
BUDA GÉZA: 

KELET-AFRIKA ÉS A KELET 

A legjobb akarattal sem nevezhető régmúltnak az az idő, 
amikor müveit, sőt történelemben jártas emberek is hitetlen-
kedve csóválták fejüket afrikai történelemről hallván. Törté-
nelmük a vadaknak? Akik fán élnek, meztelenül járnak, bo-
gyókat esznek és nem is emberi nyelven beszélnek? Nem 
érdemes túl sok szót vesztegetni annak bizonyítására, hogy 
az efféle elképzelések egyszerűen tudatlanságból, vagy a té-
nyek tudatos elferditéséből adódnak. 
Az utóbbi időben azonban az Afrika iránti érdeklődés, bele-
értve múltjának kutatását is, megnőtt. 
Az Afrika-kutatás fejlődése azonban nem ennek a konjunk-
turális helyzetnek a következménye. Az ötvenes években el-
kezdett régészeti kutatások hatalmas anyaga a korábban ki-
alakult elképzelések felülvizsgálatára kény szeritett, és új 
problémákat vetett föl. Ezekkel párhuzamosan új kutatási 
módszerek alakultak ki, melyek biztosítják a tudományos 
feltételeket Afrika történelmének elfogulatlan vizsgálatához. 

Kelet-Afrika körülbelül az időszámításunk kezdete óta, ha nem régeb-
ben, szoros kapcsolatban állt az Indiai-óceán távolabbi vidékeivel. Ez a tény 
régóta ismert, azonban — az Afrika-történet más kérdéseihez hasonlóan — 
alig vizsgálták e kapcsolatok természetét, és jelentőségét a térség történelme 
szemponíjából. Csupán a 60-as években (amikor James Spedding Kirkman 
és mások úttörő régészeti eredményei ismertté váltak, illetve a kutatásba 
más szakterületek képviselői — etnobotanikusok, zenetudósok, antropoló-
gusok stb. - is bekapcsolódtak) nyílt lehetőség a tisztázandó kérdések, il-
letve a további feladatok pontosabb meghatározására. „Üj terület nyílt meg 
a történelemkutatás előtt, s nem egy tudós számára egész életmű kínálkozik 
itt ." - írta Freeman-Grenville 1960-ban. 
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Az Indiai-óceán medencéje 

Az Indiai-óceán medencéje hosszú időn keresztül gazdasági és kulturá-
lis egységet jelentett. Gazdaságilag a medencében zajló kereskedelem, kultu-
rálisan az ezzel együttjáró migráció, majd pedig az iszlám teremtette meg 
ezt az egységet, amelynek a Kelet-Afrika partján élő népek is részesei voltak. 
A klimatikus és ökológiai feltételek itt is, és a medence északi és keleti part-
jain is hasonlóak, ami elősegítette a hasonló fejlődést. Az Óceán körül min-
denütt meleg, általában párás klíma uralkodik, gyakori erős esőzésekkel. 
A talaj többnyire a mindenütt megtalálható korallzátonyokból származó 
homok, amely hasonló növények termesztésére alkalmas. Ez alól csupán a 
száraz északkeleti partvidék jelent kivételt, melynek megműveletlen sivata-
gos és hegyvidéki hinterlandja nagy szerepet játszott a medence kereskedel-
mének fejlődésében. 

A körülmények hasonlósága a medencében hasonló életmódot ered-
ményezett. A fő táplálék a rizs. Termesztésének ismerete feltehetőleg Dél-
kelet-Ázsiából jutott Kelet-Afrikába. A fehérjét főként a halászat adja, és a 
nagyobb zsákmány iránti vágy valószínűleg serkentője volt a hajóépítés fej-
lődésének. A kókuszpálma, amely megintcsak keletről származik, kiegészítő 
táplálékot jelentett; belső kérgéből pedig kötélzet készült a hajókhoz, illet-
ve korábban a belőle készült zsineggel varrták a hajókat. A pálma leveleit 
kunyhók befedésére használták. Ez a négyszögletes, az erős esőzések miatt 
magastetejű házforma r okonságot mutat az Indonéziában megtalálhatókkal. 

