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Bevezetés 

A dolgozat abból az előfeltételezésből indult ki, hogy amennyiben Afrika belsejének 

európai feltárást és gyarmatosítását nem a hagyományos értelemben vett földrajzi – gazdasági 

– katonai kritériumok alapján határozzuk meg, hanem elfogadjuk, hogy a bővülő földrajzi 

tudás táplálta új világkép közvetítők – utazók, katonák, felfedezők, gyarmati hivatalnokok – 

révén, újságokban, útleírásokban és társasági előadások keretei között egy konstruálódott meg 

egy sokkal szélesebb európai társadalom számára – amely túlmutatott a gyarmattartó 

anyaországok keretein –, akkor ennek meg kellett, hogy legyenek a magyarországi közvetítő 

csatornái is. A dolgozat forrásainak kiválasztásakor olyan forráscsoportok meghatározására 

törekedtem, amelyeken keresztül Afrika belsejének feltárása és gyarmatosításának teljes 

folyamata és legtöbb aspektusa vizsgálhatóvá válik. 

 

Alkalmazott módszerek 

Három laptípus egyidejű vizsgálata mellett döntöttem – tudományos folyóirat, 

ismeretterjesztő képes hetilap és politikai élclap –, és igyekeztem hosszabb életű, illetve 

ismertebb periodikákat választani. A feldolgozott források a következők voltak: A Magyar 

Földrajzi Társaság folyóirata, a Földrajzi Közlemények 1873–1918, A Magyar Néprajzi 

Társaság folyóirata, az Ethnographia 1890–1918, a Vasárnapi Ujság 1854–1918, Az Üstökös 

1858–1918, a Bolond Miska 1860–1875, a Borsszem Jankó 1868–1918, a Bolond Istók 1878–

1918, a Mátyás Diák 1888–1918 és a Kakas Márton 1894– 1914 közötti évfolyamai. 

A három forráscsoport stílusában és funkciójában eltérő különbözősége ellenére az 

Afrikáról szóló szövegeik és illusztrációik hírértékét tekintve összehasonlíthatókká váltak, a 

hasonló tipológiai jegyeik alapján. A 19. századi napisajtó cikk- és rovattípusai a műfajhoz 

hasonult formában ugyan, de többé-kevésbé megtalálhatóak voltak valamennyi választott 

forráscsoportban. Így attól függően, hogy az adott hír mekkora terjedelemben és hol jelent 

meg, egyben mutatta azt is, hogy a szerkesztők mekkora hírértéket tulajdonítottak neki. A 

források kiválasztásánál továbbá figyelembe vettem, hogy a Földrajzi Közleményekben 

publikáló társasági tagok írtak összefoglaló ismeretterjesztő cikkeket a Vasárnapi Ujság 

számára is.  

A Földrajzi Közlemények és az Ethnographia nem volt szétválasztható a folyóiratokat 

kiadó társaságoktól és a mögöttük álló, kialakulóban lévő tudományágaktól, ezért ezek 

vizsgálatára is szükség volt. Illetve a társaságok rendszeresen publikált, névvel, lakóhellyel és 



foglakozási besorolással ellátott taglistái különösen értékes forrásként betekintést engedtek a 

társasági folyóiratok olvasótáborának társadalmi összetételébe. 

  

Tézisek 

1. A földrajz, az etnológia/antropológia és a néprajz tudományággá válása követte a 

nyugat-európai trendeket az ismeretterjesztő tevékenység folytatása területén, de 

részben megjelentek a gyarmatosítással való „kínos szövetség” jeleként a civilizációs 

küldetés és a rabszolgaság elleni küzdelem eszméi is. 

A 19. század második felében a földrajz és az antropológia fejlődő tudományok 

voltak, egyszerre törekedve a társasági élet, az állam és az akadémia tudományos elitjének 

elismeréséért. Az állami elismerésért való küzdelem eredményeként a gyarmatosítás és 

antropológia, valamint a földrajz kapcsolata a későbbi szakemberek számára „kínos 

szövetséggé” vált, hiszen a tudományágak korai története nem mentesülhetett a gyarmatosítás 

ideológiai hátterétől sem, amely az evolucionizmuson túlmutatva a tudományhoz kapcsolta a 

faji kérdést és az imperializmus ideológiáját is. A szélesebb körű társadalom elismeréséért és 

az általuk nyújtott anyagi hozzájárulásért azonban a korai társaságoknak a társasági élet 

meghatározó színtereivé kellett válniuk, így az ismeretterjesztés és a laikus előadások nagy 

szerepet kaptak mind a társasági rendezvényeken, mind pedig a társasági folyóiratokban.  

