
Résumé

Der D iskurs  „Islam versus W esten" in den global werdenden M edien

In den 1990er Jahren, nach dem Untergang des bipolaren internationalen Systems, 
werden zahlreichen Verfassern von Analysen zufolge die internationalen Prozesse von 
den zivilisatorischen und kulturellen Unterschieden bestimmt, von denen sich die am 
tiefsten liegende Risslinie zwischen dem Islam und dem Westen herausgebildet hat. 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Einfluss der immer globaler werdenden Me
dien zu untersuchen, ob diese Medien den Dialog zwischen den Zivilisationen fördern 
oder nicht. Der Autor gelangt zu der Feststellung, dass der Islam von den westlichen 
Medien mit Extremismus, Terrorismus und Gewalt identifiziert wird, und dass er der 
öffentlichen Meinung nicht einmal die Möglichkeit bietet, den Anderen, den Fremden 
kennenzulernen. Hinter dieser Wirkung der Medien finden wir in den meisten Fällen 
die Verknüpfung zwischen den Interessen der nationalen Außenpolitik und der wirt
schaftlichen Akteure. In der westlichen, innerhalb dieser vor allem der amerikanischen 
Außenpolitik, wurde das Aufhalten der Sowjetunion von der „Aufhaltung" des Islams 
abgelöst.

Edward W. Said, Verfasser palestinensischer Herkunft, verweist in einer in den 
1970er Jahren verfassten Arbeit darauf, dass während im 18.-19. Jahrhundert die 
Orientalisten das Kennenlernen des Orients den Interessen der Kolonialisierung, d.h. 
den Islam ab ovo dem „Barbarischen" und der Rückständigkeit untergeordnet hatten, 
im 20. Jahrhundert die Stelle der Orientalisten von den Medien übernommen wurde. 
Die Medien sind an die Spitze des Kampfes gegen die „globale Intifada" und die 
„grüne Gefahr", d.h. gegen das Aufhalten des Islams, getreten. Dahinter verbergen 
sich vier vereinfachende Vermutungen: 1. Es existiert ein islamischer Zusammenhalt, 
Dschihad gegen den Westen, 2. Der Fundamentalismus wird mit dem Antisemitismus 
und dem Nazismus verglichen, 3. Der Islam bildet eine monolithische Einheit, 4. Die 
islamische Religion ist die Ursache für die Rückständigkeit der islamischen Zivi
lisation.

In der zweiten Hälfte der Studie unternimmt der Autor aufgrund der angelsächsi
schen und der ungarischen Printmedien den Versuch, in Verbindung mit dem Terror
angriff vom 11. September 2001 die mit dem Islam zusammenhängenden Attitüden zu 
untersuchen. Als Ergebnis der Forschungen kann Folgendes festgestellt werden: wäh
rend in den westlichen Medien ein lebhafter Dialog über den Islam begonnen hatte, ist 
die ungarische Presse auch weiterhin im Zauberkreis der Stereotypen geblieben.
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A z  arab  o rs z á g o k  a m a g y a r  k ü lk a p c s o la t o k b a n  
(1947- 1962)

J. Nagy László

M agyarország az 1880-as években aktivizálódott a déli Mediterráneumban, 
és a dinamikus gazdasági növekedésre támaszkodva kapcsolatokat igyeke
zett kiépíteni az arab országokkal, elsősorban Egyiptommal. Az 1882-ben 

megalakult Adria Gőzhajózási Társaság, karöltve a Budapesti Kereskedelmi Kamará
val, megbízta Jankó János geográfust, hogy tegyen utazást az észak-afrikai országok
ban, és mérje fel Magyarország kereskedelmi pozícióit és lehetőségeit. Publikált jelen
tése egyáltalán nem elhanyagolható magyar jelenlétről számolt be: jelentősnek mond
ható akkori cukor-, fa- és ruhaneműexportunk, de nagy mennyiségben szállítottunk 
szeszes italt is Egyiptomba (Alexandria, Szuez) és Tunéziába (Tunisz). Az utóbbi áru
cikknek komoly jövőt jósolt, megjegyezve, hogy „az alkohol azon osztrák-magyar cik
kek közé tartozik, amelyeknek Eszak-Afrikában a legnagyobb a keletjük".1 Konkrétan 
a sörre gondolt (Alexandriában a Dreher hordós sör volt akkor az uralkodó), mivel a 
bor francia áru, a tömény szesz forgalmazásában pedig „vesztettünk az orosz és a ro
mán alkohollal szemben". A pozíciók megtartása és erősítése érdekében rendszeres ha
jójáratok indítását javasolta Fiúméból a nagy észak-afrikai kikötőkbe.

Évtizedekkel később, 1911-ben, Lukács László pénzügyminiszter egy hosszú távra 
megalapozott mediterrán politika részeként szintén ezt javasolta, kiegészítve az emlí
tett egyiptomi kikötőket Algírral, Oránnal, Casablancával és Mogadorral.2 Az első vi
lágháború s főként az azt lezáró békeszerződés, az adriai tengeri kijárat elvesztése eze
ket a terveket semmissé tette.

A két világháború között történtek ugyan kísérletek a kapcsolatok újjáélesztésére 
Egyiptommal, de ezek nem vezettek eredményre. A két népszövetségi taggal, Egyip
tommal és Irakkal 1928-ban, illetve 1937-ben létesítettünk diplomáciai kapcsolatot, 
amely azonban a második világháború alatt megszakadt. Több városban (Alexandria, 
Bejrút, Aleppo, Algír, Bengázi) tiszteletbeli konzulátus működött az 1930-as években.3 
A kereskedelmi forgalom azonban továbbra is igen szerény mértékű maradt.

A tárgyalt időszakban Magyarország arab kapcsolatai gyakorlatilag a Közel-Keletre 
korlátozódtak. Két Maghreb-országgal létesítettünk ugyan diplomáciai kapcsolatot,
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(Tunéziával 1956-ban, Marokkóval 1959-ben), de döntően az algériai háború (1954— 
1962) megakadályozta, hogy azok megtöltődjenek tartalommal.

Az egyiptomi kapcsolat 1947-1955

Magyarország külpolitikai mozgástere ugyancsak szűk volt az említett időszakban, 
külkapcsolati rendszerünk valójában ekkor csupán a szovjet diplomácia eszköze. 
Moszkva nem mutatott különösebb érdeklődést az arab országok -  s általában a medi
terrán térség -  iránt. Közvetlenül a háború befejeztével tett némi kísérletet befolyása ki- 
terjesztésére (területi követelések Törökországgal szemben, részvételi szándék kifeje
zése a Líbia feletti ellenőrzésben), de ezekkel gyorsan fel is hagyott. 1946 őszén ameri
kai újságíróknak arra a kérdésére, hogy mi a szovjet álláspont az amerikai hadihajók 
jelenlétével kapcsolatban, Sztálin azt válaszolta, hogy az Moszkva számára teljesen kö
zömbös kérdés.4 A Maghreb térségben a francia fennhatóságot a szovjetek nem szán
dékoztak zavarni, a közel-keleti önálló arab államokat London bábjainak, magát az 
Arab Ligát pedig a brit külpolitika eszközének tartották. Ez az álláspont nagy mérték
ben közrejátszott abban, hogy Moszkva támogatta Izrael Állam megalakulását, de a 
kapcsolatokban már 1949-50-ben zavarok mutatkoztak.5

A Szovjetunió és a szocialista országok kizárólag Európára, a német kérdésre össz
pontosították figyelmüket. Ettől a kontinentalizmusnak nevezhető koncepciótól Sztá
lin halála után kezdtek elszakadni és kialakítani egy globális elkötelezettségű külpoli
tikát, amely az SZKP XX. kongresszusán (1956. február) nyert megfogalmazást. Itt ke
rült sor a korábban az imperializmus lakájának nevezett nemzeti burzsoáziának a re
habilitálására.

A szuezi válság után egyre határozottabban kötelezték el magukat a keleti blokk or
szágai a mediterrán térségben, s általában az úgynevezett harmadik világban. Ehhez 
felhasználták a nemzetközi fórumokat, de olykor még a konfliktusok kockázatát is vál
lalták. Egyre nagyobb, mondhatni túlzott jelentőséget tulajdonítottak a „természetes 
szövetségesnek" nevezett új államoknak a nemzetközi kapcsolatokban. Az 1960. no
vemberi moszkvai nemzetközi kommunista értekezlet hivatalos dokumentuma jól 
tükrözi a változást: az első helyen továbbra is a Szovjetunió és a szocialista országok 
állnak, de a második legjelentősebb politikai erőnek már nem a fejlett országok mun
kásmozgalmát minősítik, hanem az úgynevezett harmadik világ nemzeti felszabadító 
mozgalmait.6 Kevesebb, mint egy évtized alatt a nemzeti burzsoázia szédületes kar
riert futott be: ellenségből privilegizált szövetségessé vált.

Ez a vázolt koordináta-rendszer határozta meg Magyarország kapcsolatait az arab 
országokkal. Ezeknek a kapcsolatoknak a tanulmányozása nem csupán a magyar dip
lomácia, hanem az egész arab térség történetéhez is értékes adalékokat szolgáltat.
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Egy 1959-es, az MSZMP külügyi osztályán készített jelentés szerint az arab térség
ben a legfontosabb partnereink politikai, gazdasági és kulturális téren egyaránt Egyip
tom, Szíria (Egyesült Arab Köztársaság) és Irak. Diplomáciai kapcsolataink vannak 
még Szudánnal, Marokkóval, Tunéziával és Jemennel. Libanonnal, Jordániával és 
Szaúd-Arábiával viszont csupán szerény értékű (kilencmillió font) kereskedelmet foly
tatunk libanoni és szíriai közvetítőkön keresztül.7

A Magyar Köztársaság követe, Cholnoky Viktor (Tildy Zoltán köztársasági elnök 
veje) 1947 novemberében érkezett Kairóba, és december 29-én adta át megbízólevelét, 
amelyről másnap az egyiptomi lapok részletesen beszámoltak. Faruk király 1948. már
cius 31-én fogadta magánkihallgatáson a magyar követet. Az eseményről beszámoló 
journal d 'E gyp te  közli azt is, hogy Magyarország 350 ezer egyiptomi font hitelt nyújt 
gyapotvásárlásra. Az uralkodó, aki néhány nappal korábban saját birtokán háromezer 
feddán földet (1 feddán=0,4 hektár) osztott szét a fellahok között, élénken érdeklődött 
a magyarországi földreform iránt, és megjegyezte, hogy „egyébként is Egyiptomban a 
magyar mezőgazdaságnak jó híre van".8