A kereskedelmi forgalom a november-decembertől áprilisig északke-
letről, majd május-júniustól délkeletről fú jó monszunon alapult. (Ősszel 
szélcsendes, esős időszak van.) A monszunnal teljes biztonsággal el lehetett 
jutni Zanzibárig, sőt Kilwáig is (déli szélesség 7°). Így a hajósok az északke-
leti monszun idején azzal a bizonyossággal indulhattak Dél-Arábiából, a 
Perzsa-öbölből és Irán déli partjairól Kelet-Afrikába, hogy végig hátszelük 
lesz, és a délkeleti monszun pedig hazaviszi őket. Kelet-Afrika északi part-
jain, egészen Zanzibárig és Mafiáig nemcsak rakományuk eladására és hajóik 
újbóli megrakására volt idejük, hanem részt vehettek a helyi javak afrikai ki-
kötők közötti kereskedelmében is. 

A monszunrendszer Kilwától délre, Mozambikig és Sofaláig megbíz-
hatatlan. Egy Perzsa-öbölből érkezett „dhow " (szuahéliül dau) innen már 
nem tudott egy év alatt visszatérni. Dél felé hajózni könnyű ugyan, csak a 
visszaút körülményes, mert mihelyt egy hajó bejutott a Mozambik és Ma-
dagaszkár közötti csatornába, egyre inkább érvényesült a déli irányú áram-
lás. Ráadásul az Indiai-óceán déli részén az uralkodó szélirány kelet-nyugati, 
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és ezen a szélességen egy kelet-nyugati irányú áramlás is van. (Ez — más té-
nyezőkkel együtt — esetleg hozzájárulhatott az indonéziaiak letelepedésé-
hez Madagaszkáron.) 

A kereskedők legtöbbje persze visszatért a következő monszunnal, 
de már az Eritreai-tenger Peripluszából is tudjuk, hogy néhányuk letelepe-
dett Afrikában, megtanulta az itt élők nyelvét, házasságra lépett velük. 
Az első letelepülők valószínűleg Dél-Arábiából jöttek, de amennyire megál-
lapítható, mezopotámiaiak és perzsák is lehettek közöttük. Később a fiatal 
iszlám szektái között dúló ádáz harcok, valamint Arábia déli partjának szá-
razsága (azaz a megnövekedett népesség eltartására elégtelen erőforrások) 
kedveztek a kivándorlásnak. 

Az iszlám hamarosan az egész medencét átfogó kulturális kötelék lett. 
Még a hetedik században eljutott Dél-Arábiába és a Perzsa-öbölhöz, hama-
rosan elérte India nyugati területeit, majd elteijedt Indonéziában és Délke-
let-Ázsiában is. Legkésőbb a kilencedik században már Kelet-Afrikában is 
voltak muzulmán kereskedőtelepek. Az iszlám elterjedésének korai szaka-
szában Irak országai voltak a világon a legvirágzóbb területek, amelyek az 
Omajjadok és Abbaszidák érdekeltségei miatt fontos kereskedelmi útvona-
lak csomópontjai voltak Nyugat-Perzsiával együtt, és hajóikat ugyanúgy el-
küldték Kelet-Afrikába aranyért és elefántcsontért, mint a megelőző ezer 
évben más arabok és perzsák. 

Az arab kereskedőtelepek létesülésével egybeesett egy kisebb arányú 
mozgás a távolabbi keletről — India nyugati partjairól, Délkelet-Ázsiából és 
Indokínából. 

A bevándorlók Kelet-Afrikában két élesen eltérő övezetet találtak. 
A Guardafui-foktól körülbelül az Egyenlítőig sivár és barátságtalan part van, 
jó kikötőhelyek nélkül. Végig a parton keskeny partmenti sáv terül el, ahol 
kis halásztelepülések voltak. Ezt homokdűnék sora választja el egy száraz, 
akáciával, illetve északon kisebb fákkal borított síkságtól, ahol ma a teve-
és marhatenyésztő szomáli törzsek élnek. A part itt szinte teljesen tagolat-
lan, és nincsen hajózható viziút a szárazföld belsejébe. Van ugyan néhány 
korallzátony a part mellett, de ezek az apró szorosok nem nyújtottak elég 
védelmet a hajóknak. 

