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A klasszikus kolonizáló nagyhatalmak végórája 1956-ban jött el a Közel-Keleten, 
Franciaország és Nagy-Britannia elveszítette évszázados pozícióit a térségben. 
Ugyanakkor 1956-ban az arab–izraeli konfliktusok történetében is új szakasz nyílt 

meg, ezúttal ugyanis nem az arabok, hanem az izraeliek kezdeményezésére bontakoztak 
ki a katonai összecsapások, előtérbe került a preventív háború eszméje és gyakorlata.  
Az 1956-os és 1967-es háború okai és motivációi elválaszthatatlanok a cionizmus céljaitól.

Amikor David Ben-Gurion izraeli miniszterelnök értesült Gamal Abdel Nasszer 
egyiptomi vezető 1956. július 26-i, a Szuezi-csatorna Társaság államosítása alkalmá-
ból elmondott „eszelős” beszédéről, az arab elnök „hitvány mondandójánál” a szónok 
bátorsága és az általa előidézett kollektív lelkesedés még jobban felzaklatta. Francia-
ország és Nagy-Britannia felháborodottan reagált az egyiptomi politikus merész lépé-
sére, s a beszéd után mindkét nyugat-európai állam befagyasztotta a nála lévő egyip-
tomi vagyont. A konzervatív brit miniszterelnök, Anthony Eden és francia kollégája, 
Guy Mollet továbbra is a Szuezi-csatorna fölötti nemzetközi felügyelet szükségessége 
mellett foglalt állást. Franciaország és Izrael korábban hűvösnek mondható kapcsolata 
néhány hónap alatt baráti partnerséggé formálódott. Mindhárom ország politikai veze-
tői azt vallották, hogy a Szuezi-csatornát államosító egyiptomi elnök egyértelmű fenye-
getést, kivételesen nagy veszélyt jelent Izraelre, illetve a Masrek és a Maghreb térségre 
egyaránt, s ettől kezdve a nyugati világban záporoztak Nasszerra a szidalmak.

A francia vezetők az 1954 késő őszén Algériában kibontakozó terror – arab néző-
pontból algériai függetlenségi háború, gyarmati uralom elleni felkelés – első számú 
felelősét Nasszerban látták, az algériai lázadók hátországának pedig Egyiptomot tar-
tották. Ben-Gurion zseniális propagandájának hatására az egyre súlyosbodó algériai 
válság idején a francia politikusok és politikai elemzők révén valóságos sajtókarriert 
futott be Ben-Gurion Nasszerról korábban megrajzolt végletesen negatív fantomképe. 
Izrael közel-keleti megosztó politikájának alaptétele, a Nasszer=Hitler-képlet megje-
lent Guy Mollet francia szocialista főtitkár, kormányfő és François Mitterrand1 igazság-
ügy-miniszter politikai szótárában is. A Szuezi-csatorna államosításának sajátosságait 
és Csehszlovákia német megszállásának történelmi vonásait az analógiás gondolkodás 
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szabályai szerint egymásra montírozták. Az erőltetett politikai párhuzamot előtérbe 
állítva fennkölt moralizálással hangsúlyozták, hogy nem fogják Nasszer hitleri étvá-
gyát kielégíteni. Minden olyan engedékenységet elutasítanak, amely a rablóháborúk 
előestéjén, 1938 szeptemberében a müncheni egyezményhez vezetett.

Nasszer nem hódolt a fasizmus fajgyűlölő ideológiájának, s tegyük hozzá: nem volt az 
európai értelemben vett kommunista eszme, a szovjet ideológia elkötelezettje sem. Azon 
túl, hogy beszédeivel tömegeket tudott hipnotizálni, ténylegesen aligha emlékeztetett a 
német diktátorra. Ekkor még valóban nem lehetett tudni, hogy hová vezet Nasszer útja, 
azt azonban kevesen gondolhatták, hogy a gyarmatosító nagyhatalmak által felügyelt 
egyiptomi csatorna egyiptomi fennhatóság alá helyezése páratlan fenyegetést jelent a fél 
világnak. A későbbi események sem igazolták a francia politikusok félelmeit.

Mindazonáltal a Szuezi-csatornát államosító egyiptomi elnököt politikai ellenfelei-
nek nemcsak azért volt fontos egy újjászülető Hitlerként bemutatni, nehogy megértőn 
viszonyuljon a Nyugat többi állama az arab világ vezető politikusához, hanem azért is, 
mert így az éppen küszöbön lévő háborúban, a vezető cionista politikusokhoz hasonló-
an, a franciák is minden erkölcsi felelősség alól kivonhatták magukat.

