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Menekülttáborok és sziklarajzok a sivatagban 
– Beszámoló a 2002 évi nyugat-szaharai 
tanulmányútról
Zimborán Gábor

2002 áprilisában régész kollégámmal, Rajna Andrással és a Magyarországon működő Szahara 
Alapítvány vezetőjével, Szlimán Ahmeddel egy rövid kutatóúton vettünk részt Nyugat-Szahara, 
Algéria és Mauritánia határvidékein. Expedíciónk elsődleges célja egy, a nyugat-szaharai 
Felszabadított Zónában található neolitikus lelőhely tanulmányozása volt; a lelőhely felmérése után 
a Tindouf környékén létesített saharawi táborokban tettünk látogatást. Nyugat-Szaharát, hivatalos 
nevén: a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot ma sem könnyű megtalálni az Afrika- vagy 
világtérképeken, az egykori spanyol gyarmat státusza ugyanis a mai napig kérdéses.1 A Rió de Oro-
ból és Saguiet el-Hamra-ból álló Nyugat-Szahara, a spanyol gyarmati státuszból azonnal szomszédai 
által megszállt területté váló állam a mai napig nem tudta kivívni függetlenségét, sem fegyveres, sem 
békés úton. A jelenleg félig marokkói megszállás alatt álló, két részre – a Marokkó által ellenőrzött 
partvidéki övezetre és a Polisario2 által irányított Felszabadított Zónára – szakított ország területén 
számos régészeti lelőhely található, amelyek jelentős része több ezer évvel ezelőttre, a holocén 
klímaoptimum idejére datálható. A hajdani jóval kedvezőbb klíma idején születtek azok az embereket, 
elefántokat, struccokat, bivalyokat, antilopokat stb. ábrázoló sziklavésetek és sziklafestmények, 
amelyeknek régészeti párhuzamai többek között az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő 
Tassili n’Ajjer sziklafestményei. Az állandó széllel, homokkal, hőmérséklet-ingadozással több ezer 
évig dacoló nyugat-szaharai régészeti lelőhelyek ma rohamosan pusztulnak, részben a hosszan tartó 
fegyveres konfliktus és a terület vitatott státusza miatt.

Sziklavéset (Nyugat-Szahara) A nyugat-szaharai „Hadtörténeti Múzeum”
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A Nyugat-Szahara iránt érdeklődő kutatókhoz, humanitárius civil szervezetek képviselőihez 
és újságírókhoz hasonlóan mi is az algériai Tindouf városa közelében található egykori spanyol 
idegenlégiós erődből indultunk utunkra. Tindouf a régió repülőtérrel és állandó helyőrséggel rendelkező 
központja, szállásunk közvetlen közelében találtuk meg a MINURSO3 egyik elhagyott bázisát. 
A Felszabadított Zónában található lelőhelyen kívül Szlimán Ahmed vezetésével meglátogattuk a 
helyi orvosi létesítményeket, a menekültvárosokban működő orvosi rendelőket és központi kórházat, 
a helyi „Hadtörténeti Múzeumot” (amelyben a Marokkó és Mauritánia ellen vívott küzdelem emlékei 
tekinthetők meg), az El Aaiún menekültvárosban4 működő iskolákat és a helyi néprajzi gyűjteményt. 

N Y U G A T - S Z A H A R A  M O D E R N  K O R I  T Ö R T É N E T E

A nagyjából 266.000 négyzetkilométer területű, 273.000 fő lakosú5 Nyugat-Szahara a „vonalzóval 
meghúzott határú” szaharai országok közé tartozik. Az északi Saguiet el-Hamra és a déli Wadi 
ed Dahab (Rió de Oro) régiók modern kori történetét az egykori gyarmattartó anyaország, 
Spanyolország mellett alapvetően a szomszéd államok: Marokkó, Mauritánia és Algéria, valamint 
Franciaország határozták meg. A terület határai 1900 és 1912 között alakultak ki a Spanyolország 
és Franciaország közti egyezmények nyomán. A Kr. e. 10.000–2500 közötti holocén nedves fázisok 
idején jóval kedvezőbb természeti adottságokkal rendelkező ország területének túlnyomó részén ma 
– az óceánpartot, a folyóvölgyeket és az oázisokat leszámítva – terméketlen homok- és kősivatag 
található. A nemrég még nomád saharawi populáció jelentős része ma már letelepedett életmódot 
folytat a marokkói megszállás alatt álló néhány városban és az algériai területen található több 

A „modernizáció” jelei a menekültvárosban: szappanopera az akkumulátorról üzemeltetett TV-n, előtte házi-
gazdánk a hagyományos módon elkészített nyugat-szaharai teával 
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tízezer fős menekültvárosokban. A terület földrajzi leírásánál sajnos szükséges még megemlíteni 
a Marokkói Falat,6 amely a marokkói katonai előrenyomulás fázisait követő, összesen 2700 km 
hosszúságú védelmi rendszer; a falat 1980 és 1987 között építették az északnyugati foszfátlelőhelyek 
és a főváros védelmében.