Délebbre a helyzet sokkal kedvezőbb. A partot számtalan öblöcske 
tagolja, jelentős folyók vannak, így a Giuba, Szomália déli részén, a Tana 
és a Sabaki Kenyában, a Wami, a Rufiji és a Ruvuma Tanzániában. A legna-
gyobb a Rufiji, amelynek kiterjedt deltája a bevándorlókna kitűnő bejáratot 
jelentett. A Rufiji, a Tana és a Giuba kisebb hajókkal legalább ötven kilo-
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méter hosszan hajózható. Ezenkívül a Rufiji deltájánál hatalmas mangrove-
erdők vannak. 

A számtalan partmenti sziget fontos szerepet játszott Kelet-Afrika 
történelmében. Vannak parthoz közeli, alacsonyan fekvő kisebb szigetek, 
mint Kilwa, vagy a Lamu szigetcsoport, amelynek legfontosabb tagjai Man-
da, Pate és maga Lamu. Pemba, Zanzibar és Mafia, a nagyobb szigetek, tá-
volabb fekszenek a parttól, és magasabbak. Ezek a szigetek szélcsendes öb-
leikkel megfelelő és biztonságos kikötőket jelenthettek. Így ebben a térség-
ben települtek le a bevándorlók, és itt jött létre egy sajátos, afrikai, arab és 
ázsiai elemeket tartalmamzó kulturális szintézis. 

Az indonéz bevándorlás 

A legkevésbé érthető, az elemzés számára leginkább konfúzus problé-
ma az indonéz bevándorlás. Pedig érkezésükről számos jel tanúskodik. Mint 
az Michael Gwynne cikkéből kiderül, a fő élelmiszernövények közül néhány 
vitathatatlanul Délkelet-Ázsiából származik, elsősorban a banán, de bizo-
nyos batátafajok és a kókusz is. Mindenesetre ezek a növények — hason-
lóan a sertéshez, ami feltehetőleg szintén onnan került Kelet-Afrikába -
túlélik a szállítást és könnyen elteijednek, akár szándékosan vitték maguk-
kal a bevándorlók, akár nem. Akárhogy is történt , ezek a növények eljutot-
tak Afrikába, sőt mutációik — különösen a banáné — változatossága arra 
enged következtetni, hogy már igen régen, talán két évezrede is odakerültek. 

Sajnos a korai délkelet-ázsiai hatásnak ezeket az egyértelmű botanikai 
jeleit kétségbevonják azok a kulturális és nyelvi bizonyítékok, amelyek sze-
rint az afrikai szárazföld és az említett szigetek történelmének a délkelet-
ázsiaiak nem voltak közvetlen szereplői, indonéziaiak pedig még kevésbé. 
Madagaszkáron azonban ma a legelterjedtebb indonéz nyelv különféle vál-
tozatait beszélik. Az arisztokratikus malgas nyelv, a merina, a Délnyugat-
Borneón beszélt bahasza rokona. Malájul és malgasul beszélők ugyanolyan 
könnyen megértik egymást, mint például az olaszok és a franciák, vagy 
akik szuahéüül és nyandzsául beszélnek. Madagaszkáron nem jöt t létre kö-
zös nyelv, ez pedig gátolta a keveredést, így már ránézésre is megállapítha-
tó, hogy a malgasok indonéziaiak. Lehet, hogy a malgas kultúrának vannak 
jelentős afrikai elemei, de ezeket mindezideig nem sikerült egyértelműen 
meghatározni. 

Fölmerül a kérdés: hogy lehet, hogy az indonéziaiak benépesítették a 
hazájuktól mintegy kilencezer kilométerre lévő Madagaszkárt anélkül, hogy 
a mindössze négyszáz kilométerre lévő afrikai szárazföld fejlődésére kimu-
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tatható hatást gyakoroltak volna. Az afrikai nyelvek nincsenek kapcsolat-
ban az indonézzel (bár vannak jelei, hogy alapos vizsgálat feltárhat ősi in-
donéz kapcsolatokat a mozambiki konde és kuva nyelvekben). Nincsen 
szignifikáns fizikai hasonlóság sem (igaz, a szerológiai vizsgálatok meglehe-
tősen hiányosak); és végül — mint az Gwynne tanulmányából is világos — a 
botanikai bizonyítékok sem jelentik feltétlenül, hogy közvetlen emberi köz-
reműködéssel kerültek át Afrikába ezek a növények. 