Látnunk kell, hogy a túlzott hatalomkoncentrációval vádolt Nasszer elnöksége ide-
jén Franciaországot már másfél-két évszázada a szigorú dirigista politika, az állam 
kiemelt szerepe és felelőssége jellemezte. Rá kell mutatnunk arra is, hogy az 1950-es 
években Franciaország az Algéria-komplexustól szenvedett, s Párizs szemében a szuezi 
válság elválaszthatatlanná vált az algériai eseményektől. A szuezi válság idején Algé-
riában már két éve fegyveres harc dúlt a függetlenség elnyeréséért, a modern algériai 
köztársaság megteremtéséért, Franciaországnak már 400 ezer katonáját kellett „rend-
fenntartás” céljából az észak-afrikai országban állomásoztatnia. A franciák abban bíz-
tak, hogy ha katonai sikereket tudnak felmutatni Egyiptomban, győzedelmeskedhet-
nek az algériai felkelőkkel szemben is. Ha sikerül félreállítani Nasszert, aki az algériai 
felszabadító mozgalmat fegyverekkel támogatta, az algériai ellenállás is felszámolható. 
A franciák emellett egy másik stratégiát is életben tartottak, amelynek az volt a lénye-
ge, hogy „Algéria kapu Egyiptom, Egyiptom pedig a Közel-Kelet meghódítása felé”.2 
Napóleon 1798-as egyiptomi expedícióját megelőzően már a felvilágosodás jeles filo-
zófusai, Montesquieu, Voltaire, továbbá Leibniz is megfogalmazták, hogy Egyiptom 
elfoglalása Franciaország elsődleges külpolitikai céljai között kell hogy szerepeljen.3  
Az 1950-es évek közepén a hagyományosan brit érdekszférának számító Nílus-völgy-
re, az egyiptomi sivatagban ez idő tájt felfedezett olajlelőhelyekre is szemet vetett Fran-
ciaország. Párizs potenciális hídfőálláshoz akart jutni Egyiptomban, ahol éppen 1956 
nyarán adtak át egy új kőolajvezetéket. Franciaország erőfeszítései befolyásának növe-
lésére a Földközi-tenger keleti medencéjében azonban kudarcba fulladtak.

Fél évszázad távlatából már határozottan állítható, hogy „ha Egyiptom nyújtott is 
némi segítséget a Nemzeti Felszabadítási Frontnak (FLN), sem az nem mondható el 
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róla, hogy irányította volna a felkelést, sem pedig, hogy annak legapróbb mértékben is 
kirobbantója lett volna. […] Épp ellenkezőleg: az FLN némely tagjának az egyiptomi 
hatóságokkal való összeütközése maguk az algériai ellenállók között vezetett nézetel-
térésekhez.”4 A francia politikusok Nasszer iránti gyűlöletének hátterében az Izraellel 
kialakított stratégiai szövetség mellett tehát a gyarmati felszabadító háborúk egyiptomi 
támogatásától való félelem is meghúzódott. Guy Mollet Franciaországában Nasszerra 
mint egyik legfontosabb gyarmatuk, az anyaország tengerentúli tartománya fegyve-
res felszabadítási küzdelmének legfőbb támogatójára tekintettek. Ezért már nemcsak a 
vezető nyugati politikusokat befolyásolta döntéshozatalukban a Nasszer-fóbia. A pá-
rizsi és a londoni újságok is hevesen reagáltak Nasszer váratlan politikai lépésére, a 
Szuezi-csatorna államosítására. Valóságos sajtóhadjárat indult ellene, s ennek hatására 
a francia közvélemény egyre határozottabban támogatta a kormány háborús politiká-
ját: „Az 1955-ös év végétől kezdve az újságok rendszeresen támadják az egyiptomi 
államfőt, aki az ördöghöz hasonló szerepben tűnik fel, és Hitlerhez hasonlítják őt. A Le 
Figaróban Thierry Maulnier »marcona alaknak« írja le Nasszert, »széles állkapoccsal, 
hosszú fogakkal, akinek állati nevetése és visszafogott ugatása a torka mélyéről fakad 
fel«. A L’Express A forradalom filozófiájából idéz, és a rendkívül heves nacionalizmus 
jegyeit mutatja ki elemzésében, továbbá felhívja a figyelmet egykori nácik Nílus-parti 
jelenlétére.”5 A mintegy nyolcvanezer francia részvényest érintő nasszeri államosítás 
óriási felháborodást keltett Franciaországban. A csatorna államosításával szembeni 
francia ellenérzéseket csak növelték a vezető politikusok baljós prognózisai. „Christian 
Pineau így fogalmazza meg kétségeit 1956 augusztusában: »A legbiztosabb források 
alapján állítom: csupán néhány hét áll rendelkezésünkre, hogy Észak-Afrikát megál-
lítsuk azon az úton, amelyen biztosan kikerülne az európai és francia ellenőrzés alól.« 
Pineau ezután magáénak vallja azon kollégáinak véleményét, akik – a München-komp-
lexus rabjaiként – a Szuezi-csatorna Társaság állami tulajdonba vételét az Anschluss-
hoz hasonlítják. […] Az 1956-os szuezi beavatkozással kapcsolatos döntést Guy Mollet 
a következőképpen értékeli Jean Lacouture-nek: »Három ok miatt döntöttünk a be-
avatkozás mellett, s ezt három szóval tudnám összefoglalni: Algéria, Spanyolország, 
München. […] München? A döntő lépésre Nasszer A forradalom filozófiája – kis Mein 
Kampf – késztetett minket, sokkal inkább, mint az alexandriai puccs. Túl kockázatos lett 
volna a kis Hitler kibontakozását tétlenül nézni. Ez felelőtlenség lett volna a részünk-
ről.« […] Abel Thomas, aki kabinetfőnök volt Bourgès-Maunoury belügy-, majd had-
ügyminisztersége idején, emlékirataiban így ír: »[Nasszer] rendszere minden kétséget 
kizáróan hasonlított az 1930–40-es évek nemzetiszocialista rendszeréhez: ugyanolyan 
verbális erőszak, ugyanaz a hatalomvágy jellemezte.«”6 Ugyanakkor Franciaországban 
a szocialista kormányzat vezető politikusai által Nasszer személyére használt jelzőkkel 
ellenkező vélemények is megfogalmazódtak, ezek azonban kivételes jelenségnek szá-
mítottak: „Jean-Marie Domenach az 1956 októberében napvilágot látott cikkében vad 
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dühvel vegyes elemzésben, ellentmondást nem tűrő módon fejti ki véleményét a francia 
politikai elit magatartásával kapcsolatban: »A Nasszer elleni kirohanások tulajdonkép-
pen az algériai felkelőknek szóltak. […] Nasszer ezredes elítélendő megnyilvánulásai 
több nyugodtságot érdemelnének, nem pedig túlzó és a nácizmussal közös vonásokat 
megállapító összehasonlítgatásokat. A Nasszer–Hitler-párhuzam badarság, még ha rí-
mel is. Vezetőink képzelőerejével valami nagyon nem lehet rendben, ha a múlt csatá-
rozásait veszik újra elő. Hogyan is hasonlíthatnánk egy kis ország diktátorát – mely 
ország nagyrészt elmaradott, ipara pedig a legkezdetlegesebb állapotban leledzik – a 
65 milliós, Európa legerősebb iparával rendelkező Németország Führeréhez?«”7