Magyarországon a két tudományág fejlődése sokban követte az európai tudományos 

trendeket, ám a földrajz és az antropológia egymáshoz való viszonya összetettebbnek 

bizonyult, többek között az antropológia, a néprajz és az etnológia bizonytalanságokkal terhelt 

kapcsolata miatt. Ennek hátterében egyrészt az állt, hogy a földrajzi tanszékek és maga a 

Magyar Földrajzi Társaság is jóval hamarabb alakult meg 1872-ben, mint a Néprajzi Társaság 

1889-ben. Ha az afrikai népekkel foglalkozó korabeli írások nyomát szeretnénk megtalálni 

Magyarországon, akkor a Magyar Földrajzi Társaság folyóiratában, az 1873-ban induló 

Földrajzi Közleményekben kellett keresnünk, nem az 1890-ben indult Ethnographiában, 

amely egyrészt a magyarországi népéletre igyekezett fókuszálni, másrészt késői indulása miatt 

talán egyszerűbb volt számára a tudományos specializálódás útjára lépni. 

A felfedezések korának magyar földrajztudománya ugyanakkor nem jelentett 

lemaradást a nyugat-európaihoz képest. A népszerűsítő előadások lényegesek voltak a 

középosztály figyelmének és anyagi támogatásának biztosítása szempontjából. A taglisták 

lakóhely szerinti összetétele alapján végig nagyobb hányadban voltak a fővárosi tagok, mint a 



vidékiek, a Néprajzi Társaság vidéki tagsága pedig arányaiban nagyobb volt, és közel a tagság 

felét tette ki. A magánszemélyi tagság foglalkozás szerinti megoszlása tekintetében a Földrajzi 

Társaságnál 1893-ban a sok volt a vasúti és postai dolgozó, illetve a katonatiszt. Ebben 

szerepet játszhatott az is, hogy a Földrajzi Közlemények figyelemmel kísérte az afrikai vasúti 

és postai infrastruktúra fejlődését és a katonai hadjáratok alakulását is. A Magyar Néprajzi 

Társaság esetében viszont ilyen tagcsoportokkal nem találkoztam, viszont nagyobbnak 

bizonyult az értelmiségiek aránya a szintén vizsgált magánszemélyi tagsággal rendelkezők 

körében. A nemek megoszlását tekintve annak ellenére, hogy az 1873 és 1893 között eltelt 

húsz esztendőben az iskolázott és értelmiségiként önálló munkakört betöltő nők száma 

növekedett Magyarországon, a Földrajzi Társaság tagjai között 1873-ban több női nevet 

figyelhetünk meg, mint 1893-ban. Míg 1873-ban a tagok 16%-a volt nő, addig ez az arány 

1893-ra 3%-ra csökkent – ami viszont pontosan megegyezett a Magyar Néprajzi Társaság 

1894-es női tagságának arányával. A nők viszonylag magasabb aránya az 1893-as tagsághoz 

képest a Földrajzi Társaság – és így a tudomány specializálódásával is magyarázható.  

 A Magyar Földrajzi Társaság esetében a legélénkebb érdeklődés azt a néhány híres, 

főleg angolszász utazót kísérte, akik először irányították a 19. századi tömegsajtó figyelmét az 

afrikai kontinensre. A Livingstone, Stanley, Emin pasa, Emil Holub vagy éppen Samuel 

Baker és felesége útjairól szóló híradások és leírások a kettős érdeklődésnek köszönhetően 

rendszeresen megjelentek mind a Vasárnapi Ujság, mind pedig a Földrajzi Közlemények 

füzeteiben, gyakran gyakran ugyanazon szerző tollából. A híres utazók közül többen is jártak 

Budapesten a Társaság vendégeként.  

A felfedező utazások, a földrajztudomány és a gyarmatosítás kapcsolatának 

vizsgálatakor kiderült számomra, hogy noha szerkesztőségük között szoros kapcsolat állt fent, 

a Vasárnapi Ujság és Földrajzi Közlemények eltérő szemléletet követett. A Vasárnapi Ujság 

1875-ben Samuel Baker-nek a Nílus forrásvidékére vezetett expedíciója kapcsán már egyenes 

kimondta, hogy Baker expedíciója nemcsak tudományos, de katonai expedíció is. Egy évvel 

korábban pedig, az asantik elleni brit hadjáratot egyértelműen a gyarmati háborúkat elítélő 

módon kommentálta. Ezzel szemben a Földrajzi Közlemények egészen az 1880-as évek 

közepéig nem mondott politikai ítéletet a nagyhatalmak tevékenységéről. A civilizációs 

küldetés és a rabszolgaság elleni küzdelem ideológiájától támogatva, az egységes, európai 

fellépés jegyében született írások uralták továbbra is a lapot. 

