MODERN TANZÁNIA – ÉPÜLŐ DEMOKRÁCIA?
Államfejlődés, regionális kapcsolatok és a fejlődés lehetséges útja
a globális nemzetközi rendszerben
című
Doktori értekezés tézisei
Tarrósy István

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Interdiszciplináris Doktori Iskola
Politikatudományi Program

Konzulens:
Dr. Csizmadia Sándor
egyetemi tanár
2008

1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA
1.1.
Búr Gábor, az Afrika Tanulmányok folyóirat főszerkesztője, az egyik legtöbbször hivatkozott magyar afrikanista egy 2006-ban, Pécsett, a szerző által
rendezett kerekasztal-beszélgetésen kifejtette, hogy „ha Afrikával baj van,
a világban baj van” – ezt megfordítva, érdemes megvizsgálni a hipotézist,
miszerint a világ akkor van rendben, ha Afrika rendben van, ha Afrikában
rend van. Azonnal felmerül a kérdés: mennyire lehet rend egy olyan kontinensen, amelynek szinte minden szegletében a mai napig polgárháborúk,
etnikai konfliktusok, járványok, és elképesztő mértékű szegénység nehezíti
meg az életben maradás esélyét?
Az afrikai kontinens közelmúltjában, az 1980-as évektől kezdődően,
a nemzetközi aréna koordinátarendszerében az afrikai államok fokozatos
„marginalizálódására”, majd egyre terebélyesedő „kudarcaira” figyelhetett
fel a világ közvéleménye. A hidegháború megszűnése után Afrika elveszítette a bipoláris rendszer idejére jellemző geostratégiai fontosságát, új
államai súlyos működési zavarokat mutattak, belecsavarodtak az egyre
nagyobb méreteket öltő eladósodási spirálba, és a kontinens egésze átmenetileg magára maradt – mi több, maga a nemzetközi közösség hagyta időszakosan magára Afrikát. „A kontinens a globalizáció egyértelmű vesztese, s
ez párosul Afrika régről öröklött strukturális gyengeségeivel, amelyek között
említhetjük [például] a hiányzó tulajdoni jogokat, a jövedelmek lefölözését az
állami elitek részéről, [vagy általában] a politikai instabilitást.”1
1.2.
A szerző témaválasztását szinte predesztinálta az a 2000 őszén lefolytatott terepmunka, amelyet Tanzániában és Egyiptomban végzett. 2
Ekkor találkozott először a mindennapok Fekete Afrikájával, az afrikai
hétköznapokkal, nem a klasszikus turista szemüvegén keresztül. Sokak, így
például a híres vadász Széchenyi Zsigmond is határozottan nyilatkozta több1
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Búr Gábor: Gyenge államok és államkudarcok Afrikában. In: Marton Péter (szerk.): Államok
és államkudarcok a globalizálódó világban. Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok
Központja, Budapest, 2006. [E-book] 194-210. o.
Mindennek alapját az adhatta, hogy a szerző meghívást kapott az addigra általa már évek óta
szervezett ICWiP (Pécsi Nemzetközi Kultúrhét) tanzániai testvérrendezvényére, az International Student Week in Tanzania-ra.
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ször, hogy akit egyszer megfogott Afrika varázsa, az nem tud elszakadni tőle
soha többé. És ahogyan Borsos Balázs és Móga János – e gondolathoz kapcsolódóan, annak valóságtartalmát megerősítendő – írták le felettébb olvasmányos könyvük, a Matatuháton Afrikában című kötet (Osiris Kiadó, 1998)
zárszavában: „Az Afrika-vírus már bennünk van. Visszajövünk.” 2000-ben,
a terepmunkáról való hazatérést követően, és azóta is szüntelenül, magát a
szerzőt is a visszatérés (akár naponta a különböző kérdések, a tanszéken
vállalt oktatási feladatok témái kapcsán virtuálisan) és az újabb megismerés
foglalkoztatja.
E terepgyakorlatnak is köszönhetően a szerző érdeklődésének középpontjába a társadalmi-gazdasági változások, a kelet-afrikai ország politikai rendszere, döntéshozatali folyamatai és a térségben betöltött szerepe kerültek.
Kiépített egyetemi kapcsolatainak segítségével könnyen juthatott hozzá alapvető jelentőségű, helyi szerzők által publikált írásokhoz, ezáltal pedig egyre
jobban elmélyült Tanzánia államfejlődésében és a kelet-afrikai regionalizáció
dinamikáiban. Gondolkodását és kutatásait megalapozták azok a tanulmányok, amelyeket 1998 és 2000 között folytatott a pécsi tanszéken, illetve
még inkább az angliai University of Leicesteren, ösztöndíjas hallgatóként.
Különösen az itt eltöltött egy év alatt érthette meg a nemzetközi rendszer
és a globalizáció alapösszefüggéseit, szereplőit, igazságtalanságait, egyben
lehetőségeit, valamint a rendszerben a fejlődő térségek számára vázolható fejlődési utakat. Tanzánia elmélyült vizsgálatával párhuzamosan foglalta össze
egy országos publikációban, a Politikatudományi Szemlében, az Észak-Dél
problematika és párbeszéd lényegét, Afrikának a globalizációs folyamatokból
kinyerhető lehetőségeit, 2005-től pedig az afro-ázsiai kapcsolatrendszerben
rejlő együttműködés mibenlétét, különösen Kína afrikai térhódítását, amely
ráadásul nem újkeletű jelenség (ld. Külügyi Szemle, 2008, 4. sz.).
A szerző kutatásait segítette a pécsi doktori iskolában hallgatott kurzusok
nagy többsége – egyrészt szemléleti, másrészt módszertani oldalról jutott
információhoz és ötletekhez, hogyan végezze el a sokak szemében talán túlságosan „távoli” téma koherens feldolgozását. A szerző logikájában kettős
vezérelv jelenik meg: 1. a választott ország történelmének és hagyományainak
lehetőségekhez képest legalaposabb megismerése – nem csupán papírokból,
hanem helyiekkel és a térséget kutató szakértő kollégákkal folytatott beszélgetésekből kinyerhető információk birtokában, a fellelhető magyar és idegen