A csatornaövezetből néhány héttel korábban kivonult britek sem fogadták kitörő 
örömmel az Egyiptomból érkező híreket, Nasszer történelmi jelentőségű bejelentése 
meglehetősen feszült légkört teremtett Nagy-Britanniában. Az alexandriai beszéd utá-
ni hetekben Selwyn Lloyd külügyminiszter az egyiptomi elnököt Hitlerhez hasonló 
paranoiás alaknak nevezte, Harold Macmillan pénzügyminiszter pedig cseppet sem 
hízelgőbben „ázsiai Mussolininek” titulálta.8 A szigetország politikusai Nasszer arab 
nacionalista felforgató tevékenységét látták abban is, hogy Huszein jordániai király 
1956 márciusában félreállította az Arab Légió brit parancsnokát, a negyedszázados he-
lyi tapasztalattal rendelkező Sir John Bagot Glubb tábornokot. A brit vezetők arra a 
következtetésre jutottak, hogy Nasszer hatalmon maradása Nagy-Britannia számára 
jordániai és iraki befolyásának elvesztését eredményezheti. A Szuezi-csatorna kérdé-
sében a britek magatartása Muhammed Heikal vezető egyiptomi újságíró – tizenhét 
évig volt a legnagyobb példányszámú egyiptomi napilap, az al-Ahram főszerkesztő-
je – szerint leginkább a zűrzavarral jellemezhető. A felháborodott brit kormányfő ter-
jeszkedő, agresszív politikával vádolta az egyiptomi elnököt. Heikal így számol be 
Nagy-Britannia miniszterelnökének reagálásáról: „Eden azonnal meg akarta indítani 
a katonai akciót, figyelembe sem véve a lépés jogérvényes voltát. Elsősorban azonban 
Templer és Mountbatten tartották vissza, ők ugyanis nem voltak hajlandók beleegyez-
ni egy légi hadműveletbe, csakis abban az esetben, ha az ejtőernyősöket huszonnégy 
órán belül követik az inváziós főerők. Emlékeztek még Arnhemre, s azt is figyelem-
be vették, hogy Egyiptom harckocsikat és MiG-vadászgépeket kapott Oroszországtól. 
»Második hullámban« Edent a Foreign Office jelentése tartotta vissza, amely kilátásba 
helyezte, hogy amennyiben a csatornát megbénítják, Nagy-Britanniának – a normális 
fogyasztást figyelembe véve – mindössze háromheti üzemanyag-tartaléka marad, ha 
azonban nagyobb méretű hadműveletre kerül sor, akkor mindössze egyheti. Harmad-
szor, Georges-Picot, aki aggódott hivatalnokai biztonságáért, feljegyzést küldött kai-
rói igazgatójának, elrendelve a tisztviselők számára, hogy dolgozzanak az egyiptomi 
hatóságoknak, csupán naponta tiltakozzanak azért, hogy munkára kényszerítik őket. 
Ez annyit jelentett, hogy a csatorna a megszokott módon üzemelt, a külföldi hivatal-
nokokat hagyták, hogy csak tiltakozzanak, nem bántották őket, Edennek pedig nem 
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volt ürügye arra, hogy mentőakciót indítson az érdekükben. Eden szerfölött csalódott 
ember lett. Megígérte, sohasem engedi meg Nasszernak, hogy torkon ragadja Nagy-
Britanniát. Az alsóház többsége akciót követelt tőle, a sajtó pedig most ugyanabban a 
hangnemben nevezte diktátornak Nasszert, mint korábban Hitlert és Mussolinit. Eden 
azonban nem sokat tehetett.”9

Nasszer félreállításának terve már a szuezi válság kirobbanása előtt is foglalkoztat-
ta a brit diplomáciát. Számos brit politikus vélte úgy, hogy Nasszer halála jelentené 
az igazi megoldást az egyiptomi rezsim és a közel-keleti válsággóc felszámolásához.  
Az 1955. szeptemberi Csehszlovákiával kötött egyiptomi fegyverüzletet követően 
Evelyn Shuckburgh brit diplomata leveléből értesülhetünk a Nasszer kiiktatására fel-
merült lehetőségekről: „Először Nasszer megfélemlítésével, majd megvesztegetésével 
kell próbálkoznunk, és ha egyik sem működik, akkor meg kell szabadulni tőle.”10 1956 
februárjában maga a brit miniszterelnök, Sir Anthony Eden is megfogalmazta az egyip-
tomi politikustól való megszabadulás legradikálisabb módját egyik telefonbeszélgeté-
sekor: „Nem semlegesíteni akarom őt. Azt akarom, hogy megöljék.”11 A gyarmati há-
ború mocsarába süllyedt franciák szintén Nasszer félreállításán mesterkedtek. Helyére 
a Nasszer által házi őrizetbe kényszerített, korábban hazájában rendkívüli népszerű-
ségnek örvendő Ali Muhammed Nagib tábornokot akarták megnyerni.

