Az Afrika Tanulmányok kilencedik évfolyamát egy dupla számmal zárjuk. Miközben
izgatottan készülünk a jubileumi 10. évfolyam indítására, nagy büszkeséggel tárjuk
Tisztelt Olvasóink elé a 2015-ös őszi-téli
dupla írásait. Elsőként folyóiratunk ügyvezető szerkesztője, Tarrósy István számol be
a katolikus egyházfő, Ferenc pápa első afrikai útjáról. Fontos elgondolkoznunk a rapid
módon városiasodó afrikai valóságról –
segítségünkre ezúttal Czirják Ráhel tanulmánya érkezik, melyből az urbanizációs
válság jelenségei közül a nyomornegyedek
kialakulását érthetjük meg részleteiben,
London és még inkább Nairobi példáján
keresztül. Állandó szerzőnk, Afrikanista
kollégánk, T. Horváth Attila továbbhúzza
a kérdéskört azzal, hogy megszólaltat egy
autentikus szaktekintélyt, a magyar származású, de Franciaországban élő építészt,
Mester Lászlót, aki Nyugat-Arikában tervezett épületeket. A középpontban végig a
helyi tudás, helyi tapasztalat és helyi igények szerepelnek. Minden helyi politikának
ezekre szükséges támaszkodnia, különösen
egy olyan összetett problémakör kezelésekor, mint az urbanizáció.
Konkoly-Thege György újabb remek fotóriportja ezúttal ghánai útján készült. Bagi Judit
és Molnár Tamás egy kuriózumnak számító
írást közölnek a dél-afrikai xhosák álom-tradícióiról és magáról az álom-kutatásról.
A mai afrikai valóság egyre többet emlegetett konfliktusai a biztonságra irányítják
figyelmünket. Koszta Zsófia az Európai
Unió szomáliai műveletei kapcsán a magyar
honvédségi szerepvállalást elemzi, ezzel
erősítve lapunk vállaltan interdiszciplináris jellegét. A dupla szám az elhagyhatatlan
könyvkritika rovattal zárul, melyben olvasószerkesztőnk, A. Gergely András mutatja
be Turóczi Ildikó újabb könyvét esu-földi
(Kamerun) munkájáról, tapasztalatairól.
Mindenkinek jó olvasást, egyúttal sikerekben és maradandó olvasmányokban gazdag
új évet kívánok!
Dr. Búr Gábor
főszerkesztő, editor-in-chief

lectori salutem
We close the ninth volume of our journal with
a double issue. While we are excited to launch
the tenth anniversary volume, we are proudly
presenting to our Esteemed Readers the articles
of the autumn-winter double of 2015. First, the
executive editor of the journal, István Tarrósy
gives an overview of Catholic Church Head
Pope Francis’ first African tour. It is relevant
to think more about the challenges of rapidly
changing urban realities – our help this time is
Ráhel Czirják’s study, which explains to us the
development of slums as one of the symptoms of
the ‘urbanization crisis’, using the examples of
London and Nairobi. Our Africanist colleague
and frequent contributor to the journal, Attila
T. Horváth extends this discourse by giving
voice to an authentic expert, the Hungarianborn France-resident architect, László Mester
(Laszlo Mester de Parajd), who designed
numerous buildings in Western Africa. All the
time, the central issue is “local knowledge”
(wisdom and practice), local experience, and
surely local needs. Any local policy is expected
to take them as their basis, in particular, when
such a complex phenomenon as urbanization is
targeted.
György Konkoly-Thege offers his great shots of
Ghana in our Photo Report section. Judit Bagi
and Tamás Molnár (Thomas Sanglor) author a
peculiar piece about the research on dreams and
the so-called African Dreaming Root, focussing
on the South African ethnic group of the xhosa.
Present-day African conflicts surround us
and make us look at the question of security
more often. Zsófia Koszta writes about the
operations of the European Union in Somalia
and the participation of the Hungarian Defence
Forces, and with her piece strengthens the
interdisciplinary nature of our journal. The
present double issue closes with the unmissable
Book Reviews section, which contains an
analysis of Ildikó Turóczi’s new book on her
field experiences in the Cameroonian mountain
kingdom, Esu land, by our proofreading editor,
András A. Gergely. I wish all our Dear Readers
enjoyable reading, together with a successful
new year abundant in memorable readings!
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A 2015. november 25-30. között lezajlott látogatás Ferenc pápa első hivatalos útja
volt Afrikában. A hatnapos út három országra fókuszált: Kenyára, Ugandára és a
Közép-afrikai Köztársaságra.
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A tanulmány célja, hogy London és Nairobi példáján keresztül bemutassa a fejlett
és fejlődő világ urbanizációját, és feltárja az urbanizációs válság jelenségei közül
a nyomornegyedek keletkezésének okait. Továbbá a Londonnál alkalmazott, nyomornegyed-problémával kapcsolatos beavatkozások következményeiből, napjaink
urbanizációs válságával kapcsolatosan hasznosítható konklúziókat von le.
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A tanulmány bemutatja a Franciaországban élő Mester László építészt, Magyarország egyik tiszteletbeli konzulát, akinek munkássága összeforrott a fekete
kontinenssel, és aki a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának meghívására „Klímához és tradícióhoz alakított ’más’ építészet Nyugat-Afrikában” címmel tartott
előadást Budapesten.
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Konkoly-Thege György fotókkal illusztrált beszámolója, ezúttal Ghánából.

tartalomjegyzék
BAGI JUDIT – MOLNÁR TAMÁS

65

ÁLOM-KUTATÁSOK
FÓKUSZBAN A DÉL-AFRIKAI XHOSÁK ÁLOM-TRADÍCIÓI

A dél-afrikai xhosa népcsoport álmokkal ápolt különleges kapcsolata több évszázados ősi tradíciókig nyúlik vissza. A magát amaXhosa-ként, nyelvüket pedig
isiXhosá-nak nevező törzs a mai napig élő, álmokhoz köthető hagyományok segítségével tartja fenn kapcsolatait az ősökkel, mond jövendölést, vagy gyógyítja a
közösség tagjait. Szertartásaik során fontos szerepet tölt be az úgynevezett „afrikai
álomgyökér”, amely álomban történő tudatosulást idéz elő. Ezen xhosa szerepkörök
a mai modern ember számára akár misztikumnak is tűnhetnek, ám meg kell jegyeznünk, hogy a 20. század közepétől jelen lévő álom-kutatások eredményei korántsem
állnak olyan távol a természeti népek felfogásaitól, mondhatni kezdik tudományosan
igazolni azt. Az írás amellett, hogy igyekszik rávilágítani a tradicionális álomkultúrák és a modern kutatások közötti összefüggésekre, a Dél-afrikai Köztársaság
területén élő xhosák álom-tradícióinak különleges világába kalauzolja el az Olvasót.
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Szomália a nemzetközi kereskedelmet és a világgazdasági folyamatok biztonságát
veszélyeztető kalózkodás térnyerése után került ismét a nemzetközi figyelem középpontjába – a félresikerült 90-es évekbeli ENSZ-missziókat követően. A tanulmány
bemutatja az európai megoldáskeresést, illetve a magyar honvédség szerepvállalását
Szomáliában.
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„Az, hogy kivel utazol, legalább annyira fontos, mint az, hogy mivel.”
(Publilius Syrus)

