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Ceuta és Melilla:
Erődök, gyarmatok vagy multikulturális városok?

Manzinger Krisztián

A Földközi-tenger észak-afrikai partján fekvő Ceuta és Melilla az elmúlt 150 év során váltak 
katonai helyőrségekből modern városokká. Periférikus elhelyezkedésük, a környező marok-
kói területekkel való szoros társadalmi-gazdasági kapcsolataik, illetve a spanyol katonaság 
számának jelentős csökkenése miatt lakosságuk jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben: 
Melillában már többséget alkot a muszlim lakosság, de arányuk Ceutában is 40 százalék fö-
lötti. Bár a szomszédos Marokkó néha felveti a városok visszacsatolásának kérdését, spanyol 
birtokuk nemzetközi jogi szempontból nem vitatott: nem szerepelnek az Egyesült Nemzetek 
Szervezete gyarmati területek listáján, valamint Spanyolország EU- és főleg NATO-tagsága 
erős nemzetközi garanciát biztosít státuszuk megtartásához, mindemellett a helyi lakosság szá-
mára is előnyösebbnek tűnik egy európai uniós állam polgárának lenni. A társadalmi-gazdasági 
integráció stratégiái azonban részben újragondolásra szorulnak, nemcsak a szociális kohézió 
erősítése, de a radikalizáció elleni küzdelem hatékonysága miatt is.

In the past 150 years, the former Spanish military outposts of Ceuta and Melilla, lying on the 
southern shores of the Mediterranean have become modern towns. During the past decades, 
their population has transformed notably due to their peripheral position, the intense social 
and economic relations with Morocco, and the remarkable decrease of the Spanish military 
personnel. Nowadays Melilla is of Muslim majority, while the share of Muslims is also 
above 40 percent in Ceuta. Although sometimes Morocco urges bringing the towns under its 
sovereignty, the Spanish rule above the towns is solid: the United Nations does not enlist them 
as Non-Self-Governing Territories, Spain is member to the EU and the NATO, and remaining 
citizens of an EU member state seems to be more advantageous for the local population. 
Nevertheless, strategies of socio-economic integration shall be reconsidered to increase social 
cohesion and tackle radicalisation.

* * * 

Utakat építettünk oda,
ahol nem voltak.

Házainkat
kopár földre emeltünk. (…)

Ez az én földem. 
(Miguel Fernández: Está es mí tierra, 1978)1



2019. nyár 97

Ceuta és Melilla

A magyar olvasó a címben szerep-
lő két város, Ceuta és Melilla 
nevét leginkább az azokat Ma-

rokkótól elválasztó határkerítésről és az 
arra nehezedő illegális migrációs nyo-
másról ismerheti, miközben a két tele-
pülés helyzete ennél sokkal összetettebb 
vizsgálatra érdemes. Ennek jelentős 
részben az az oka, hogy az olyan tár-
sadalmi integrációs kérdések, amelyek 
Nyugat-Európa városaiban az elmúlt 
évtizedekben hangsúlyosan jelen voltak, 
Ceutában és Melillában egészen sajátos 
módon merülnek fel – elsősorban azok 
földrajzi elhelyezkedése, történelme és 
gazdasági jellegzetességei miatt.

A városok helyzete összehasonlítha-
tó a térségükben fekvő Gibraltáréval is 
például az alapján, hogy Spanyolország 
azt ugyanúgy vissza próbálja szerezni 
az Egyesül Királyságtól, mint ahogyan 
Marokkó próbálja visszaszerezni Ceutát 
és Melillát Spanyolországtól.2 Jelen írás-
ban azonban az utóbbi párhuzamot nem 
vizsgáljuk, hanem egy olyan elemzésre 

teszünk kísérletet, amelynek célja a cím-
ben feltett kérdés megválaszolása, vagyis 
az, hogy vajon ezen két település erőd-
nek, gyarmatnak vagy multikulturális 
városnak tekinthető a leginkább.

Történelmi háttér

A 19 km2-en elterülő Ceuta és a 12,3 km2-
es Melilla a Földközi-tenger déli partján 
helyezkedik el, és a „szuverén terüle-
tekkel”3 (plazas de soberanía) együtt 
Spanyolországhoz tartozik. A két város 
elfoglalására a 722-es covadongai csa-
tával elkezdődő reconquista győzedel-
mes befejezésének körülményei között 
került sor 1492-ben: az Ibériai-félsziget 
két állama – Portugália és Spanyolor-
szág – ekkor már nemcsak ahhoz voltak 
kellően erősek, hogy a mórokat kiűzzék 
Európából, hanem ahhoz is, hogy meg-
kezdjék a nagy felfedezéseket, amelyek 
biztosítása érdekében szükségessé vált 
az észak-afrikai kalózkikötők pacifikálá-
sa. Emellett pedig az uralkodókat hajtotta 

1. ábra
Ceuta, Melilla, Gibraltár és az észak-afrikai spanyol szuverén területek4
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az aranyláz – ekkoriban élte virágkorát a 
transzszaharai kereskedelem, amelyben 
például földközi-tengeri sót cseréltek 
szubszaharai aranyra – és a katolikus hit 
terjesztésének szándéka is.5

E törekvések révén került – többek 
között – Ceuta 1415-ben, Tanger pedig 
1471-ben portugál; Melilla 1497-ben, 
Orán 1509-ben, Algír pedig 1510-ben 
spanyol kézre. Az ekkor világhatalom-
má váló – és Magyarországot is fenye-
gető – Oszmán Birodalom észak-afrikai 
előretörése azonban megakadályozta, 
hogy az ibériai államok a partoktól távo-
labb fekvő területekre is kiterjeszthessék 
uralmukat,6 sőt, a következő évtizedek-
ben az észak-afrikai városok és erődök 
egy része elveszett az oszmánok javára. 
A 16. század végére kialakult erőviszo-
nyok nagyjából konzerválódtak a követ-
kező évszázadokra: mind Spanyolország, 
mind az Oszmán Birodalom számára pe-
riféria volt a térség, katonai potenciálju-
kat más régiókra koncentrálták. 

A keresztény hódításkor Ceuta virág-
zó, ázsiai fűszerekben és afrikai arany-
ban gazdag, gyengén védett muszlim ke-
reskedővárossá vált, míg Melillát, amely 
stratégiai fontossággal bírt és a szudáni 
aranykereskedelem ellenőrzése feletti 
lehetőséget biztosította, a térségi hatal-
mak csatározásai szinte porig rombolták 
és lakatlanná tették. A portugál hódítást 
követően azonban Ceuta elveszítette ke-
reskedelmi kapcsolatait7 – helyét első-
sorban a marokkói kézen maradt Tanger 
vette át –, és már 1425-ben mindössze 
egy átrakodó kikötő volt, amely inkább 
csak fogyasztotta a kincstár vagyonát.8 

A város Portugália és Spanyolország 
1580 és 1640 közötti perszonáluniójának 
megszűnése után viszont végül spanyol 
kézre került, amely jelentős részben az 
annak idején beköltöző spanyol nyelvűek 
nagy számának tudható be, és amelyet 
Lisszabon 1668-ban ismert el. Melilla 
ezzel szemben 1497 óta folyamatosan 
spanyol terület, habár 1556-ig – sok más 
meghódított városhoz és területhez ha-
sonlóan – nem képezte részét a spanyol 
korona birtokának, hanem magánkézben 
volt. A koronához stratégiai fontossága, 
illetve állandó katonai fenyegetettsége és 
annak költségvonzata okán került.9

