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A wangwanák: egy kereskedıcsoport története 

 

I. Tartalmi kivonat 

 

1. A történeti keret 

 

A disszertáció címében említett „wangwanák” a 19. század második felében 

léptek színre a Kelet- és Közép-Afrikai történelemben. A szuahéli elnevezés 

több jelentést hordoz: felszabadított rabszolgát, az elıkelı, civilizált embert, 

valamint kontinens belsı területein a partvidékiekhez többé-kevésbé 

akkulturálódott személyt jelöl.  

A szóban forgó idıszak robbanásszerő változásokat hozott a térségben. A 

Kelet-Afrika partvidékén lévı szuahéli városállamok egyrészt az ománi hódítás 

megrázkódtatásait szenvedték el, másrészt a zanzibári „szegfőszeg-forradalom” 

a térséget a világgazdaság körforgásába is bekapcsolta. A század végére a brit 

hatalmi törekvésekhez való alkalmazkodás hozott új helyzetet. 

Mindezek a tényezık nemcsak a nagypolitikában, hanem a társadalmi 

dimenziókban is gyökeres átalakulást generáltak. A rabszolga-szektor 

megváltozott és a családi-házi rabszolgaságot felváltotta az Antillákon ekkor 

már nagy múltra visszatekintı, de a kelet-afrikai térségben korábban nem 

jelentıs ültetvényes nagybirtok. A szuahéli társadalomra oly jellemzı 

rabszolga-integráció folyamata lelassult. Kialakult egy olyan kereskedıi 

„középosztály”, amelynek, mivel a kontinens belsı területein kellett 

rabszolgával és elefántcsonttal kereskednie, a kockázatvállalás és a nagy 

földrajzi mobilitás volt a jellemzıje. E réteg megerısödése a kontinentális 

határvidékek folyamatos elırenyomulását eredményezte. Ezeket a 
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határvidékeket a zanzibári szultánok igyekeztek egyfajta „gyarmatként” 

kezelni, amely törekvés régiónként váltakozó sikerrel járt.  

Az expanziós politika gyakorlati megvalósítói azok a kereskedık voltak, akik 

a kontinensen lévı politikai szervezıdéseket – legyenek azok kisebb 

fınökségek vagy nagyobb kiterjedéső birodalmak – az adott helyzet 

megkövetelte módon hol kompromisszumos lépésekkel, hol erıszakkal 

igyekeztek befolyásolni. Ezekhez a sok esetben esetleges, improvizatív 

lépésekhez képest minıségi változást hozott Tippu Tipnek, a legbefolyásosabb 

kereskedık egyikének a Kongó-medencében, a Lualaba és a Lomami mentén 

végbement birodalomépítı tevékenysége. Ez a rövid ideig fennállt „birodalom” 

– az elnevezés vitatott – sajátos adminisztrációt is képes volt megszervezni. A 

partvidékrıl exportálta a rabszolga-gazdálkodás ottani formáját, de legalább 

ilyen fontos volt az elefántcsont-rablógazdálkodás is. 

E politikai formáció sikere a Kongó-medencében a „scramble for Africa” 

jegyében egyre aktívabb európai – II. Lipót belga király által vezérelt – erıket 

is állásfoglalásra késztette. Egyrészt a partvidékiek – a korabeli sajtóban 

„arabok” – imponáló hatékonysággal valósították meg azokat a gyarmati 

célokat, amelyeket a lipóti ügynökök is magukénak vallottak: nagy földrajzi 

területeket pacifikáltak, ahol irányíthatták a gazdaságot, hatalmas profitot 

kitermelve; az iszlám „félcivilizáció” jellege miatt civilizálták a lakosságot – 

vagy legalábbis egy részüket – amely szemszögükbıl még mindig jobb volt, 

mint a „barbár”, helyi fınökök igáját nyögni.  

Másfelıl rabszolgákkal kereskedtek és rájuk alapozták a gazdálkodást, amely 

az iszlámellenességgel együtt a keresztény missziós diskurzus legfıbb érvévé 

vált az ellenük való fellépésben.  

Mindenesetre Lipót helyszínen tartózkodó európai ügynökeinek rendkívül 
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gyenge erıi vezettek oda, hogy 1887-ben kénytelenek Tippu Tipet kinevezni a 

Stanley Falls környéki területek kormányzójává. Ezért Lipóttól rendszeres 

fizetést és kereskedelmi jogot kapott, de cserébe el kellett fogadnia a Szabad 

Állam fennhatóságát, valamint le kellett mondania a rabszolgakereskedelemrıl. 