A trónörökös, Mohamed Ali, aki korábban, január 16-án fogadta Cholnokyt, szintén 
a mezőgazdaság iránt érdeklődött, és határozottan leszögezte, hogy „nagyon helytelen 
volt, amit a földreform körül csináltak". Szerinte túlzásba vitték, és rendes embereket 
-  mint például Esterházy -  fosztottak meg vagyonuktól.9

Követünk akkor érkezett Egyiptomba, amikor a feszültség a robbanáshoz közeledett 
a térségben. Maga az uralkodó is úgy vélekedett az említett kihallgatáson, hogy a há
ború elkerülhetetlen, és rövidesen ki fog törni a Közel-Keleten. A követnek a palesztin 
problémáról adott jelentésében reális kép rajzolódik ki az arab államok álláspontjáról: 
az Arab Liga teljesen megosztott, bár „tagjai természetesen fantasztikus nyilatkozato
kat adnak".10

A követ sorra véve a térség országait megállapította, hogy Egyiptom politikai, gaz
dasági, katonai szempontból egyaránt ellenzi az intervenciót, Transzjordánia és Irak 
Favzi al Kavakidzsi fővezéri kinevezését, Szíria az iraki, Transzjordánia pedig a szaú- 
di seregek áthaladását a területén. Nincs egység az emigráns palesztin-arab kormány 
megalakulását illetően sem. A fő gond azonban az, hogy Abdullah transzjordániai 
uralkodó be akarja kebelezni Palesztinát.

Izrael Állam elismerését illetően azonban a követ megfontoltságot javasolt: „Tekin
tettel itteni jelentős gazdasági érdekeinkre, az arab államok előrelátható reakcióira és a 
nagy nemzetközi sajtóvisszhangra, a független zsidó állam május 15-i esetleges prok- 
lamálása alkalmával felelős tényezők nyilatkozataiban óvatosságot, tartózkodást ja
vaslok addig, amíg az elismerés kérdésében az egész helyzet vizsgálata alapján [kiemelés 
az eredetiben -  J. N. L.| döntés nem történik. Határozott politikai cél nélkül, pusztán 
szimpátianyilatkozatok kerülendők."11 A háború kirobbanásának másnapján írott je
lentésében a konfliktus egyik legfontosabb okának a kőolajat jelöli meg: „Az olajkérdés
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talán a legerősebb mozgatója a közel-keleti politikai érdeklődésnek itt a Közel-Keleten 
minden összefüggés végső soron az olajhoz vezet.''12

Magyarország csak néhány héttel a megalakulását követően ismerte el Izrael Álla
mot. Ezt Kairóban pozitívan értékelték, mivel „Magyarország nem sietett az elismerés
sel". Az Egyesült Államok elismerése viszont rendkívüli rosszallást váltott ki Egyip
tomban.13

Cholnoky Viktor követnek ez volt az egyik utolsó jelentése. Hazarendelték, majd két 
nappal megérkezése után, július 23-án letartóztatták. Hazaárulással, kémkedéssel vá
dolták, halálra ítélték, és 1948. december 7-én kivégezték.14

A követ tragikus sorsa egyértelműen jelezte, hogy a magyar-egyiptomi politikai 
kapcsolatok területén nem várható fejlődés. A gazdaságiak viszont, amelyeket az 1930- 
ban kötött, de még érvényben lévő szerződés szabályozott, nem szenvedtek csorbát. 
Az 1955-ben Egyiptom és Magyarország gazdasági kapcsolatáról írott memorandum 
szerint a két ország közötti kereskedelmi forgalom 1949 és 1955 között egyenletesnek 
mondható, és a mérleg az 1950-es év kivételével Magyarország számára pozitív. A ki
vitel-behozatal együttes átlagos értéke az említett években megközelítette a hárommil
lió egyiptomi fontot. Magyarország évente 40 ezer bála gyapotot vásárolt Egyiptomtól, 
és iparcikkeket (szerszámgépeket, vasúti kocsikat, vegyi anyagokat stb.) szállított.15

1947 őszétől a kelet-európai országok, így Magyarország is, a nemzetközi helyzet 
zsdanovi elemzése és következtetése szerinti külpolitikát folytattak: aki nem azonosult 
a szovjet-kominformista irányvonallal, az ellenségnek minősült. Ez Egyiptom esetében 
is azt jelentette, hogy a követségnek alig volt kapcsolata a hivatalos politika képvise
lőivel, s a jelentések is különböző, egymással is rivalizáló kommunista csoportoktól ka
pott információkra épültek. Ugyanakkor éppen ez tette lehetővé, hogy a Szabad Tisz
tek mozgalmáról megbízható információkhoz is hozzájutott a követség.

Az 1952. július 23-i fordulatot a nemzetközi kommunista mozgalom nagyon negatí
van ítélte meg: fasizmus felé hajló katonai diktatúrának minősítette, amely mögött az 
amerikaiak állnak, akik ki akarják szorítani a térségből az angolokat.16

Az értelmiségi körökön kívül befolyással nem rendelkező egyiptomi kommunista 
mozgalom erősen megosztott volt. Egyik szervezetük a Demokratikus Mozgalom a 
Nemzeti Felszabadulásért (arabul HADITU) egyik vezetője, Ibrahim Abdel Halim köl
tő és laptulajdonos (publikálta pl. Veres Péter Próbatétel című regényét) augusztus ele
jén részletesen beszélt a belpolitikai eseményekről a követségen. Kedvezően nyilatko
zott a Szabad Tisztek csoportjáról, a „Nagib mozgalomról", ahogyan ő nevezte. Ezzel 
arra is utalt, hogy akkor a tábornok volt a csoport egyetlen népszerű és ismert tagja. 
A mozgalom 18 vezető tisztje közül négy a baloldallal szimpatizált, a többiek pedig na
cionalisták, a nemzeti függetlenség elkötelezett hívei voltak. Megjegyezte még, hogy 
az Egyesült Államok a szimpátiáját kifejező gesztusai ellenére sem lesz képes érvénye
síteni befolyását a mozgalomban.17 Ma már tudjuk, hogy Ibrahim Abdel Halim pontos
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információkkal rendelkezett, hiszen kommunista csoportja mára hatalomátvétel előtt 
is igen szoros kapcsolatban volt a Szabad Tisztek mozgalmával. Csoportja nyomdájá
ban készült a Szabad T isztek H angja  című újság.18

A magyar követség igyekezett felhasználni meglévő kapcsolatait, hogy informálód
jon az új hatalom jellegéről, céljairól. így került sor október közepén a magyar-egyip
tomi kereskedelemben érdekelt vállalkozó, Ahmed El Guindi lakásán egy találkozóra 
Gamal Salem ezredessel, a légierő tisztjével, aki mint alapító a Szabad Tisztek szűk ve
zető csoportjához tartozott, s a Forradalmi Tanács tagja volt. A magánjellegű találko
zón Gamal Szalem a következőképpen jellemezte az új Egyiptomot: „Ami akár Nyu
gatnak, akár Keletnek az egyiptomi belső helyzetre való befolyását illeti, tesz egy kije
lentést, amelynek az igazságát csak a történelem fogja bebizonyítani, azt ugyanis, hogy 
»a nyugat« azt állítja, hogy ők »keleti« intésre járnak el, »kelet« feltételezi, hogy a »nyu
gat« kezében vannak, pedig ez csak Egyiptom mozgalma az egyiptomiak érdekében. 
Függetlenséget akarnak és jobb életet a népüknek, azonban látják, hogy nehéz útra lép
tek, de biztosak benne, hogy eredményt fognak elérni."19

Az új hatalom nacionalista jellegéről a későbbiekben meggyőződhettek a szocialista 
országok: a nasszeri Egyiptom egyáltalán nem bizonyult könnyű „természetes szövet
ségesnek". A róla alkotott kép 1952-ben nem változott. A magyar sajtó a szovjet kom
mentárokat közölte, illetve a hírügynökségek híranyagát magyarázat nélkül. Az 
Egyiptomban történt események megítélése a térségben hagyományos befolyással ren
delkező hatalmak -  Franciaország, Nagy-Britannia -  és az Egyesült Államok közötti 
vetélkedés, valamint a német kérdés (az NSZK integrálása a nyugat-európai politikai
gazdasági és katonai rendszerbe) függvényében történt.20

A nyugati nagyhatalmak, elsősorban Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között 
burkolt, ám köztudott rivalizálás folyt a közel-keleti befolyásért. Ezt mindketten 
Egyiptom megnyerésén keresztül szándékoztak elérni. Ebben a küzdelemben -  nem 
lévén gyarmatosító hatalom -  az Egyesült Államoknak nagyobb esélyei voltak. 
Ugyanakkor, Washington sem tudta megnyerni az egyre határozottabban az arab világ 
vezetőjének szerepére törő Nasszert egy szovjetellenes paktumhoz, s a térségben mind 
erősebb nacionalizmus következtében a többi államot sem. A Bem rakpart politikai fő
osztályán az arab államok külpolitikájáról készített jelentés (1954 ősze) a tendenciákat 
jól érzékelve állapította meg, hogy „nem várható rövid időn belül az arab államok ag
resszív [ti. szovjetellenes -J . N. L.] blokkba való tömörülése." Azt is helyesen állapítja 
meg, hogy Kairó az 1954. július 27-én aláírt angol-egyiptomi szerződés ellenére to
vábbra is „a semlegesség és az imperialista hatalmaktól minél nagyobb engedmények 
kicsikarásának alapján" igyekszik maga mögé tömöríteni az arab államokat.21

Az angol-egyiptomi szerződés kölcsönös kompromisszum, illetve a Washington ál
tal Londonra gyakorolt nyomásnak az eredménye is volt. Nagy-Britannia kötelezettsé
get vállalt, hogy 20 hónapon belül kiüríti a csatornaövezetet, ahol 80 ezer katonája tar
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tózkodott. Cserébe Egyiptom elfogadta, hogy bizonyos számú „technikai személyzet" 
maradhat ott, illetve a brit katonai erők visszatérhetnek abban az esetben, ha az Arab 
Liga védelmi paktumához tartozó valamely államot vagy Törökországot támadás éri. 
Ezzel -  indirekt módon -  lényegében Egyiptom a NATO-hoz kötődött. S ez azt is jelen
ti, amint azt Nasszer a szerződést magyarázó beszédében megerősíti, hogy országát a 
nyugati tömbben képzeli el, mivel Törökországot egy világháború esetén a Szovjetunió 
fogja megtámadni a moszuli és az abadani olajmezők elérése céljából.22

A szocialista országok a Nasszer-Nagib vetélkedés mögött nem a nagyhatalmak ri
valizálását, s nem személyi ellentéteket láttak, hanem -  a valóságnak megfelelően -  „az 
alkotmányos élet és a katonai diktatúra hívei közötti harcot".23 A jelentések egyébként 
nem túl sokat foglalkoznak a belpolitikával, csak annak függvényében, hogy mi a sze
repe, helye az országnak és a térségnek a nemzetközi politikában.