A spanyol katonai helyőrségként és 
fegyenctelepként10 funkcionáló városok 
fejlődésében a 19. század vége, így a ha-
táraikat szabályozó Wad-Ras-i békeszer-
ződés (1860),11 szabadkikötői státuszuk 
megszerzése (1863) és a Szuezi-csatorna 
megnyitása (1869) hozott jelentős válto-
zást. Az 1898-as amerikai-spanyol hábo-
rú elvesztésének következtében Kubából, 
Puerto Ricoból, Guamból és a Fülöp-szi-
getekről kiszorult Spanyolország figyel-
me Marokkó és úgy általában Afrika 
felé fordult. A városok stratégiai pozíci-
ója kedvező kiindulási bázisul szolgált 
az észak-marokkói Spanyol Protekto-
rátus 1912-es létrehozásához,12 amely 
hinterlandként segítette fejlődésüket.13 
Észak-Marokkó 1956-ig állt spanyol pro-
tektorátus alatt, az ottani seregek pedig 
nemcsak a spanyol hadsereg elitegységei 
közé tartoztak, de jelentős szerepet is ját-
szottak az ország történelmében: az 1912-
ben létrehozott Afrika Hadsereg melillai 
egységei voltak az elsők, amelyek 1936. 
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július 16-án fellázadtak a köztársasági 
kormány ellen.14

A városok lakosságának fejlődése

A két városban a 19. század közepéig 
a lakosságon belül a katonai népesség 
mellett a fegyencek száma volt jelentős. 
1847-ben Ceuta 6896 fős népességének 
több mint egyharmadát tette ki a katonai 
népesség és majdnem egyharmadát a fe-
gyenc – további egyharmadot pedig a ci-
vil lakosság –, míg Melillában a katonák 
közel háromnegyedét, a fegyencek egy-
ötödét, a civilek pedig mindössze 9 szá-
zalékát adták a 2098 fős lakosságnak.15 

A civilek beáramlása a 19. század vé-
gén kezdődött. Ceutában az 1870-es 
években már mintegy 10.000 lakos élt, 
miközben Melillának 1877-ben a katonai 
helyőrséggel együtt is csak mindössze 
1517 lakosa volt. Az utóbbi városba az 
elsősorban Andalúziából származók be-
költözése az első rif háború (1893-1894) 
után indult meg, ennek révén azonban a 
lakosságszám gyorsan, 1900-ban 10.201, 
1910-ben 40.929, 1930-ban pedig már 
69.133 főre emelkedett.16 Az ilyen üte-
mű lakosságnövekedés következménye 
a város gyors kiépülése és egységes épí-
tészeti arculata lett, ma Spanyolországon 
belül – Barcelona után – Melillában talál-
ható a második legtöbb, az afrikai kon-
tinensen pedig összességében a legtöbb, 
mintegy 500 darab szecessziós épület.17 
Ceuta gyarapodása visszafogottabb volt, 
az 1877-es 10.683 fős lakosság 1900-ban 
13.843-ra, 1910-ben 24.249-re, 1930-
ban pedig 50.293-ra nőtt.18 Az elmúlt 

években (2012 és 2016 között) Ceuta la-
kossága 85.000 fő körül stagnált,19 míg 
Melillában folytatódott a növekedés, rá-
adásul mivel a város vándorlási mérlege 
negatív, így annak forrása a természetes 
szaporodás.20

A muszlim lakossággal a következő 
alfejezetben foglalkozunk részletesen, 
itt azonban érdemes megemlíteni, hogy 
a keresztény és muzulmán közösségek 
mellett két további vallás híveit is tra-
dicionálisan jelen lévőnek tekintik a két 
városban: a hindukat és a zsidókat. Mára 
mindkét közösség száma rendkívül le-
apadt, habár korábban jelentős társadal-
mi réteget alkottak: a zsidók elsősorban 
Melillában,21 a Gibraltárról beköltöző 
hinduk pedig Ceutában telepedtek le. 
Mindkét közösséget a kereskedelem fel-
lendülése vonzotta, annak hanyatlásával 
viszont jelentős részük távozott.22 Egyko-
ri jelenlétükre emlékeztet ma is a valami-
kori – ma már muszlimok lakta – melillai 
zsidó negyed (Barrio Hebreo), amelynek 
utcaneveit 1934-ben a városvezetés zsidó 
jellegű nevekre cserélte ki.23 Az elmúlt 
években új jelenségként tapasztalható a 
kínaiak letelepedése ezen városokban.

A két város muszlim közösségei

Annak ellenére, hogy a városok Észak-
Afrikában fekszenek, a keresztény hódí-
tás után egészen a 18. századig nem volt 
számottevő muszlim lakosságuk. Az első 
változást e tekintetben az algériai Orán 
és Mazalquivir városok 1791-es kiürítése 
hozta, amelyet követően a spanyol zász-
ló alatt harcoló, helybéli muszlimokat és 
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családjaikat Ceutában és Melillában tele-
pítették le. Ma az ő leszármazottaik te-
szik ki a városok legrégebbi és folyama-
tosan ott élő muzulmán közösségét.24 Ha-
sonlóképpen került sor a spanyol haderő-
ben szolgáló muszlim katonák (fuerzas 
indígenas) letelepítésére az 1859-1860-as 
háborút, valamint a 20. századi protekto-
rátusi háborúkat követően is. 

A nem katona muszlimok betelepülése 
a városokba az 1860-as békeszerződés 
után vált legálissá, de még nem tömeges-
sé.25 A protektorátus létrejöttét követően 
egyre nőtt a beköltözők száma, de még 
évtizedekig – elsősorban a nagyszámú 
katonaság jelenléte miatt – marginális 
kisebbséget alkottak: a ceutai muszlimok 
1930-ban a lakosság 9,7 százalékát tet-
ték ki, ami 1955-re 15 százalékra, 1986-
ra pedig 22 százalékra emelkedett.26 
Melillában a muszlimok aránya 1903-ban 
1,3 százalék volt, ami 1950-re 8,2 száza-
lékra,27 1986-ra pedig 32,5 százalékra 
nőtt. 

A városokban élő muszlimok a spanyol 
protektorátus 1956-os megszűnésével 
választási helyzet elé kerültek, és több-
ségük annak érdekében, hogy a határ-
átlépés és a kereskedelmi tevékenység 
folytatása egyszerűbbé váljon, a spanyol 
helyett a marokkói állampolgárságot vá-
lasztotta.28 Döntésüket követően Spa-
nyolország „statisztikai kártyát” adott 
nekik, amely lehetővé tette a városokban 
való tartózkodásukat, de – természetesen – 
nem biztosított polgári jogokat a szá-
mukra. A demokratikus Spanyolország 
az 1985-ös állampolgársági törvénnyel 
kívánta rendezni a volt gyarmatokról az 

országba költözöttek állampolgárságát, 
ami viszont a két város – addigra már a 
lakosság szűk negyedét és harmadát ki-
tevő, jelentős részben spanyol állampol-
gárság nélküli – muszlim lakosságát nem 
érintette. Országos szinten a problémára 
Aomar Mohamedi Dudú mutatott rá egy 
1985-ös cikkében, helytelenítve, hogy 
Melillában 20.000 lakos élt spanyol ál-
lampolgárság nélkül.29 

Habár 1985-1987-ben több erőszakos 
megmozdulás is történt Melillában, az év-
tized végére nagyjából megoldódott a két 
város muszlimjainak az állampolgársági 
ügye, ami nemcsak lehetővé, de szük-
ségessé is tette a muszlimok társadalmi 
és politikai önszerveződését. Ennek so-
rán mindkét városban több szervezetet 
hoztak létre. Az ezen szervezetek tevé-
kenysége fölötti koordinációt föderációk 
biztosítják: ennek érdekében Melillában 
már 1994-ben megalapították a Melillai 
Iszlám Bizottságot (Comisión Islámica 
de Melilla, CIM), míg Ceutában 2007-ig 
várni kellett a Ceutai Iszlám Közössé-
gek Uniójára (Unión de Comunidades 
Islámicas de Ceuta, UCIDCE). Ezen fö-
derációk többes funkciót látnak el, így te-
hát megszervezik a vallási élet, az oktatás 
és a különféle intézmények működését, 
koordinálják a szociális tevékenységeket, 
illetve képviselik a muszlim közösséget 
az állami és a helyi adminisztráció irá-
nyában.