A rabszolgaság elleni küzdelem és a civilizációs küldetés eszméje szorosan 

összekapcsolódott egymással a 19. század közepén és az Afrikai felfedező utazásokat európai 

közkinccsé tevő „mi”-érzés alapjává vált. Ebben elsősorban David Livingstone-nak volt nagy 



szerepe. A rabszolgaság és az erkölcstelenség, illetve ezzel szemben a civilizáció 

terjesztésének küldetésként való összekapcsolása és politikai ideológiává emelése az ő 

nyomán terjedt el az 1870-es évektől kezdve. A rabszolga-kereskedelem elleni harc gyakran 

jelent meg a brit politika afrikai jelenlétét támogató ideológiaként is a Vasárnapi Ujságban.  

Ezzel szemben a Földrajzi Közleményekben egészen más hangvételű beszámolók szóltak az 

afrikai utazók, utazó misszionáriusok rabszolgavételeiről. A rabszolga-kereskedelemnek ilyen 

módon a tudomány szolgálatába való állítása elfogadottnak számított a korban, hiszen egy 

létező jelenségnek jóra való felhasználását jelentette.  

Maga a civilizálás eszméje nem volt mentes az ipari forradalom hatására végbemenő 

technikai fejlődéstől sem, amely a 19. század első felétől kezdődően már társadalmi szinten is 

egyre jobban éreztette hatását és olyan technológiai vívmányok épültek be a nyugati világ 

mindennapjaiba, mint a vasút, távíró, a városi csatornázás vagy a közvilágítás. Ezek a 

technológiai vívmányok így egy adott társadalom fejlettségének fokmérői is lettek, és a 

darwini evolúció elméletével összekapcsolódva a szocio-kulturális evolúció meghatározó és 

bizonyító erejű szegmenseivé váltak. A Földrajzi Közlemények, de még a Vasárnapi Ujság is 

rendszeresen beszámolt ezeknek afrikai terjedéséről, és a kontinens civilizálásának 

előrehaladásának bizonyítékát látták benne.  

 

2. Az afrikai események kétféleképpen jelentek meg a vizsgált forrásokban: egyrészt 

maga az esemény, gyakran az Osztrák–Magyar Monarchia nagyhatalmi státuszának 

szűrőjén keresztül; másrészt az eseményben résztvevő népek (egzotikus idegen) 

bemutatásán keresztül.  

Az európai nagyhatalmiság tudata tisztán visszaköszönt a vizsgált forrásokban, főleg a 

politikai élclapokban, amelyek pártállástól függően értékelték a birodalom diplomáciai 

lépéseit és a többi nagyhatalomhoz való viszonyát. A felhasznált forrásokban a következő 

afrikai gyarmati események jelentek meg: Nagy-Britannia abesszíniai hadjárata (1868), a 

szuezi csatorna megnyitása (1869), a harmadik angol-asanti háború (1873–1874), az angol-

zulu háború (1879), az első búr háború (1880–1881), a francia protektorátus megalakulása 

Tunéziában (1881), az egyiptomi válság és Alexandria bombázása (1882), a Berlini Kongó-

konferencia (1884/1885), a szudáni válság és a Mahdi-féle felkelés (1881–1884/1885–1899), 

a második francia-dahomey-i háború (1892–1894), Olaszország abesszíniai hadjárata (1895–

1896), a Fashoda-i incidens (1898), a második búr háború (1899–1902), az első marokkói 



válság (1904–1905), a második marokkói válság (1911), az olasz-török háború (1911– 1912), 

az első világháború (1914–1918). 

A vizsgált források alapján megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb sajtófigyelmet kapott 

események leginkább háborúkhoz, illetve háborúval fenyegető konfliktusokhoz kapcsolódtak. 

Ez alól kivételt képez Egyiptom rendszeres megjelenése, a török-egyiptomi konfliktus 

követése és a szuezi csatorna megnyitásának szenzációja.  