Nasszer intézkedése sértette a francia és a brit gazdasági érdekeket, és aláásta a két 
régi gyarmatosító hatalom politikai presztízsét. Franciaország és Nagy-Britannia az ál-
lamosítás kihirdetése után nem lépett fel ugyan azonnal katonailag Egyiptom ellen, 
viszont fel sem merült részükről, hogy ne próbálják megvédeni befolyási övezetüket, 
és sorsára hagyják az óriási jövedelmet biztosító csatornát. A ben-gurioni alapelvek 
szerint kormányzott Izrael pedig arra hivatkozott, hogy Nasszer agresszióra készül a 
zsidó állam ellen, Egyiptom el akarja pusztítani Izraelt.

Ben-Gurion kiválóan érzékelte, hogy az 1955 tavaszán Nagy-Britannia, Törökország, 
Irak, Irán és Pakisztán által létrehozott, a közel-keleti szovjet behatolás feltartóztatá-
sára hivatott bagdadi paktum megosztotta az arab világot. Nasszer, aki újbóli nyugati 
beavatkozási szándékot látott az Egyesült Államok támogatásával formálódó, a térség 
korábbi gyarmatosításában aktív szerepet vállaló Nagy-Britannia irányításával meg-
valósuló szövetkezésben, megtagadta az együttműködést, Egyiptom legnagyobb arab 
riválisa, Irak azonban csatlakozott az egyezményhez. Az egyiptomi politikus először 
ekkor szembesült igazán a könyörtelen arabközi rivalizálás terhével.12 A bagdadi pak-
tumot nem hivatalosan támogató arab államok másfél év múlva hallgatólagosan mint-
egy jóváhagyták az Egyiptom elleni izraeli inváziót is.

Izrael mindenképpen meg akarta támadni Egyiptomot, az államalapító miniszterel-
nök háborút akart kirobbantani Nasszer ellen. Az izraeli politikai közéletbe 1955 feb-
ruárjában visszatérő Ben-Gurion tovább éltette régi elképzelését arról, hogy az ellen-
ségek által bekerített zsidó államnak biztonsága érdekében bárhol joga van támadást 
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indítania az ellenséges célpontok felszámolására: „Ne hagyjuk – vetette papírra néhány 
évvel korábban –, hogy a megoldás csak a védekező taktikában merüljön ki, hanem 
a megfelelő pillanatban megtámadjuk valamennyi csatasort, nemcsak a zsidó állam 
határán és Palesztina határán, hanem megkeressük és összezúzzuk az ellenséget, bár-
hol legyen is.”13 Ben-Gurionnak 1956-ban megvoltak az eszközei törekvése megvaló-
sításához. Azt tervezte, hogy az Izrael elpusztítására törő arab államok közül a harcot 
elsőként kizárólag Egyiptom területén fogja megvívni, először Nasszer elnökre mér 
végzetes csapást. Ehhez olyan szövetségeseket keresett, akik hosszú időn át töltöttek be 
hegemón szerepet a közel-keleti térségben, és valamilyen formában továbbra is szeret-
ték volna fenntartani a régióban zsugorodni látszó gyarmatbirodalmukat. A létezését 
féltő, ugyanakkor expanziós törekvéseit is szem előtt tartó zsidó államot mindkét szö-
vetségesnek kiszemelt európai hatalom, a Maghreb fölötti hatalmának újbóli megszi-
lárdítására törekvő Franciaország és a közel-keleti olajforrásait megtartani szándéko-
zó Nagy-Britannia támogatta. Az európai nagyhatalmak a korábbi másfél évszázados 
gyakorlatnak megfelelően a Közel-Keleten ismét, ám ezúttal utoljára, megpróbálták 
katonai intervenció útján érvényesíteni a saját érdekeiket. A tét nem csak a Szuezi-csa-
torna fölötti felügyelet visszaszerzése volt. 

Washington a nemzetközi fórumokon kijelentette, hogy nem ellenzi Nasszer elnök 
lépését, a Szuezi-csatorna államosítását. Eden 1956 augusztusára mégis konferenciát 
hívott össze, hogy nemzetközi nyomással ösztönözze a csatornát önkényesen elfog-
laló Nasszert döntésének megváltoztatására. Az augusztus 23-i londoni konferencia 
állásfoglalása a Szuezi-csatorna nemzetközi ellenőrzésének kialakítását szorgalmazta, 
Nasszer azonban határozottan visszautasította ezt a kezdeményezést. A következő lon-
doni tanácskozás szintén eredménytelenül zárult. A válság tárgyalásos rendezésére, 
békés megoldására tett kísérletek augusztusban és szeptemberben is kudarcba fullad-
tak. Egyiptom eközben biztosította a nemzetközi vízi út zökkenőmentes forgalmát, a 
hajók szabad közlekedését, „meglepő hatékonysággal üzemeltette a csatornát, elutasí-
totta a nemzetközi ellenőrzésre irányuló javaslatokat, és porhintésnek vette a katonai 
előkészületeket.”14