Ez a status quo nem tartott sokáig: amikor 1891-ben Tippu Tipet ügyei 

Zanzibárba szólítják, társai, akik ıt csak „primus inter paresként” tartották 

számon, fellázadtak az európaiak korlátozásai ellen. A közel három évig tartó 

hadjárat, a „campagne arabe” során a térségben lévı partvidéki kereskedık 

hatalmát megtörik, és ezek után a lipóti állam adminisztrációjának kezdeményei 

– kisebb akadályokkal, mint például egyes, korábban az arab-szuahéli erık 

befolyása alatt álló csoportok felkelése – kiépülhettek. 

 

2. A szuahéli identitás és a wangwanák 

 

Az elıbbiekben bemutatott történeti keret az Afrika történetében olyan 

hangsúlyos koloniális-antikoloniális diskurzus „nagy narratíváját” öleli körül. 

Jól dokumentált mind a zanzibári „szegfőszeg-robbanás”, mind a szuahéli 

expanzió története és a határvidékekre gyakorolt hatásának története is. A 

„campagne arabe” arabellenes hadjárat és a lipóti – majd belga – berendezkedés 

ellentmondásai pedig nemcsak a késıbbi korok szaktudósainak száraz szakmai 

vitáiban kerültek terítékre, hanem korának érdeklıdı közvéleményét is élénken 

foglalkoztatták. 

Mindamellett kevés figyelmet kaptak e nagyívő történet mellékszereplıi, azok 

a csoportok, amelyek  különbözı indíttatásból – rabszolgaként, vagy 

felszabadítottként, önálló kereskedıként vagy megbízottként, fegyveresként 

vagy teherhordóként – kerültek kapcsolatba a partvidéki kereskedıkkel. 
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Jelentıségük pedig nem csekély: olyan réteget alkottak, amely általában ugyan 

nem szakította meg teljesen etnikai kötelékeit, de útban volt e felé; elsajátított 

egy közvetítınyelvet, a szuahélit, amely univerzális használhatósága miatt a 

modern állam kiépítésének is fontos eszközévé vált; egy monoteista vallással, 

az iszlámmal megismerkedve nagyobb léptékő, államokat átívelı 

kapcsolatrendszer kiépítésére lett alkalmas; a városiasodó települések 

lakosságának nagy részét adta, és emiatt az elınyös tulajdonságai miatt az 

európai berendezkedésnek is számolnia kellett vele. E csoportok jó része a 

partvidéki kereskedık legyızése után a lipóti adminisztráció és a gyarmati 

hadsereg alsóbb szintjének derékhadát adta. A kelet-afrikai területeken szintén 

ıket nevezzük összefoglaló néven „wangwanáknak.” Célom e társadalmi réteg 

kialakulásának és dinamizmusának a vizsgálata. 

 

A szuahéli világot vizsgáló kutatókat a kezdettıl fogva zavarba ejtette a 

szuahéli identitás sokrétősége, amely a rengeteg nyelvi-etnikai-vallási-kulturális 

átmenet miatt megnehezíti annak a definíciónak a megalkotását, hogy ki is 

tekinthetı szuahéli személynek. A gyarmati kontextusban született antropológia 

szívesebben dolgozott a „törzsi” (etnikai) címkék alá besorolható entitásokkal, 

mint a bizonytalan, nehezebben definiálható csoportokkal, mint amilyenek a 

szuahélik is voltak. Az antropológusok vitája a körül a problematika körül 

kristályosodik ki, hogy a szuahéliket kulturális jegyeik alapján, vagy pedig 

szociológiai faktorok – mint például a státus – figyelembevételével határozzuk 

meg. E csoportok kulturális sokfélesége miatt a wangwanákat is célszerőbb 

weberi státuscsoportként, a szuahéli karavánkereskedelem új identitást 

generáló, speciális eseteként vizsgálni. 
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3. Források 

 

A szuahéli világ történetével kapcsolatos kutatások különlegessége, hogy 

viszonylag sok írott forrással rendelkezünk, amely sok más afrikai nép és nyelv 

esetében nincs így. A szuahéli kontinentális expanzióval kapcsolatos, 

nyomtatásban megjelent források egy része szuahéli nyelvő, vagy annak 

fordítása, de legtöbbjük az európai utazók, gyarmati tisztviselık, vagy 

misszionáriusok útleírása. Fontos szinkronforrások az elıbbiek, mert a szuahéli 

nyelven, afrikaiak által írottak hasznosan egészítik ki az európaiak által 

írottakat. Legismertebb ilyen Tippu Tip emlékirata, amelyet halála elıtt írt le 

egy gyarmati tisztviselınek. 