A magyar-egyiptomi kapcsolatokban 1955-ig sem bővülésről, sem elmélyülésről 
nem beszélhetünk. Ekkor azonban jelentősen megváltozott a helyzet, egyre határozot
tabb közeledés történik Egyiptom és a szocialista országok, köztük Magyarország kö
zött. Már az év elején egyértelmű igény mutatkozott Kairó részéről a kapcsolatok bő
vítésére. Ez a tendencia egybeesik nemcsak a szocialista országok külpolitikájában, ha
nem az egész nemzetközi politikai kapcsolatokban elkezdődő változásokkal is.

1955. február 24-én Törökország és Irak aláírta a bagdadi szerződést, amelyhez csat
lakozott Nagy-Britannia, Irán és Pakisztán. Egyiptom ezt nem nézte jó szemmel, mivel 
a szerződéssel Irak lényegében az arab egység kialakulását gátolta meg. Április 16-án 
Moszkva is nyugtalanságát fejezte ki, mivel a katonai blokk létrehozása és katonai bá
zisok telepítése határai közelében közvetlenül érintette biztonságát.24 Ez volt az első 
alkalom a második világháború után, amikor a Szovjetunió állást foglalt a Mediterrá- 
neumban zajló eseményekkel kapcsolatban, s ez egyértelműen jelzi a szovjet külpoliti
ka fordulatát.

Áprilisban a fontos külpolitikai változások jeleként új, a kétpólusú világot elutasító 
tömörülés, az el nem kötelezettek mozgalma született meg Bandungban. Nasszer itt 
vált nemzetközi jelentőségű személyiséggé. Bandungban dőlt el a Csou En-laj-Nasszer 
találkozón, hogy Egyiptom és a Kínai Népköztársaság szorosabbra fűzi kapcsolatait, 
és minden valószínűség szerint az is, hogy Kairó a szocialista országoktól vásárol fegy
vereket.

A már említett Gamal Szalem ezredes 1952 nyarán Budapesten járt, ahol találkozott 
a kínai követség kereskedelmi tanácsosával. Az említett októberi kairói magánjellegű 
megbeszélésen pedig azt kérte, hogy Magyarország közvetítsen a Kínai Népköztársa
ság felé, mivel Kairó formailag még Tajvant ismeri el, de ezen mindenképpen változ
tatni akarnak.25

1954-ben a kairói lapok arról írtak, hogy a Kínai Népköztársaság elismerése erősíte
né Egyiptom függetlenségét Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal szemben.
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Ugyanezen év nyarán Ali Sabri ezredes, a miniszterelnöki kabinet vezetője újra közve
títésre kéri Magyarországot, majd ezt megismétli az 1955. január 10-i megbeszélésen. 
Az átadandó egyiptomi üzenetnek „a lényege, hogy [Kairó] a dzsakartai [ti. -bandun- 
gi -  J. N. L.j konferenciát kívánja a Népi Kína és Egyiptom közötti első hivatalos érint
kezésfelvétel színhelyéül megtenni."26

A bandungi találkozó egyik eredményeként Egyiptom 1955 szeptemberében konzu
látust nyitott Pekingben. A Kínai Népköztársaság felé történő nyitás olyan politikai gesz
tus volt, amely azt bizonyította, hogy Kairó a szocialista országokkal történő kapcsolat- 
építés területén átlépte a Rubicont, s ez a fegyverüzlet létrejöttét is meggyorsította.

Egyiptom fegyverek iránti érdeklődése a szocialista országokban nem új keletű, 
nem Bandungban felvetett javaslat. Elég korán tett puhatolódzó lépéseket Magyar- 
ország irányában is.

A Skoda gyár 1947 őszén tartott fegyverbemutatót az egyiptomi vezérkar előtt. Ami
kor ezt követően a magyar követ látogatást tett Ahmed Kashb külügyminiszternél 
(1948. január 10.), az megkérdezte, hogy „tudnánk-e esetleg az egyiptomi hadsereg fel
szereléséhez szükséges cikkeket szállítani". Cholnoky a kérés továbbítását ígérte és 
megjegyezte, hogy „inkább felszerelési (ruha stb.) és műszaki jellegűeket tudnánk szál
lítani."27 1951. november 27-én Amransy egyiptomi ügyvivő felkereste Béréi Andort, a 
külügyminiszter első helyettesét, az MDP Központi Bizottságának a titkárát, és kifejez
te országa azon óhaját, hogy szeretnék bővíteni a kereskedelmi és a gazdasági kapcso
latokat a Szovjetunióval és a népi demokráciákkal. Továbbá azt is közölte, hogy szeret
nének fegyvereket vásárolni Magyarországon. Béréi a korábbi kérésekre is utalt, ami
kor azt felelte, hogy „az eddigi egyiptomi kívánságokat nem tudtuk teljesíteni, mert 
olyan fegyvereket [ti. nehézfegyvereket -  J. N. L] nem gyártunk". Az ügyvivő erre úgy 
reagált, hogy Egyiptomot bármilyen fegyver érdekli. A megbeszélés azzal zárult, hogy 
Béréi ígéretet tett a kérdés megvizsgálására.28

1955. február 9-én Anad El Kouni, a külügyminisztérium politikai főosztályának 
igazgatója a magyar követtel folytatott megbeszélésen „megkérdezte, miszerint a mi 
gazdasági együttműködési óhajunk kiterjed-e Egyiptommal való fegyverszállítások el
vállalására is". A követ kitérő válaszában megjegyezte, hogy „a fegyverek iránti tapo
gatózás Egyiptom részéről már előfordult mifelénk az utóbbi évek folyamán, és még
hozzá mindig olyankor, amikor Egyiptom viszonylagosan elszigetelődött a Nyugattól, 
illetve szembeszállt annak nyomásával". Az igazgató érdeklődött aziránt is, hogy a 
többi szocialista ország hajlandó volna-e fegyvert szállítani. Két héttel később Favzi 
külügyminiszter, akivel „rendkívül barátságos légkörben folytatott megbeszélést, java
solta, hogy a rövidesen Egyiptomba látogató magyar gazdasági delegáció látogassa 
meg Roghab tábornokot, a hadi üzemek főfelügyelőjét".29

A fegyvervásárlást mindannyiszor Egyiptom kezdeményezte, s ebben folytonosság 
volt a monarchista és a nasszerista Egyiptom között. Kairó különösen az 1942. februá
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ri megalázó angol lépés után szerette volna megerősíteni nemzeti hadseregét és meg
szabadulni mindentől, ami Nagy-Britanniához köti.30 Többek között ezért is utasította 
el a katonai szövetségi rendszerhez (Közel-keleti Katonai Parancsnokság) történő csat
lakozást.

Nasszer már 1954 júniusában kezdeményezte Moszkvánál a fegyvervásárlást, de a 
kérésnek a konkretizálását halogatta. Az Egyesült Államoknak címzett fegyverkérel
mek -  az ígéret ellenére -  főként Churchill ellenállása miatt nem realizálódtak. Egyip
tom Párizstól sem remélhetett fegyvereket amiatt, hogy az észak-afrikai, elsősorban az 
1954 novembere óta harcoló algériai nacionalistákat támogatta. Franciaország Izrael 
kérésének tett eleget, és annak szállított fegyvereket.

1955 tavaszán különösen feszültté vált a viszony Egyiptom és Izrael között. Az ügy
nökbotrány31 miatt február 18-án lemondani kényszerült hadügyminiszter posztját az 
Egyiptommal szembeni erőpolitika híveként ismert Ben Gurion vette át. Tíz nappal ké
sőbb -  és négy nappal az Izraelt nyugtalanító bagdadi paktum aláírása után -  paran
csára izraeli kommandósok törtek be a gázai övezetbe, és 38 egyiptomi katonát öltek 
meg. Az akció elég egyértelműen utalt az egyiptomi hadsereg gyengeségére. Izrael vi
szont bizonyítani szerette volna, hogy a „katonai űr" betöltésére egyedül ő képes a tér
ségben. így akarta az akkor még habozó amerikai és nyugat-európai kormányokat 
egyértelműen maga mellé állítani Egyiptommal szemben, amelyet a nyugati hatalmak 
változatlanul a Közel-Kelet kulcsállamának tartottak.

Ugyancsak feszültté vált Izrael viszonya Szíriával és Jordániával is a Golán-fennsík 
demilitarizált övezete és a vízmegosztás miatt. A bagdadi paktum aláírása után Tö
rökország is nyomást gyakorolt a pánarab eszmét is támogató Szíriára, csapatösszevo
násokat hajtott végre a szíriai-török határon. Az Egyesült Államok Ankara mögé állt, 
mert attól tartott, hogy Szíriában a radikális nacionalisták és a kommunisták veszik át 
a hatalmat. (A damaszkuszi parlamentbe került be az első választott kommunista kép
viselő az arab világban 1954-ben.) Ebben a helyzetben Szíria is fegyverüzletet akart 
kötni Moszkvával (1954-ben kis mennyiségben már vásárolt fegyvereket Csehszlová
kiától), illetve 1955. március 2-án katonai együttműködésről, október 20-án pedig ka
tonai szövetségről írt alá szerződést Egyiptommal. Tehát nem ideológiai vagy belpoli
tikai változások, hanem a külső körülmények késztették Egyiptomot a fegyverüzlet 
megkötésére.