A két város muszlim közössége etni-
kai-nyelvi szempontból eltérő: a ceutaiak 
a szomszédos Yebala régió dialektusai-
val sok hasonlóságot mutató ceutai ara-
bot beszélik, míg a melillaiak a várossal 
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szomszédos marokkói Rif régió berber 
nyelvét használják. Becslések szerint 
2017-ben Melillában a muszlimok már 
több mint a felét, pontosan 52,6 száza-
lékát tették ki a 85.116 fős összlakosság-
nak, Ceutában pedig arányuk elérte a 
43,3 százalékot a 85.107 fős lakosságon 
belül.30 Korábbi melillai becslések már a 
2010-es évek elején 60 százalékra tették 
a muszlimok arányát az iskoláskorúak31 
és 75 százalékra az újszülöttek köré-
ben.32 A két város demográfiája eltérő: 
amíg a piramis alakú korfával rendelke-
ző Melillában a 14 év alatti lakosság az 
összlakosság 23,2 százalékát tette ki 2016-
ban, addig a harang alakú – szűkülő – 
korfával bíró Ceutában csak 21,1 százalé-
kát.33 A beáramlás továbbra is jelen van: 
2000 és 2010 között a külföldiek aránya 
Melillában 5-ről 11 százalékra – ennek 
78,4 százaléka volt marokkói állampol-
gár –, Ceutában pedig 2,8-ról 5,8 száza-
lékra növekedett – ennek 80,7 százaléka 
volt marokkói állampolgár -.34 Mindezek 
előre vetítik, hogy a melillai berberek 
várhatóan hamarabb és nagyobb bizo-
nyossággal kerülnek majd domináns he-
lyi többségbe, mint az ibériai területek-
hez közelebb fekvő Ceuta arabjai.

A növekvő lélekszám mellett a musz-
limok jelentős része sikeresen integráló-
dik, amely főként Ceutában jellemző, de 
valamivel kisebb mértékben Melillában 
is megjelenik: a Marokkó 1956-os füg-
getlenné válása óta felnövő muszlimok 
harmadik generációja – eltérően az első 
kettőtől, amelyek még csak ősei nyelvét 
beszélték – többnyire már többnyelvűnek 
mondható, amely többnyelvűség ráadásul 

sok esetben úgy alakul ki, hogy a spanyol 
szókincs egyszerűen beszivárog az arab/
berber anyanyelvbe.35 Ezen városokban 
az országos átlagnál (53,9 százalék) jó-
val magasabb azoknak az aránya, akik 
az identitás szempontjából ugyanannyira 
érzik magukat helyinek, mint spanyolor-
száginak: Ceutában ez 61, Melillában pe-
dig 72,8 százalék. Az „inkább” vagy „ki-
zárólag az adott autonómiához kötődők” 
aránya ezen a két településen lényegesen 
alacsonyabb az országos 22,1 százalék-
nál: 4,6 és 8,5 százalék. Figyelemre méltó 
az is, hogy amíg Melillában az országos 
10 százalékos átlagnak megfelelő volt a 
magukat csak spanyolnak tartók aránya, 
addig Ceutában ennek pontosan a kétsze-
rese, azaz 20 százalék.36 

Az EU-tagállamhoz tartozó két város-
ban mások a jogi és társadalmi viszonyok 
– így például a jogbiztonsághoz, a minden-
kit megillető emberi jogok egyenlőségéhez 
való hozzáállás –, mint akár Marokkóban; 
az európai jog- és társadalomfelfogás pe-
dig befolyást gyakorolt az ott lakók érték-
rendjére – kivéve a kilátástalan gazdasági-
társadalmi helyzetben élő, radikalizációra 
hajlamosabb személyeket. Egy 2010-es 
évek elején végzett ceutai kutatás szerint 
a különböző kultúrák együttélése az ér-
tékrendek közeledését eredményezte, ahol 
is a legdinamikusabb változást a muszlim 
közösség produkálta: a férfi és női társa-
dalmi szerepekkel kapcsolatos észlelé-
sek, az individualizmus és kollektiviz-
mus megítélése és gyakorlata, valamint a 
stresszkezelés tekintetében értékeik köze-
lebb álltak a velük együtt élő – keresztény, 
hindu és zsidó – közösségek tagjaiéhoz, 
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mint a földrajzilag közeli tangeri muszli-
mokéhoz.37 Az eltávolodás továbbá abban 
is megmutatkozik, hogy a ceutai muszli-
mok például a pejoratív kurdos [kurdok] 
elnevezéssel illetik a marokkóiakat.38 

A két városban jelenlévő társadalmi 
távolság azonban továbbra is jelentős és 
több síkú, amit a vizuális tapasztalatokon 
túl néhány empirikus adat is megerősít. 
2005-ben például a melillai muszlim 
nőknek 29 százaléka volt analfabéta, míg 
a helyi „spanyoloknak” mindössze 7 szá-
zaléka; az egyetemet végzettek aránya 
pedig 18 és 19 százaléka volt a „spanyol” 
nők és férfiak között, míg a muszlimok 
között csak 3 és 5 százalék.39 Egy 2015-
ös kimutatás szerint pedig amíg a ceutai 
nem muszlim lakosságnak csak 15 száza-
léka volt szegény, addig a muszlimoknak 
65 százaléka.

A növekvő muszlim lakosságszám 
ugyanakkor európai államok sokaságá-
nak jelent kihívást, főleg a társadalmi 
integráció, a valláson belüli megosztott-
ság, a nyelvi különbség és zártság, illetve 
a mecsetekben és más intézményekben 
folyó tevékenységek ellenőrzése miatt. 
Ceuta és Melilla imámjainak biztosításá-
ban – akikre a növekvő közösségek miatt 
egyre nagyobb számban van szükség – 
Marokkó szerepe lett a döntő a földraj-
zi közelség okán. Mindez viszont több 
okból is problémás: a – később részlete-
zendő – marokkói területi követelések 
miatt, a két város mecseteiben történő 
és a marokkói királyért folyó imádság 
miatt,40 valamint a Spanyolország más 
részeitől eltérő naptárhasználat miatt – a 
muszlimok e két városban a marokkói, 

más spanyolországi településeken viszont 
a szaúd-arábiai naptárt használják -. Ez 
utóbbi például azt eredményezte, hogy 
2017-ben Ceutában és Melillában egy 
nappal később ünnepelték a ramadán 
végét jelentő böjttörés napját, mint Spa-
nyolország más településein.41

A marokkói – málikita vallásjogi iskola 
szerinti – iszlám dominanciája az állam-
polgárság rendezését követően, a külön-
böző társadalmi mozgalmak megélénkü-
lését hozó 1980-as évek végétől kérdője-
leződött meg. Akkor különböző politikai 
és nem politikai iszlám irányzatok és 
mozgalmak jelentek meg a városokban: 
tabligh, szalafita, stb,42 behozva az iszlám 
belső vitáit Spanyolországba.43 Amikor 
2007-ben létrejött Ceutában a muszlim 
ernyőszervezet, az UCIDCE,44 annak ve-
zetője egyértelművé tette, hogy marok-
kói befolyás nélkül kíván tevékenyked-
ni,45 sőt, még spanyol nyelvtanfolyamot 
is szervezett – közösen a tetuáni Cer-
vantes Intézettel – a Marokkóból érkező 
imámoknak,46 habár a hitélet a városban 
arab nyelven folyik. Az ernyőszervezet 
– amely a ceutai muszlim intézmények-
nek, imahelyeknek és szervezeteknek 
közel 90százalékát tömöríti és azok re-
gisztrációját is előmozdította47 – tevé-
kenysége valójában a muszlim közösség 
végleges megosztottságát eredményezte, 
továbbá az egyes helyi közösségek elzár-
kózását mind a Marokkó-párti, mind az 
azzal ellenes szervezetek eseményeitől, 
így ezen közösségek önállóan ünnepelték 
a böjti időszak végét.48 A megosztottság 
Melillában is megjelenik, ahol 2014-ben 
például a böjttörésre Marokkóból ajánlott 
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imámot a CIM visszautasította, és ehe-
lyett Valenciából hívott imámot, aki spa-
nyolul tartotta az istentiszteletet és nem 
hívta imára a híveket a marokkói uralko-
dóért és családjáért.49

