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(Pécs: Publikon Kiadó, 2012. 354 o.)

Könnyű helyzetben van az a magyar afrikanista, aki „úttörő jelentőségű” mun-
kát szándékozik írni, hiszen a kontinensről szóló magyar nyelvű szakirodalom 
sajnálatosan szerény. Mindez természetesen semmit sem von le Besenyő János 

munkájának az értékéből, aki egy mára nagyobbrészt elfeledett konfliktusrégióról, 
Nyugat-Szaharáról írt valóban úttörő monográfiát. Előrebocsáthatjuk: a munka kitű-
nő, olvasmányos és színvonalas. A könyv megírásában nagy segítségére volt Bese-
nyőnek az, hogy az ENSZ MINURSO missziójának a keretében maga is hosszabb időt 
töltött el... Hol is pontosan? A független Nyugat-Szaharában, avagy hivatalos nevén a 
Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságban? Vagy mégis inkább Dél-Marokkóban?

Pontosan ez az el nem dönthető kérdés adja meg a téma és így Besenyő munkájának 
a jelentőségét is. Persze, amíg az 1975–76-os gondterhes és döntő eseményekig elérünk, 
még sok minden vár ránk. A szerző a klasszikus országismertetések metodológiáját 
követve először ugyanis megismerteti az olvasóval Nyugat-Szahara (maradjunk e ki-
fejezés használata mellett) földrajzát, gazdaságát és társadalmát, és csak ezután kezdi 
el a térség történelmének a taglalását, az ókortól kezdődően. A bevezető fejezeteket 
nagyban gazdagítják a szerző személyes tapasztalatai, színes történetei is, amelyek 
kellemesen meg-megszakítják a tudományos igénnyel megírt szöveget. (Például a 
szarvasviperáról szóló történet vagy azok, amelyek bepillantást engednek a különböző 
országokból érkező katonák kulturális különbségeire.) A „tudományos puristák” talán 
kifogásolhatják ezeket a kis történeteket, ám véleményem szerint a tudományos mun-
kák olvasása során gyakran éppen ezek a kis „karcolatok” maradnak meg az egyszeri 
olvasó emlékezetében hosszabb ideig, ami talán nem is baj.

Az ötödik fejezettől kezdve a térség történelmét tárgyalja a szerző, különös tekintettel 
az 1975-ös eseményekre, amikor a spanyol gyarmatosítók kivonulását követően Marok-
kó és Mauritánia – az ENSZ véleménye szerint is jogtalanul – megszállta Nyugat-Sza-
harát. (Marokkó az ország északi és középső részére tette rá a kezét, Mauritánia pedig 
a déli egyharmadra.) Válaszul a térség lakossága a POLISARIO Front (Frente Popular de 
Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) vezetésével megkezdte a harcot a megszállók 
ellen. A POLISARIO Mauritánia ellenében sikerrel járt, hiszen az a veszteségek miatt 
1979-ben kivonta a csapatait, de a helyét délen is átvette a marokkói hadsereg.

A helyzet azóta sem változott jelentősen: bár számos ENSZ- és egyéb kezdeménye-
zés indult a nyugat-szaharai rendezés érdekében, Marokkó továbbra is ellenáll, és nem 
teremtette meg az előirányzott népszavazás feltételeit. Mindeközben a nyugat-szaharai 
lakosság jelentős része ma is az algériai Tindouf környékén található menekülttáborok-
ban él, a helyzet rendezésében reménykedve.



188 Külügyi Szemle

Könyvekről

A szerző a könyv utolsó fejezeteiben az ENSZ helyi missziójának, a MINURSO-nak 
(Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental) a fel-
építését és történetét ismerteti, melynek keretében magyar katonák és rendőrök is szol-
gáltak Nyugat-Szaharában. Dicséretes, hogy a legutolsó fejezet a menekülttáborokban 
folyó nehéz életbe is bepillantást enged az olvasó számára, teljes képet adva a történ-
tekről.