Az Egyesült Államok tudott Kairó és Moszkva közeledéséről, de Nasszer antikom- 
munizmusában bízva nem tartotta valószínűnek az üzlet létrejöttét. A „paktomán" 
Dulles a kommunizmus és a „szabad világ" közti harmadik erőt, a katonai blokkok po
litikáját elutasító irányvonalat még mindig elképzelhetetlennek tartotta. Moszkva vi
szont ekkor már távolodott a zsdanovi irányvonaltól, és támogatni szándékozott azo
kat az államokat, amelyek elutasítják a Szovjetunió elleni katonai blokkhoz tartozást. 
A konkrét egyiptomi kérés néhány nappal a bandungi értekezlet megnyitása előtt ér
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kezett meg a szovjet fővárosba, és április 12-én -  kairói kérésre -  Prágában elkezdőd
tek a tárgyalások, június 16-án a szovjet kommunista párt központi bizottsági ülésén 
Zsukov marsall és Gromiko külügyminiszter-helyettes javasolta a fegyverüzlet meg
kötését. A szerződést szeptember 12-én írták alá Prágában a csehszlovákokkal, néhány 
héttel később pedig ugyanott a lengyelekkel, akik hadihajókat szállítottak.32

A fegyverüzlet volt az első konkrét lépés a nyugati hatalmaktól való elszakadásra. 
A lépés az egész térségben a nacionalistákat erősítette. Heves angolellenes tüntetések 
robbantak ki Jordániában és az Öböl menti emirátusokban. Husszein király anélkül hogy 
erről tárgyalt volna Londonnal, 1956. február 28-án menesztette a hadsereg éléről az an
gol Glubb pasát. A lépés egyértelműen jelzi, hogy az uralkodó szabadulni akart a brit 
gyámkodástól. Ugyanekkor vetette fel Szaúd-Arábia és Jemen is Budapestnek a diplo
máciai kapcsolatok megteremtésének lehetőségét, amely végül is nem valósul meg.33

A fegyverüzlet megerősítette Nasszer pozícióját, amely az angolokkal aláírt szerződés 
után otthon is megingott. Az országban gyűlésekkel, felvonulásokkal ünnepelték a fegy
verüzletet, amelyet a nemzeti függetlenség újabb megnyilvánulásának értékeltek. „Fegy
verkezési hetet" rendeztek, amelynek folyamán négymillió fontot gyűjtöttek össze.

A kapcsolatok bővülése és elmélyülése 1956-1957

Októberben Budapest és Kairó az eddigi ügyvivők helyébe követek cseréjét határozta 
el. Az Országgyűlés novemberi ülésén Hegedűs András miniszterelnök szólt „a kap
csolatok örvendetes fejlődéséről" Egyiptommal, Indiával és Burmával. Megemlítette a 
követek cseréjét, valamint bejelentette, hogy Nasszer elnök elfogadta a magyar kor
mány meghívását, és a következő évben el is látogat Magyarországra.34

Kereskedelmi forgalmunk 1955 első fele és 1956 júniusa között több mint kétszere
sére emelkedett. Magyarország 16 új termékkel jelent meg az egyiptomi piacon (dízel- 
mozdony, transzformátor, folyami híd stb.).35 1956 tavaszán Bebrits Lajos közlekedési 
és postaügyi miniszter tett hivatalos látogatást Egyiptomban. Ekkor írták alá a megál
lapodást a dízelmozdonyok szállításáról.36

Áprilisban aláírták az egyiptomi-kínai kereskedelmi egyezményt. Május 18-án 
Kairó elismerte a Kínai Népköztársaságot, diplomáciai kapcsolatot létesített vele, és 
azt is bejelentette, hogy Amer marsall vezetésével hamarosan katonai küldöttség uta
zik Pekingbe.

A függetlenné váló Szudánnal azonnal kapcsolatot létesítettünk, s már 1955 tava
szán magyar delegáció utazott Khartumba, hogy felmérje a lehetőségeket. 1956. ja
nuár elsején, a függetlenség proklamálásának a napján hivatalosan is elismertük a 
Szudáni Köztársaságot, és diplomáciai kapcsolatot létesítettünk vele. Zágor György 
egyiptomi követet akkreditáltuk Khartumba, aki -  elsőként az európai hatalmak kép
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viselői közül -  február elején érkezett meg a szudáni fővárosba. Megbízólevelét már
cius 10-én adta át. Tárgyalt Ismail El Azhari miniszterelnökkel, aki kijelentette, hogy 
szeretnék bővíteni a kapcsolatokat a szocialista országokkal. Szakértőket kért országa 
lehetőségeinek felmérésére. Iparosítani akartak, és különösen a mezőgazdaság fejlesz
tésére fordítottak nagy figyelmet. A magyar követ tárgyalt még az úgynevezett helyi 
kormányzatok miniszterével a településfejlesztésről, de főként a magyarabokról hall
gatott meg kiselőadást. A miniszter ugyanis büszkén említette meg, hogy a felesége 
magyarab. A szudáni tárgyaló fél, ha volt ilyen rokoni kapcsolata vagy ő maga volt 
magyarab (pl. a közmunkaügyi miniszter) soha nem mulasztotta el ezt megemlíteni. 
A szudáni politikusok -  kivétel nélkül -  igen élénken érdeklődtek a magyar futball 
iránt, és kérték -  többek között a khartumi polgármester -, hogy küldjünk csapatot 
barátságos mérkőzésre.37

Az arab országok irányában mutatkozó aktivitás a magyar külkapcsolatok elvei
ben történő változásnak az eredménye. Ezt a változást -  többek között -  a Szabad 
Nép egyik vezércikkének szokatlan hangvétele is jelzi. A T anuljunk meg a külfölddel 
kereskedni című cikk38 a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokban a politika helyébe a 
professzionalizmusra, a szakértelemre helyezi a hangsúlyt. A „hivatalnoki magatar
tás" elhagyásáról és új „kereskedelmi munkastílus" meghonosításáról szól, s arról, 
hogy „elmélyült gazdasági elemzésen alapuló piackutatást kell végezni". Gyakran 
kell szakmai feltáró utakat tenni, és ezek lebonyolításával nyelveket tudó mérnököket 
kell megbízni. Külön kiemeli a cikk a gyarmati sorból felszabadult, nemzeti ipa
ruk kialakítását, fejlesztését előtérbe állító fiatal államok nyújtotta lehetőséget 
(például a szakemberképzés területén). „Ki kell használni ezeket az új piaci lehetősé
geket" -  zárul a cikk.

Ennek az új szemléletnek egyik gyakorlati következménye az állami külkereske
delmi vállalat (NIKEX) két mérnökének piacfeltáró útja a nyár folyamán a március 
óta független Tunéziában és Marokkóban. Különösen gyümölcsözőnek bizonyult az út 
tunéziai része. Tárgyaltak több miniszterrel (ipari, kereskedelmi, távközlési, közmun
kaügyi), akik „egyöntetűen kijelentették, hogy a legjobb időben érkeztünk nemcsak 
azért, mert az ország iparosításához és fejlesztéséhez szükséges gépi berendezéseket 
kívánunk nekik szállítani, hanem azért is, mert elérkezettnek látják az időt arra, hogy 
Magyarország és Tunézia közvetlen szerződéses viszonyba lépjen egymással".39

A látogatás idején történt meg Tunézia függetlenségének elismerése, amelyet szep
tember elején jelentettek be.40

A küldöttség Marokkóban is több jelentős személyiséggel tárgyalt, ám minden 
konkrét következmény nélkül. A diplomáciai kapcsolat felvételére is csak 1959-ben 
került sor.

Az október elején megnyílt tuniszi nemzetközi vásáron Magyarország a többi kelet
európai szocialista országgal együtt részt vett Erről a tunéziai lapok nagy terjedelem
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ben számoltak be. A kormányzó Új Desztur Párthoz közel álló A ction  című lap terjedel
mes cikkben mutatta be a vásárt és állapította meg, hogy „a résztvevők óriási többsé
gét a keleti országok alkotják Magyarországgal, Csehszlovákiával, Bulgáriával, Len
gyelországgal, a Német Demokratikus Köztársasággal, a népi Kínával és a Szov
jetunióval. A Nyugatot Olaszország, a Német Szövetségi Köztársaság, az Egyesült 
Államok és Belgium képviseli. Teljesen hiányoznak viszont a közel-keleti országok".41 
A cikkíró -  közel járva az igazsághoz -  a kelet-európai országok tömeges részvételé
nek okát abban látja, hogy azok nemcsak az észak-afrikai piacot akarják meghódítani, 
hanem az európai piacra is azon keresztül akarnak behatolni.

A fegyverüzlet megkötése után Egyiptom részéről is mind határozottabb szándék 
mutatkozott a kapcsolatok bővítésére a szocialista országokkal. Ez azonban egyáltalán 
nem jelentette azt, hogy ideológiai változás következett be -  vagy volt folyamatban -  
az egyiptomi és a szíriai vezetőknél. Arra sem gondoltak, hogy hosszú távú stratégiai 
szövetséget kössenek Moszkvával. Továbbra is a jó kapcsolatok fenntartását, sőt erősí
tését kívánták a nyugati hatalmakkal, de különösen az Egyesült Államokkal. A jó vi
szony fenntartása azért is fontos volt, mert ekkor már folytak a tárgyalások az Asszuá- 
ni-gát finanszírozásáról.

A gát mielőbbi megépítését -  de legalább a döntés megtételét -  indokolta a Szudán
nal való kapcsolatok drasztikus romlása. Sürgetővé vált, hogy megakadályozzák 
Egyiptom elvágását a Nílus felső folyásvidékétől, amellyel a déli ország és Nagy-Bri- 
tannia fenyegetett, és megoldást találjanak a Szudán részéről megnyilvánuló hidropo- 
litikai nyomással szemben. (A két ország között 1955-ben háborús helyzet alakul ki.)42

Kairó a szorult helyzetben hajlandó volt elfogadni 1955 decemberében az Egyesült 
Államok, Nagy-Britannia és a Világbank ajánlatát, amely gyakorlatilag kiszolgáltatta 
volna Egyiptomot a hitelezőknek, és az 1882-es nemzetközi pénzügyi ellenőrzési or
szágcsoport emlékét idézte fel. Washington azonban július 18-án visszautasította a fi
nanszírozást. Az egyiptomi nagykövettel folytatott megbeszélésen Dulles kijelentette, 
hogy csak úgy látja biztosítottnak az Egyesült Államok részvételét, ha „jobb légkör és 
jobb kapcsolatok alakulnak ki a két ország között." Hiába bizonygatta a nagykövet, 
hogy „Egyiptomnak nem áll szándékában a Szovjetunió barátjává válni az Egyesült 
Államokkal fenntartott barátság rovására", a külügyminiszter nem változtatott az ál
láspontján 43

Az amerikai elutasítás -  hasonlóan a fegyvervásárlás kőiül történtekhez -  újabb 
megaláztatást jelentett Egyiptom számára. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia -  
s általában a Nyugat -  ekkor azonban már úgy látta, hogy túl szoros a kapcsolat Kai
ró és Moszkva között. Néhány ekkor történt esemény is ezt látszott megerősíteni, jú
nius 20-án -  az angol csapatoknak a csatorna-övezetből történő kivonulása másnap
ján -  az egyiptomi fővárosban tartózkodó Zsukov marsallt az Egyiptomi Érdemrend 
Főtisztje címmel tüntette ki Nasszer. Sepilov szovjet külügyminiszter június második
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felében Kairóba, Damaszkuszba és Bejrutba látogatott. (Ugyanebben az időben a je
meni emír Moszkvában tartózkodott) Július 3-án Szíria elismerte a Kínai Népköztár
saságot. A nyár folyamán Nasszer magyarországi látogatásának programját is végle
gesítették.