nyelvű (elsősorban angol nyelvű) szakirodalom és elemzés feldolgozásával; 2.
az ország helyzetének és még inkább lehetőségeinek tágabb nemzetközi térben
lefolytatott vizsgálata – térben egyre táguló köröket magunk elé képzelve: a
kelet-afrikai térségben, az EU-Afrika reláció fényében, a sino-afrikai kapcso-
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latrendszerben, valamint a globális gazdaság tekintetében. A kutatás logikájának fokozatosan érlelődését előmozdította a több külföldi intézményben
véghez vitt adat- és anyaggyűjtés, eszmecsere és konferencia-előadás. Az érési
folyamatban a legfontosabb hatást a 2006-ban megvalósított újabb, akkora
már alaposan kimunkált kelet-afrikai kutatóút és annak hozadéka jelentette.
A 2000-ben gyűjtött tapasztalatok és kialakított gondolatok akkori megfogalmazásaihoz képest, a 2006-os terepen végzett munka segítségével a
szerző korábbi előfeltevéseit pontosabban volt képes artikulálni, sőt, bizonyosakat módosítani. Ezek közül kiemelendő az, hogy a szerző rájött, az afrikaiak legalább annyira tehetnek arról, hogyan alakul sorsuk, miként formálódik
a világgazdaságban és a világpolitikában betöltött helyük, mint amennyire ők
azt a gyarmatosító múltnak tulajdonítják. Emellett egyértelművé vált az is,
hogy amikor a kutató a közép-európai szocializációja során megtanult, könynyedén értelmezhető politikai terminológia rendszerében, annak eszköztárával igyekszik interpretálni az afrikai politikai átmeneteket és államfejlődést,
óvatosnak kell lennie, és szükséges ügyelnie arra, hogy sajátos afrikai politikai berendezkedésekről, több esetben európai-afrikai keverékekről, máskor
európai modellek utánozásáról, de mindenképpen valami speciális afrikai
útról szóljon. Végül a szerzőnek át kellett értelmeznie az afrikaiak, így a tanzániaiak lehetséges jövőbeli fejlődését, ugyanis úgy tűnik, maguk a helybéliek nem kérnek a nemzetközi közösség által intézményesített normákból,
sajátos útjukat akarják járni – és ezen az úton a pluralista, számunkra (európai szocializációnk okán) világosan érthető demokratikusság nem ugyanúgy
képzelhető el számukra. A szerző terepmunkái, különösen a legutóbbi, 2008
novemberében Gambiában folytatott kutatóút során olyan megerősítéseket
kapott, amelyek e gondolatot támasztják alá. Az utak alkalmával a disszertáció szerzője összesen 42 személlyel beszélgetett mélyebben. A velük készült
interjúk járultak hozzá ahhoz, hogy a szerző belehelyezhesse magát az afrikai
gondolkodásba, az elvárások, elképzelések rendszerébe, a helyi környezetről
és a világról alkotott gondolatvilágba.
Alapvetően fontos szempont, hogy az elemzés során mindvégig szükség van egyfajta kutatói paradigmaváltás megteremtésére és érvényre
juttatására. Ennek középpontjában az a filozófiai kérdés áll, hogy mi a viszonya az énnek a másikhoz, és miképp értelmezi az én a másikkal kapcsolatos folyamatokat – témánkhoz kapcsolódóan: fejlődési utakat, lehetőségeket.
Az európai szemlélődő én hajlamos a sajátos afrikai viszonyokat önmagára
vonatkoztatni, és ebből kiindulva olyan állásfoglalásokat tenni, amelyek nem
a valós helyi állapotot jellemzik, vagy éppenséggel egy torzított képen keresztül értelmezik azt. Intrepretációs problémáról van tehát szó. A kutatónak
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meg kell próbálnia az adott helyi problémát önmagában a problémában leírnia, ehhez pedig egyrészt kell, hogy a helyszínt (jól) ismerje, a helyszínen tartózkodjon, és ott tudjon belehelyezkedni a helyi valóságba. Az európai vizsgálódó én értelemszerűen a szocializációját adó nyugati/északi modell szerint
közelíti a tőle szocializációs értelemben távol álló és kulturálisan különböző afrikai kérdést, és csak akkor képes az afrikaiak számára is elfogadható
választ megadni, ha saját magában teret enged egyfajta paradigmaváltásnak.
Mindez egy szükségesen elvárt hermeneutikai feltétel, amelyet a szerző saját
maga számára is alapvető elvárásként fogalmazott meg.
A 2000-es első és a 2006-os második tanzániai út között a szerző 2004ben intenzív norvégiai, majd 2005-ben horvátországi és egyesült államokbeli
egyetemeken és kutatóközpontokban folytatott forrásgyűjtést. 2000-ben Dar
es Salaam-ban, annak egyetemén, a Kilimandzsáró-régióban és Zanzibáron,
valamint Kairó és Assyut számos egyetemén járt. 2004-ben egy „Erasmus
Link to Norway” intenzív program keretében a University of Bergen vendége
volt, és kapcsolatot épített ki a híres Chr. Michelsen Intézet több Afrika-kutatójával. 2005-ben a Magyar Ösztöndíj Bizottság által biztosított egyhónapos
kutatási ösztöndíj (MÖB 2-13-2-29-1925/2004) segítségével a Zágrábi Egyetem Politikatudományi Karán gyűjthetett anyagokat. 2005 novemberében
saját szervezésű út során 3 hetet töltött el intenzív forrásgyűjtéssel a University of California at San Diego központi könyvtárában. Időközben hazai és
nemzetközi konferenciákon, tudományos találkozókon bővítette ismereteit,
illetve mérette meg magát – ezek közül számosat maga a szerző szervezett.
E tevékenységeit egy szerkesztett tanulmánykötet (Harambee), 25 hazai és
külföldi publikáció, 12 hazai és nemzetközi konferencia-előadás, valamint a
szerző által 2006-ban alapított és szerkesztett Afrika Tanulmányok szakmai
folyóirat rögzíti, amelyek mind felhasználásra kerültek a disszertáció egyes
fejezeteinek megírása során.