Izraelben úgy interpretálták Nasszer bejelentését, hogy a csatorna államosításá-
val az egyiptomi elnök ellenőrzése alá akarja vonni a Közel-Kelet kőolajkincsét. 1956. 
szeptember elején a zsidó állam azzal az indokkal jelentett be tiltakozást az ENSZ-
nél, hogy Egyiptom akadályozza a Szuezi-csatornán az izraeli hajók áthaladását. Mose 
Dajan (1915–1981), akit Ben-Gurion 1953 decemberében neveztetett ki az izraeli hadse-
reg vezérkari főnökének, 1956. október 1-jén Párizsban fegyvereket kért a franciáktól.  
Az Egyiptom elleni háborúra való lázas készülődést jelzi, hogy az izraeli katonai vezető 
két nap múlva ígéretet kapott a fegyverszállításra.15 Mivel a csatorna államosítása óta 
eltelt csaknem három hónap alatt sem egyiptomi–brit, sem egyiptomi–francia reláció-
ban nem született mindkét fél számára elfogadható megegyezés, a nyugat-európai 
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nagyhatalmak vezetői úgy döntöttek, hogy Izraellel közösen fordulnak Nasszer ellen. 
Október 16-án a brit és a francia diplomácia a legfelsőbb szinten egyeztetett az Izraellel 
való együttműködés és a háború ügyében. 1956. október 22. és 24. között Párizs elővá-
rosában, Sèvres-ben Selwyn Lloyd brit külügyminiszter, a szocialista párti Guy Mollet 
francia kormányfő és Christian Pineau külügyminiszter, illetve David Ben-Gurion iz-
raeli kormányfő, Simon Peresz, a zsidó állam védelmi minisztériumának beszerzési 
és stratégiai főigazgatója, valamint az izraeli hadsereg vezérkari főnöke, Mose Dajan 
közösen nekiláttak az Egyiptom elleni támadás előkészítésének. Október 24-én Selwyn 
Lloyd megszövegeztette az október 29-i izraeli offenzívát követően Egyiptomnak és a 
zsidó államnak eljuttatandó brit–francia ultimátumot. Szimbolikus értékű, hogy ép-
pen Párizs, a Ferdinand de Lesseps által 1858-ban létrehozott Szuezi-csatorna Társaság 
igazgatási központja adott otthont a három küldöttség titkos találkozójának. 

Mindmáig nem nyíltak meg azok az akták, amelyekből a történész megismerhetné 
a sèvres-i tárgyaláson született döntések hiteles szövegeit, az európai nagyhatalmak 
Izraellel kötött megállapodásának írásbeli dokumentumait. Denis Lefebvre Szuez-
könyvéből értesülünk a titkos együttműködést rögzítő iratok lappangásáról: „Francia-
országban, legalábbis hivatalosan, egészen 1976-ig nem létezett ez az »egyezmény«. 
Christian Pineau fedte föl elsőként. Az eredeti dokumentumot azonban mindmáig sen-
ki sem olvashatta. Vincent Jauvert francia újságíró a Le Nouvel Observateur 1996. október 
17–23-i számában publikálta annak egy fénymásolatát, amelyet aprólékos kutatás után 
izraeli levéltárban talált. A brit példányt valószínűleg megsemmisítették. A francia pél-
dány eltűnt.”16 A három ország vezetői által megkötött titkos szerződésről, az együtt-
működés létrejöttének körülményeiről az események után nyolc évvel egyetlen szerző, 
Terence Robertson tudósított Crisis című könyvében.17 A kanadai szerző kutatásaiból 
megtudjuk, hogy a francia politikusok ötlete volt Izrael bevonása a Szuezi-csatorna fe-
letti ellenőrzés visszaszerzéséért indítandó francia–brit fellépés terveibe. Eden feltétlen 
egyetértéséről biztosította a franciákat, Selwyn Lloyd a többi arab országra való tekin-
tettel óvatosságra intett ez ügyben. A szerződést végül is megkötötték, s ha hihetünk 
Terence Robertson 1964-ben publikált, Christian Pineau-ra hivatkozó állításának, az 
írásbeli megállapodásra Christian Pineau, David Ben-Gurion és az ilyen jellegű írás-
beli dokumentációkért soha nem rajongó britek részéről Selwyn Lloyd külügyminisz-
ter asszisztense, Patrick Henry Dean államtitkár-helyettes kézjegye került. Egyetértés 
alakult ki a megállapodás további sorsáról is: bár három másolat is készült az eredeti 
szerződésről, megfogadták, hogy tartalmát egyik fél sem tárja a nyilvánosság elé.