Az egyiptomi elnök budapesti látogatása egy hosszabb, Moszkvából induló kelet
európai körút része volt. Az első változat szerint Nasszer szeptember 5-én érkezett vol
na Prágából, és 7-én utazott volna tovább Bukarestbe. Az érkezés később 8-ra, majd el
sejére módosult. Júliusban elkészült a részletes program is, amelyet a magyar követ Ali 
Szabrival alakított ki. A hivatalos tárgyalásokon túl szerepelt a programban kulturális 
esemény (az Állami Népi Együttes műsora), turizmus (Balaton, Badacsony), séta a fő
városban, az úttörővasút megtekintése, látogatás Bábolnán és a Ganz-gyárban. 
Nasszert Budapest díszpolgára címmel tüntették volna ki, és be kívánták jelenteni a két 
ország közötti diplomáciai kapcsolatok nagykövetségi szintre emelését.44

Az egyiptomi küldöttség tagjai között lett volna a külügy-, az oktatásügy- és a vá
rosfejlesztési miniszter, Ali Szabri, kabinetfőnök, valamint az AI A hratn  főszerkesztője, 
Hejkal. A tárgyalások középpontjába a gazdasági tervezést és az iparosítás problémáit 
kívánták állítani.

Augusztus elején azonban a Szuezi-csatorna államosítása miatt egyre feszültebbé 
váló nemzetközi helyzetre való tekintettel Nasszer lemondta az utazásokat. Ennek 
azonban -  véleményünk szerint -  más oka is lehetett, s nem véletlen, hogy bejelentésé
re a brioni találkozó után került sor. Július 17. és 21. között Brioni szigetén Nasszer 
Titóval és Nehruval tárgyalt. Megerősítették a „bandungi elveket", vagyis a „szabad és 
független" politikát. S ezt Nasszer nyomatékossá tette, amikor az államosítás bejelen
tésekor elmondta, hogy ez a független és szabad politika Egyiptomból indul ki, nem 
pedig Londonból, Washingtonból vagy Moszkvából. Az egyiptomi vezető úgy érezte, 
hogy túlságosan elkötelezte magát a szovjetek mellett -  erre kényszerült! -, ettől meg
rettent, féltette cselekvési szabadságát, s ezért nacionalista politikája támaszát a formá
lódó el nem kötelezettek mozgalmában találta meg. így demonstrálta, hogy döntései 
nem függnek Moszkvától sem.

A szuezi háború egybeesett a magyar felkeléssel („párhuzamos krízis"), s az így 
kialakult bonyolult nemzetközi helyzet egyáltalán nem kedvezett a Közel-Keletet prio
ritásként kezelő nagyhatalmaknak. A Szovjetunió esetében világos, hogy miért. Fran
ciaország és Nagy-Britannia számára pedig azért, mert a közvélemény nyomására a 
kormányok arra kényszerültek, hogy politikai tevékenységüket ne kizárólag a Közel- 
Keletre koncentrálják. Az eseményekből viszont igyekeztek profitálni, elsősorban a no
vemberi szovjet intervencióból: védelmükbe vették a nemzetközi fórumokon a magyar 
forradalmat, hogy feledtessék egyiptomi katonai intervenciójukat. Christian Pineau 
francia külügyminiszter az országa ENSZ-nagykövetének adott instrukciókban felhív
ta a figyelmet arra, hogy a magyar ügyet felszínen kell tartani, vigyázni kell, hogy azt
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nehogy elhomályosítsa a szuezi ügy. „Mert ha ez így lenne, akkor az ellenfeleink mal
mára hajtanánk a vizet, és azt az érzetet keltenénk a közvéleményben, hogy a [Bizton
sági] Tanács nem érdeklődik a magyarországi helyzet iránt. Ha a Tanács Szuez kapcsán 
rendkívüli ülést tart, akkor kérje a magyar kérdés felvételét is."43

Az Egyesült Államokat azért zavarta a két intervenció egybeesése, mert mindkettő
nek az elítélésével a szovjetellenesség morális alapjai sérültek. Amikor a francia követ 
október 30-án átadta Dullesnek miniszterelnöke üzenetét a támadásról, az amerikai kül
ügyminiszter felindultságában „a tervezett francia-brit intervenciót a Magyarországon 
alkalmazott szovjet totalitarianizmushoz hasonlította".46 Az Egyesült Államokat az is 
nyugtalanította, hogy a francia-brit közel-keleti intervenció az egész nyugati szövetsé
gi rendszer alapjait képező NATO-t rendítette meg. Az Atlanti Tanács amerikai és kana
dai kérésre sürgősen össze is ült, és ott a főtitkár, lord Ismay kijelentette, hogy a katonai 
intervenció -  mivel Párizs és London előzőleg nem konzultált a tagországokkal -  „a leg
nagyobb veszélyt jelenti az atlanti szolidaritásra a paktum létrejötte óta".47

Az arab közvéleményt -  érthető módon -  nem a magyarországi események kötötték 
le. Ez nem jelentette azt, hogy az arab vezetők helyeselték a szovjet intervenciót, csu
pán ugyanolyan megítélést vártak el a nyugati hatalmaktól az arab népekkel -  elsősor
ban az egyiptomival és az algériaival -  szemben is, mint a magyarral. Vagyis azt, hogy 
ne alkalmazzanak kettős mércét. Burgiba tunéziai elnök fejezte ki ezt a legvilágosab
ban: „a Szovjetunió a legbrutálisabb, legembertelenebb módon avatkozott be Ma
gyarországon, hogy elnyomja a magyar nép lázadását. Mialatt egyes országok felhábo
rodnak azon, ami Egyiptomban történt, mások azon háborodnak fel azon, ami Ma
gyarországon történt. Ez a felháborodás nem tűnik őszintének. A nemzetközi kapcso
latokban a kétszínűség romboló és veszélyes. Teljesen egyetértek Guy Mollet-val [fran
cia miniszterelnök -  J. N. L.], bár ez ritkán fordul elő, amikor azt állítja, hogy szolga
ságban nincs béke. Ez egészen biztosan igaz Magyarországra. De akkor miért lenne 
másként Algériával kapcsolatban?"48

Nagy hatást gyakorolt az arab világban Bulganyin november 5-i levele az izraeli, 
az angol és a francia miniszterelnökhöz, amelyben egy katonai csapás lehetőségét is 
megpendítette. Ez minden bizonnyal blöff volt. Az arab közvélemény azonban nagyra 
értékelte, újabb bizonyítékát látva annak, hogy Moszkva egyértelműen és határozot
tan támogatja Egyiptomot és a nacionalista antikolonialista mozgalmakat, jól fejezi ki 
ezt a hangulatot az A I Sabah című tunéziai lap cikke: „Meggyőződésünk, hogy a »Bul- 
ganyin-bomba« az, amely lehetővé tette e gyors eredményt"49 [ti. a harcok beszünteté
sé t-] . N. L.|.

A Szovjetunió presztízsének megnövekedése az arab térségben lehetőséget teremtett 
a Kádár-kormány számára, hogy sikerrel kísérelje meg a kitörést a nemzetközi elszige
teltségből. Tulajdonképpen ez volt a célja annak a jószolgálati küldöttségnek, amely 
1957 nyarán Szarka Károly miniszterelnök-helyettes vezetésével látogatást tett több
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arab és afrikai országban. Ekkor készítette el a jelentését az ENSZ ötös bizottsága is a 
magyarországi helyzetről, amelyet a világszervezet őszi közgyűlése elé kívánt terjesz
teni. A küldöttség az arab szavazatokat szerette volna megnyerni az őszi vitában. E tö
rekvésében megkönnyítette a magyar kormány helyzetét az, hogy Egyiptomban és Szí
riában -  hasonlóan a szovjet állásponthoz -  összefüggést láttak a magyarországi és a 
közel-keleti események között. Nasszer, aki augusztus 29-én a lakásán fogadta a jószol
gálati küldöttséget, támogatásáról biztosította a magyar kormányt, mert „a magyar 
kérdést propagandának használják fel az ENSZ-ben, mégpedig elsősorban a Szov
jetunió ellen".50 Ám nyomban hozzá is tette, hogy nem tartja valószínűnek a magyar 
kérdés napirendre tűzésének a megakadályozását. Bizonyos volt, hogy Egyiptomon kí
vül Szíria is támogatni fogja a magyar kormányt. Damaszkuszban a magyar küldött
ség előtt a szériái politikusok kijelentették, hogy szerintük a nyugati hatalmak azért be
szélnek a magyar ügyről, hogy spanyolfalat vonjanak az algériai, az ománi agresszió, 
valamint az arabok ellen irányuló összeesküvés elé.51 Nasszer úgy látta, hogy Líbia 
magatartása bizonytalan, Jemen -  mivel igyekszik független politikát folytatni -  meg
nyerhető, viszont Jordánia, Libanon, Irak, Szaúd-Arábia az amerikai, Szudán pedig az 
angol befolyás miatt nem. Tunéziába a magyar küldöttség vezetője nem kapott beuta
zási vízumot, mivel az ország az ENSZ ötös bizottságának volt a tagja. Marokkó 
ugyancsak idegenkedett a politikai-diplomáciai kapcsolatoktól, viszont -  hasonlóan 
Tunéziához -  kereskedelmi kapcsolatokat kezdeményezett.52

A küldöttség látogatása nem mondható teljesen eredménytelennek. Az ötös bizott
ság jelentését az ENSZ Közgyűlés napirendjére tűzték, de az arab országok egy része 
az elkövetkezendő öt évben, amíg a magyar kérdés a világszervezet napirendjén sze
repelt, vagy a magyar kormánnyal szavazott, vagy tartózkodott. Ezt diktálta külpoliti
kai érdekük.