A muszlimok identitásának elemei kö-
zött a hit továbbra is központi fontossá-
gú,50 ami a tapasztalatok szerint az inter-
kulturális együttélésben merevebbé, ki-
zárólagosabbá válik – szemben például a 
más vallásokkal és kultúrákkal érintkező 
kereszténységgel.51 Ebben a kontextus-
ban hangsúlyozandó, hogy a társadalmi-
gazdasági marginalizáció egyes musz-
limoknál radikalizációt eredményezett, 
különösen 2001. szeptember 11., az arab 
tavasz és a közel-keleti polgárháborúk 
összefüggésében. Mivel a radikalizáció 
leginkább a másodgenerációs vagy a 
még régebben az adott államban élő 
személyeket érinti, a két város erősen 
felülreprezentált Spanyolországon belül: 
a 2015-ben dzsihadista tevékenységért 
fogva tartottak 40 százaléka ceutai ille-
tőségű volt.52 Az arány azóta csökkenni 
látszik: a 2013 és 2017 között dzsihadista 
tevékenység miatt letartóztatott, illetve a 
Közel-Keleten elesett spanyolországi ille-
tőségűek 15 százaléka volt csupán ceutai 
és 9,3 százaléka melillai.53 Ez azonban to-
vábbra is jelentős felülreprezentáltságot 
jelent, hiszen a spanyolországi muszlim 
összlakosságon belül együttes arányuk 
csak 4,2 százalék.54 

A radikalizmus sem új jelenség a musz-
limok körében: 2001. szeptember 15-én 
– négy nappal az USA-ban történt táma-
dást követően – Ceutában felgyújtották 
a Szent József templomot és betörték 

egy zsidó tulajdonú üzlet kirakatát.55 
2002-ben már ceutaiak harcoltak Afga-
nisztánban a tálibok oldalán, a követ-
kező években pedig nyilvánvalóvá vált, 
hogy komoly iszlamista hálózat működik 
a városban.56 Az első Szíriában harcoló 
dzsihadistákat Ceutában 2012-ben tobo-
rozták, aminek nyilvánosságra kerülése 
után az UCIDCE kénytelen volt beismer-
ni a szélsőségesek jelenlétét, ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy egyetlen általuk fel-
ügyelt imahelyen sem terjesztenek radi-
kális nézeteket.57 A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az egyes periférikus ceutai 
negyedek és a szomszédos marokkói 
régiók szélsőségesei között erős hálózat 
működik.58 

A városok jogállása
és politikai élete

A két város először az 1931-es köztársa-
sági alkotmány révén kapott különleges 
közigazgatási státuszt, annak 8. cikke 
közvetlenül a kormány alá rendelte őket. 
A Franco-rezsim idején és annak buká-
sát követően Andalúzia autonóm közös-
ségének közigazgatása alá sorolták be 
őket, Melilla Málaga, Ceuta pedig Cádiz 
tartomány része lett.59 Habár az 1978-as 
alkotmány 144. cikk b) pontja elismerte 
jogukat arra, hogy ők maguk is auto-
nóm közösségekké60 alakuljanak – je-
lentős részben a városok hovatartozása 
okán Marokkóval fennálló vita miatt –, a 
helyzetük rendezése egészen 1995-ig hú-
zódott.61 Akkor a spanyol törvényhozás 
kiemelte őket Andalúzia közigazgatási 
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hatálya alól, majd speciális jogokkal fel-
ruházott autonóm városokká nyilvánítot-
ta őket.62

Az autonóm városi jogállás – amellyel 
csak ez a két város rendelkezik Spanyol-
országban – azonban nem az alkotmány-
ban előírt autonóm közösségi jogállást 
teremtette meg, hanem egy, a hagyomá-
nyos települési önkormányzat és az au-
tonóm közösség szintjei közöttit. Ennek 
értelmében a két város a hagyományos 
településeknél szélesebb körű végrehaj-
tó hatalommal rendelkezik, de választott 
gyűléseik nem alkotnak jogot, mint az 
autonóm közösségeké: az általuk javasolt 
jogszabályokat a madridi törvényhozás 
cikkelyezi be. A központi kormány – az 
autonóm közösségekhez hasonlóan, a 
kapcsolattartás elsődleges intézménye-
ként – Ceutában és Melillában is képvi-
seletet működtet, amelynek élén a kor-
mánymegbízott áll. 

Mindkét városban egy 25 főből álló, 
egykamarás, helyi lakosok által válasz-
tott gyűlés működik, amely jogosult a 
városok elnökének megválasztására és 
visszahívására, a helyi kormányzatok 
tevékenységének ellenőrzésére, vala-
mint törvényjavaslatok elkészítésére és 
azok elfogadás céljából a madridi tör-
vényhozás elé terjesztésére is. Mindkét 
gyűlésben a spanyol jobbközép Néppárt 
(Partido Popular, PP) teszi ki a legna-
gyobb frakciót, ennek megfelelően mind-
két autonóm város élén néppárti politikus 
áll. A PP hagyományosan erős a városok-
ban, a 2007-2011-es és a 2011-2015-ös 
ciklusban mindkét gyűlésben abszolút 
többséget adott – Ceutában a 2015-2019-es 

ciklusban is –, de az elmúlt években le-
zajlott politikai fejlemények itt is erodál-
ták a párt támogatottságát. 

Az országos pártok közül a Szocialista 
Párt (PSOE) és a Polgárok (Ciudadanos) 
vannak jelen a gyűlésekben, mellettük 
pedig olyan lokális erők jelennek meg, 
amelyek elsősorban a muszlimokat képvi-
selik. Ezek nem klasszikus politikai pár-
tok, lényegében véve az ideológián átlép-
ve kívánják a választóik társadalmi érde-
keit szem előtt tartani, így sokkal inkább 
tekinthetők etnikai pártoknak – bár nem 
definiálják magukat akként. Egyes törek-
véseik, így például a közösségek nyelvi 
pozícióinak megerősítése, a kétnyelvű 
oktatás bevezetésének szorgalmazása 
vagy a böjttörés hivatalos helyi ünnep-
pé nyilvánítása a PP éles ellenállásába, 
illetve a baloldali erők érdektelenségébe 
ütköznek.63 A helyi pártok által küldött 
képviselők száma növekszik: Melillában 
2007-ben 5, 2011-ben 6, 2015-ben pedig 
már 7 képviselőt küldhetett a Coalición 
por Melilla (CpM), míg Ceutában a 2007-
es és 2011-es 4 képviselő helyett 2015-
ben már 7-et választott a lakosság.64 

Az etnikai határvonalak a politiká-
ban mégsem túl élesek, így már a 2000-
es években berber volt a PP melillai 
szervezetének alelnöke, Abdelmalik el 
Barkani65, és a párt városi szavazatainak 
is mintegy harmada muzulmán válasz-
tóktól érkezett.66 Az viszont komoly felzú-
dulást keltett, amikor Mustafa Aberchán 
első muszlimként került a spanyolországi 
autonóm egység élére Melillában 1999-
ben.67 A 2015 óta hivatalban lévő ceutai 
és melillai – néppárti – kormányzatokban 
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szintén vannak a muszlim közösséghez 
tartozó kormánytagok. A muszlimok 
melillai társadalmi súlyát jól érzékelteti, 
hogy miután a néppárti Rajoy-kormány 
muszlim kormánymegbízottat nevezett 
ki a városban 2011-ben, a kormány bu-
kását követően hatalomra került baloldali 
Sánchez-kormány is muszlim kormány-
megbízottat nevezett ki 2018 nyarán, a 
szocialista párthoz kötődő Sabrina Moh 
Abdelkadert.

