
pp.	(Annales	du	MRCB,	No	49).

1978	Children	of	Woot:	Essays	in	Kuba	History,	Madison,	Wisconsin	Uni-
versity Press, xi + 394 o. 

20�0 Being Colonized: The Kuba experience in Congo �880–�960, Madi-
son,	University	of	Wisconsin	Press,	344	o.

Utolsó	 késői,	 az	 előbbiekben	 felsorolt	munkájában	 (2010)	 a	 kuba	 ki-
rályság gyarmatosítás kori történelmével vet számot, amelynek már Torday 
Emil	 is	 tanúja	 volt.	 Ugyanakkor	 résztanulmányok	 tucatjaiban	 készíti	 elő	
összefoglaló	 monográfiája	 megállapításait.	 Jóllehet,	 kutatásainak	 számos	
olyan	témaköre,	részlete	van,	amelyről	csak	a	következő	tanulmányokban	
találhatunk adatanyagot vagy elemzést.
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��, 485–492. o.
�957 Systématique des termes de parenté bushong, Kongo-Overzee, 23, 
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Africae Centralis, 3, 77–79. o.
�957 De verwantschapstermen in het Bushoong, Handelingen van het XXII 

ste Vlaams Filologenkongres, Leuven, 263–266. o.
�957 Enkele eigenaardigheden in de politieke struktuur der Kuba (Belgisch 

Kongo), Handelingen  van  het  XXII  ste  Vlaams  Filologenkongres, 
Leuven, 297–302. o.
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�960 Recording the Oral History of the Bakuba, The  Journal  of African 

History, �: Methods: 45–54, 2: Results: 257–270. o.
1962	Trade	and	Markets	among	the	Kuba,	in:	BOHANNAN,	P	–	DALTON	

G. (eds): Markets  in Africa,	Evanston,	Wisconsin	University	Press,	
�90–2�0 o. (later paperback). 

�964 Kongo, Kuba, Mongo, Encyclopaedia Britannica. Reprint ed. �97�.
1965	A	Traditional	Legal	System:	The	Kuba,	in:	KUPER,	H.	–	KUPER,	L.	

eds.: African Law: Adaptation and Development, Berkeles and Los 
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