1957-ben ellenkező irányú politikai-diplomáciai mozgás is megfigyelhető volt. 
A nyár és az ősz folyamán számos delegáció (parlamenti, szövetkezeti, újságíró) illet
ve miniszter (közlekedési, hadügy-, pénzügy-) látogatott Magyarországra Egyiptom
ból és Szíriából. A kereskedelmi forgalom növekedett ezekkel az országokkal. Többek 
között katonai felszereléseket (ruházat, híradási eszközök) is szállítottunk. A budapes
ti francia követ a gyakori és kölcsönös utazások sűrűségére utalva Magyarország 
„Kelet-járásáról", illetve „kereskedelmi offenzívájáról" ír a Quai d'Orsay-nak küldött 
jelentésében.53

Megkönnyítette a kapcsolatok elmélyítését az is, hogy a térségben az imperialista
ellenes propaganda ellenére is presztízzsel rendelkező Egyesült Államok nem talál
ta meg a megfelelő politikát. Az úgynevezett Eisenhower-doktrína igen szerencsét
len időben, 1957 januárjában került meghirdetésre: az amerikai elnök akkor beszélt 
„hatalmi vákuumról", amikor az arab nacionalizmus addig nem látott méreteket 
öltött és erőt képviselt. A térség országai megalázónak tartották, hogy ezen elmé
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let szerint ők tulajdonképpen alkalmatlanok saját ügyeik intézésére. Az Egyesült 
Államok lépése túlideologizáltnak tűnt (szovjet- és kommunistaellenesség), amit 
a Szovjetunió presztízsének robbanásszerű megnövekedése váltott ki. Az a félelem 
tükröződött ebben, hogy a térségben uralkodóvá vált nacionalizmus esetleg kommu
nista politikai rendszerek kialakulásához vezet. Rövid idő elteltével azonban Wa
shington rájött, hogy a nacionalizmus ellenében nem tud teret nyerni a térségben. 
Dulles, a doktrína szülőatyja, az új helyzetben is a korábbi hidegháborús időszak
nak megfelelően cselekedett: a Truman-doktrína is hatalmi űrt töltött be, s eredmé
nyes volt. Okulva az Eisenhower-doktrína negatív fogadtatásából, az Egyesült Álla
mok az arab nacionalizmussal való együttműködést választotta, s nem az arab orszá
gok helyett való politizálást. Erről egyértelműen az 1958. júliusi libanoni beavatkozás 
győzte meg.54 A Szovjetunió viszont éppen ekkor került összeütközésbe az arab na
cionalizmussal, amelyről Moszkva is egyre inkább úgy vélekedett, hogy szocializ
mussá alakulhat át. Míg 1955-56-ban pragmatikusan viselkedett, addig ekkorra már 
egyre ideologikusabban.

A magyar-egyiptomi viszony 1957-ben, a legszorosabb politikai együttműködés 
idején sem volt felhőtlen Izrael miatt. Kalló Iván követ 1957. március 20-án Jeruzsá
lemben adta át a megbízólevelét, s emiatt az Arab Liga április 17-én jegyzékben tilta
kozott a kairói magyar követségnél. Azt vetette Budapest szemére, hogy megszegte a 
város nemzetközi státusáról hozott ENSZ-határozatot, valamint azt, hogy a követ ki
fejezte elismerését azért az erőfeszítésért, amelyet az izraeliek országuk felvirágozta
tásáért tettek. A magyar követség a Budapestről kapott direktívának megfelelően azt 
válaszolta, hogy nem egyedül cselekedett így, hiszen mások is átadták ott megbízóle
velüket, a követség pedig nem Jeruzsálemben, hanem Tel-Avivban van. Lépésük 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a magyar kormány támogatja a cionista törekvése
ket. 3 Valószínűsíthető azonban, hogy az Arab Liga tiltakozása közrejátszott abban, 
hogy a magyar kormány a budapesti izraeli követ elégedettségét kiváltó kivándorlást, 
amely zavartalanul folyt, májusban leállította. A magyar hatóságok valutacsempé
széssel vádolták meg a kivándorlókat, és az izraeli követség kereskedelmi attaséját ki 
is utasították. Valószínű retorzióként viszont az izraeliek az ott tartózkodó Greguss 
Zoltán színművészt rövid időre letartóztatták. A Külügyminisztérium egyértelművé 
tette, hogy az arab kapcsolatoknak tulajdonít prioritást: „kapcsolataink alakításában 
nagy figyelemmel kell lennünk az arab országokban meglévő érdekeinkre és arra, 
hogy kapcsolatainkban megtartsuk a kellő arányokat, elsődleges legyen az arab or
szágokkal való kapcsolataink javítása és szélesítése, és azok alakulásának megfelelően 
alakítsuk kapcsolatainkat Izraellel."56

Egyiptom később is többször tiltakozott a kivándorlások miatt, főként olyankor, 
amikor feszült volt a viszony Moszkva és Kairó között. így történt ez 1958-ban az 
egyiptomi-szíriai unió, az Egyesült Arab Köztársaság megalakulása után is.
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Stabilizálódó kapcsolatok

A két állam egyesülését mindenekelőtt a lendületben lévő pánarabizmus ösztönözte, 
bár kezdetben Nasszer ezt nem tartotta meggyőző indoknak, habozott, gyorsnak tar
totta az unió megvalósulását. Tulajdonképpen Szíria nyomására egyezett bele a két 
állam mielőbbi egyesülésébe.

Miután 1957 tavaszán Husszein Jordániái uralkodó a beduin légiót felhasználva ki
szorította a hatalomból a radikális pánarab nacionalistákat, Szíriára egyre nagyobb 
nyomás nehezedett. Az országot, amelyet puccskísérletekkel terhelt rendkívül feszült 
politikai légkör jellemzett, Törökország és Izrael is fenyegette. Ezért októberben egyip
tomi csapatok érkeztek Latakijába, 17-én pedig a szovjet kormány is nyilatkozatot 
adott ki, amelyben egy esetleges katonai agresszió esetén határozott támogatásáról biz
tosította Damaszkuszi. Ez a helyzet kétségtelenül erősítette az unió híveinek a táborát. 
Az egyesülést főként az egyre erősödő Baath Párt akarta. A kommunisták viszont el
hamarkodottnak tartották, mert féltették a társadalmi és politikai rendszer egyiptomi
nál demokratikusabb és liberálisabb elemeit (többpártrendszer, szabadkereskedelem).

Az egyiptomi burzsoázia pedig, a mely a külföldi vállalatoknak az 1956-os szuezi 
agressziót követő kisajátításából jelentős hasznot húzva megerősödött, előnyöket re
mélt -  s joggal -  a gazdaságilag gyengébb Szíriával való egyesülésből.

Az 1958. február 1-jén proklamált, 23-án pedig referendumon megerősített Egyesült 
Arab Köztársaságot a szocialista országok elismerték. A kairói követség és a damasz
kuszi főkonzulátus jelentései azonban már a megalakulás pillanatában jelezték azokat 
a nehézségeket, amelyek két és fél évvel később, 1961. szeptember 28-án az Egyesült 
Arab Köztársaság felbomlásához vezettek. A jelentések a következő feszültségforráso
kat jelölték meg: a déli tartománynak nevezett Szíriában többpártrendszer van, maga
sabb az életszínvonal, liberálisabb a gazdaságpolitika, semmilyen kereskedelmi és 
pénzügyi korlátozás nincs, a szíriai kereskedő burzsoázia kiszorul az európai piacról, 
ahová a nyitott Libanonon keresztül kapcsolódik. S főként attól tartanak -  s félelmük 
igazolódik is -, hogy a közhivatalokban, az államapparátusban és a hadseregben a he
lyek nagyobb részét s elsősorban a legfontosabbakat egyiptomiak foglalják el.-"’7

Kezdetben a magyar közvélemény ezekről a problémákról nem tudott, a politikai 
vezetés pedig igyekezett kerülni a vitát. 1958. április 24-én Nasszer és népes delegáció
ja Moszkvába utazva Budapesten néhány órára megállt, és megbeszéléseket folytatott. 
A Münnich Ferenc miniszterelnök vezette tárgyaló delegáció tagja volt a külügy-, a ha- 
dügy-, a külkereskedelmi és a művelődési miniszter. Nasszer a sajtóértekezleten Ma
gyarországot baráti országnak nevezte, a moszkvain pedig kijelentette, hogy a Szov
jetunió és az Egyesült Arab Köztársaság viszonyában felhő sincs a láthatáron.58

A moszkvai tárgyalások valóban azt tanúsították, hogy a két ország közötti kapcso
latok igen jók. A szovjetek azonban egyelőre úgy látták, hogy lökhajtásos vadászgépek
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és közép-hatósugarú rakéták helyett, amelyeket Nasszer kért, „inkább olyan kül- és 
belpolitikára van szükség, amely nem ad lehetőséget az imperialistáknak arra, hogy az 
Egyesült Arab Köztársaságot bevonják [valamilyen] konfliktusba". A szovjetek azt is 
hangsúlyozták, hogy tekintettel a rendkívül bonyolult közel-keleti helyzetre „Nasszer 
részéről nagy éberség, hidegvér és türelem alkalmazására van szükség a konfliktusok 
elkerülése érdekében".09

A tárgyaláson szóba került az egyiptomi belpolitika is, de Nasszer antikommunista 
kampányát csak igen burkolt formában bírálták. A szovjetek a tömegszervezeteknek, a 
pártok betiltásának (itt elsősorban a kommunista pártra gondoltak) a negatív követ
kezményeit hangsúlyozták, amikor „értésére igyekeztek adni Nasszernek belpolitiká
ja gyenge pontjait, s érzékeltetni igyekeztek vele, hogy vezetése tömegbázis nélkül 
nem lehet szolid és tartós".60

Az év folyamán a kommunisták üldözése egyre erőteljesebbé vált, amit a Szíriái 
Kommunista Pártnak az unióval történő szembenállása, illetve az Iraki Kommunista 
Párt által támogatott Kasszem tábornoknak, az iraki forradalom vezetőjének az arab 
egységgel kapcsolatos politikája váltott ki.

