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Nicholas Shaxson: Mérgezett kutak – az afrikai olaj 
piszkos politikai oldala 
(Poisoned Wells – The Dirty Politics of African Oil. New York: Palgrave 
Macmillan, 2007. 280 o.)

Ha annyit mondunk, hogy Angola, Nigéria és Egyenlítői-Guinea, a gyakori reak-
ció annyi lehet, hogy három országot említettünk, amelyből a leggyakrabban 
kettőről el is tudja a műveltebb többség találni, hogy melyik kontinensen is he-

lyezkedik el, jelentőségüket és fontosságukat tekintve pedig halvány becsléseknek lehe-
tünk fültanúi. Talán a nigériai foci és talán a kubaiak Angolában? Nos, ha egy általános 
feltételezést alapul véve annyit mondunk, hogy a világ legnagyobb fegyverzeti kiadásait 
felmutató állam teljes nyersolajimportjának 13,5 százaléka származik adott hely(ek)ről, 
akkor vélhetően fontosságot tulajdonítunk ennek a ténynek. Nos, az Egyesült Államok 
teljes kőolaj-behozatalának 13,5 százaléka 2007-ben az említett három országból, míg a 
teljes import 24 százaléka Afrikából származott. Ez az arány az említett három ország-
ra vetítve 2002-ben még csak 10,3 százalék volt. 2002 és 2007 között a teljes amerikai 
kőolajimport Afrikából megduplázódott. Ez az ugrás már önmagában elegendő jelzés 
lehet arra, hogy milyen fontosságot bír Afrika, illetve Fekete-Afrika és a kőolajtermelés 
témája. Ez ugyanakkor messze nem a legbeszédesebb adat, hiszen egy szót sem szól-
tunk Kínáról: habár itt pontos adatok nem állnak rendelkezésre, egyes becslések szerint 
a kínai energiafelhasználás mintegy húsz százaléka kőolaj- és földgázalapú, de ezzel is 
a világ harmadik olajimportőre az Egyesült Államok és Japán után. A felhasználás és az 
igények 1994 óta rendre meghaladták az évi tízszázalékos növekedést. Angola 2007-ben 
már több olajat exportált Kínába, mint az addig legnagyobb exportőrként számon tartott 
Szaúd-Arábia, előlépve ezzel Kína legfontosabb külföldi olajellátójává.