Az afrikai hírekhez kapcsolódóan az egzotikus idegen kétféle módon jelent meg a 

magyar élclapokban. Ezek a képi és szöveges viccek egyrészt az európaiakkal szembeszálló 

afrikaiak primitív és vad karakterét emelték ki, másrészt az eseményt az európai politika 

kontextusában helyezték el és a gúnyt leginkább a résztvevő európai hatalmak, Nagy-

Britannia és Olaszország sorozatos kudarcainak címezték. Ez a típusú vicc és karikatúra 

elsősorban a kormánypárti Borsszem Jankó sajátossága volt. Az egzotikus idegen másik 

megjelenési formája inkább kisegítő szerepet játszott a magyar politikai élet eseményeinek és 

szereplőinek bemutatásakor. A főleg kormánypárti politikusok afrikai bennszülöttként való 

ábrázolása leginkább az olyan ellenzéki élclapokban jelent meg, mint a Bolond Istók vagy Az 

Üstökös, illetve 1905-ben, a rövid koalíciós kormányzás ideje alatt ellenzékiségbe szoruló 

Borsszem Jankóban is feltűnt néhány ilyen karikatúra.  

A nyugati mintát követve a magyar nyelvű újságokban is az egyik legtöbbször ábrázolt 

afrikai népcsoport a zulu volt. Alakjuk megjelent a politikai élclapok karikatúráiban, a 

Földrajzi Közleményekben, valamint a Vasárnapi Ujság ismeretterjesztő cikkeiben. Ennek 

egyik oka, hogy az 1879-es angol–zulu háború eseményei maguk is vezető hírnek számítottak 

a korabeli brit lapokban, majd néhány kellemetlen incidens jóvoltából széles körben 

elterjedtek az egész európai kontinensen. Ehhez hozzájárult, hogy a néhai III. Napóleon 23 

éves, emigrációban élő fia, Napoléon Eugéne Louis Bonaparte csatlakozott a brit 

utánpótláscsapatokhoz, majd egy szerencsétlen terepszemle során életét vesztette. Halála 

felkavarta a nemzetközi közvéleményt, és a zuluk vadsága most a negatív, morális értelmezés 

hatására gonoszsággá vált az európai közvélemény szemében.  

A Borsszem Jankó erősen britpárti élclap volt. A szövegekben a kannibalizmus túlzott 

hangsúlyozása nemcsak a zuluk vadságának és vérszomjasságának eszköze volt, de egyben a 

britekkel szembeni alacsonyabb rendűségük kifejezője is. Az ellenzéki Bolond Istók inkább a 

kannibál afrikaiak képi megjelenítését részesítette előnyben a szövegekkel szemben: kevésbé 

foglalkoztatta a brit hadjárat kimenetele vagy az angol külpolitika, hiszen szinte mindig csak a 

magyar belpolitikai eseményekre és a kormánypárti politikusok kritikájára koncentrált; de 

rajzolóit is megihlette a zuluk iránt támadt felfokozott érdeklődés, és a humor új forrását 



látták abban, ha megszokott témájukat a közfigyelem aktuális fókuszának megfelelően új 

köntösbe bújtatják. Így kaptak a magyar kormánypárti politikusokat ábrázoló portrék új 

külsőt, és az angol–zulu háború eseményei kisegítő, ám fontos szerepet játszottak a magyar 

bennszülött politikus karikatúrák megszületésében.  

Ezzel a képi konstrukcióval szorosan összefügg egy másik, a politikai karikatúrákon 

gyakran előforduló motívum is, a szerecsenmosdatás motívuma.  Az eredetileg angolszász 

eredetű motívum az 1860-as évek után most ismét divatos lett az afrikai bennszülött témájú 

politikus-karikatúrák elterjedésekor és így a megváltozott kontextusban a formai jegyek is 

változáson mentek keresztül. Már megjelent a szerecsenné kenés motívuma is, mint az 

újonnan választott kormánypárti képviselők beavatási szertartása – vagyis az ellenzéki 

élclapok szerint korrumpálódásuk kezdete – aminek ábrázolása továbbra is a leplezéssel és az 

álcával, valamint az erkölcsi bemocskolódással hozható összefüggésbe. A szerecsenmosdatás 

nemcsak a sötét bőrnek fehérre fordításakor történt, hanem egyedi jelenségként a tetovált 

politikust is ugyanúgy mosdatás alá vehették például politikai irányváltása idején. A 

tetováltság, amely primitív jellemvonásként rokon értelmezést nyert a sötét bőrrel, a korabeli 

karikatúrákon tulajdonképpen meghatározott jelek tetoválását jelentette, amelyek az adott 

személy politikai elkötelezettségére utalt vagy a politikus jellemábrázolásának eszközéül 

szolgált. A bűneivel, korrupciós ügyeivel vagy éppen politikai elköteleződésének jegyeivel 

tetovált politikus szintén nem kizárólag a magyar karikatúrák sajátossága, de a 

szerecsenmosdatással és a fekete bőrű, korrupt politikusokkal való együttes megjelenítése 

különleges helyet biztosít ezeknek a karikatúráknak nemzetközi összehasonlításban is. 