A Szíriái Kommunista Párt 1958. januári állásfoglalásában nem az arab egység esz
méjét utasította el, hanem az egyesülés formáját, a hirtelen, a sajátosságokat figyel
men kívül hagyó döntést bírálta, továbbá azt is, hogy a szíriai politikai hagyományok
kal ellentétben egypártrendszert akarnak bevezetni: „hívei vagyunk az arab egység
nek, de sohasem fogunk megszavazni antidemokratikus elveket, s természetesen so
hasem vállalkozunk pártunk felszámolására" -  foglalta össze a párt véleményét Kha- 
led Bagdas főtitkár, volt parlamenti képviselő.61 Amikor a pártokat az Egyesült Arab 
Köztársaságban elnöki rendelettel betiltották, a Szíriai Kommunista Párt illegalitásba 
vonult.

1958. július 14-én az iraki hadsereg egyes alakulatai Kasszem tábornok vezetésével 
-  a felfegyverzett baloldali politikai erők által támogatva -  megdöntötték a monarchiát. 
A hatalomátvétel megszervezésében komoly szerepet játszott az Iraki Kommunista 
Párt, amelynek vezetősége 1956 végén, az Egyiptom elleni agresszió után, egyetértés
ben Kasszemmel és néhány magas rangú katonatiszttel -  köztük Aref tábornokkal -  
határozta el a monarchista hatalom fegyveres megdöntését. A hatalomátvétel időpont
járól július 11-én született döntés, amikor a Kasszem és Aref vezette egységek paran
csot kaptak, hogy Libanonba vonuljanak.62

A Forradalmi Tanács a hatalomátvételt követő napokban gyökeres, a térség geopo
litikai átrendeződését eredményező intézkedéseket hozott. Bejelentette az ország kilé
pését a bagdadi paktumból, biztosította a demokratikus szabadságjogokat, a kurdok 
nemzeti jogainak elismerését is, diplomáciai kapcsolatot létesített a Szovjetunióval és a 
Kínai Népköztársasággal. Olajpolitikáját az óvatosság és a körültekintés jellemezte, az 
Iraq Petroleum Companyt nem államosította.63
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Július 17-én Magyarország is elismerte az új hatalmat, szeptember 5-én pedig dön
tés született arról, hogy nagykövetségi szinten diplomáciai kapcsolatot létesítünk az 
Iraki Köztársasággal. A rövidesen Bagdadba érkező új nagykövet, Házi Vencel még az 
ősz folyamán tárgyalt a földművelési, a kulturális, a gazdasági és közlekedési minisz
terrel. November 2-án fogadta őt Kasszem, aki kijelentette, hogy Magyarországot ba
ráti országnak tekinti. Megígérte azt is, hogy Irak az ENSZ-ben a magyar kérdés tár
gyalásakor Budapest álláspontját fogja támogatni.64

Az arab egység értelmezése körül azonban gyorsan megbomlott a Forradalmi Ta
nács egysége. Július 19-én Aref tábornok Damaszkuszban már a két köztársaság szoro
sabb együttműködésének a lehetőségéről tárgyalt Nasszerrel. A szerves állami egyesü
lést nem támogatták Kasszem és a kommunisták, de lényegében a hatalmon lévő for
radalmi nacionalisták blokkja sem -  kivéve a Baath Pártot. A nézeteltérések a két veze
tő között odáig fajultak, hogy Arefet 1959 elején bebörtönözték.

Nasszer elnök 1958. december 23-án Port Saidban tartott beszédében élesen támad
ta a kommunistákat, a cionizmus és az imperializmus ügynökeinek nevezte őket. Be
széde közvetett felhívás volt azokhoz, akik Irakban az Egyesült Arab Köztársasággal 
való unió hívei, hogy szakítsanak a kommunistákkal, mert azok a felelősek az uniót ért 
bírálatokért.

1959. március 8-én Moszulban unionista katonatisztek lázadást robbantottak ki, 
amelyet a kommunista irányítású népi milíciák keményen levertek. Hasonló brutali
tással léptek fel júliusban Kirkukban a turkománokkal szemben. A kirkuki események
kel kapcsolatban a bagdadi nagykövet meg is jegyezte, hogy abban „a kommunisták 
az önbíráskodás és a terror határát súrolták".63 A kommunisták túlkapásai és agresszív 
türelmetlensége diszkreditálták az egész közel-keleti baloldalt. A damaszkuszi főkon
zul aggodalommal és kritikusan szólt az Iraki Kommunista Pártról, „amely az ellen
séggel szembeni leszámolás jelszavain túl nem ad ki konstruktív, a gazdasági problé
mák megoldását célzó jelszavakat. A kivégzések, a kötél gyakori követelése elijeszti a 
polgárokat, ami nemcsak Irakban, hanem Szíriában és Libanonban is érezhető".66

Az Egyiptomban folyó kommunistaellenes kampányról a szocialista országok köz
véleménye alig tudott valamit. A keleti blokk vezetői tartózkodtak a nyüt bírálattól. 
Egyedül Hruscsov kritizálta nyíltan az egyiptomi vezető politikáját 1959 januárjában 
az Szovjetunió Kommunista Pártja XXI. kongresszusán, ahol többek között kijelentette: 
„S naivitás, ha valaki egyenlőségjelet tesz a kommunizmus és a cionizmus közé. Köz
tudomású, hogy a kommunisták, köztük az izraeli kommunisták is, harcolnak a cioniz
mus ellen."67 A szovjet pártvezető a nacionalisták és a kommunisták szembenállását 
részben objektív társadalmi folyamatoknak tulajdonította (a forradalmi erők polarizá
ciója), másrészt pedig az „imperialisták mesterkedéseinek". Ugyanakkor semmi kétsé
get nem hagyott afelől, hogy Moszkva és szövetségesei továbbra is segíteni fogják a 
gyarmati sorból felszabadult országokat.
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Magyarország sem élezte a vitát Egyiptommal, de a követjelentések nagyon kemény 
ítéletet mondtak az ország politikai rendszeréről: „Egyiptom belpolitikai élete teljes 
mértékben a nacionalista tisztek diktatúrája alatt áll. Módszereit tekintve sokban em
lékeztet a mai egyiptomi rendszer a náci Németország felépítésére és módszereire."68

Az ideológia-politikai ellentétek nem zavarták a magyar-egyiptomi gazdasági és 
kulturális kapcsolatokat. A kereskedelmi forgalom értéke az 1950-es évek végén 
nyolcmillió egyiptomi font volt, amely fele-fele arányban oszlott meg a két ország kö
zött. Magyarország hidakat, darukat, vasúti kocsikat, dízelmozdonyokat és autóbu
szokat szállított, kétszáz egyiptomi ösztöndíjast fogadott, futballedzőket küldött és ok
tatókat a műszaki főiskolákra.69 A behozatal szinte teljes egészében nyersgyapot volt. 
A többi arab országgal lebonyolított kereskedelem összforgalmának az értéke nem ér
te el az egyiptominak a felét sem.70

A térség országaival kialakított kapcsolatainkat ekkor még komolyabban nem za
varta az Izraelhez fűződő viszonyunk sem. A palesztin probléma ekkor éppen hogy 
születőben volt, de már megosztotta a közel-keleti arab országokat. Kasszem Izraelt, 
Jordániát és Egyiptomot Palesztina területének elrablásával vádolta meg. Palesztin 
kormány, hadsereg felállítását javasolta, és az önálló palesztin állam megalakítását cél
zó felszabadító háború kirobbantására szólított fel.71 A kairói magyar követ és a da
maszkuszi konzul véleménye az volt, hogy az önálló Palesztina megalakítása nem va
lószínű, és Nasszer is csupán azért támogatja, hogy „az arab közvélemény előtt igazol
ja gondoskodását a palesztin nép sorsáról" 72 A születő palesztin nemzeti mozgalom 
gyenge, önállóban és megosztott volt, szervezeti struktúrájának a kialakítása az egy
mással is rivalizáló országok gyámkodásával történt. Markáns függetlenségi irányzat 
majd csak az 1967-es háború után kezd kialakulni.

Magyarország és az algériai háború

Az észak-afrikai francia gyarmaton 1954. november 1-jén a radikális nacionalistákat tö
mörítő FLN (Front de Liberation Nationale -  Nemzeti Felszabadítási Front) felkelést 
robbantott ki a nemzeti függetlenség kivívásáért. A közel nyolc évig tartó háború 
legalább annyira érintette -  sőt olykor még egyértelműbben -  a francia-magyar kap
csolatokat, mint az arab-magyar viszonyt. Már a felkelés másnapján a francia politiku
sok -  a miniszterelnök és a belügyminiszter -  bírálták a magyar kormányt, amiért egy 
Budapestről sugárzott arab nyelvű rádióadás a felkelőket támogató propagandát fej
tett ki, és közölte kiáltványukat is. A „Nemzeti függetlenség és a béke hangja" nevet 
viselő bírált rádióállomás napi másfél órában sugárzott 1954. május és 1955. október 
között. Programját maghrebi kommunisták szerkesztették William Sportisse algériai 
kommunista vezető irányításával.73 A francia követ többször tiltakozott, és követelte a
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rádióállomás megszüntetését. A Bem rakparton azonban csak a kérdés tanulmányozá
sát ígérték. Végül is a magyar pártvezetés akkor döntött az adás megszüntetéséről, 
amikor a francia követ Magyarország folyamatban lévő ENSZ-tagságának esetleges 
megakadályozására tett célzást.74

A magyar kormány 1957-től mutatott érdeklődést az algériai probléma iránt. A fel
kelők támogatását arra igyekezett felhasználni, hogy megnyerje az arab államok támo
gatását az ENSZ-ben a magyar kérdés tárgyalásakor, Burgibához hasonlóan rámutat
va arra az ellentmondásra, amely a nyugati hatalmak magyar ügyben tanúsított akti
vitása és az algériai nép önrendelkezési jogának a megtagadása között áll fenn.70

1957. december elején Kádár János fogadta az Algériai Kommunista Párt küldöttsé
gét, amelyet Larbi Buhali első titkár vezetett. Tulajdonképpen ezen a megbeszélésen 
kapott a magyar állami- és pártvezetés először átfogó, alapos és reális ismertetést Al
gériáról, a felszabadító háborúról, a benne részt vevő politikai erőkről (részletesen a 
kommunistákról) és a háborúnak a francia belpolitikára gyakorolt hatásáról. Larbi Bu
hali szerint az algériai felszabadító háború jelentőségét „a testvérpártok lebecsülik, s 
csak az utóbbi hónapokban kezdik érzékelni a szolidaritás megnyilvánulását".76 Kér
te, hogy Magyarország anyagilag (pénzsegély) és politikailag (szolidaritási akciók, saj
tópropaganda) segítse az FLN-t.