A pozitív bizonyítékok hiánya azonban nem zárja ki annak a lehető-
ségét, hogy viszonylag hosszú időn keresztül voltak Afrikában délkelet-
ázsiai kereskedelmi vagy gyarmati telepek. 

Ha az ázsiai élelmiszernövények korai megjelenését nem egy elkülö-
nült fejlődés eredményének tekintjük, akkor feltételezhetjük, hogy ez idő-
számításunk kezdete körül történhetett, abban ugyanis általában megegye-
zőek a vélemények, hogy a legkorábbi indonéz kivándorlásnak Madagasz-
kárra a szanszkrit nyelv és kultúra indonéziai megjelenése (kb. i. sz. 200) 
előtt kellett történnie. Ha az indonéziaiak szállítható, tartós és gyorsan fej-
lődő növényeikkel, valamint fejlett kovács ismereteikkel valóban letelepül-
tek Afrikában (a Zambezi vagy a Rufiji torkolatában esetleg?), akkor hatá-
suk (gyámságuk?) magyarázata lehet a 2-300 évvel későbbi bantu invázió-
nak, annak, hogy szemben a kusita és koiszan pásztornépek versenyével, 
Kelet- és Dél-Afrika nagy területeit bantuk népesítették be. (Érdemes meg-
jegyezni, hogy a bantu népek körében a kovács általánosan megvetett, de 
mindenképpen elkülönült helyzete van, és más szabályok vonatkoznak rá, 
mint a közösség többi tagjára.) 

Amennyiben ez a feltételezés megerősíthető lenne, akkor az afrikai és 
indonéziai zene, illetve hangszerek (elsősorban a xilofon) közötti — erősen 
vitatott - kapcsolat is bizonyítékot nyerne. 

De hogyan és milyen úton vándoroltak az indonéziaiak? Azt tudjuk, 
hogy az első óceánjárókat ők építették, vitorlásaik alkalmasak voltak arra, 
hogy a Délegyenlítői áramlást követve átszeljék az Indiai-óceánt, a visszaté-
résre az Északegyenlítői áramlás adhatott lehetőséget. De vitorlázhattak 
szakaszosan is: Szumátráról Ceylonba, majd a Maldiv-szigetekre és onnan 
Madagaszkárra; esetleg, a monszunt követve a partmenti útvonalon, megke-
rülve Indiát és Arábiát, majd le a kelet-afrikai partra. Ez utóbbi látszik a 
legésszerűbbnek, hiszen ez az útvonal kereskedelmi érdekeltségeket is kielé-
gíthetett; csakhogy a nyelvi, kulturális és régészeti bizonyítékok hiánya miatt 
jogosulatlan lenne feltételezni, hogy indonéziaiak valaha is jártak Indiában 
vagy Arábiában. A Maldiv- és a Seychelle-szigetek kultúrája ma még ismeret-
len, ezért a második út pusztán logikai lehetőség marad. Ha viszont közvet-
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lenül az óceánon keresztül hajóztak, akkor eleinte csak véletlen lehetett, 
hogy elérték Madagaszkárt, esetleg Afrikát. Nem tudhatták, hogy hová jut-
nak, és megérkezvén azért létesítettek kolóniákat, hogy megvárhassák az 
újabb utazást lehetővé tévő kedvező csillagképet. 

De vajon miért hagyták el termékeny hazájukat? Talán kalózvállalko-
zásokra indultak, és ezt itt eredményesebben művelhették. Az arab források 
a Sofalától délre eső — általuk ismeretlen - területekről mint az „uak-uakok" 
országáról emlékeznek meg, és úgy képzelték, hogy az valamilyen kapcsolat-
ban áll az általuk is ismert nagy keleti szigetekkel. Sem ők, sem a kínai fel-
jegyzések nem mulasztják el megemlíteni az itt garázdálkodó kalózokat. 