A gyarmati uralom elleni küzdelem már a 20. század elején komoly méreteket öltött, de a 
helyi saharawi lakosság ellenállását a francia és spanyol gyarmati csapatok 1923 és 1934 közötti 
hadműveletei ideiglenesen fel tudták őrölni. A kiemelkedő természeti és gazdasági erőforrásokkal 
egyébként nem rendelkező Nyugat-Szahara az 1950-es években vált igazán értékes területté, amikor 
az ország északi területén, Bucraa közelében felfedezték a Föld egyik legnagyobb és legtisztább 
foszfátlelőhelyét.7 Az 1956-ra újra megerősödött függetlenségi mozgalom ellen indított Ecouvillon 
hadművelet során a francia és spanyol csapatok Marokkó jóváhagyásával elpusztították a saharawi 
felkelők hadseregét.8

Az 1960-as évek dekolonizációs folyamatai Nyugat-Szahara státuszára is hatással voltak: 
1963-ban az ország felkerült az ENSZ dekolonizációs listájára, egyben elismerték a saharawi nép 
önrendelkezési jogát és az Afrikai Egységszervezet, valamint Mauritánia és Marokkó támogatásával 
felszólították Spanyolországot az ország elhagyására. Már 1966-ban felmerült az ország státuszáról 
rendelkező népszavazás kérdése, és a ’60-as években újra megerősödött a helyi függetlenségi 
mozgalom is, és 1973-ban megalakult annak fegyveres szárnya: a Polisario Front. A saharawi-k 
önrendelkezési jogát támogató szomszéd országok közül a ’70-es években már csak Algéria tartott ki 
a Polisario mellett, az északi szomszéd a „Nagy Marokkó”-elvre9 hivatkozva már elutasította Nyugat-
Szahara függetlenségi törekvéseit.

A függetlenségi mozgalom rohamos erősödése mellett Spanyolország számára egyre nehezebbé 
vált ellenőrizni az ország területét, a spanyol gyarmati csapatok helyiekből toborzott egységei, a 
Trópas Nómadas katonái tömegesen dezertáltak. A ’70-es évek közepén Nyugat-Szaharát bejáró 
ENSZ-megfigyelők jelentéseikben az ország minden részén a Polisario-t támogató tömegekről 
számoltak be, végül Spanyolország a Polisario-val folytatott tárgyalásai eredményeképpen 
hajlandóságot mutatott a kivonulásra, gazdasági engedményekért cserébe (halászat, foszfát-lelőhelyek 
kiaknázása). A közeledő függetlenedés és a saharawi önrendelkezési jog elismerése ellenében 
Marokkó megszervezte a Zöld Menet néven elhíresült 350.000 fős „békés” tömegdemonstrációt. 
A demonstráló civilek és katonák átlépték a még hivatalosan spanyol ellenőrzés alatt álló Nyugat-
Szahara északi határát; azonban a marokkói hadsereg már a demonstrációt megelőzően megkezdte 
a harcot a Polisario ellen, nyugat-szaharai területen. A madridi szerződésben Spanyolország átadta 
a terület feletti ellenőrzés és adminisztráció jogát Marokkónak és Mauritániának, 1976 januárjában 
ennek megfelelően az utolsó spanyol katona is elhagyta az ország területét. A hivatalosan csak az 
adminisztrációért felelős két szomszédos ország azonnal megszállta Nyugat-Szaharát, ekkor vette 
kezdetét a saharawi menekültek hosszú útja a Tindouf melletti menekülttáborok felé. 1976. február 
27-én – miközben az ENSZ által agresszornak minősített Marokkó és Mauritánia tovább folytatta 
a saharawi-k üldözését, légcsapásokkal is tizedelve soraikat – kiáltották ki a függetlenség-pártiak a 
Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot. A saharawi kormány függetlenségi nyilatkozatában a 
szomszédos és rokon marokkói és mauritániai törzsektől is segítséget kért küzdelméhez, és Algéria 
is már évek óta támogatta a Polisario Frontot. A városokból elmenekült polgári lakosság biztonsága 
helyezése után a Polisario megkezdte az újabb függetlenségi háborút, ezúttal Marokkó és Mauritánia 
ellen. A foszfátlelőhelyekről El Aaiún-ba vezető 100 kilométer hosszú Fosbucraa-futószalag ellen 
intézett támadásokkal komoly csapásokat mértek a marokkói hatalomra, de leghatékonyabbnak a 
déli szomszéd ellen intézett támadásaik bizonyultak. A rokon saharawi törzsektől kapott támogatás 
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és a kitartó küzdelem10 végül meghozta eredményét: 1978-ban Moktar Ould Daddah kormánya 
megbukott, Mauritánia kivonta csapatait Nyugat-Szaharából.