A városok gazdasági helyzete

A két város gazdasági szempontból is 
határvidék. Habár Melillában a GDP 
2017-ben a spanyol átlagnak csak vala-
mivel több mint kétharmadát tette ki,68 
Ceutában pedig háromnegyedét,69 ezek 
mégis egy olyan országnak részesei, ahol 
az egy főre eső GDP (PPP) 70 2017-ben 
négy és félszerese volt a marokkóinak.71 
Gazdasági fellendülésük a 19. század 
második felében kezdődött: kikötőik 
1863-as szabad kikötővé nyilvánítása és 
20. század eleji kiépítése, a Szuezi-csa-
torna 1869-es megnyitása, illetve Ceuta 
esetében a marokkói hinterland lehe-
tőségei, Melilláéban pedig a környező 
bányák kiaknázása következtében.72 Ez 
utóbbi mellett Melilla már a 20. század 
elején elhíresült arról, hogy fegyvereket 
csempésztek onnan marokkói területre.73 
Különböző okok miatt a kikötők később 
elveszítették jelentőségüket, a katonaság 
számának csökkenése pedig a kereskede-
lem visszaesését eredményezte.74 

A 2008-as gazdasági válság a két tele-
pülést is érintette és tovább gyorsította a 

képzett fiatal munkaerő – zömmel „ke-
resztény spanyolok” – Spanyolország 
más területeire való áramlását.75 2016 vé-
gén a foglalkoztatottság szintje az orszá-
gos átlagnál (58,9 százalék) Melillában 
magasabb (59,8 százalék), míg Ceutában 
alacsonyabb (55,3 százalék) volt; a mun-
kanélküliség pedig mindkét helyen je-
lentősen magasabb volt az átlagos-
nál (18,6 százalék): Melillában 27,4, 
Ceutában pedig 22,4 százalék volt.76 
A helyi muzulmán fiatalok közül keve-
sen állnak az állam vagy a város alkal-
mazásában, arányuk a hadseregen belül 
a legnagyobb, egyharmados, de ott is 
elmarad lakossági hányaduktól. A de-
mográfiai arányok változása azonban a 
foglalkoztatottságban is változást kell, 
hogy előidézzen, máskülönben a városok 
működése, illetve társadalmi és politi-
kai stabilitása veszélybe kerülhet.77

A gazdasági alapkérdéseket az auto-
nómia-statútumok rendezik (mindkét 
statútum 36. szakasza), amelyek a saját 
bevételek mellett biztosítják a helyi ön-
kormányzatoknak és tartományoknak 
járó forrásokat, a területükön az állami 
adóhatóság által beszedett adók bizonyos 
visszaosztott részét, illetve a hatáskörük-
be tartozó alapszolgáltatások minimális 
ellátási szintjéhez szükséges kiegészí-
tő költségvetési forrásokat. A városok 
működtetése – a katonaság létszámának 
jelentős csökkenését követően is – jelen-
tős anyagi ráfordítást igényel Spanyolor-
szág részéről: a közalkalmazottak aránya 
2011-ben az országos 21,1 százalékkal 
szemben Ceutában 57, Melillában pedig 
48,5 százalék volt, miközben az iparban 
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mindkét városban csak 1,9 százalék dol-
gozott, szemben az országos 14,1 szá-
zalékkal.78 A hadseregben, rendőrség-
ben és csendőrségben foglalkoztatottak 
aránya továbbra is magas, 2011-ben az 
összfoglalkoztatottaknak közel 9 száza-
lékát tette ki mindkét városban.79

Az áthaladó kereskedelem mind a vá-
rosoknak, mind a szomszédos marokkói 
területeknek fontos.80 A városok az EU 
szempontjából különleges tagállami te-
rületnek minősülnek: nem részei a közös 
hozzáadott-értékadó (héa) területnek81, 
sem a schengeni övezetnek: az onnan 
Spanyolország más részeibe induló sze-
mély- és teherforgalom külső határként 
ellenőrzött.82 A héa-mentesség következ-
tében virágzik a csempészet, ami bár je-
lentős számú ottani lakosnak ad megélhe-
tést, komoly bevételkiesést okoz Marok-
kónak.83 Valószínűleg Spanyolországot is 
éri kár, egy elemzés például a városokban 
– az országon belül egyébként kiugróan 
magas – bankbetétállomány áttekintését 
ajánlotta az illetékes adóhatóság és bank-
felügyeleti szervek figyelmébe, csakúgy 
mint a városokba áramló afrikai arany 
eredetének és a közigazgatás és vámügyi 
szervek korrupció-gyanús tevékenységé-
nek vizsgálatát.84 Bár egy 2008-as becs-
lés szerint Melilla gazdasági tevékenysé-
gének mintegy negyede illegálisan zaj-
lik, a helyi viszonyokat ismerők szerint 
a csempészet megszűnésével a két város 
jelenlegi gazdasági modellje veszélybe 
kerülne.85 

Becslések szerint 10-10.000 fő ingá-
zik naponta a két városba Marokkóból, 
akik a privát szektorban dolgoznak, így 

számottevő az az összeg is – 2011-ben 5, 
illetve 3,1 millió euró –, amelyet Ceutából 
és Melillából utalnak a Marokkóban élő 
családtagoknak.86 Összességében – ide-
értve az olyan illegális tevékenységeket 
is, mint a drogcsempészet – mintegy 
200.000-re becsült azon észak-marokkó-
iaknak a száma, akik a két várossal fenn-
tartott gazdasági kapcsolatokból élnek,87 
az onnan érkező termékek pedig tradici-
onálisan fontosak a térség lakosságának 
ellátásában.88 Egy elemzés rámutatott 
arra a gyakorlatra is, miként a gazdasági 
válság idején sok marokkói származású 
európai állampolgár létesített lakhelyet 
Melillában – miközben ténylegesen a ha-
tár marokkói oldalára költöztek –, mert 
ezáltal jogosulttá váltak a munkanélküli 
segélyre, amelyet megbízható személyek 
az államtól beszedtek és különböző mó-
don Marokkóba küldtek.89

Gazdasági szempontból prosperáló jö-
vőt a városok földrajzi helyzetükre és ha-
tárvidék jellegükre építhetnek: az afrikai-
ak számára európai minőségű – egészség-
ügyi, pénzügyi, szállodai és turisztikai – 
szolgáltatásaikkal, az európaiak számára 
pedig kulturális örökségükkel és „afrikai 
európaiságukkal” jelenthetnek vonzerőt. 
A városokban európai uniós források se-
gítségével zajlik az erődök felújítása, de 
a turizmus fejlesztése elsősorban Melilla 
számára nehézkes – a kiemelkedő sze-
cessziós örökség ellenére – a tapaszta-
latok és a komplementer szolgáltatások 
hiányosságai, a térségi (marokkói) ide-
genforgalom támasztotta verseny, illet-
ve a magas eljutási költségek (földrajzi 
távolság) miatt.90 Habár van előrelépés, 
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így amíg a 2000-es évek végén 45-53.000 
turista látogatta meg Melillát,91 ami 2017-
re 61.000 fölé nőtt, az oda érkezők még 
mindig kevesebb szálláséjszakát töltenek 
a városban, mint a spanyolországi átlag.92 
A városokba látogatók túlnyomó többsé-
ge továbbra is spanyol és főként andalúzi-
ai, illetve madridi illetőségű, a külföldiek 
pedig marokkóiak. Nem véletlen ezért, 
hogy a 2000-es évek végén felerősödtek 
azok a hangok a két városban, amelyek a 
vízum nélkül belépni jogosult marokkói 
állampolgárok körét szorgalmazzák ki-
szélesíteni a kereskedelem és a turizmus 
bővítése érdekében.93

Erődök

A két város évszázadokig elsősorban ka-
tonai erőd szerepéről volt ismert: Ceutát 
stratégiai elhelyezkedése tette azzá – ezt 
spanyol szempontból kifejezetten erő-
sítette Gibraltár 1704-es elvesztése –, 
Melillát pedig a tény, hogy kiváló bázist 
jelentett a spanyol tengerészet számára 
és kiindulópontot a hadseregnek a pro-
tektorátus kialakításakor.94 A két város 
ugyanakkor folyamatos fenyegetésnek is 
ki volt téve évszázadokon át, elsősorban 
marokkói részről,95 de kalózok és törökök 
is többször ostromolták őket; az 1859-
1860-as háborút pedig kifejezetten azért 
folytatta Spanyolország Marokkóval 
szemben, hogy a városok védhetőségét 
növelje a területbővítés által.96

Mára bár a támadások megritkultak, 
meg nem szűntek teljesen: 2002-ben a 
marokkói hadsereg megszállta a – hiva-
talosan senki földjének számító – Petre-
zselyem-szigetet,97 ahonnan már másnap 

távozni kényszerült,98 a ceutai „spanyo-
lokban” azonban a katonai akció kétséget 
ébresztett a velük együtt élő muszlimok 
lojalitása tekintetében.99 Spanyolország 
ugyanekkor a „lakosság bizalmának 
helyreállítása céljából” hadihajókat kül-
dött Ceuta és Melilla kikötőibe.100 2012-
ben Peñón de Vélez de la Gomera spanyol 
helyőrségét támadták meg a két város 
Marokkóhoz csatolásáért küzdő szerve-
zet101 aktivistái, végül azonban ők is visz-
szavonulásra kényszerültek.