Meg kell még említeni a malgas nyelvvel kapcsolatos problémákat, 
amelyeknek megoldatlansága szintén további kutatásokat sürget mind Afri-
kában és Madagaszkáron, mind pedig Délkelet-Ázsiában. 

Madagaszkáron két fő csoportja van a malgas dialektusainak, szókin-
csüknek mindössze 60 %-uk közös. Egyenlőre tisztázatlan, hogy ez a kü-
lönbség két, egymást követő bevándorlási hullám eredménye, vagy pedig vi-
szonylag izolált csoportok egymástól független fejlődéséé. 

Hasonlóképpen tisztázásra vár a malgasban megtalálható afrikai sza-
vak és nevek eredete, nem tudni, hogy ezek fokozatosan átvett kölcsönsza-
vak, vagy egy hajdani népvándorlás emlékei-e. 

A keleti part kereskedővárosai 

A kontinens keleti partvidékének történelme szempontjából az indo-
néz hatás — mint már említettük — kevésbé kulcskérdés. Az indiai óceáni 
kereskedelembe elsősorban a dél-arábiai népek, illetve a perzsák közremű-
ködése kapcsolta be őket. 

A területről a legkorábbi írott forrás az Eritreai-tenger periplusza. 
Azonban a Periplusz csak töredékes leírást ad a kikötőkről és népekről, és 
keletkezésének időpontja is vitatott (i. sz. I.—II. század, de valószínűleg a 
II. század eleje), így egymagában nem alkalmas a korabeli kapcsolatok prob-
lémájának megoldására. Mindenesetre keletkezésekor már éltek délnyugat-
arábiaiak Kelet-Afrikában. Nem kizárt, hogy a sábai kereskedelem hanyat-
lása miatt megindult kivándorlás (i. e. I. sz. eleje) már érintette Afrikának 
ezeket a délebbi területeit is. 

A Periplusz (majd Ptolemaiosz) csekély információja után szinte az 
összes írott beszámoló arabul van. Azonban az első útleírások csak a X. szá-
zadban születtek, és szerzőiket nem a történelem érdekelte elsősorban. 
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A kínaiak XV. század előtti ismeretei Kelet-Afrikáról szintén figyelem-

reméltóak, azonban — egy-két kivétellel — másodkézből valóak. 
Ezek a leírások természetesen nélkülözhetetlenek a kutatás számára, 

de a legteljesebb nem-régészeti forrásai a gyarmatosítás előtti Kelet-Afrika 
történetnek a helyi krónikák különféle változatai, mint az alább olvasható 
kilwai krónika. Ezek még szinte teljességgel feldolgozatlanok, de fontossá-
gukról egyre több szó esik. 

Noha majdnem minden kikötőnek van krónikája, jelenlegi formájuk-
ban újkeletűek, kivéve a kilwai arab (tehát nem az itt közölt szuahéli) kró-
nikát, és a középkori eredetű patei szuahéli krónikát. A többi a szájhagyo-
mány múlt században lejegyzett írott változata. Ezek a krónikák tulajdon-
képpen genealógiák, közös vonásuk az uralkodó család dicsőítése, és adatai-
kat természetesen csak erős kritikával lehet használni. 

A rendelkezésünkre álló források alapján arra következtethetünk, 
hogy a IX. századtól a XIV. század végéig Kelet-Afrika legfőbb kereskedel-
mi partnerei a Perzsa-öböl népei voltak. A perzsa vitorlások („dhow") be-
vándorlókat is hoztak, akiket itt — származásuk miatt — shirázinak nevez-
tek. Először feltehetőleg a Guardafui foktól délre, a szomáli part mentén 
települtek le, majd a XII. század Kenya északi partjain, és kereskedtek az 
itt élő bantu népekkel, feltehetőleg a nyika nép elődeivel. 

Pemba szigetére a X. század előtt valószínűleg iraki eredetű csoportok 
vándoroltak be, fontos iszlám kereskedőtelepülést hoztak létre, és szintén a 
Perzsa-öböllel kereskedtek. 