Shaxson könyvének ugyanakkor nem elsősorban kínai és amerikai szereplői vannak.  
A szerző több mint másfél évtizedes, hosszú terepmunkákat is magába foglaló újságírói és 
gazdasági tudósítói tevékenysége meggyőző erővel és hitelességgel mutatja be a helyi af-
rikai vezetőket, politikusokat, bártulajdonosokat, kémeket, gerillákat, üzletembereket, ka-
tonákat és mérnököket, mindazokat, akik közvetve vagy közvetlenül, szándékosan vagy 
véletlenszerűen bekapcsolódtak a különböző fekete-afrikai államok olajkitermelésébe és 
olajüzleteibe. A könyv egyaránt olvasható kultúrtörténeti munkának – Nigéria és Fela 
Kuti, az afrobeat gyökerei és a nigériai állam szétesésének első jelei – illetve színes útle-
írásnak – Egyenlítői-Guinea és a kis portugál nyelvű atlanti-óceáni paradicsom, São Tomé 
és Principe utcái, párás éjszakai lokáljai és fényűző elnöki palotái a trópusi nyomortanyák 
közvetlen szomszédságában, ott, ahol a kiugróan magas GDP ellenére a csecsemőhalan-
dóság a világon a legmagasabbak között van. Ahogy elragadja az olvasót Shaxson remek 
stílusa, úgy irányítja és vezeti pontos elemzése, és plasztikus, tárgyilagos leírásainak sora. 
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A fejezetek egyfajta életrajzi bemutatkozásnak is tekinthetők, hiszen megtudjuk, hogy 
Shaxson fiatal újságíróként milyen módon és milyen ötlettől vezérelve jut el egy londoni 
Fela Kuti-koncerttől inspirálva Nigériába, majd nem sokkal utána hosszas utakon, Kame-
runon keresztül Malabóba, Egyenlítői-Guinea fővárosába. A könyv kiemelten foglalkozik 
két területtel, Gabonnal és Egyenlítői-Guineával. Gabon esetében a szinte aprólékos, gyak-
ran a megszállottságot tükröző részletességgel bemutatott történetfonál Libreville, Párizs 
és egy norvég nő, Eva Joly már-már meseszerűen valószerűtlen háromszöge, amiből ki-
derül, hogy miként képes egy afrikai elnök, Omar Bongo az olajpénzek felhasználásával 
a vaskalapos és hagyományos, posztbirodalmi keretek között működő francia titkosszol-
gálati-olajcéges lobbin keresztül megrokkantani a 20. század második felében a francia 
belpolitika szinte egész struktúráját. Egyenlítői-Guinea különleges egyediségét mutatja, 
hogy a méltán ismert angol utazó, Sir Francis Richard Burton is már hosszasan és sokat írt 
róla, hogy aztán az egyetlen spanyol nyelvű fekete-afrikai országként élje meg a 20. száza-
dot. A Shaxson által leírt történetek bizarr, furcsa helyre visznek bennünket, ahol pletykák 
szólnak arról, hogy az elnök és szűkebb köre megette az egyik ellenzéki vezér szívét, hogy 
nagyobb politikai hatalmat nyerhessen ezáltal, s tette mindezt állítólag a 21. század első 
éveinek egyikében. A hatszázezer lakosú országban a 2008-ban várható átlag élettartam  
61 év volt, ezer újszülöttből 87 meghal egyéves kora előtt Obiang elnök országlása alatt, 
négy évvel az után, hogy a művészet egyik élő példájává nemesült Egyenlítői-Guinea. 
2004-ben ugyanis a zimbabwei hatóságok letartóztattak 64 zsoldost, akik állítólag puccsot 
készítettek elő Obiang megdöntésére. A művészet ebben annyi, hogy a forgatókönyvet 
állítólag Frederic Forsyth Dogs of War című könyve (amelyből Vadlibák címmel filmet is 
forgattak) inspirálta, amivel talán bevonult a világtörténelembe, mint a klasszikus érte-
lemben vett Oscar Wilde-i axióma megvalósulása, miszerint az élet a művészetet utánozza 
sokkal inkább, mintsem hogy a művészet utánozná az életet. Annyi bizonyos ugyanakkor, 
hogy nem pusztán művészeti érdekek motiválták az elmúlt évek GDP-növekedését: 1998-
ban 590 USD, míg 2007-ben tízezer USD. Ahogyan az eddigi 12 milliárd USD amerikai 
befektetés sem megalapozottság nélküli. Mindez nem véletlen, hiszen az ország Fekete-
Afrika harmadik legnagyobb olajkitermelője.

A történetek és a kevésbé ismert, de annál beszédesebb tények bemutatását lehet-
ne folytatni, de ezt inkább tegye meg az olvasó. A szerző végszava kellő fenntartással 
kezeli a fekete-afrikai olajkitermelés folyamatait. Az afrikai elitek és a gazdasági, poli-
tikai rendszerek többsége nincsen felkészülve a hirtelen beáramló, óriási mennyiségű 
pénzre. Ebből egyenesen következik a korrupció, a különutas, horizontális pénzosztás. 
Az olajkitermelő cégek közvetlen adóztatásának egyenes következménye az offshore 
számlákon megjelenő vagyonok és a bizarrabbnál bizarrabb történetek. A helyzet 
Shaxson szerint már az államiság létét is veszélyezteti, ami egy olyan ország esetében, 
mint Nigéria, beláthatatlan következményekkel járhat. Kevésbé hagyományos megkö-
zelítésben a szerző javaslata egyértelmű: az állampolgároknak közvetlenül kell része-
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sedniük az olajdollárokból. Akkor talán elkerülhető lenne, hogy a teljes szubszaharai 
Afrika adósságállományával egyenlő összeget bevételező Angola lakosságának köré-
ben legyen a világon a második legrosszabb a csecsemőhalandóság mutatója. És ha az 
érintett kormányok nem hajlandók lépni, akkor a nemzetközi közösségnek kell őket 
köteleznie erre. Ehhez persze először tudnunk kell, hogy hol is van Malabo.

Máthé László