Az a tény, hogy Franciaország, Izrael és Nagy-Britannia ilyen magas szinten kép-
viseltette magát a tárgyalásokon, jól kifejezi, hogy kiemelkedően fontos gazdasági és 
politikai érdekek mentén kovácsolódott a szövetség. A sèvres-i protokollban18 a három 
állam egymással karöltve az „új Hitler” leküzdésének szükségessége, vagyis Nasszer 
eltávolítása mellett foglalt állást, az Egyiptom elleni közös izraeli–brit–francia katonai 
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intervenció megindítása mellett döntött. Mivel a titkos találkozó elsőrendű célkitűzései 
közé tartozott, hogy Nasszer politikai (vagy fizikai) értelemben nem élheti túl a terve-
zett katonai beavatkozást, a „szennyes összeesküvésben” részt vevő országok – aho-
gyan Harold Anthony Nutting konzervatív brit politikus Egy lecke, amelynek még nincs 
vége című könyvében19 az 1956-os izraeli–brit–francia együttműködést nevezte –, az 
egyiptomi elnökre mérendő csapást nem akarták elhibázni. Egyiptom megtámadásá-
ra két hadműveleti tervet is kidolgoztak: Sir Charles Keightley tábornok irányításával 
szeptember közepére elkészült a Muskétás fedőnevet viselő brit–francia,20 továbbá az 
izraeli Kades–1 hadműveleti terv. A hatékony döntéshozatal eredményeképpen a ter-
veket közös nevezőre hozták. Elképzeléseik szerint a brit–francia haderő felvonulta-
tását a Szuezi-csatornánál és a csatornaövezet megszállását az izraeli csapatoknak a 
csatorna közeléig történő előrenyomulása tenné szükségessé és indokolttá a nemzet-
közi közvélemény előtt. Ez nagyon világos, egyértelmű terv volt. A tárgyalások köz-
ben Ben-Gurion egy újabb területi expanzió perspektíváját vázolta fel. Az 1950-es évek 
közepén a világ zsidó népességének mintegy húsz százaléka, másfél-két millió zsidó 
élt Iz raelben. Az államalapító miniszterelnök továbbra is fenntartotta korábbi, még a 
mandátumkorszakból származó elképzelését, mely szerint a zsidó államnak a világ tel-
jes zsidóságát befogadni képes nagy területű államnak kell lennie. Sèvres-ben azonban 
túl messzire ment ezzel az újabb területnyereségre vonatkozó javaslattal: „francia kol-
légájának felvetette, igaz, sikertelenül, a térségbeli status quo átrajzolásának lehetőségét.  
Ennek keretében többek között megfontolásra ajánlotta Libanon és Jordánia felosztását, 
s az itteni területi igények mellé az Akabai-öböl térségét is hozzásorolta”.21 Az izraeli 
miniszterelnök felvetette azt is, hogy izraeli invázió esetén az egyiptomi légierő a zsidó 
állam városait fogja bombázni, a britek azonban e biztonsági kockázat elhárítása végett 
légi védelmet ajánlottak Izraelnek. A szövetkező politikusok bíztak abban is, hogy az 
amerikai elnökválasztási időszak visszatartó erővel hat az Egyesült Államok döntés-
hozóira. A katonai intervenció előkészítése a legnagyobb titokban zajlott, London és 
Párizs még a szövetséges NATO-tagországokkal sem egyeztetett. A britek és a franciák 
még az izraelieket is csak október elejétől avatták be az Egyiptom elleni hadműveletek 
részleteibe. A készültségben lévő szövetségesek Sèvres-ben gyors cselekvésre szánták 
el magukat, a visszaszámlálás megkezdődött.

A világsajtóban közzétett hírek szerint 1956. szeptember végén izraeli és jordániai 
katonák intenzív tűzharcba keveredtek egymással. A zsidó állam és Jordánia közötti 
feszültségek attól az incidenstől kezdve éleződtek folyamatosan, amikor 1953. október 
közepén egy éjszakán ismeretlenek egy izraeli család házába kézigránátot dobtak, s 
ezzel megöltek egy zsidó nőt és két gyermekét. Bár senki sem bizonyította be, hogy a 
gyilkosság elkövetői jordániaiak voltak, az izraeli hadsereg válaszlépésének egy teljes 
jordániai falu, Qibja esett áldozatul. A qibjai borzalom, az aránytalan megtorlás nem 
bizonyult egyedi esetnek, az izraeli fegyveresek 1953-ban és 1954-ben többször is a 
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„Qibja-módszert” választották. Magabiztos katonai fölényük ellenére is többnyire éjjel, 
meglepetésszerűen támadták meg falvaikban az alvó jordániaiakat. A fegyveres fellé-
pések arányaiban nem közelítették ugyan meg a qibjait, de az izraeli katonák öltek és 
pusztítottak Falama Rantiszban, Vádi Fukinban, Szurifban, Idnában, Nahalinban is.22 
Mivel Izrael és Jordánia egymás mellett élése sokkal konfliktusosabbnak mutatkozott 
az izraeli–egyiptomi viszonynál, az egyiptomi elnök meg volt győződve arról, hogy ha 
kitör a háború, akkor a zsidó állam célpontja kizárólag Jordánia lesz.

Nasszer gyanakvással szemlélte ugyan, hogy „Nagy-Britannia és Franciaország ka-
tonai előkészületeiket is meggyorsították, tartalékosokat hívtak be, repülőgépeket és 
hajókat irányítottak Máltára és Ciprusra”,23 de valójában ellenük sem számított há-
borúra. Nem érzékelte, hogy egyre feszültebbé válik a helyzet Egyiptom körül. Úgy 
gondolta, hogy mivel a brit katonai kivonulás Egyiptom területéről a nyár elején éppen 
hogy befejeződött, katonai erejük újbóli mozgósítása hosszú hónapokat venne igénybe. 
Nasszer a brit egységek távozásával lezártnak tekintette a britekkel korábban vívott 
küzdelmét. Meg volt győződve arról is, hogy a francia haderő felvonultatását az algéri-
ai forrongások jelentős mértékben késleltetnék. Mivel az amerikai elnökválasztási küz-
delmekben a béke és prosperitás szlogennel kampányoló Eisenhower a nyugat-európai 
szövetségeseinek John Foster Dulles külügyminiszter által július legvégén elküldött le-
velében egyértelműen kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem vesz részt Egyiptom 
elleni hadműveletekben, így a britek és a franciák valóban nem számíthattak a Földközi-
tengerre vezényelt VI. Amerikai Flotta támogató katonai beavatkozására sem. Nasszer 
tudott ugyan a zsidó állam felé irányuló francia fegyverexportról, de úgy vélte, hogy 
brit és francia támogatás nélkül Izrael nem kezdeményezne önálló katonai offenzívát. 
Az Izraelbe irányuló francia fegyverszállítások, az egyiptomi közigazgatás alá tartozó 
Gázai övezet elleni 1955. február 28-i izraeli villámakció, továbbá a jordániai területek-
re történő rendszeres izraeli fegyveres betörések arra engedtek következtetni, hogy a 
zsidó állam támadó attitűdje veszélyt jelent ugyan Egyiptomra, de Izrael önerőből csak 
a tűzszüneti vonalak mentén lép fel megtorló vagy provokáló szándékkal. Nasszer az 
Egyiptom elleni támadást akarta elhárítani azzal is, hogy nem rejtette véka alá a szovjet 
blokkal, konkrétan Csehszlovákiával kötött fegyverszállítási szerződést. A szovjeteket 
is meglepte, hogy az egyiptomi elnök 1955. szeptember 25-én nyilvánosságra hozta a 
fegyverszállítási megállapodást. Miközben a brit és a francia politika irányítói Nasszert 
Hitlerként emlegették, az egyiptomi vezető a kardcsörtetés atmoszférájában is a diplo-
máciai megoldásban, a konfliktus békés rendezésében reménykedett.24