2. HIPOTÉZISEK
Tanzánia stabil, az afrikai kontextusban viszonylagosan következetes
építkezést folytat egy, a függetlensége kivívása utáni évtizedekhez képest
demokratikusabb, gazdaságilag fejlettebb modern társadalmi berendezkedés
irányába. Fenntartásokkal kell azonban kezelni a demokratizálódás fokát, a
pluralista rendszer kiépítettségének mértékét. A disszertáció rámutat azokra
a folyamatokra, amelyek egyértelműen a nyugati/északi értelemben vett
demokrácia-kiépülést/térhódítást segítik elő, de felhívja a figyelmet azokra a
gyakorlatokra – részben kulturális gyökerekből, tradíciókból táplálkozó meg-
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közelítésekre és módszertanra –, amelyek miatt sajátos demokrácia-felfogásról és -szemléletről beszélhetünk e kelet-afrikai ország esetében is (hasonlóan
más fejlődő, Európán kívüli térségek országaihoz).
1. Tanzánia – hasonlóan sok más afrikai államhoz – csak látszólag pluralista állam. A valóságban – köszönhetően részben a volt gyarmati időszak
elnyomó jellegének, részben a függetlenséget kivívott új politikai elit államépítő módszereinek – központosított államszerkezet és állami túlhatalom jellemzi. Ugyan a struktúrák számos esetben alkalmassá tehetők
lennének, például a nemzeti szint alatti kormányzás, az önkormányzatok
rendszerét illetően, hogy teret biztosítsanak a tényleges és tevőleges civil
társadalom kifejlődéséhez, erre azonban valódi kormányzati cselekvés nem
látszik testet ölteni.
2. Egy magasabb életminőséghez (szolgáltatásokkal) is hozzájárulni
képes, az egyén és az egyének tradicionális közösségei számára
fejlődési lehetőségeket biztosítani tudó „nemzetállam” kiépülése
lelassult – nem feltétlenül a pénzügyi és gazdasági nehézségek miatt,
hanem a hatalmat birtokló elit autoriter viselkedése és politikái okán.
A civil társadalom sajátos fejlődése számos nehézséggel küzd, amelyek
hátterében érthető módon az élet minden színterét átszövő korrupciót is
megtaláljuk, amely többek között a donor országok részéről visszafogottabb és megfontoltabb támogatási politikák bevezetését eredményezte
az elmúlt években. A segélyezésben-támogatásban tevékenyen részt vevő
donorok egyre inkább a helyiek kapacitásfejlesztését részesítik előnyben,
ez pedig fokozatosan elvezethet az állam funkcionális megerősítéséhez.
3. Többnyire, még mindig a nemzetközi közösség nyomására formálódnak az afrikai társadalmi és politikai berendezkedések. Egyre inkább
az Afrikába intenzíven benyomuló ázsiai, illetve a velük versengő északi – amerikai és európai – hatások miatt a helyi érdekek érvényesülését
megakadályozzák a teret nyert külső elvárások. Pedig az afrikai önmeghatározás3 és a helyi elgondolásoknak az azokat kiötlő helyi közösségek
által történő megfogalmazása nélkül nem lehet hosszú távon fenntartható
fejlődésről beszélni sem Tanzánia, sem a kontinens egésze tekintetében.
A kényszerítő külső hatás (nyomás) ebből a szempontból még tovább gyengítette, „puhította” a fiatal állami struktúrákat.
3