Az országot már egyedül megszállva tartó Marokkó továbbra is ragaszkodott és ma is ragaszkodik 
Nyugat-Szahara feletti fennhatóságához, a nemzetközi nyomás ellenére is. A fegyveres küzdelem 
mellett aktív külpolitikát is folytató Polisario időközben számos országot és szervezetet győzött 
meg szuverenitásuk elismeréséről: az Afrikai Egységszervezet felvette tagjai közé a Szaharai Arab 
Demokratikus Köztársaságot, jelenleg 46 ország ismeri el önálló államnak Nyugat-Szaharát. Az 
Afrikai Egységszervezet és az ENSZ rendezési tervét 1988-ban fogadta el Marokkó és a Polisario, 
ennek eredményeképpen hozta létre az ENSZ Biztonsági Tanácsa a MINURSO-t. 

Az 1991. április 29-én megalakult ENSZ-misszió feladatai az eredeti tervek szerint a következők 
lettek volna: a népszavazás előkészítése (amelynek során a saharawi-k a függetlenség vagy a 
Marokkóhoz tartozás között választhatnának); az Algériában 1976 óta menekültvárosokban lakó 
saharawi-k visszatelepítésének biztosítása; a szavazásra jogosultak nyilvántartásba vétele; a szavazás 
lebonyolítása és az eredmény kihirdetése; a marokkói csapatok létszámcsökkentésének megfigyelése; a 
két hadviselő fél egységeinek megfigyelése, a demarkációs vonal biztosítása; a fogolycsere felügyelete. 
A népszavazást 1992 januárjában kellett volna lebonyolítani, azonban a szavazásra jogosultak 
listájának összeállításában a két fél, Marokkó és a Polisario Front nem tudott megegyezni, így a 
saharawi-k mind a mai napig nem dönthettek országuk sorsáról. Bár nemzetközi fórumokon is 
komoly erőfeszítések történtek a helyzet békés rendezése érdekében, egyik fél sem hajlandó elfogadni 
a másik által preferált szavazói listát, hiszen a lista már önmagában a szavazás eredményét is 
jelentené: az időközben betelepített marokkói lakosság a Marokkóhoz tartozás mellett voksolna, a 
saharawi törzsek tagjai azonban nyilvánvalóan a függetlenség mellett döntenének. Mivel a szavazásra 
jogosultak száma összesen nagyjából 86.000 fő, a néhány ezer főnyi vitatott helyzetű szavazópolgár 
voksa is könnyen döntő súlyú lehet. Marokkó mindemellett továbbra is ódzkodik a teljes függetlenség 
megadásától, legutóbb „harmadik útként” a tíz éves átmeneti időszakot és a fokozatosan megadható 
autonómia kérdését vetette fel a tárgyalásokon. 

Mindeközben nagyjából 200.000 menekült él a határhoz közel, de algériai területeken. A már 
évtizedek óta jól működő menekültvárosokban a saharawi-k sikerrel szervezték meg az ingyenes – 
bár európai mércével mérve még mindig siralmas állapotban lévő – közegészségügyi ellátást és az 
ingyenes közoktatást.11 A megszállt területen eközben folytatódik a saharawi aktivisták elnyomása, a 
bebörtönzések, a rendőri túlkapások és az „eltűnések”. A MINURSO mandátumát 2006 áprilisában 
újabb félévre meghosszabbították, de még mindig nem látszik esély arra, hogy a közeljövőben 
lebonyolítsák a népszavazást. A dán Kurt Mosgaard dandártábornok parancsnoksága alatt álló, 

A Tindouf melletti elhagyott MINURSO-bázis Az iskolaépület előtt várakozó diákok El Aaiún 
menekültvárosban
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elsősorban megfigyelői, szervezői és rendészeti munkát végző ENSZ-misszióban jelenleg 26 
különböző ország lakosai szolgálnak, összesen 349 fő.