A közelmúlt háborúinak hullámai még alig ültek el. Tizenegy évvel a második világ-
égés és nyolc évvel az első arab–izraeli háború után a krízis ismét fegyveres konfliktus-
ba torkollott. Izrael és két tapasztalt fegyvertársa abban reménykedett, hogy a katonai 
fellépés jobb belátásra bírja a tényleges katonai szövetségessel nem rendelkező egyipto-
mi „vadembert”. A szuezi válság elérte a kritikus pontot, a háború 1956. október 29-én  
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kirobbant. Az előzetes forgatókönyv szerint ezen a napon Izrael megtámadta Egyipto-
mot: a zsidó állam páncélos alakulatai szürkületkor, délután öt óra körül átlépték az 
1949. február 24-én elfogadott egyiptomi–izraeli tűzszüneti vonalat, amelyet egyik fél 
sem tekintett politikai határnak. A hadműveleteket az a Mose Dajan irányította, aki ké-
sőbb az Izraelben született zsidó politikusok szimbolikus alakja lett. Az izraeli katonák 
a Sínai-félszigeten törtek előre a három hónappal korábban államosított Szuezi-csa-
torna irányába, illetve bevonultak a Gázai övezetbe. Az izraeli támadás valóban meg-
lepte az egyiptomi vezetőket. Heikal visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a négynapos 
szabadságról hazatérő Nasszer az izraeli invázió előtti órákban „elment egyik fiának 
születésnapi zsúrjára. Gyermekek, torták, játékok, filmek... Az elnök nagyon jól érezte 
magát, amikor küldönc érkezett egy papírdarabbal. Az üzenet szerint az izraeliek be-
jelentették, hogy páncélos hadoszlopot küldtek a Sínai-félszigetre. Az egyiptomi had-
seregtől még nem érkezett hír, hiszen, mint említettük, a csapatok zömét visszavonták 
a csatorna védelmére. Nem volt elég emberünk arra a feladatra, hogy megfigyeljék a 
nyílt sivatagi terepet, így tehát az első hírek, amelyek eljutottak az elnökhöz, az izraeli 
adásokat lehallgató rádiófigyelő-szolgálatunktól származott. Az elnök távozott a ven-
dégségből, ülésre hívta össze munkatársait, és helyzetértékelést kért. Az első értékelés 
hét óra tájt jutott el az elnökhöz, és arra utalt, hogy korlátozott jellegű akcióról van szó. 
Tíz órakor azonban az izraeliek bejelentették, hogy haderőik már közel járnak a Szuezi-
csatornához. Utaltak a közvetlenül a Mitla-hágó előtt ledobott ejtőernyős zászlóaljukra. 
Ez pedig az egész eseménynek nagyszabású akció jellegét kölcsönözte.”25 Kairóban az 
utca embere a hangszórókból értesült a „harmadik világháború” váratlan kitöréséről.