Thabo Mbeki, volt dél-afrikai elnök 2001. március 21-én a kubai University of Havana egyetemen tartott előadásában jelenik meg először az afrikai önmeghatározásra való erőteljes felhívás.
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4. Nem lehet elmenni azon probléma mellett, amely Tanzánia és szomszédsága – valójában az egész kontinens viszonylag fiatal államai – tekintetében az egyik fő dilemmát jelenti. Az afrikai problémák nagy része
nem csupán a volt gyarmatosítóknak „köszönhető”. Ma már nem
lehet, az objektivitást és korrektséget szem előtt tartva, úgy nyilatkozni,
hogy Afrika jelenlegi állapota és lehetséges jövője szinte kizárólag a
volt kolonialista hatások – az afrikaiak szemében főként elnyomás –
miatt jutott arra szintre, ahonnan nehéz, számos esetben kilátástalan
az előremozdulás. A függetlenné vált országok új vezetői nagyban
felelősek a kudarcokért. Ma azonban tetten érhető – például az afrikai
reneszánsz4 deklarálásával –, hogy a kontinens-méretű összefogások –
például az Afrikai Egységszervezetből5 kialakított Afrikai Unió6 keretei
között folyó együttműködések sora – azt igyekszik alátámasztani, hogy
az afrikaiaknak legelőször saját magukkal kell tudni megállapodniuk,
saját maguknak kell saját jövőjüket felvázolniuk és fejlődésüket megalapozniuk.
5. Tanzánia számára létkérdés, hogy belső piacait megerősítse, külföldi
befektetők segítségével infrastrukturális fejlesztéseket hajtson végre,
amelyek más szektorokban további fejlődéseket indukálnak, és mindezzel jelentős mértékben javítsa állampolgárainak életminőségét,
csökkentve az ország egészét átható extrém szegénységet. Belső piacainak versenyképesebbé tétele elképzelhetetlen egy regionális értelemben
vett sikeres, több nemzetet felvonultató térségi együttműködés nélkül.
Többek között ezért fontos Tanzánia számára a Kelet-afrikai Közösség
megerősítése.
4