S Z I K L A R A J Z O K  A  S I V A T A G B A N 12

Kutatóutunk során meglátogattunk egy újkőkori lelőhelyet a Felszabadított Zónában, 
Tindouf és Al Mahbes között. A messziről is jól látható kiszáradt folyómeder környékén 
számos kisméretű, 1-4 cm nagyságú pattintott kőeszközt találtunk, amelyekhez hasonló 
alapanyagú magköveket egyébként a Tindouf melletti szállásunktól nem messze is 
láttunk. A folyómeder közelében alkalmunk volt több sziklavésetet és azokkal feltehetőleg 
megegyező korú kőpakolásos halomsírt is megfigyelni. A sziklavésetek valamikor a 
Kr. e. 4500-2500 évek közötti ún. neolit nedves fázisban születhettek, de a datálás ebben az 
esetben csak párhuzamok alapján végezhető el. A lelőhelyről jellege miatt teljesen hiányoztak a 
festett sziklarajzok. A helyi művészek a korabeli állatvilágot örökítették meg stilizált rajzaikon, a 
felismerhető állatok között struccok, elefántok, orrszarvúak, bivalyok és antilopok figyelhetők meg. 
Az egyik rajzon a szarvasmarha mögött az állatot terelő „pálcikaember” halvány rajzát fedeztük 
fel. A szabadban található, önmagukban álló nagyméretű sziklatömbökön az egymást átfedő rajzok 
alapján több fázist is el lehet különíteni. Az általunk meglátogatott területtől délnyugatra, Tifariti és 
Bir Lahlou környékére látogatott el ugyanebben az évben, fél évvel utánunk egy angol-olasz régész 
csoport,13 akik azóta is folyamatosan végzik kutatómunkájukat a térségben.

Sziklavéset, középen orrszarvú képe Kőpakolásos halomsír

Sziklavéset, bal oldalt emberalak halvány képe Sziklavéset (Nyugat-Szahara)
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A nyugat-szaharai sziklaművészet több szempontból is különleges szerepet tölt be az 
őskori művészetben, előtérbe helyezésüket azonban sajnos egy konkrét problémakör is 
indokolja: a térségben található és konkrét védettséggel nem rendelkező lelőhelyek rohamosan 
pusztulnak. A pusztítás nem minden esetben tudatos, de mindenképpen az aktuális helyzetnek 
tudható be, pl. a sziklatömbökön újonnan jelentkező repedéseket a közelükben elhaladó 
nehéz szállítójárművek okozta rezgések idézik elő. Több halomsír pusztulását okozta a 
háborús helyzet: a hadviselő felek a sírok alapgödrét gyakran használták ágyúállásnak. A 
magasabbra nyúló, fedezéknek is használható sziklafalak mellett katonai táborok létesültek, 
így jelenhettek meg a graffitik a sziklafestmények mellett, sajnos valószínűleg a MINURSO 
katonáinak kezei által is. Egy helyen a sziklaművészet továbbélését is megfigyelhette 
az UEA kutatócsoportja: a Polisario katonái egy sziklarajzon fegyveres katonákat, tábortüzet 
és katonai gépjárműveket örökítettek meg. Külön tanulmányban lehetne tárgyalni a tűzszünet 
életbe lépése óta egyre nagyobb számban megjelenő kíváncsi turisták és az alapvetően a modern 
kori problémák miatt odautazó újságírók és civil aktivisták okozta károkat: az apró kőeszközök 
szuvenírként való „dokumentálatlan” elhordása és a sziklafestmények benedvesítése – hogy a 
fényképen jobban látszódjon az eredeti rajz – komoly károkat és információvesztést okoznak. A 
helyiek beszámoltak olyan – hivatalosan ugyan nem bizonyított – esetekről is, amikor a hadviselő 
felek vagy éppen a MINURSO munkatársai szuvenírként az önmagukban álló sziklatömböket 
teherautón szállították el a lelőhelyekről.