1958-ban megszaporodtak az algériai háborúról szóló cikkek a magyar sajtóban, a 
szakszervezetek pénzgyűjtéssel összekötött szolidaritási hetet rendeztek. Ugyanakkor 
a magyar kormány igyekezett kerülni az algériai háborúval kapcsolatos állásfoglaláso
kat. Arra törekedett, hogy a francia-magyar kapcsolatok ne romoljanak, hanem lehető
leg fejlődjenek. A Quai d'Orsay sem tulajdonított különösebb jelentőséget a magyaror
szági FLN-barát szolidaritási akcióknak. Erre engednek következtetni a budapesti 
francia követ, Jean-Paul Boncour táviratai, jelentései.77 A francia-magyar kapcsolato
kat 1958-ban De Gaulle és hatalomra jutásának magyar megítélése (fasiszta puccs) és 
Nagy Imre kivégzésének párizsi elítélése rontotta.78

1958. szeptember 19-én az FLN Kairóban bejelentette az Algériai Köztársaság Ideig
lenes Kormányának (GPRA- Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) 
megalakulását. Az ázsiai szocialista országok azonnal de jure ismerték el. Döntésüket 
könnyen meghozhatták, hiszen ezzel nem zavarták meg külkapcsolataikat: nem voltak 
tagjai nemzetközi szervezeteknek (pl. ENSZ), Franciaországgal vagy egyáltalán a nyu
gati világgal sem volt kapcsolatuk, ha volt is, csak jelentéktelen.

Moszkva és kelet-európai szövetségesei csupán üdvözlő nyilatkozatot tettek. 
A Szovjetunió óvatosan kezelte az algériai problémát, nemzetközi politikai straté
giájának rendelte alá, s ebben a francia-szovjet kapcsolatoknak nagy jelentőséget tu
lajdonított. Arra törekedett, különösen De Gaulle hatalomra jutása (1958. május) 
után, hogy Franciaország lazítsa kapcsolatait az Egyesült Államokkal, erősödjön kül
politikai önállósága, és minél szorosabb kapcsolatot építsen ki a szocialista orszá
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gokkal. Ezért nem akarta a GPRA elismerésével a hidegháború egy újabb frontját 
megnyitni.79

Szeptember 27-én a GPRA -  a kairói magyar követségen keresztül -  levélben fordult 
a magyar kormányhoz, s reményét fejezte ki, hogy az hamarosan el fogja ismerni. Buda
pest november 18-án aide-mémoire formában válaszolt: „A magyar kormány arra törek
szik, hogy a mindkét ország szempontjából legkedvezőbb időpontban -  amely remélhe
tőleg mielőbb bekövetkezik -  a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok realizálódja
nak."80 Ugyanakkor a Külügyminisztérium nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az aide- 
mémoire-t átadó ügyvivő „...minden körülmények között úgy irányítsa a beszélgetést, 
hogy abból az algériai titkár ne értse azt, hogy a magyar kormány elismerte az algériai 
ideiglenes kormányt, de érezze azt, hogy ezt megtenné, mihelyt a számára kedvezőtlen 
körülmények felszámolódnak" .81 A kedvezőtlen körülmények abban rejlettek -  tájékoz
tatták ugyanitt a nagykövetet -, „hogy a francia kormány határozottan állást foglalt 
amellett, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait azokkal az államokkal, amelyek elis
merik az algériai ideiglenes kormányt. Ez nekünk nem érdekünk, tehát pillanatnyilag 
nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az algériai kormányt elismerhessük".82 Rabba
ni, a GPRA miniszterelnökségi titkára megértését fejezte ki a magyar kormány álláspont
ja iránt, és kérte, hogy konkrét anyagi segítséget nyújtsanak az Algériában harcolóknak.

A magyar kormány eleget tett a kérésnek, és az egyiptomi Vörös Félholdon keresz
tül ruhaneműt, takarókat, élelmiszert, gyógyszert juttatott el az Algériában harcolók
hoz, illetve a Tunéziába és Marokkóba menekült algériaiakhoz.83 Vállalta -  az FLN ál
tal küldött -  diákok taníttatását felsőoktatási intézményekben, és két ízben -  1959-ben 
és 1961-ben -  az FLN futballcsapatát is vendégül látta.84

Legközelebb 1960 őszén került napirendre a GPRA elismerése, miután a Szovjetunió 
de facto elismerte azt. Ezt maga Hruscsov jelentette be egy sajtóértekezleten New York
ban, ahol az ENSZ-közgyűlésen vett részt, és többször tárgyalt a GPRA ENSZ-delegá- 
ciójának a vezetőjével, Krim Belkasszem külügyminiszterrel.85

A szovjet pártfőtitkár sajtóértekezletekor már Moszkvában tartózkodott a GPRA 
küldöttsége Ferhat Abbasz miniszterelnök vezetésével. A látogatás és a de facto elisme
rés bejelentése kétségtelenül a GPRA nagy diplomáciai sikere volt. A Szovjetunió eddi
gi habozását félretéve egyértelművé tette a támogatást, de azt is hangsúlyozta, hogy a 
megoldást Franciaországgal, De Gaulle-lal egyetértésben kell megtalálni.86

Október 10-én a magyar fővárosba érkezett a GPRA küldöttsége, amelynek tagja 
volt Mohamed Benyahia, a miniszterelnök kabinetfőnöke, Ahmed Bumedzsel, a Tájé
koztatásügyi Minisztérium főosztályvezetője és Lamine Khene őrnagy. A Ferihegyi re
pülőtéren a fogadásukra megjelent Kállai Gyula miniszterelnök-helyettes, Biszku Béla 
belügyminiszter, Szarka Károly külügyminiszter-helyettes. Jelen volt a szovjet és az 
egyiptomi nagykövet is. Üdvözlő beszédében Kállai Gyula minden fórumon támoga
tásáról biztosította a harcoló algériai népet, az Ideiglenes Kormány nevét azonban
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egyetlenegyszer sem ejtette ki. Ferhat Abbasz a szocialista országok támogatásának a 
jelentőségét hangsúlyozta, illetve az algériai és a magyar nép barátságát éltette.

A megbeszélések középpontjában a GPRA elismerésének a kérdése állt: „Ferhat Ab
basz a Kállai, Biszku, Szarka elvtársakkal, valamint a parlamenti díszvacsorán folyta
tott beszélgetéseiben nyíltan és igen határozottan vetette fel az algériai ideiglenes kor
mány elismerésének szükségességét. Kérte, ha lehet de facto és de jure ismerjük el kor
mányukat, mert az óriási erőt kölcsönözne a további harchoz" -  olvashatjuk a külügy
minisztériumnak a látogatásról készített feljegyzésében.87 A magyar politikusok vála
sza formailag és tartalmilag is megegyezett az 1958-as állásponttal: „várakozásukban 
a vendégek nem fognak csalódni", a kérdést „a magyar kormány vezetői meg fogják 
vizsgálni".88

Végül is az elismerésre -  de jure és de facto is -  csak a háborút lezáró eviani szerző
dések aláírása (1962. március 18.) után, április 7-én került sor. Ugyanazon év őszén Mo
hamed Kemisti külügyminiszter javaslatára ezt a napot jelölték meg a diplomáciai 
kapcsolatok felvételének hivatalos dátumául. Az első magyar követ, Mátyás László 
1962 decemberében érkezett meg Algírba.
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Résumé

The Arab states in the foreign relations o f H ungary  (1947-1962)

Hungary had only with Egypt -  primarily economic -  relations during most of the 
period under discussion. These relations were expanded into the political field as well 
after 1956 because both parties needed the other's support. Egypt, and Syria, needed 
it against the British and the French, and partly against the Americans, while Hungary 
needed Egypt's help in breaking out of the diplomatic isolation. At the same time, 
Egypt and its allies gave a helping hand to Hungary in the debate over the 
'Hungarian question' in the U. N. After the second half of the 1950s, Moscow 
entertained great -  and sometimes excessive -  hopes of the movement of the non- 
aligned nations, the „natural allies". However, these hopes faded at the end of the 
1950s and the early 1960s: the nationalists and the communists turned against each 
other both in Egypt and in Iraq.
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Résumé

Les pays arabes dans les relations de politique extérieure hongroises (1947-1962)

Dans la plus grande partié de la période examinee, la Hongrie entretenait des relations 
-  surtout économiques -  seulement avec l'Egypte. Aprés 1956, ces relations se sont 
étendues dans le domaine politique également étant donné que les deux parties 
avaient besoin du soutien de l'autre. Pour l'Egypte et la Syrie, la Hongrie était un 
contrepoids aux Anglais, aux Frangais et en partié aux Américains aussi, tandis que la 
Hongrie avait besoin de l'aide de l'Egypte et des alliés de celle-ci pour sortir de son 
isolement international et pour résoudre la question hongroise au sein de l'ONU. Et ä 
partir de la deuxiéme moitié des années 1950, Moscou fondait également de grandes 
espérences -  mérne trop grandes -  sur le mouvement des pays non-alignés, sur les 
„alliés naturels". Ces espérences se sont estompées ä la fin des années 1950 et au début 
des années 1960: les nationalistes et les communistes se sont affrontés en Egypte et en 
Irak.

Die arabischen Länder in der ungarischen A ussenpolitik  (1947-1962)

Im größten Teil der untersuchten Periode unterhielt Ungarn Beziehungen -  in erster 
Linie wirtschaftliche -  nur zu Ägypten. Diese Beziehungen erstreckten sich nach 1956 
auch auf das Gebiet der Politik, brauchten doch beide Parteien die Unterstützung der 
anderen Seite. Ägypten -  und Syrien -  gegen die Engländer, die Franzosen -  und zum 
Teil -  gegen die Amerikaner, Ungarn erhielt von Ägypten und seinen Verbündeten 
eine Unterstützung zum Ausbruch aus der internationalen Isolierung in der Debatte 
über die Ungarnfrage in der UN. Und von der zweiten Hälfte der 50er Jahre verband 
auch Moskau große -  man kann sagen sogar übertriebene -  Hoffnungen mit der Bewe
gung der paktfreien Staaten, mit seinen „natürlichen Verbündeten". Diese Hoffnungen 
verblassten Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre: sowohl in Ägypten als auch im 
Irak wendeten sich die Nationalisten und die Kommunisten gegeneinander.
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