5
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A kifejezést először Cheik Anta Diop szenegáli történész írta le 1948-ban a Mikor beszélhetünk majd egy Afrikai reneszánszról? című cikkében. A témával Kovács Máté Az Afrikai
Reneszánsz és kultúra című tanulmányában foglalkozik részletesen. (In: Sebestyén–Szombathy–Tarrósy (szerk.): Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára, Pécs,
2006. 242-253. o.)
Az Addisz-Abebában 1963. május 25-én megalakult egységszervezet „nem kontinentális
föderációként, hanem az Amerikai Államok Szervezetének mintájára, szuverén államok
szervezeteként jött létre.” (Búr, 2005, In: Németh (szerk.): 20. századi egyetemes történet. II.
Európán kívüli országok. Budapest, Osiris Kiadó. 258. o.)
A Durbanben 2002. július 9–10-én tartott csúcstalálkozón alakították meg az afrikai államok
vezetői, az Afrikai Egységszervezet utódaként. A szervezettel többek között foglalkozik:
Paragi Beáta In: Horváth (szerk.): Világpolitikai lexikon (1945–2005). Budapest, Osiris Kiadó. 18. o., valamint Búr, 2005: 258–260. o.), és a disszertáció egy későbbi fejezetében több
ponton is említésre kerül.
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6. Tanzánia meghatározó szereplője a kelet-afrikai gazdasági,
kereskedelmi és potenciálisan a jövőben politikai téren is megalakítható uniónak. Ez utóbbi természetesen hosszú, akár több évtizedet is
igénybe vevő folyamatot feltételez, annak ellenére, hogy a jelenlegi Keletafrikai Közösséget alkotó államok vezetői folyamatosan napirenden tartják,
és deklarációikban7 hangsúlyt fektetnek egy Kelet-afrikai Föderáció
létrejöttére. A regionális együttműködés elmélyítése, egyben a térség
más országaira történő kiterjesztése (integráció) minden bizonnyal
az egyetlen komoly esély arra, hogy az abban résztvevő országok –
elsősorban saját maguk adottságaira, igényeire és erőfeszítéseire alapozva, nem pedig az idők végtelenségéig a nemzetközi közösség, a donorok
segélyeire, támogatásaira hagyatkozva – sikeresen vegyék a globalizációs
folyamatok által generált akadályokat. E tekintetben egyértelműen a regionalizáció fokozására és továbbfejlesztésére van szükség, miközben
nem feledkezhetünk meg kimutatni a tanzániai államszövetség legveszélyesebb törésvonalát: a zanzibári–(volt) tanganyikai szembenállást, és az
ehhez kötődő, a jövőre nézve geopolitikai értelemben is potenciális veszélyt jelentő zanzibári elszakadási törekvéseket.
7. Mindezek mellett kitüntetett figyelmet kell szentelni a nemzetközi
közösség Afrika-politikáinak is, és az északi filozófia változását
elősegítő hatásoknak, mitöbb a már ma tetten érhető változásoknak,
és újfajta megközelítéseknek. Ugyan Afrika jövője – így a vizsgálat
elsődleges tárgyát képező Tanzánia esetében is – hosszú távon kétségtelenül az afrikaiak kezében van, maguk a végtelenül eladósodott,
problémák, kudarcok ezreit maguk előtt görgető afrikai államok egymaguk nem képesek azokat megoldani. Különösen igaz ez akkor, amikor
az északi és déli államok közötti fejlődési szakadék egyre csak szélesedik.
A nemzetközi szervezeteknek az afrikai igényekre releváns választ adni
képes hozzáállása ebből a megfontolásból tehát kiemelten fontos.
8. Tanzánia a kelet-afrikai regionalizáció egyik előmozdítójaként képes
önmaga megújítására, modernizációjára. Ezzel párhuzamosan képes
térségének, a vele integratív együttműködést kialakított más kelet-afrikai
7

A 2006. április 5-én Arusha városában megtartott 7. EAC Államfői Csúcstalálkozón, a
tanzániai elnök, Jakaya Kikwete – követve elődje, Benjamin Mkapa érvelését – kardoskodott
a politikai föderáció gyorsított menetrend szerinti kialakítása mellett. Ez a terv is komoly
csúszást szenvedhet a 2007. december 27-i elnökválasztásokat követően Kenyában elszabadult és vérontásig fajuló, etnikai töltettel még veszélyesebbé váló tüntetési hullám miatt.
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államok fejlődésének felgyorsítására és állampolgárainak egy más típusú
életminőség biztosítására. Ehhez az 1992-ben módosított szövetségi
alkotmány továbbfejlesztése elkerülhetetlen annak érdekében, hogy
egy demokratikusabb, a térségre oly jellemző korrupciót visszaszorító
felfogás és immáron gyakorlat alapján nagyobb mértékű politikai
verseny nyerhessen teret. Ennek a jelenlegi politikai erőtérben csekély
az esélye, megfontolva azt is, hogy lehet, hogy maguk az emberek (állampolgárok) nem akarják olyan határozottan, mint a nemzetközi
közösség, mert ők úgy érzik, sajátos társadalmi berendezkedésükben
ilyen típusú verseny nem működhet igazán, és valójában nincs is rá
szükség(ük).

3. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE, A KUTATÁS MÓDSZERE
3.1.
A disszertáció belső logikája négy fő fejezet egymásra épülését követi.
Az első fejezetben a tanzániai állam kialakulásának történeti előzményei
és folyamatai kerülnek bemutatásra. A vizsgált időszakra (a függetlenség
kivívásának időszakára és az attól eltelt időre) koncentrálva a szerző kitér az
ujaama szocializmus szervező elvként felfogható jelentőségére, majd a tanzániai politikai formációk, pártként bejegyzett politikai erők bemutatásával célja,
hogy világossá tegye a volt állampárt által tovább örökített hatalom lényegét,
és az e hatalommal szembe helyezhető ellenzék szerepét, az ellenzékiség
problematikáját, egyben jövőbeni lehetőségeit. A politikai döntéshozatali
struktúrák és a jelenlegi tanzán állam hatalmi ágainak viszonyrendszerével
együtt a szerző kiemeli a „törzsi” (közösségi) döntéshozatal sajátosságait.
Az államépítés folyamatában oly jelentős nyelvpolitika értelmezéséhez áttekintést nyújt Tanzánia nyelvi térképéről és a különböző dialektusok, beszélt
nyelvek egymáshoz képesti viszonyáról. A második fejezetben kimondottan
az önkormányzatiság kérdéskörét exponálja, vázolva kialakulásának főbb
szakaszait, szereplőit és összefüggéseit, rávilágítva, hogy a jelenleg is zajló
önkormányzati reform végrehajtása során a falu szintje újra megerősítést kaphat – hasonlóan az 1960-as, 1970-es évekhez. Ehhez kapcsolódóan mutat rá a
szerző a civil társadalom kiépülésének eddigi gyakorlatára és egyértelműen
látható nehézségeire, kifejezetten az oktatási szektor nem megfelelő kapacitására és kimeneteire. Ezek után a harmadik és negyedik fejezetek tágabb
dimenziókat vizsgálnak: a harmadik fejezet Tanzánia és a globális piac
relációját elemzi az Észak-Dél viszonyítási rendszer felhasználásával, vala-
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mint ebben a kínai-afrikai kapcsolatrendszer kapcsán. A negyedik fejezet a
regionális dimenzió szintjét vázolja, és ehhez kapcsolhatóan jelenik meg a
Kelet-afrikai Közösség és Tanzániának a Közösségben elfoglalt helyének és
lehetőségeinek magyarázata. A szerző mindvégig fontosnak érezte, hogy a
szekunder források feldolgozása mellett a több ízben terepen végzett munka,
a faluban és az urbanizált városi környezetben helybéliekkel lefolytatott beszélgetései alátámasszák érvelését, ráerősítsenek a dolgozat logikájára. Ez az
empirikus elem természetszerűen a bizonylatolás szerves része.
3.2.
A kérdések megválaszolása közben végig a fegyelmezett óvatosság és
pontosság kell, hogy vezérelje a gondolatmenetet, tekintettel arra, hogy a
szerzőnek meg kell fontolnia, milyen fogalmakkal operálhat a nyugati/északi
politikai gondolkodást tanult, egyébként a volt keleti blokkban nevelkedetett
kutató e kelet-afrikai ország társadalomtudományi természetű elemzése
során (ld. a már említett hermeneutikai feltétel). Egyértelművé kell tennie
továbbá, milyen helyi jellegzetességek és autentikus tudások, források
szükségesek a sztereotipikus, egyben felületes megközelítés és véleménynyilvánítás leküzdéséhez, és az objektív és tudományosan helytálló érvelés
megalkotásához.
A módszertant tekintve a szerző hazai, nemzetközi és főként autentikus Afrika-kutatók megállapításait dolgozta fel, többükkel terepmunkái és
konferencia-részvételei során, valamint elektronikus levelezések keretében
személyes diskurzust és vitát folytatva, és természetesen a tézisek elején
bemutatott, éveken át tartó forrásgyűjtéssel megerősítve. A kutatás során
mérvadónak bizonyult a terepmunkák során lefolytatott interjúkból kinyert
tudás. E tételek számos aktuális helyi ügyhöz kötődnek és egyfajta esettanulmányokként támogatták az írást. Emellett a szerző birtokába kerültek a
mérvadónak számító művek, publikációk, de párhuzamosan támaszkodhatott
a nemzetközi szervezetek, így többek között az ENSZ, a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap, és számos regionális szövetség és program, így például a
Kelet-afrikai Közösség, a SADC, a NEPAD adatbázisaira, statisztikáira és
elemzéseire is.
3.3.
Az 1980-as évek elejére egyértelművé vált, hogy az afrikai társadalmi változások bonyolultsága integratívabb módszertant igényel a politikai afrika-
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nisztika területén. Azonban az évtized első felében megjelenő államközpontú
megközelítés – amely evidens módon az új államformációk felépítését és
viselkedését helyezte a középpontba –, láthattuk, hamar korlátokba ütközött,
ugyanis figyelmen kívül hagyta az egyre szaporodó és erősödő nem-állami
szereplők jelentőségét, és az állami intézmények és a nemformális entitások
közötti újszerű, addig ismeretlen kölcsönhatásokat. A kölcsönös függőségi
viszonyokkal átszőtt afrikai kontinens összetett dinamikájának nyomon
követéséhez egy újfajta, de az előző iskolák nyújtotta tudásokra építő szintetizáló látásmódra volt szükség. E tekintetben ma a politikai interakció módszertana tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy a történelmi, társadalmi és
gazdasági dimenziók közötti összefüggéseket a másik három megközelítéssel szemben, a mai valóságot szem előtt tartva pontosabban érthetővé és
leírhatóvá tegye. A Naomi Chazan és kutatótársai által felépített módszertan
azért is alkalmas a leginkább a kortárs afrikai társadalmi jelenségek és tapasztalatok elemzésére, mert a pusztán politikai vizsgálódást kitágítja a társadalom és a gazdaság egyéb területeire és összefüggéseire, és a különböző
diszciplínákból indított integratív elemzéssel képes a sajátos afrikai politikai
felfogások és gyakorlatok ritmusába betekintést ajánlani. A disszertáció e
módszertan mögött meghúzódó filozófiával ért egyet, és elemzései során a
benne rejlő logikát követi.
A disszertáció elemzési keretét adó politikai interakció módszertana azt
feltételezi, hogy ma az afrikai kontinensen tetten érhető politikai dinamika
megértéséhez kulcsfontosságú az állam és a társadalom kapcsolatrendszerének vizsgálata. Alapelemként elvárt kezelni az egyén és a kormányzat között
fennálló viszonyrendszer egyéb szereplőit – például a gazdasági vagy civil
szervezeteket –, és kitüntetett figyelmet szükséges szentelni a külső hatásokat generáló erőknek, általában a nemzetközi donorközösségnek, de főként a
pénzügyi intézményeknek. E többszereplős rendszer dinamikáját pedig egy
történelmi fejlődési ív mentén kell górcső alá venni.
A politikai interakció módszertanának alkalmazói az afrikai politikai
problémák feltérképezését mindig a szereplők és tényezők definiálásával
és jellemzésével kezdik, feltételezve, hogy e komponensek az állami kereteken túlra nyúlnak, azokon túlmutatnak. A deskriptív megközelítés utáni
következő lépés a különféle szereplők érdekeinek, szervezetségének és kapacitásainak vizsgálata, amely Chazan et al. (1999) szerint „a közöttük lévő
kapcsolatok alapjául szolgáló folyamatokról pontosabb képet tud adni.”8
8