E források használatánál két szempontot kell figyelembe venni: az egyik az, 

hogy a gyarmati kontextust is szem elıtt kell tartani a forráskritikánál, valamint 

hogy a kifejezetten a wangwanákra vonatkozó információk szétszórtan, a szerzı 

által legtöbbször mellékesnek tekintett szituációkban bukkannak fel. Sok 

esetben maga az elnevezés – vagy annak valamelyik szinonimája – sem hangzik 

el, hanem a kontextusból hámozható ki, hogy wangwana személyrıl van szó. A 

wangwana szinonimái és az egyéb etnonímiák rendkívül sokféle átírása szintén 

nehézséget okoz a forrásfeltárásnál.  

A levéltári források nagy része Belgiumban, a tervuereni Afrika Múzeumban 

található, amelyekkel egy belgiumi ösztöndíj keretében ismerkedtem meg. 

Néhány olyan forrás is rendelkezésemre állt, amelyeket a kelet-kongói 

térségben dolgozó kutatók szájhagyományok győjtése eredményeképpen 

publikáltak.  
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II. Célkitőzések: 

 

 

- Felvázolni a szuahéli expanzió menetének fıbb állomásait a kontinensen 

- Megvizsgálni a partvidéki kereskedık hatalomgyakorlásának eszköz-

rendszerét a kontinentális kontextusban 

- Rekonstruálni a társadalmi mobilitás tendenciáit – azaz a wangwanává válás 

folyamatát – a szuahéli expanzió idején Zanzibáron és a kontinensen. Ehhez 

szükséges a rabszolga-szabad oppozícióval kapcsolatos képzeteket felvázolni. 

- Tisztázni a wangwanákkal kapcsolatos egyéb elnevezések jelentéstani hátterét. 

- Felvázolni a wangwana születéséhez vezetı akkulturációs folyamatot 

- Néhány személynek - helyi fınököknek, karavánok alkalmazottjainak - 

példáján bemutatni a társadalmi státus változását. 

- Megvizsgálni az arabokról, wangwanákról, bennszülöttekrıl kapcsolatos 

európai diskurzust, mint lényeges mozzanatot a "Kongó arabok" bukásának 

elıkészítésében. 

- Bemutatni a wangwanák szerepét a "campagne arabe", majd az 1895-ben 

kitört felkelésük idején. 

 

III. Tézisek 

 

1. A wangwanák a szuahéli társadalom integrációs képességét és a mobilitás 

lehetıségét példázzák. A korabeli európai véleményekkel ellentétben 

felbukkanásuk nem a identitási válság jele, hanem a szuahéli társadalom 

integrációs képességét példázza, amely a megváltozott gazdasági-társadalmi 

körülményekhez alkalmazkodott. 
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2. Kutatásaim megerısítik a M. Page által a hetvenes években javasolt modellt, 

amely szerint a rabszolgakereskedelem a kelet-afrikai térség legtöbb területén 

hasonló módon ment végbe, és mindenhol kitermelte a kereskedıkhöz 

akkulturálódó rétegeket. 

3. A Kongó-medencében való jelenlétük az arabellenes hadjárat idején 

meghatározó jelentıségő volt, mert fegyvereikkel a mérleg nyelvének szerepét 

tölthették be.  

4. Az 1895-ben történt felkelésük félreismertségük miatt következett be, 

amelyet részben a velük kapcsolatos európai diskurzus eredményezett. 

5. E diskurzus legfıbb eleme a "tiszta" (faji) kategóriákban gondolkodó 

gyarmati közvélemény bizalmatlansága a kulturálisan és származási 

szempontból egyaránt "félvérnek" tekintett wangwanáktól. Ennek tudható be az 

a jelenség, hogy a wangwanák az arabbarát és az arabellenes közbeszédben 

egyaránt negatív konnotációkat vontak maguk után. 

6. A wangwanák gyarmati rendszerbe való integrálása mégis sikeresen történt 

meg, mert a helyi, gyakorlatiasabb gondolkodású gyarmati adminisztráció nem 

mellızhette ıket. 