Ennek a kultúrának a legkorábbi lelőhelye a ma jelentéktelen Manda 
szigetén (Lamu szigetcsoport) talált iszlám előőrs (IX. sz.). Későbbi törté-
nelme, Pembához hasonlóan, csak kevéssé ismert. 

A korai partmenti városok elsősorban „közraktárak" voltak. A ten-
gertől messzebb élő népektől beszerezték az exportra szánt javakat, és fo-
gadták a Perzsa-öbölből és Arábiából érkező kereskedők évenkénti látoga-
tását. A szárazföldön élő népeknek nem volt fontos a kereskedelem, és sem-
mi jele nincs, hogy a partmenti városi kultúra hatott volna rájuk. Még a 
múlt század közepén is lényegében diarchikus kapcsolat volt a partmenti 
városi közigazgatás és a beljebb élő népek között. A javakat muzulmán ke-
reskedők gyűjtötték össze, sokszor igen messziről, de a városok beavatkozá-
sa és szervezése nélkül. Csupán délebbre, a mai Mozambik területén tudtak 
a muzulmánok fennhatóságuk alá vonni belsőbb területeket. Egészen a 
múlt századig az arabok nem ismerték a tavak környékén lévő államokat. 
Itt nagyon kevés lelet utal a partmenti városok kereskedelmére, ezek zöme 
is a XIX. század elejéről származik. 
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Amíg ilyen kevés adat áll rendelkezésre, nehéz lenne közelebbit mon-

dani a part menti városok és bantu szomszédaik kapcsolatáról, vagy a keres-
kedővárosok Afrika belső területeire gyakorolt hatásáról. Mégis, ezek a vá-
rosok a IX. századtól a XIX. századig - bármilyen korlátozottan is — kap-
csolatot jelenthettek a külvilággal, és a legvirágzóbb korszakukban, a XL— 
XV. század között mind az afrikai, mind pedig az indiai-óceáni viszonyok-
ra nagyobb hatásuk lehetett, mint ahogy azt most feltételezhetjük. 

A kereskedelmi partnerek és a fontosabb árucikkek 

Az iszlám előtti időkből csupán a Periplusz és a régészeti leletek áll-
nak rendelkezésünkre. Időszámításunk első századaiban a legfontosabb ke-
reskedelmi cikkek a réz, az ón, az üveg és különféle vasszerszámok és fegy-
verek voltak; azonban az ásatások még az elején tartanak. Előkerült néhány 
római érem is, de római kerámiát egyáltalán nem találtak. 

Körülbelül a VII. századtól kezdve Kelet-Afrika főként az Indiai-óceán 
északi partján élő népekkel kereskedett. A legrégebbi iszlám kerámiák, ame-
lyeket Kelet-Afrikában találtak, a VIII.-IX. századból származnak, és feltű-
nő hasonlóságot mutatnak a farszi S r á / kikötőben kiásottakkal. A Mandá-
ban — a korszak egyetlen ásatási helyén — talált mázatlan korsók minden 
bizonnyal farszi eredetűek. A mázas korsók zömükben ún. kék „szasszani-
da-iszlám " kerámiák, amelyek Mezopotámiában és a farszi partokon voltak 
használatosak. A korszak üvegtárgyai szintén perzsa eredetűek, bár néhány 
- az Öböl kereskedelmén keresztül — Egyiptomból is származhatott: az 
ománi arab fejedelemség minden kétséget kizáróan résztvett az afrikai keres-
kedelemben; Alu-Maszúdi híres utazására innen indult Kanbaluba, a mai 
Pembába. 

A XI. századtól kezdve főként az „iszlám sgraffiato" típusú kerámiá-
kat szállították az afrikai városokba. A színes, illetve kék-fehér korsókat fal-
fülkékbe állítva az épületek díszítésére használták. 