A lelőhelyek pusztulásának megállítását, az emberiség történetének egy érdekes és fontos fejezetét 
megörökítő emlékek megóvását a következő években kell minél gyorsabban biztosítani, mielőtt azok 
nagyobb mértékű jóvátehetetlen kárt szenvednek. A Polisario és a Szaharai Arab Demokratikus 
Köztársaság kormánya hatóságként, a külföldi kutatócsoportokkal konstruktívan együttműködve 
képes lehet a lelőhelyek fennmaradását biztosítani, a megfelelően felszerelt – egyelőre még külföldi 
szakemberekből álló, de remélhetőleg hamarosan helyi kutatókkal is kiegészülő – kutatócsoportok 
pedig a jövőben is minden tőlük telhetőt meg fognak tenni a lelőhelyek megóvása és megfelelő 
dokumentálásuk érdekében. 

J E G Y Z E T E K

1  A Nyugat-Szahara modern kori történetével tudományos igényességgel foglalkozó magyar vagy 
idegen nyelvű könyvek és tanulmányok száma viszonylag csekély, az általános afrikai történelmi 
művekben is legfeljebb néhány rövidebb utalás foglalkozik „Afrika utolsó gyarmatával”. A teljesség 
igénye nélkül néhány ilyen munka: Hodges 1983, Jensen 2005, Lawless – Monahan 1987, Lengyel 
1980, Norris 2002, Olsson 2006, Pazzanita 1996, Pazzanita – Hodges 1994, Saint Maurice 2002, 
Shelley 2004.

2  Polisario: Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Rió de Oro; a Szaharai Arab 
Demokratikus Köztársaság nemzetközi elismeréséért küzdő szervezet neve.

3  MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para la Organización del referéndum en el Sáhara 
Occidental, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. A Nyugat-Szahara 
státuszáról rendelkező népszavazás megszervezéséért felelős és a tűzszünet betartását felügyelő, 
1991-ben létrehozott ENSZ-misszió. A MINURSO-nak Száraz György vezérezredes személyében 
magyar parancsnoka is volt.

4  Az algériai területen létesített menekültvárosok a marokkói ellenőrzés alatt álló településekről kap-
ták nevüket. A legnagyobb menekültváros a nyugat-szaharai főváros, El Aaiún nevét viseli.
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5  2006 júliusi becslés
6  „Berm”, ill. „A Szégyen Fala”
7  A becslések szerint Bucraa mellett közel 10 millió tonna, 70-80%-ban tiszta foszfát található. A he-

lyi infrastruktúra és a szállítási útvonalak kiépítése után Nyugat-Szahara a világ hatodik legnagyobb 
foszfát-exportőre lett.

8  Egy marokkói kormányzati honlapon, a hivatalos marokkói propagandára jellemző módon az 
Ecouvillon hadműveletet mint a marokkói felkelők ellen indított francia-német hadműveletet ismer-
tetik.

9  Nagy Marokkó magába foglalná Nyugat-Szaharát és Mauritániát, valamint Mali, Algéria és 
Szenegál egyes részeit is.

10  Részben a Polisario különleges katonai akciói, pl. az 1500 kilométerre fekvő mauritániai főváros, 
Nouakchott megtámadása is jelentősen gyengítették a megszálló kormány pozícióját.

11  Jelenleg a menekültvárosokban 90%-os az írni-olvasni tudók aránya. A menekültvárosokban szüle-
tett és ott felnőtt, spanyolul is beszélő fiatal saharawi-k gyakran Spanyolországban vállalnak idősza-
kos munkákat.

12  A Nyugat-Szahara területén található régészeti lelőhelyek magyar nyelvű tudományos szakirodalma 
gyakorlatilag nem létezik, külföldi kutatócsoportok is csak az utóbbi években kezdtek el komolyabb 
kutatásokat végezni a térségben, lásd pl. Western Sahara Project honlap, valamint Brooks 2005, 
Grove 1995, Muzzolini 1995 stb. Magyar nyelvű, a szaharai sziklaművészettel is foglalkozó tudo-
mányos-ismeretterjesztő művek pl.: Bodrogi 1981: 166-174., Garlake 1988: 50-58., Almásy László 
felfedezései: Kubassek 2002. Henri Lhote expedíciói: Lhote 1977. 

13  Az UEA kutatócsoportjának publikáció: Brooks – di Lernia – Drake – Raffin – Savage 2003, Brooks 
et al 2006.
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