Chazan, Naomi et al.: Politics and Society in Contemporary Africa. (3. kiadás). Boulder,
Colorado, Lynne Rienner Publishers. 1999. 23. o.
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A struktúrák és folyamatok ismerete ezután utat nyit a rendszer (a háló) által
kitermelt eredmények, ’output’-ok megértéséhez – így többek között közpolitikák, gazdaságot érintő döntések, külpolitikai stratégiák válnak világosabbá.
Azáltal pedig, hogy a különböző politikai interakciók kerülnek a figyelem fókuszába, a kontinens egyes térségeire jellemző politikai változások és a velük
járó gazdasági, politikai lehetőségek, lehetséges következmények részleteiben és összefüggéseiben lesznek kimutathatók. E metódus – szemben a többi
említett módszerrel – a politika változékonyságát képes megragadni, élesen
láttatva az afrikai politika sajátosságait azáltal, hogy a meglévő, számos esetben még a gyarmati időkből örökölt keretek között tevékenykedő különböző
szereplők hatalomkezelési gyakorlatát „a közöttük lévő tranzakciók sorozatán
keresztül”9 mutatja be.
A politikai interakciók megfigyeléséhez – értelmezzük azokat nemzeti
vagy még inkább nemzetközi szinten – hasznos megfontolásokkal szolgálnak
az interdependencia és a globalizációs elméletek. A disszertáció ezek közül a
neo-realista, a neo-liberális és a poszt-kolonialista elméletekkel operál.
Kenneth Jowitt híres könyvének10 címéből kiindulva, a mai „új világrendetlenség” olyan nemzetközi versenyt takar, amelyben „az állam más és
másfajta szereplőkkel (vállalatok, nemzetközi közvélemény, stb.) szembesül
…[; olyan folyamatokat ír le, amely] … az államok «dzsungeljét» egyfajta
«világtársadalommá» alakítják át.”11 A neo-realista vagy strukturális realista irányzat egyik legprominensebb képviselőjének számító Kenneth Waltz
szerint a mai globális politika továbbra is a nemzetek politikája, nemzetek
közötti nemzet-közi politika. A nemzetek tehát nem tűntek el a rendszerből,
ahogyan azt többen is előre jelezték a liberálisabb irányzatokat vallók közül, habár szerepük és mozgásterük bizonnyal megváltozott. „A globalizáció
hullámai alatt a nemzet vagy a nemzeti tér … eltorzul és esetenként szétesik.”12 „Mindez a nemzetállamok folyamatban lévő «sorvadásának» jelenségét a nemzeti katasztrófa aurájával veszi körül.”13 A hálózatokkal, hálózatos
együttműködésekkel és összefüggésekkel jellemezhető, szereplőit tekintve
egymástól kölcsönösen függő világtársadalomban az állam továbbra is meghatározó aktor, de túlélése érdekében adaptálódnia kell a globális folyamatok9
10

11
12
13

U.o. 24. o.
Jowitt, Kenneth: New world disorder: the Leninist extinction. Berkeley, University of California Press 1992.
Csizmadia Sándor: Mondializáció és globalizáció. Budapest, SZÁMALK 1998. 49. o.
U.o. 50. o.
Bauman, Zygmunt: Globalizáció. A társadalmi következmények. Budapest, Szukits Könyvkiadó 2002. 93. o.
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hoz. „Mind nemzeti, mind nemzetközi szinten a kirekesztés a technikai-gazdasági gépezet felgyorsulásából következik, amely mindazokat kiveti, akik
nem adaptálódnak ehhez a dinamikához.”14 A klasszikus állami funkcióknak
szükséges átalakulniuk annak érdekében, hogy e versenyben az állam képes
legyen talpon maradni. Kiss J. László szerint többek között az államok rendszerének egyik kihívója a „gyorsulóan «elhálósodott» nemzetközi civil társadalom …, amely … sokkal inkább rugalmas és globális tájékozódású, mint az
«államok világa».”15
A nemzetközi kapcsolatok elméletei között sokáig mostohagyermekként
bántak a poszt-kolonialista megközelítésekkel. Afrikai témák tekintetében
azonban nem hagyható figyelmen kívül a poszt-kolonialista elmélet interdiszciplináris összetettsége és a belőle fakadó értelmezési lehetőségek sora –
legyen az az irodalom, a kulturális stúdiumok vagy az antropológia területéről kölcsönözhető tudás. A disszertációban vázolt hipotézisek igazolása
során a poszt-kolonialista elmélet a leginkább azzal bizonyul hasznosnak,
hogy rávilágít: a mai világpolitika rendszerében tovább él, folytatólagosan
jelen van a gyarmati időszak hatalomgyakorlásának módszertana, de legalábbis a hatalom megragadásának és megtartásának módszertana. Ahogyan
Smith és Owens érvelnek, „a nyugati érdekek mentén fenntartott gazdasági
és katonai kontroll szintje a globális Dél országaiban ma talán még magasabb,
mint a direkt gyarmati uralom időszakában.”16 Figyelmet kell fordítanunk a
globális mértékben a mindennapokat körüllengő egyenlőtlenségekre és az
Észak–Dél közötti rendszerszerű különbségekre, valamint a globalizációs
hatásoknak kiszolgáltatott népek egész rendszert érintő problémáira. Miközben az Észak–Dél kontextusban igyekszünk megérteni a különbségek okait,
egyre több időt ráfordítva el kell időznünk a Dél–Dél dinamikák vizsgálatán,
különösen, hogy a globális Dél országai között is óriási különbségeket tudunk
kimutatni. Paul Kennedy szerint, „semmi sem világítja meg jobban a növekvő különbségeket a fejlődő országok között, mint az a tény, hogy az 1960-as
években az egy főre jutó nemzeti össztermék pontosan akkora volt Dél-Koreában, mint Ghánában (230 dollár), míg napjainkban már tízszer-tizenkétszer
magasabb.”17 A neo-liberálisok által vallott felfogást követve, ezek a különbségek a gazdaság egyre kiterjedtebb globalizációjával csökkenthetők – mások épp
14
15

16

17

Csizmadia 1998: 50. o.
Kiss J. László: Globalizálódás és külpolitika. Nemzetközi rendszer és elmélet az ezredfordulón. Budapest, Teleki László Alapítvány 2003. 96. o.
Smith, Steve – Owens, Patricia: Alternative approaches to international theory. In: Baylis,
John – Smith, Steve (szerk.): The globalization of world politics. An introduction to international relations. Oxford University Press, Oxford 2005. 288. o.
Kennedy, Paul: A huszonegyedik század küszöbén. Napvilág Kiadó, Budapest 1997. 183. o.
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e terjedést okolják a különbségek növekedése miatt – hiszen a tudás és a technológia terjedése megsokszorozhatja a gazdasági értelemben vett növekedés,
fejlődés lehetőségeit. Rávilágítva a nemzetközi rendszerben meggyökerezett
önérdek és önzőség hajtóerejére, a neo-realisták az együttműködés fontosságát
emelik ki, és a globális méretű problémák megoldásához a rendszer különböző
szereplőinek összefogását sürgetik. Kennedy okfejtésének egyik kulcskérdése,
„mi szükséges ahhoz, hogy egy «szegény» ország «gazdaggá» váljék,”18 a társadalmi átalakulások és politikai értelemben vett változások meghatározó kérdését jelenti többek között Afrikában. Meggyőződésem szerint a helyes válasz
megadásához nem csak arról lesz szó, hogy az adott országnak csupán a mások
által alkalmazott és bevált gazdasági módszereket kell lemásolnia, vagy éppen
a mások által „előírt” módszereket alkalmaznia, hanem többek között „olyan
megfoghatatlan dolgok is [számítanak], mint a kultúra, a társadalmi szerkezet
és a külföldi gyakorlattal szemben tanúsított magatartás.”19
Benkes Mihály munkássága nyomán a hazai szakirodalomban is megtalálhatjuk a politikai afrikanisztika fő kutatási eredményeit, közöttük – a
dolgozat számára releváns – felismerést, miszerint „az afrikai állam gyengülése, diszfunkciója ad teret a nem állami belső és külső aktorok növekvő
befolyásának.”20 Valójában az afrikai állam soha sem volt erős, és a technológiailag, gazdaságilag fejlettebb világban értelmezett államfunkcióknak – így
regális és modern funkciók, a hadügytől, a pénzverésen át az egészségügyi
és oktatási szolgáltatásokig – nem tudott megfelelni. Sokan az afrikai államot
„bukott államnak” (failed state) tartják, olyannak, amelyben „az állam tovább
gyengül, [és egyre] növekszik az «állam nélküli konfigurációkhoz» való
visszatérés realitása.”21 E tekintetben az afrikai állam egyre bizonytalanabb,
hiszen „rosszul kormányzott”, és egyre inkább napirenden van az afrikai
állam „újraszervezésének gondolata”, amely „teljes körű biztonsági műveleteket feltételez a különféle szinteken (államokon belül, regionális, régióközi
és globális szinteken).”22 Búr Gábor munkái között pedig mérvadó referenciát
találunk a gyenge állam és az afrikai államkudarc témakörében23 – nála is azt
olvashatjuk, hogy a „tartós válságban” lévő afrikai állam képtelen volt a részben saját maga által gerjesztett várakozásoknak megfelelni.24 Az állami újra18
19
20