Az arab világbirodalom széthullása után, a XIV. századtól Arábia ha-
tása átmenetileg csökkent, azonban — írott és tárgyi források tanúsága sze-
rűit - a kapcsolatok továbbra is fennállottak. A kilwai trónon egy délnyu-
gat-arábiából származó dinasztia ült. A XV. században egy elmozdított ade-
ni szultán Kilwában lelt menedéket. A XIV. század folyamán új típusú, dí-
szes sárga mázas kerámiát kezdtek gyártani Aden környékén, és ezek a ke-
nyai part városaiban is megtalálhatóak. 

Kelet-Afrika távolabbi kelettel való kapcsolatait nehezebb csupán tár-
gyi emlékek alapján megítélni. A XIV. század legvégén a portugálok talál-
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koztak vászonnal ésó/mal kereskedőgudzseráti hajósokkal. Lehet, hogy 
egy ideig virágzott ez a kereskedelem, de az írott források nem tesznek em-
lítést indiai népekről. 

A Periplusz korából csak a Guardafui-foktól északra találtak indiai 
termékeket. A szájhagyomány szerint körülbelül a VIII. századtól már a 
mai Tanzánia partjain is rendszeresen jártak északnyugat-indiai kereskedők. 
Az afrikaiak az indiai szubkontinensről feltehetőleg vastárgyakat és gyöngyöt 
vásároltak; indiai kerámiát a XVII. századnál korábbról nem találtak. Elein-
te kalcedongyöngyöt, majd később — körülbelül a XII. századtól — üveg-
gyöngyöt vásároltak. A gyöngyök azonban nem jelentenek megbízható for-
rást, mert eddigi klasszifikációjuk nem egyeztethető össze a régészeti ered-
ményekkel. Mindenesetre kétségtelen a kapcsolat Kelet-Afrika és India kö-
zött, de ezidáig tisztázatlan, hogy mikor jö t t létre. Indiai hatás figyelhető 
meg Zimbabwében az aranybányászat technológiájában (kb. a X. századtól 
kezdve); a régészeti leletek között számos indiai tárgyat találtak, a szuahéli 
nyelv pedig igen nagy számban tartalmaz hindi jövevényszavakat. 

A kínai-afrikai kapcsolatoktól számos kínai forrás szól. A régészeti le-
letek bizonyítják, hogy a kínai porcelánt mindig sokra becsülték itt is, de 
erre a késői szuahéli költészetben is vannak utalások. Már a mandai ásatá-
sokon napvilágra került néhány jüeh és fehér kerámia, de a porcelánkereske-
delem csúcspontja a XIV. században kezdődött. A XV. században a szeladon-
mázas, majd a kék-fehér porcelánok mennyisége felülmúlta a behozott isz-
lám kerámiáét. Néhány Annámból származó, és valamivel több sawankhalo-
fc/-típusú (Nyugat-Thaiföld) porcelánt is találtak. Meglepő viszont a jáde 
hiánya. 

A kínai termékek nem közvetlenül ju tot tak Kelet-Afrikába. Nincs 
egyetértés abban, hogy voltak-e egyáltalán közvetlen tengeri kapcsolataik a 
XV. század előtt. Az bizonyos, hogy a kínai hajózás és hajóépítés a VIII. 
századtól kezdve élte virágkorát. Vannak olyan kutatók, akik úgy vélik, 
hogy már ekkor jártak kínaiak Afrikában. Kétségtelen bizonyítékok azon-
ban csak a XV. századi látogatásokra vannak, ekkor viszont hatalmas flot-
tákkal érkeztek, melyeknek teljes legénységét mintegy harmincezer főre 
becsülik. 

A kínai áruk közvetítését perzsák és arabok végezték. Jelentős átrakó 
kikötők lehettek Indiában, a már említett siráfl ásatások pedig — más forrá-
sokkal összhangban — azt bizonyítják, hogy a IX. században itt lehetett a 
legnagyobb átrakó kikötő. 