A könyv összességében meggyőzően érvel amellett, hogy a rendezés legfőbb aka-
dálya Marokkó, amely ragaszkodik az illegálisan birtokba vett területhez. Ebben nagy 
segítségére van Rabatnak, hogy az ország évtizedek óta megbízható szövetségese 
Amerikának és Franciaországnak (120., 141., 181–183. o.). Párizs különösen a vele rossz 
viszonyt ápoló Algéria ellensúlyozása érdekében támogatja a mindenkori marokkói 
uralkodót. Cserébe Algéria a POLISARIO megbízható szövetségese. Talán ennyiből is 
látható, hogy mint minden konfliktus esetén, a regionális (és globális) dinamikák és 
kapcsolatrendszerek komoly szerepet játszanak Nyugat-Szaharában is. A munka erős-
sége, hogy ezt szintén elemzi a szerző.

A könyvből az is kiderül, hogy vita van akörül, hogy pontosan miért hódította meg 
Marokkó Nyugat-Szaharát. „Ugyan a legtöbb elemző véleménye szerint Marokkó el-
sődlegesen a foszfátlelőhelyek miatt szállta meg Nyugat-Szaharát, de ez az állítás nem 
valós. Marokkó ugyanis 1975-ben már a világ egyik legjelentősebb foszfát kitermelője 
és exportőre volt, ezen kívül még több évtizedre elegendő tartalékokkal rendelkezett 
a mezőgazdaság számára annyira fontos nyersanyagból. Egyszóval a Nyugat-Szaha-
rában található foszfát – bármennyire is nagyobb tisztaságú, mint a marokkói – nem 
jelentett komoly indokot a terület megszállására, sőt a bányák őrzése és működtetése a 
harcok kirobbanása után sokkal többe került, mint az azokból származó jövedelem.” 
(24. o.) A szerző szerint nem gazdasági, hanem sokkal inkább legitimációs kérdés volt a 
marokkói szultán számára a térség megszerzése. Ezt az érvelést némileg gyengíti, hogy 
Besenyő néhány oldallal később bevallja: a foszfátnak, a halászatnak és a kőolajlelőhe-
lyeknek köszönhetően „Marokkó Nyugat-Szahara megszerzésével komoly gazdasági 
lehetőségekhez jutott, és részben ezért, részben pedig politikai okokból – nacionaliz-
mus, berber szeparatista törekvések – nem kívánja a terület feletti ellenőrzési jogokat 
átadni az őslakosoknak”. (33. o.) Sőt, a szerző szerint „a [nyugat-szaharai] bányákban 
a világ egyik legjobb minőségű, kb. 80%-os tisztaságú foszfátja található. Kiaknázása 
jelentős hasznot hoz Marokkónak”. (23. o.) Felmerül tehát a kérdés, hogy a marokkói-
ak mennyire voltak tisztában a rájuk váró gazdasági lehetőségekre (valószínűleg elég 
pontosan), és nem lehet-e, hogy egyszerre voltak politikai és gazdasági megfontolások 
a hódítás mögött? Erre egy részletesebb haszon-költség elemzés talán választ adhatott 
volna, ez azonban a források hiánya és a marokkói titkolózás következtében érthető 
okokból nehezen kivitelezhető. Az azonban biztosnak tűnik, hogy Marokkó nem járt 
rosszul.
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A könyv színvonala – ahogy azt már elöljáróban is leszögeztük – kiváló. Dicsérendő-
en kevés az elírás (noha például a 158. oldalon 1998 szerepel 1988 helyett). A forrásanyag 
bőséges, a jegyzetelés pontos, az ábrák hasznosak. A kíváncsi olvasó talán még egy 
külön fejezetet szívesen látott volna a marokkói telepesekről is, akiknek a ciszjordániai 
zsidó telepes mozgalommal való összehasonlítása különösen érdekes lenne egy külön 
munka keretében.

Besenyő János nagyobbrészt elkerüli az elfogultság csapdáját is. Noha szimpátiá-
ja egyértelműen a nyugat-szaharaiak oldalán van, nem titkolja, hogy a POLISARIO 
is követett el hibákat: például akadályozza a menekültek önkéntes visszatelepülését. 
(249. o.) A kiegyensúlyozottság tehát egy további értéke ennek a kitűnő monográfiának, 
amelynek köszönhetően egy újabb afrikai térségről van megbízható és olvasmányos 
összefoglaló munkája a magyar tudományos életnek. Besenyő János munkája referen-
cia lehet a további, Afrikával foglalkozó monográfiák számára.
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