A városok katonai fontossága mára je-
lentősen csökkent, de el nem tűnt. Ennek 
oka az illegális migráció, illetve Ceuta 
esetében a nemzetközi kereskedelmi és 
katonai szempontból kiemelt fontosságú 
Gibraltári-szoros közelsége. A város bir-
toklása nemcsak hatékonyan ellenőrizhe-
tővé teszi a szoroson áthaladó forgalmat, 
de hozzájárul a rotai (Spanyolország) ten-
gerészeti bázis biztonságához is – amely 
az Amerikai Egyesült Államok Nápoly-
ban állomásozó Hatodik Flottájának (US 
Sixth Fleet) kikötője egyben. Ennek tu-
datában különösen figyelemre méltó volt, 
amikor 2003-ban a spanyol hírszerzés 
– Marokkóban a helyi hatóságok által 
foganatosított letartóztatásokat követő-
en – a szoroson áthaladó katonai és civil 
hajókat fenyegető veszélyre hívta fel a 
figyelmet.102 Melilla és a szuverén terü-
letek tengerészeti jelentősége kisebb, ha-
bár továbbra sem lebecsülendő Marokkó 
északi partjainak ellenőrzésében játszott 
szerepük.

A városok földrajzi fekvése a 2000-es 
évek közepétől egy új nyomásnak teszi ki 
őket, ami a rajtuk keresztül Európába tartó 
illegális migráció formájában jelentkezik. 
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A kérdés alaposabb vizsgálata szétfeszí-
tené jelen írás kereteit – ideértve Spa-
nyolország és Marokkó határellenőrzés 
vonatkozásában létező gyakorlatának 
elemzését is –, mégis hangsúlyozandó, 
hogy a városok külső határainak megvé-
dése tekintetében Spanyolország egyér-
telműen déli szomszédja együttműködé-
sére utalt, amelynek kereteit egy 1992-es 
államközi szerződés szabályozza. Fizikai 
akadályként az első kerítés Ceutában 
1993-ban, Melillában pedig 1998-ban 
épült, amelyeket azóta többször kibőví-
tettek és megmagasítottak. 

Ma leginkább ebben a tekintetben, az 
EU külső határainak védelme fényé-
ben értelmezhető a katonaság jelenléte 
a két városban, habár egy esetleges ka-
tonai konfliktussal szembeni elrettentő 
szerepük sem tűnt el. Emiatt különösen 
figyelemre méltó, hogy továbbra is folya-
matos a katonaság létszámának csökke-
nése: amíg például 1980-ban még 12.000 
katona volt Melillában, addig 1985-ben 
8500,103 2011 és 2017 között pedig mint-
egy 11 százalékkal, 3000 fő körülire 
csökkent az ott állomásozó katonák szá-
ma.104 A fegyveres testületeken szolgálók 
számának csökkenése a migrációs nyo-
más miatt nem csupán spanyol kérdés, 
másoknak is ad politikai muníciót. Így 
az Európai Unió Tanácsának elnökségét 
2018 második félévében ellátó Auszt-
ria védelmi minisztere, a jobboldali po-
pulista Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 
politikusa, Mario Kunasek az illegális 
migráció megállítása érdekében katonai 
segítséget ajánlott Ceuta és Melilla határ-
kerítéseinek védelmére.105

Szimbólumok és identitás

Habár a keresztény hódítást megelő-
ző időkből egyik városban sem maradt 
muszlim imahely vagy temető – Melilla 
határait úgy jelölték ki 1860-ban, hogy 
a muszlim temető a város határain kívül 
essen –,106 ma már mind a keresztény, 
mind a muszlim közösség rendelkezik 
ilyen helyekkel. Ceutában a 18. század 
óta van muszlim temető – a legrégibb 
Spanyolországban –, míg a melillaiak 
1993-ig kénytelenek voltak marokkói te-
rületen temetkezni. Ceuta legrégibb ka-
tolikus imahelye az 1712 és 1723 között 
épült Szent Ferenc templom, a legrégibb 
muszlim pedig az 1939-1940-ben épült 
Muley el-Mehdi mecset, amelyet Franco 
utasítására építettek – a seregében har-
coló muszlimok áldozataiért hálaként.107 
A Caudillo Melillának is adott mecsetet, 
amire azonban az 1945-ben elkészült, 
már több is állt ott – az első az 1870-
es években létesült, majd 1927-ben és 
1933-ban is felépült egy-egy. Ma már a 
katolikus templomoknál lényegesen több 
– becslések szerint 30 feletti – muszlim 
imahely van mindkét városban.

Egy másik – spanyol szempontból 
rendkívül fontos – kérdés a katonai síro-
ké. A protektorátus idején több spanyol 
temető létestült a mai Marokkó területén, 
közülük a legjelentősebb a – katonai és 
civil részleggel is rendelkező, becslések 
szerint 30.000-80.000 közötti elhuny-
tat108 befogadó – tetuáni, amelybe az 
1990-es években nagy számban temettek 
át felszámolt temetőkből származó, ex-
humált spanyol katonákat.109 További, a 
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lepusztulttól a kiváló állapotig fennálló 
spanyol temetők vannak Larache-ban, Al 
Hoceïmában, Nádorban – amibe átvitték 
többek között az annuali csatában elesett 
mintegy 13.000 spanyol katona marad-
ványait110 –, Asilahban, Martilban, El 
Jebhaban és Tangerban111 is.112 A temetők 
nagy részét a volt protektorátus területén 
működő spanyol konzulátusok113 tartják 
rendben,114 de megőrzésükben fontos sze-
repet játszanak a városokból, elsősorban 
Melillából, kilátogató katonai delegációk 
is.115 A két, ma is spanyol fennhatóság 
alatt álló városban is jelentős számú spa-
nyol katona nyugszik, a melillai teme-
tőben nyugvók számát 12.000 körülire 
becsülik.116 

Hangsúlyos kérdés a városokban a 
nyelvhasználaté. Mindkét település hi-
vatalosan kizárólag spanyol nyelvű, 
Melillában azonban évtizedek óta – ed-
dig sikertelen – küzdelem folyik a berber 
hivatalos nyelvvé tételére. Ennek lehe-
tősége adott: a helyi hivatalos nyelvek 
meghatározását a spanyol Alkotmány 3. 
cikkely 2. bekezdése az autonóm közös-
ségek/városok hatáskörébe utalja. Elő-
ször a melillai autonómia-statútum 1994-
es megszövegezésekor tettek javaslatot 
a berber hivatalossá nyilvánítására. Ezt 
követően 2004-ben – a melillai muszlim 
szervezetek „közbenjárására”117 – a Baszk 
Nemzeti Párt (PNV), a katalán Konver-
gencia és Unió (CiU), a Katalán Köztár-
sasági Baloldal (ERC), illetve a Vegyes 