Találtak kínai és más idegen érméket is, ezeket elsősorban dísztárgy-
ként keresték. Különösen sok érme került elő a XIII. században csúcspontján 



Ilyen képe lehetett Kelet-Afrikáról egy Szung vagy Jüan dinasztia korában élő kínai 
hivatalnoknak. A rekonstrukció a kínai beszámolókból ismert adatokat ábrázolja: sze-
repelnek a nagy tavak és a beló'lük északra folyó Nílus, a Kilimandzsáró kúpja, a túl-
nyomórészt muzulmán kikötó'k,a tömjén, a sárkányvér-fa Socotra szigetén (az iránytű 
fölött), a p'eng madár és a bálna. A dzsunka és az úszó iránytű képe korabeli rajzok 
alapján készült (Robert W. Steel és R. Mansell Prothero (szerk.): Geographers and the 
tropics, London, 1964, 158.) 
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állót Kisimani Mafiában. A rengeteg rézpénz között volt kettő mongol, egy 
egyiptomi az Aj u bid a korból (XIII. század), és még az indiai Csokiból szár-
mazó is akadt. Az idegen érmék száma azonban alenyésző a Mogadisuban, 
Zanzibárban és Kilwán vert, a forgalom számára készült rézpénzekéhez ké-
pest. 

Indiában, Dél-Arábiában és Délkelet-Ázsiában végzett kiegészítő ása-
tások segítségével egyszer pontosan megállapítható lesz az afrikai export 
összetétele, és ebben az itteni pénzeknek bizonyító szerepük lehet. 

Az írott források alapján addig is megállapítható, hogy Kelet-Afrika 
a legkézenfekvőbb cikkeket kínálta. A rinocérosz szarvat, a különféle tek-
nősbéka páncélokat már a Periplusz is említi. Az afrikai elefántcsont, amely 
lágyabb, és így könnyebben munkálható, mint az indiai — mindig drága és 
fontos áru volt, különösen Indiában. Az arany is kiemelkedő helyet foglalt 
el a kelet-afrikai exportban, de legfőképpen a XIV—XV. században, amikor 
Kilwa ellenőrizte a zimbabwei bányák tengeri kapuját, Sofalát. 

A rasat Idriszi és mások szerint a parton olvasztották, és Indiába szál-
lították, ahol is a híres acélipar feldolgozta, majd a késztermékek egy részét 
Afrikában értékesítették. 

Elsősorban a kínai források említik gyakran az ámbrát, de ritka mivol-
ta miatt volumene nem lehetett túl nagy. Ezzel szemben a mangrovefáról 
ritkán találni említést, pedig ezt nagy mennyiségben szállíthatták az Indiai-
óceán épületfában szegény északnyugati partjaira. 

A rabszolgakereskedelem méreteit illetően sincs egységes vélemény. 
Az iszlám első századaiban Irakban, illetve egész Nyugat-Ázsiában és Kíná-
ban nagyszámú fekete rabszolga volt, akikről sokan feltételezték, hogy 
„zandzsok", de valójában egyáltalán nem biztos, hogy kelet-afrikaiak voltak. 
Valószínűbb, hogy észak-szomáliai kikötőkön keresztül vásárolták őket. Dé-
lebbről mindössze egyetlen beszámoló szól a rabszolgakereskedelemről, a 
források többsége egyértelműen az elefántcsont, az arany és egyéb nyers-
anyagok szállítójaként emlékezik meg a területről. Ezért nyugodtan levon-
hatjuk azt a következtetést, hogy ha volt is rabszolgakereskedelem, ez csu-
pán jelentéktelen mellékág lehetett. „Az az elgondolás, hogy régente az In-
diai-óceánon ugyanolyan mérvű rabszolgakereskedelem folyt, mint a későb-
biek során az Atlanti-óceánon, nem egyéb illúziónál — a háborgó európai 
lelkiismeret szüleménye, és a XIX. század hatalmas mérvű arab rabszolgake-
reskedélmének visszfénye" - állapította meg Basil Davidson. 

Nemcsak ezekben a kérdésekben, hanem az afrikai-keleti kapcsolatok 
más problémáiban is az állítások ma még gyakrabban negatívak, mint pozití-
vak. Azonban a kutatások még az elején járnak, és — mint arról volt már 
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szó — még sok feladat van hátra, hogy a partvidék történelméről átfogó ké-
pünk lehessen, de már sokkal pontosabban meghatározhatóak a tisztázandó 
kérdések, illetve a további kutatások feladatai. 
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