21
22
23
24

U.o. 184. o.
U.o.
Benkes Mihály: Helyzetkép Fekete-Afrikáról. Politikai afrikanisztikai tanulmányok. ELTE
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szervezés és megerősödés – láthatjuk majd Tanzánia példáján keresztül is –
csakis a sajátos államfejlődés, demokrácia-felfogás, a regionális és globális
folyamatokhoz viszonyított tradíciók, berendezkedés és ezekből levezethető
jövőkép fényében kaphat helyes értelmezést.

4. ÖSSZEGZÉS ÉS JÖVŐBELI KUTATÁSI IRÁNYOK
Kutatói munkám jelenlegi fázisában, Tanzánia államfejlődését vizsgálva,
elsőként az alábbi következtetések tudom levonni:
1. Elsősorban a nemzetközi közösség nyomásának eleget téve az 1995-ben
lebonyolított többpárti választásoktól kezdődően Tanzánia fokozatosan vállalta a nyugati/északi értelemben vett demokratikus gyakorlatok átvételét és helyi közegbe ágyazását. Ez azonban nem járt együtt
a tényleges demokratikus nyitással, és annak alkotmányos garanciáival,
amely többek között valódi többpárti versengést eredményezhetne az
országban – máig nincs lehetősége az ellenzéki pártoknak választási koalíció megkötésére és ezzel a hatalmon lévő CCM leváltására. Az egypárti
időszakból átörökített pozíciójával a szinte egyeduralkodó CCM és főként
annak pártelnöke, aki egyben a szövetségi köztársaság elnöke a politikai
színtér egyedüli „hatalombirtokosa”. Az elnök népszerűsége és széles
körű támogatottsága töretlen, különösen bizonyos fejlesztések (például
útépítések, bevásárlóközpont átadása, kórház-felújítás, stb.) láttán, de
ez egyáltalán nem meglepő, mert a tradíciókra épülő helyi közösségek
a közösség tejhatalmú vezetőjét feltétel nélkül követik. A helyiekkel
folytatott beszélgetések is megerősítettek abban, hogy Tanzánia állampolgárainak szükségük van erőskezű, központosított hatalmat gyakorló, többnyire paternalizáló stílusban fellépő vezetőkre, akik alattvalói
politikai kultúrát teremtenek, és ebben engednek teret az egyének és
közösségeik politikai szocializációjának. Ebben a közegben az egyén
számára az a jó, ha a főhatalom egyszerre képes a „nép vezetésére” és
annak a szabadságfoknak a biztosítására, amely a többségében önellátó családi gazdaságoknak elegendő mozgásteret jelent az életben
maradásra és a mindennapokban való minimális boldogulásra.
A politikai utódlás kérdése, és ezzel együtt az utód kijelölésének
jelentősége, így a hatalom kvázi direkt átörökítése természetes velejárója
e sajátos afrikai politikai berendezkedésnek. Nem volt kérdés (sőt, inkább
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köztudott és elfogadott volt) Benjamin Mkapa elnök második ciklusának
végén, hogy „legkedvesebb tanítványára”, az akkori külügyminiszterre,
Jakaya Kikwetére szándékozik „hagyni” az elnöki hatalmat. Ez a módszertan – mely világos módon idegen a nyugati demokráciafelfogás számára –
teljesen elfogadott, mitöbb a társadalom által támogatott hatalomátadást
legitimál.
2. A monopol állami hatalommal jellemezhető Tanzániában a közigazgatási struktúrák – a brit gyarmati örökségből levezetve – alkalmasak lennének a nemzeti szint alatti kormányzás, az önkormányzatokban való erőteljesebb helyi szerepvállalás, a helyi civil társadalom
felerősítésére. A helyi önkormányzati reformprogramok hosszú évek sikertelenségét mutatták, és az elmúlt pár évben – helyi kutatók szorgalmazása nyomán – történt valódi előrelépés abba az irányba, amely a
helyiek számára talán legfontosabb közösségi szintet és formációt jelenti,
a falu és annak felértékelődése felé. A szerző által 2006-ban rögzített interjúk is alátámasztják, hogy a falvak önkormányzatai szintjén lenne
megvalósítható a tényleges hatalommegosztás és állampolgári aktív
szerepvállalás. A törvényhozást a falugyűlés, a végrehajtást a falutanács
és a bíráskodást a falubíróság testesítheti meg. E tekintetben szintén a gyarmati korszak öröksége fontos tapasztalatokat rejt a tradicionális közösségi
döntéshozatal és a (nemzet)állami adminisztráció közelítésében. A Frederick Lugard által leírt közvetett uralom során, már az 1920-as évektől
a helyi vezetők egyre inkább lettek a gyarmatosítók által bevonva az
irányításba – mégha a döntéshozatal kulcsa a britek kezében maradt is –,
így az európai struktúrákkal közvetlen közelről ismerkedhettek meg.
3. Maga az állam, amelynek számtalan fejlődési lehetőséget kellene biztosítania az egyének és közösségeik számára, ezáltal egy magasabb
életminőséghez kellene tudnia hozzájárulnia, stagnál, és több, kimondottan állami funkciót képtelen ellátni. A Fund for Peace amerikai agytröszt
által évről évre publikált országlistából látható, hogy Tanzániára éppúgy
igaz a „bukott állam” kifejezés, mint sok más afrikai (és fejlődő) országra.
Tanzánia sem képes hatékonyan fellépni a társadalom mindennapjait
átható korrupció ellen – bár e tekintetben is óvatosságra int a korrupt
magatartásoknak a mindennapokba való szervesült beágyazódása,
és a korrpuciónak az afrikai kontextusban való pontos értelmezése.
Emellett Tanzánia államnak is komoly gondot okoz a menekültek
kérdése, az ezzel járó bűnözés visszaszorítása és a kapcsolódó helyes
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gazdaságpolitikák meghatározása. A civil szektor fejlődését is visszaveti a korrupció, valamint a túlzottan centralizált hatalomgyakorlás,
amely sok esetben pontosan a helyi megoldásoktól szívja el az amúgy
elsősorban külföldről, a nemzetközi közösségtől érkező (erő)forrásokat.
Az állam–civil szektor relációt is negatívan érinti az egyébként is hiányos
elosztási és újraosztási mechanizmusok sora – az állam nem képes ezek
garantálására.
4. Ez utóbbi pont a mai korban és a kortárs nemzetközi politikai gyakorlatban bír jelentőséggel, hiszen bizonyítottan tanúi vagyunk az „északi filozófia” változásának, amely egyre határozottabban enged teret a
helyi szinteken megfogalmazható igényeknek és a helyi megoldások
végrehajtási folyamataiban a helyi emberek, szervezetek bevonásának.
A nemzetközi közösség – jó példával az Európai Unió jár elől – úgy tűnik,
megértette, hogy Afrikának szüksége van egy újfajta öndefinícióra,
olyanra, amely tradicionális gyökerekkel rendelkezik és képes a
mai kor kihívásait új afrikai szemmel nézni. Az afrikai reneszánsz
gondolata tehát beérik, és a nemzetközi szervezetek elfogadják, hogy a
speciális, országokra vonatkoztatható érdekek mellett a kontinensnek önmagán belül van szüksége összefogásra annak érdekében, hogy reális és
megvalósítható jövőképet alkosson meg saját maga számára. Az Európai
Unió például ennek jegyében határozott legújabb, hosszú távra tervező
Afrika-stratégiájáról, amely a Cotonou-i Partnerségi Megállapodásból
kiindulva már külön entitásként kezeli az afrikai kontinenst (persze annak különböző térségeire jellemző különbségeket is figyelembe veszi
támogatási, együttműködési, fejlesztéi politikáinak megfogalmazásakor).
5. Az észak–dél szembenállással jellemezhető globális világban részben e
nemzetközi magatartásnak köszönhetően, de elsősorban egyfajta evolúció
következtében felértékelődött a déli országok regionális és kontinenseket átívelő, kontinenseket összekötő együttműködése. Tanzánia
határozott és meghatározó szereplője mind saját régiója fejlesztésének, mind a dél–dél dinamikákban rejlő gazdasági lehetőségek
kiaknázásának. Ahhoz, hogy képes legyen belső piacait megerősíteni,
amely gazdasági érelemben vett felemelkedésének egyik fő kritériuma,
elemi érdeke, hogy regionális léptékben is szabályozott keretek között
biztosítson lehetőséget a tanzániai gazdasági élet szereplőinek arra, hogy
tevőleges résztvevői és irányítói legyenek a pénzügyi-gazdasági folyamatoknak. A nemzetközi kereskedelem és globális gazdaság északi szereplői
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számára pedig partnerséget, (politikailag) biztonságos környezetet szükséges biztosítania ahhoz, hogy befektetéseikkel, közös projektek vállalásával segítő, a helyi érdekeknek is kedvező módon szolgálják az ország
és térsége fejlődését. Ebben a Kelet-afrikai Közösség, mint regionális
szervezet kínálja a legkomolyabb esélyt a további fejlődésre.
6. Tanzánia a kelet-afrikai regionalizáció egyik előmozdítójaként ténylegesen képes önmaga megújítására, a világgazdaságban és a nemzetközi
közösségben új pozícionálás megvalósítására. Ennek elérésében többek között az ázsiai térséghez, elsősorban Kínához és Indiához fűződő
évszázados jó viszonya Tanzániát kiemelheti az afrikai államok
sorából. Kína afrikai térhódításának egyik nyertese éppen Tanzánia lehet, amely nemcsak az ázsiai óriással kialakult, történelmi távlatokban
értelmezhető kapcsolatai miatt, hanem geopolitikailag értékes pozíciói
okán, valamint egyre erősödő nemzetközi szerepvállalásából fakadóan
élvezheti Kína figyelmét és szerepvállalását a kereskedelmi és gazdasági
fejlesztések terén.
A szerző által folytatott eddigi kutatások a disszertációban exponált
feltevések, kifejtett tételek és összefüggések igazolására adtak alapot.
A kutatás folytatásában a szerző egyrészt részletesebben tervezi nyomon
követni a tanzániai, és általában az afrikai állam átalakulását, kifejezetten
az afrikai hétköznapok emberének oldaláról. A szerző számos hasonlóságot
vél felfedezni a kelet-európai átmenetek és a kelet-afrikai térségben, például
Tanzániában tetten érhető átmenet között. Ezeknek a tranzitológia segítségével való kimutatása lehet egy következő lépés kutatásai során. A globalizációs
trendek, a nemzetközi folyamatok Afrikára gyakorolt hatásai közül egyre
inkább az afro-ázsiai dinamikáknak és az afro-ázsiai kapcsolatrendszerben
rejlő lehetőségeknek feltérképezése foglalkoztatja a disszertáció benyújtóját,
és határozott célkitűzése ezzel kapcsolatban a hazai szakirodalom bővítése
tanulmányok és egy novumnak számító könyv megírásával. Ehhez, a diszszertáció megvédését követően kutatási pályázatokat tervez megírni, hazai és
külföldi kutatási forrásokat bevonni.
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