2. ábra
Melilla szimbóluma: a város nevének első karaktere
a négy, benne élő közösség ábécéje szerint kiírva118
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Csoport (Grupo Mixto)119 madridi tör-
vényhozási képviselői kezdeményezték a 
berber melillai és az arab ceutai spanyol-
lal párhuzamos hivatalos nyelvvé nyilvá-
nítását.120 Erre azóta sem került sor, de 
bizonyos előrelépés megfigyelhető, így 
2009 óta a ceutai kormányzat arab, héber, 
hindi és romani nyelvoktatást szervez az 
érdeklődő lakosoknak, 2010 óta pedig 
ünnepli az anyanyelv világnapját is.121 

Az együttélést ma a városokban élők 
következetesen az „együtt, de nem kö-
zösen” (Juntos, pero no revueltos) ki-
fejezéssel aposztrofálják.122 Az elmúlt 
évtizedek demográfiai átalakulása – a 
„spanyol” jelleg gyengülése és „musz-
lim” erősödése – azonban szükségessé 
tette egy egységesítésre törekvő, valláso-
kon felüli, összekapcsoló lokális identi-
tást célzó narratíva kidolgozását, és a két 
városnak annak alapján Spanyolország-
ba történő ideológiai integrálását. Ez a 
narratíva a convivencia [együttélés] lett, 
amely a kora újkorig tartó keresztény-
muszlim-zsidó békés egymás mellett 
élés hagyományaira támaszkodva kíván 
keretet nyújtani a mai társadalomnak, 
és amely szerint korábban már létezett a 
kultúrák békés egymás mellett élése az 
országban.123 Habár gazdasági okok né-
hol valóban elősegítették az együttélést 
a történelem során, a narratíva nem felel 
meg a valóságnak,124 a spanyol történet-
írás pedig alapvetően – népek vagy kul-
túrák közötti – konfliktusként tekint az 
együttélés történelmi időszakaira.125

A kultúrák együttélése – az elsődlege-
sen keresztény és spanyol jelleg hangsú-
lyozása mellett – az iskolai tankönyvekben 

is megjelenik, tekintettel arra, hogy azok 
kidolgozásában a spanyol alkotmány 
széles körű jogokat biztosít az autonóm 
közösségeknek és városoknak.126 Továb-
bá, Melilla szlogene ma – a „Szecessziós 
Melilla” (Melilla Modernistas) mellett – 
a „Melilla, a kultúrák földje” (Melilla, 
Tierra de Culturas), amely az együtt élő 
négy kultúra harmóniáját hivatott kife-
jezni.127 

A hivatalos ünnepek mindkét város-
ban többnyire a katolikus valláshoz kö-
tődnek, de a muszlim áldozati ünnep (īd 
al-ʾ aḍḥā) is ünnepnap. Mindkét város el-
utasítja azonban a böjttörés hivatalos he-
lyi ünneppé nyilvánítását. Az elutasítás 
ellen a CpM már kifejezetten azzal érvel, 
hogy a lakosság többsége úgysem dol-
gozik aznap.128 Megosztó továbbá a két 
város napja is: Ceutáé szeptember 2-a, 
Melilláé pedig szeptember 17-e, vagyis 
a városok 1415-ös és 1497-es keresztény 
elfoglalásának napjai.129 

Marokkó és a városok

A Marokkó és Spanyolország közötti 
kapcsolatok hagyományosan fontosak 
mindkét állam számára, nemcsak a föld-
rajzi közelség és a történelem, de a gaz-
daság és a kultúra okán is.130 Mindehhez 
immár hozzáadódik a mintegy 1 millió 
fős marokkói származású spanyol lakos-
ság megléte is. 

Spanyolország marokkói jelenlété-
nek kialakulása a 15. században elkez-
dődő gyarmati hódítások és a 19. szá-
zad második felében Afrikáért zajló 
„versenyfutás”, visszaszorulása pedig 
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a II. világháborút követő dekolonizáció 
kontextusában értelmezendő. A mellékelt 
térkép a Marokkóban 1912 és 1956 között 
létezett spanyol érdekeltségű területeket 
mutatja – ezek az ország északi és déli 
sávjaiban elhelyezkedő protektorátus 
és Ifni területei, Ceuta, Melilla és Sidi 
Ifni132 városai, valamint az akkori Spa-
nyol-Szahara gyarmat.

Spanyolország az észak-marokkói pro-
tektorátust 1956-ban adta vissza Ma-
rokkónak, majd az 1957-1958-as ifni 
háborút követően a dél-marokkói Cabo 
Juby-t is. Az utóbbi háborúban de fac-
to az ifni terület nagy része is elveszett, 
a védők csak a székhelyet, Sidi Ifnit és 

közvetlen környezetét tudták megtarta-
ni, amelyeket 1958-ban – Spanyol-Sza-
harával együtt – tengeren túli provinci-
ává nyilvánítva beemeltek Spanyolország 
közigazgatásába. A várost Madrid végül 
az ENSZ Közgyűlés 2072 (XX). számú 
1965-ös határozata133 alapján 1969-ben 
adta át Marokkónak.134 Spanyol-Szahara 
feladására – amelyet ugyanaz az ENSZ-
határozat sürgetett – 1975-ben került sor, 
amely ezt követően marokkói megszállás 
alá került. 

Még ezt megelőzően, de a már az ENSZ 
Közgyűlés által elfogadott 1960-as hatá-
rozat – illetve a spanyol-algériai bilate-
rális problémák és az algériai-marokkói 

3. ábra
Spanyol érdekeltségű területek Észak-Afrikában 1912 és 1956 között131
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konfliktus – kontextusában, II. Hasszán 
marokkói király és Franco 1963-ban a 
madridi repülőtéren megegyeztek, hogy 
Ceuta és Melilla spanyol fennhatóságá-
nak kérdését leválasztják a kétoldalú kap-
csolatokról, míg Ifni és Nyugat-Szahara 
hovatartozásáról azonban tárgyalásokat 
kezdenek.135 Ennek a nyilatkozatnak, il-
letve a korábbi évszázadok békeszerző-
déseinek – elsősorban a Ceuta és Melilla 
határait tisztázó 1860-asnak – tudatában 
spanyol megítélés szerint a területi kér-
dések rendezettekké váltak a két ország 
között. Hangsúlyozandó, hogy a két or-
szág közötti 1991-es jószomszédsági és 
együttműködési szerződés is mindössze 
a történelmi sérelmeket említette, Ceuta 
és Melilla városait nem.136 

Ezt a meglátást a marokkói fél nem 
osztja, így például 2011-es alkotmányá-
nak 42. cikkelye az uralkodót nemcsak 
az állam függetlenségének, de „autenti-
kus határain” belül értelmezett területi 
integritása garanciájának is nevezi.137 
Marokkó az 1956-os függetlensége előtti 
egyezményeket a gyarmatosítók által az 
országra kényszerített és emiatt érvény-
telen dokumentumoknak tartja, belső 
jogrendjét pedig ennek megfelelően ala-
kítja.138 A területi viták több alkalommal 
is eredményezték a két ország közötti 
kapcsolatok megnehezülését, de a ma-
rokkói érveket gyengíti, hogy az ENSZ 
kérésük ellenére sem vette fel a városokat 
– és a szuverén területeket sem, szemben 
Gibraltárral – a gyarmati területek lis-
tájára. A visszaszerzés esélyeit tovább 
„rontja” Spanyolország EU- és külö-
nösképpen NATO-tagsága is. Mindezek 

ellenére 1994-ben, a városok autonómia-
statútumainak megalkotása idején Rabat 
kérte Ceuta és Melilla dekolonizációját. 
Egyes vélemények szerint azonban Ma-
rokkó számára nem is a települések visz-
szacsatolása az igazán fontos, hanem 
azok „felhasználása” a kétoldalú kapcso-
latokban, bizonyos engedmények elérése 
érdekében – különösen II. Hasszán király 
1999-es halála és fia, VI. Mohamed trón-
ra lépése óta.139

