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A tizenegyedik évfolyamunk első duplaszámában ismét széles interdiszciplináris
bázisból ajánlunk figyelmükbe izgalmas
témákat. Egyedi írásokat olvashatnak többek
között két afrikai nyelv morfológiai sajátosságairól a magyar nyelv tükrében, illetve a
kortárs ír színház által feldogozott „Afrika”
és „afrikaiak” témák kapcsán. Ez utóbbi szerzője Kurdi Mária Professzor Asszony, aki
az angol és ír irodalmak avatott szakértője.
A nyelvészeti elemzést a kenyai Linda Ouma
adja közzé, aki jelenleg BA-tanulmányait
fejezi be a Pécsi Tudományegyetemen.
Kurrens mai afrikai kérdéseket taglalnak a további tanulmányok, melyek közül
az egyiket Szélinger Balázs jegyzi: írásában Eritreával foglalkozik, amely az
elmúlt másfél évtizedben adta az Afrikából
érkező menekültek egy igen jelentős részét.
A szerző az e mögött sorakozó történelmi-politikai okok megértéséhez kíván
hozzájárulni. Kis Katalin doktorandusz
pedig az afrikai fenntartható energiagazdálkodásról és a megújuló energiaforrások
jelentőségéről közöl cikket. Könyvkritika
rovatunkban Biernaczky Szilárd kilenc, a
L’Harmattan-nál megjelent afrikai témájú
könyvet ismertet, Tarrósy István egy skót
Ruanda-kutató néhány évvel ezelőtt megjelent munkáját összegzi angolul. Remélem,
élvezettel olvassák valamennyi írást, egyúttal kitartóan támogatják a jövőben is az
Afrika Tanulmányok folyóiratot, mely 2017ben C-kategóriás folyóirata lett a Magyar
Tudományos Akadémiának!

The first double issue of the eleventh volume
of our journal covers yet again a wide range
of intriguing topics and themes. Unique
pieces are presented about the morphological
characteristics of two African languages in
light of the Hungarian language, as well as
Africa and Africans in the contemporary Irish
theatre. This last paper is authored by Professor Emerita Mária Kurdi, a renowned expert
of English and Irish literature. The linguistic
analysis is put forward by Linda Ouma, a
Kenyan BA-student at the University of Pécs.
Contemporary issues are dealt with two by
others scholars, Balázs Szélinger, who writes
about Eritrea in a historic perspective, with
a focus on the role of the extended military
service in the mass migration of the Eritrean
youth; and PhD-student Katalin Kis, who
deals with sustainable energy management
and renewable energy resources in Africa. In
our review section Szilárd Biernaczky gives
an overview of nine books published by
L’Harmattan, and István Tarrósy sums up the
major argument of the Scottish Rwanda-expert,
Hazel Cameron, from her book on Britain’s
hidden role in the genocide of 1994. We hope
you will enjoy them, and will support us in the
coming years, in particular, as the Hungarian
Journal of African Studies has been selected a
C-category journal of the Hungarian Academy
of Sciences this year.

Dr. Búr Gábor
főszerkesztő, editor-in-chief
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Ma még a fosszilis tüzelőanyagok elégítik ki a világ energiaigényének tetemes hányadát – ami az afrikai kontinens esetében is igaz –, ugyanakkor egyre jobban előtérbe
kerülnek a megújuló energiaforrások is. Ebből következően, tanulmányomban először a fosszilis tüzelőanyagok használatai területeiről és a tartalékokról adok egy
rövid áttekintést. Ezt követően a megújuló energiaforrásokat mutatom be, felvillantva
az eddig kiépített infrastruktúrát. Végül pedig megvizsgálom, hogy megújuló energiaforrások jelenleg milyen szerepet töltenek be Afrikában, kiemelve a regionális
integrációk szintjén tett lépéseket is.
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Eritrea, alig nagyobb, mint Magyarország, lakossága pedig mintegy kétharmada a
miénknek. Mégis, az elmúlt másfél évtizedben ez a viszonylag kis ország adta az
Afrikából érkező menekültek egy igen jelentős részét. Írásunk olyan történelmi-politikai okok megértéséhez kíván hozzájárulni, amelyek ahhoz vezettek, hogy Eritreát
a politológusok és történészek zöme ma a “bukott államok” (failed state) kategóriába
sorolja. Célunk az is, hogy hosszú idő után ismét magyar nyelven is korrekt információ legyen hozzáférhető erről az országról.
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„A XIX. századi angol karikatúrák nem egyszer emberszabású majmokhoz hasonlónak ábrázolták az ír férfiakat, akiknek agya és így gondolkodása, szellemi képességei
is az afrikaiakéhoz hasonlóan kevésbé fejlettek, mint az angolszászoké. Ugyanakkor
a róluk alkotott sztereotípiák szerint nincs a fehér emberre jellemző önuralmuk, s
ezért vetemednek sokszor erőszakos tettekre, melyek elkövetésében a felsőbbrendű
gyarmatosítónak kötelessége őket megfékezni. Az ideologizáltan rasszista és gúnyolódó ábrázolásoknak a kor felfogásában tudományos alapja volt.”
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A szerző dolgozatában két afrikai, Kenyában beszélt nyelvet elemez, a luo-t és a
szuahéli-t, ezek formai sajátosságaival foglalkozik. E két afrikai nyelv a szerző anyanyelve is. Tapasztalata, hogy a luo nyelv sajátos morfológiai jegyekkel rendelkezik,
amelyek eltérnek az univerzális morfológiai sorrendtől. Az univerzális sorrendben,
a [mód/idő] morféma közelebb áll az igetőhöz, mint a [személy] morféma. A luo
morfológiai sorrendben pedig a [személy] morféma közelebb áll az igetőhöz, mint a
[mód/idő] morféma. A szuahéli morfológia sorrendjében a [mód/idő] morfémák néha
az igető mellett vannak, és néha a [szám/tárgy] morfémák vagy az [aspektus] morféma megelőzi őket. A szuahéli nyelv részben tartja csak az univerzális morfológiai
sorrendet. A szerző elsődleges kérdésfelvetése arra irányul, hogyan „sérti meg” az
univerzális morfológiai sorrendet a két nyelv morfológiai felépítése. Vizsgálódásait
a magyar nyelv sajátosságainak tükrében végzi. Munkájával arra szeretne rávilágítani, hogy pontosan milyen hasonlóságok és különbségek lelhetők fel a magyar és a
két afrikai nyelv között.
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„Az, hogy kivel utazol, legalább annyira fontos, mint az, hogy mivel.”
(Publilius Syrus)