 

3. Második búr háború jelentős fordulatot hozott a brit gyarmatpolitika megítélésében, 

az összeurópai civilizációs küldetés eszméjének elfogadásában is. 

A második búr háború valamennyi korábbi gyarmati eseménynél nagyobb figyelmet 

kapott a magyar sajtó részéről. Ebben természetesen az is szerepet játszott, hogy a hírközlési 

technika robbanásszerű fejlődésen ment keresztül a 19. század utolsó évtizedeiben. A két 

szembenálló európai (származású) nép konfliktusának hatására – különösen az érdekellentétek 

hátterében álló, a kapzsiság szimbólumává váló gyémánt- és aranybányák miatt – a leírások 

fókuszában a vad – civilizált; afrikai bennszülött – európai ellentétek helyére a kapzsi, gazdag 

angol – puritán, szegény búr ellentéte került. Ezzel párhuzamosan a zuluk egyre kevesebbet 

szerepeltek a térségről szóló híradásokban, az összeurópai civilizációs küldetés eszméjének 

helyébe pedig lassan a brit gyarmatpolitika bírálata lépett.   



A magyar közvélemény részéről tapasztalt erős búr szimpátiának volt még egy igen 

speciális aspektusa is: az angol világbirodalommal szembeni harcukat párhuzamba lehetett 

állítani a Habsburgokkal szembeni 1848–49-es magyar függetlenségi háborúval. A búr 

küldöttek Európába érkezése azonban leszámolt a népet övező mítosz nagy részével, és a 

búrok megszűntek „egzotikus” néppé lenni a korabeli felfogás szerint.  

A második búr háborút követően az afrikai háborúk ábrázolása az élclapokban már 

kizárólag a nagyhatalmakat megjelenítő figurák, illetve államfők szereplésével jelent meg. Az 

afrikaiak többé nem voltak szereplői ezeknek az élceknek és karikatúráknak. Az afrikai 

események a világ  nagyhatalmi konfliktusainak részévé váltak, és csak a gyarmati terület, 

mint a nagyhatalmi konfliktus egy színtere jelent meg csupán. 

 

4. Az első világháború alatt a vizsgált forrásokban a gyarmati hadszínterek nem jelentek 

meg, az antant oldalán harcoló speciális gyarmati katonai egységek ábrázolásánál pedig 

elsősorban nem a rasszizmus, hanem az adott gyarmati hatalom erkölcstelenségének és 

végső soron a civilizációs eszme hamisságának bemutatása a fő szempont. 

 A gyarmati kérdés az első világháború alatt sokkal kevésbé kapcsolódott magukhoz a 

gyarmati területekhez a sajtóban, mint a háborút megelőző időszakban. A gyarmati hatalmak 

kapzsiságának és képmutatásának elszenvedői, a gyarmati népek kerültek inkább az írások 

fókuszába. A legtöbb ilyen jellegű írás is elsősorban az antant csapatok kifejezetten gyarmati 

népekből szervezett egységeire koncentrált. Noha a magyar élclapok a korban – sok más 

nemzetközi társukhoz is hasonlóan – nem voltak mentesek a rasszista vélemények 

megnyilvánulásától az afrikaiakkal szemben sem a magyar élclapok ábrázolásának hátterében 

elsősorban a britek korábbi civilizációs és az antant jelenlegi háborús politikájának 

kifigurázása állt. Vagyis, hogy az addig elnyomott népekkel védte meg magát a 

hadszíntereken, nem pedig közvetlenül a gyarmati népek bírálata. Ezt támasztja alá az is, 

hogy korábban egyszer sem szóltak a források elmarasztalóan az ehhez hasonló gyarmati, 

afrikai csapatokról, bár gyakran érdekességként említették létezésüket egy-egy háború vagy 

hadjárat során, ahol felbukkantak. Az első világháborúról szóló hírek között csak az első két 

évben találkoztunk az antant gyarmatpolitikáját és a gyarmati népeket a hadszíntereken 

bemutató ábrázolásokkal. A háború végén a lapok nagy része tönkrement vagy ideiglenesen 

nem jelent meg. 
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