Spanyol részről a városok kapcsán 
némi visszafogottság tapasztalható: az 
állam- és kormányfők – tartva Rabat re-
akciójától – kerülik a meglátogatásukat. 
A demokratizálódás óta elsősorban az 
akkori kormányfők 1981-es és 2006-os 
útjai, illetve János Károly király 2007-
es, azaz trónra lépését 32 évvel követő 
látogatása említhető,140 habár az uralko-
dó 1997-ben, Melilla elfoglalásának 500. 
évfordulójakor is tervezett egy látogatást, 
azt végül marokkói tiltakozásra lemond-
ta. A 2007-es látogatás is a marokkói 
kormány éles tiltakozását váltotta ki – a 
rabati kormányszóvivő elítélte a királyi 
pár látogatását a két „megszállt marokkói 
városban” –, sőt, a madridi nagykövet 
konzultációra való hazahívását eredmé-
nyezte,141 az akkori marokkói miniszter-
elnök pedig az „izraeli megszállás alatti 
Palesztinához” hasonlította a két város 
helyzetét.142 

Tekintettel a marokkói területi követe-
lésekre, nem tűnik reálisnak a tengeri ha-
tárok kijelölése, a Spanyolország tengeri 
határait leíró 2510/1977. sz. királyi rende-
let143 ennek megfelelően nem is említi a 
szuverén területeket és a két várost sem. 
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Ennek viszont káros következményei van-
nak, elsősorban Melillára nézve – például 
a marokkói Beni Ansar kikötőjét „bele-
építették” a melillai parti tengerbe, ami 
ellen Spanyolország nem tiltakozott,144 a 
város repülőterére való ki- és berepülé-
sek rendje pedig nem rendezett államkö-
zi megállapodással -. Ugyanígy gondot 
okozott, hogy 2004 nyarán Marokkó 
engedélyt adott a brit Afrex és az auszt-
rál Pancontinental Oil és Cooper Energy 
cégekből álló konzorciumnak a Melilla, 
illetve az Alborán-sziget és a Chafarinas-
szigetek közötti területen való kutatásra, 
amelyet Spanyolország magáénak tart, és 
emiatt hivatalos magyarázatot is kért déli 
szomszédjától.145 A helyzet összetettségét 
viszont jól mutatja, hogy a térségi bizton-
ság fenntartása végett 2013-ban a spanyol 
kormány hozzájárult ahhoz, hogy melillai 
vizeken marokkói partiőrség lépjen fel a 
bevándorlás és a drogkereskedelem el-
len,146 2014-ben pedig maga kérte, hogy 
a Petrezselyem-szigetről távolítsanak el 
oda érkezett illegális migránsokat.

Összegzés

Ha a címben feltett kérdésre visszaem-
lékszünk egy pillanatra, egyértelművé 
válik a válasz – és ezt nem csak az eu-
rópai szem mondatja velünk –, miszerint 
Ceuta és Melilla nem gyarmatnak, ha-
nem inkább erődnek és multikulturális 
városnak tekinthető. Amíg a települések 
erőd jellege évszázadok óta adott – ma 
elsősorban az EU külső, földrajzilag Af-
rikában elhelyezkedő határvárosaiként –, 
addig multikulturalitásuk történelmi lép-
tékkel nézve újkeletű. 

A városok 19. század végén elkezdődő 
polgáriasodása az észak-marokkói pro-
tektorátus idejétől kezdve eredményezte 
a határos marokkói területek munkát ke-
reső lakosságának spontán beköltözését. 
A folyamat következtében, habár 1986 
óta nincsenek vallási-etnikai összeírá-
sok a városokban, a becslések szerint 
Melilla mára muszlim többségűvé vált és 
Ceutában is 40 százalék feletti a musz-
limok aránya. A két város muszlim kö-
zösségei eltérnek egymástól: Ceuta arab-
jai mind identitásukban és értékeikben, 
mind pedig vallásukban jobban külön-
böznek a szomszédos marokkói területek 
lakóitól, mint Melilla berberjei. 

Spanyolország NATO- és EU-tagsága, 
a városok spanyol közigazgatáson belüli 
jogállásának 1995-ös rendezése és Ma-
rokkó átrendeződő prioritásai – ideértve 
elsősorban a települések Észak-Marok-
kóra gyakorolt gazdasági hatását és a 
nemzetközi együttműködés egyes kérdése-
it – Ceuta és Melilla nemzetközi státuszá-
nak biztosabbá válását eredményezték. 
Ebben a tekintetben figyelemre méltó 
ugyan a marokkói belső jog megközelí-
tése, különösen a 2011-es alkotmány 42. 
cikkelye, de okkal feltételezhető, hogy 
az inkább a honi közvéleménynek szól, 
illetve a nyugat-szaharai megszállás eset-
leges spanyol kritikáinak elkerülését cé-
lozza meg. 

A demográfiai átalakulás – különösen 
az afrikai kontinensen és hasonló lakos-
ságú területek szomszédságában – nagy 
valószínűséggel a belátható jövőben a 
ma „spanyol nyelvűként”, de immár egy-
szerre „többkultúrájúként” számon tartott 
városok identitásának újrafogalmazásához 
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vezet majd. Tekintettel a muszlim lakos-
ság öntudatára, az eddigi próbálkozá-
sokra a nyelvük státuszának rendezésé-
ben és a közösség egyre erősebb politi-
kai jelenlétére, ez nagy valószínűséggel 
Melillában fog először bekövetkezni. 

A kérdés ennek az átalakulásnak a te-
kintetében már helyi vonatkozásban is 
többes: „sikerül-e a spanyol nyelv egyen-
jogúságát megtartani egy többségében 
berber lakosságú városban?”; „hogyan 
lesz biztosítható, hogy a lakosság musz-
lim része beszélje a spanyolt megfelelő 
módon?”; s „hogyan lesz képes az isko-
larendszer a spanyolországi társadalmi 
integráció elégséges feltételeit bizto-
sítani?”. Annak esélyét minimálisnak 
tartom, hogy a demográfiai átalakulás 
a város(ok) feletti spanyol szuvereni-
tás megkérdőjelezését eredményezze: a 
szemmel látható életszínvonalbeli kü-
lönbség és az európai uniós állampol-
gárság elég meggyőző érvek a status quo 
fenntartása mellett. A kérdés az átalaku-
lás tekintetében sokkal inkább az, hogy 
„hogyan lehet olyan gazdasági prospe-
ritást teremteni a városban, amely bizto-
sítja a társadalmi integrációt és hatéko-
nyan semlegesíti a radikalizációt?”.

Egy másik kérdés az előrejelzett átala-
kulás tekintetében állami szinten merül 
fel, hiszen a convivencia a 16. században 
megbukott, ma azonban ismét jelentős 
számú, 2.000.000 körüli muszlim sze-
mély él Spanyolországban, akiknek egy-
re nagyobb hányada spanyol állampolgár. 
Az együttélés kérdései így ismét aktuá-
lissá váltak, hiszen ma már nem képzel-
hető el egyszerűen a „mórok” kiűzése, 

mint ahogyan az évszázadokkal ezelőtt 
történt. Jelen írás kontextusában ez első-
sorban annak a kérdésnek a formájában 
merül fel, hogy vajon Spanyolország mi-
lyen narratívával illeszti be államiságába 
a Ceutában és Melillában ma már élő va-
lóságként jelentkező többkultúrájúságot, 
amely az utóbbi város esetében már 
muszlim többségű lakosságot is jelent, 
s olyan demográfiai átalakulás miatt 
jött létre, amelyhez hasonló Spanyolor-
szág más területein is zajlik, és amely 
radikálisan megváltoztatja a ma ismert 
országképet. 
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rén területeket. Ceutához került Vélez de la 
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65 2011 és 2018 között el Barkani volt Melilla 
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kerülését követően gazdasági hanyatlásnak 
indult részben a spanyol hadsereg távozá-
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95 Az 1672-1727 között uralkodó Iszmail szul-
tán például – miután sikeresen elfoglalta 
1681-ben Mehdiát és 1689-ben Larache-t a 
spanyoloktól, 1684-ben Tangert az angolok-
tól – 1694-ben ostrom alá vette őket is. Amíg 
Melilla ostroma 1696-ben véget ért, addig 
Ceutáé 1727-ig húzódott. A későbbi ostro-
mok közül Ceuta vonatkozásában az 1732-
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