Az izraeli támadás másnapján, az előzetes terveknek megfelelően, a két európai nagy-
hatalom táviratot küldött az egyiptomi és az izraeli kormánynak, amelyben határozott 
fellépést helyeztek kilátásba, ha a szemben álló felek tizenkét órán belül nem állítják le 
a harci cselekményeket, és nem vonulnak vissza a csatornától tíz mérföldre, hogy a sza-
bad hajózást biztosítsák. Nasszer úgy reagált, ahogyan várták: azonnal visszautasította 
a brit–francia ultimátumot. Mivel a felszólításnak sem az egyiptomiak, sem az izraeliek 
nem tettek eleget, október 31-én este a Szuezi-csatorna államosításának érvényteleníté-
sében érdekelt britek és franciák is bekapcsolódtak az Egyiptom elleni hadműveletekbe: 
az előzetes terveknek megfelelően a Sínai-félszigeten megindult izraeli harci cselekmé-
nyeket követően a brit parancsnokság alatt álló brit–francia haderő bombázni kezdte a 
Nílus-völgyi ország repülőtereit, és partra szállt Port Szaíd városánál. Napóleon tábor-
nok és Nelson admirális egyiptomi vetélkedése után másfél évszázaddal Egyiptom te-
rületén ismét megjelent a brit és a francia haderő, immár baráti szövetségben. A hármas 
koalíció az előretöréskor összesen hatvanhétezer jól felszerelt katonát tudott felvonul-
tatni Nasszer ötvenezer egyiptomi fegyverese ellen. Az egyiptomiak, hogy lezárják a 
Szuezi-csatorna forgalmát, negyvenhét hajót süllyesztettek el a világ egyik legfontosabb 
vízi útján, amelyen a nemzetközi olajszállítás jelentős része zajlott.
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Az izraeli támadás délelőttjén a baljós jelek és az izraeli csapatösszevonás ellenére 
Nasszer még kedélyesen tárgyalt az új amerikai nagykövettel, Raymond Hare-rel, aki-
nek éppen azt fejtegette, hogy ha Izrael valóban háborút indít, ő nem érti, hogy miért.26 
Az egyiptomi vezérkar korábban kidolgozott egy védelmi tervet, amely a Rend hadmű-
velet elnevezést viselte. A vezérkari tisztek reálisan térképezték fel a korabeli egyiptomi 
haderő lehetőségeit, ennek megfelelően gondolni sem mertek arra, hogy támadás ese-
tén ellentámadásba menjenek át vagy a hagyományos feltartóztató védekezés stratégiá-
ját kövessék, ezért elhúzódó gerillaharcokra készítették fel csapataikat.27 A hadművelet 
szerves része volt a civil lakosság Szuezi-csatorna környékéről történő evakuálásának 
előkészítése és megszervezése. Az egyiptomi vezetők még az izraeli katonai bevo-
nulás megtörténtekor is úgy ítélték meg, hogy a brit és a francia invázióval nem kell 
számolniuk, a korlátozott támadásról vallott meggyőződésük azonban szintén meg-
alapozatlan volt. Az egyiptomi csapatok megkísérelték ugyan az Egyiptomba betörő 
izraeli–brit–francia haderőknek fegyveresen az útjukat állni, ám Nasszer hadseregének 
ütőképessége a töredéke volt annak, amire szükség lett volna. Az október végére csök-
kentett harckészültségi szintre beállt egyiptomi hadsereg alkalmatlanná vált szervezett 
katonai hadmozdulatokban történő bevetésre. És még csak azt sem mondhatjuk, hogy 
az első napok megrázkódtatásai után az egyiptomiak fokozatosan erőre kaptak volna. 
Az egyiptomi hadsereg katonai vereséget szenvedett ugyan, Nasszer mégis optimistán 
nyilatkozott, hitt saját retorikájában, és a szinte teljesen reménytelennek látszó hely-
zetben is sikerre számított. A koalíciós országokban diktátorként számon tartott elnök 
büszkén hirdette, hogy három imperialista hatalmat sikerült térdre kényszerítenie.

Az újabb arab–izraeli fegyveres konfliktusban a „mélynyugat” hatalmai által tá-
mogatott zsidó állam hadserege elsöprő győzelmet aratott az egyiptomi csapatok fe-
lett. Ben-Gurion a knesszetben tartott november 7-i beszédében a Sínai-félszigetet az 
„anyaország” részeként, a félsziget elfoglalását pedig az egyiptomi megszállás alóli 
„felszabadításként” interpretálta. Ugyanebben a szemléletben beszélt az izraeli katonai 
bevonulásról, amelyet nem Egyiptom elleni háborúként, hanem egyfajta hazatérésként 
mutatott be. A „felszabadított” Tirán-szorost Jotvatnak, Sarm es-Sejket pedig Mifratz 
Slomónak keresztelte át.28 Mindebből világosan kirajzolódik, hogy a szuezi krízis Izrael 
vonatkozásában elsősorban az 1949. eleji fegyverszüneti egyezményben befagyasztott 
arab–izraeli szembenállás összefüggésrendszeréhez tartozik.

Rövid ideig úgy tűnt, hogy a csatornaövezet feletti ellenőrzés átvételére törekvő 
Egyiptom-ellenes koalíciót nem sok választja el a győzelemtől. A birodalmi léptékű 
nagyhatalmak közül azonban sem az Egyesült Államok, sem a Szovjetunió nem támo-
gatta az izraeli–brit–francia katonai intervenciót a Szuezi-csatornánál. Éppen ellenkező-
leg: Eisenhower elnök – aki az újságokból szerzett tudomást az október 30-i brit–francia 
ultimátumról – és Hruscsov szovjet pártfőtitkár a hadműveletek azonnali befejezésére 
és a megszállt területekről való kivonulásra szólította fel az Egyiptomra támadókat. 



1412009. tél

Titkos szerződés Szuezről

„Amikor a francia követ október 30-án átadta Dullesnak miniszterelnöke üzenetét a 
támadásról, az amerikai külügyminiszter felindultságában a »tervezett francia–brit in-
tervenciót a Magyarországon alkalmazott szovjet totalitarizmushoz hasonlította«.”29 

November 2-án ellentétes érdekektől vezérelve ugyan, de az Egyesült Államok és 
a Szovjetunió szokatlan módon egyetértésben szavazott az ENSZ-ben az izraeli–brit–
francia katonai kaland ellen, s ezzel a hármas koalíciót nemzetközileg teljesen elszige-
telte. Az erőteljes szovjet politikai fellépéssel egy időben az ismét elnökké választott 
veterán Dwight D. Eisenhower katonás hangvételű üzenetben figyelmeztette európai 
NATO-szövetségeseit a visszavonulás szükségességére. Washington barátságtalan lé-
pése és a szovjet fenyegetés hatására Nagy-Britannia november 6-án beszüntette az 
Egyiptom elleni katonai offenzívát, Franciaország és Izrael pedig a brit szövetséges nél-
kül nem vállalta a hadműveletek folytatását. A csatornapartra példátlan gyorsasággal 
megérkező ENSZ-hadsereg szétválasztotta a szemben álló, harcoló feleket. A brit–fran-
cia haderő egy hónap múlva véglegesen távozott a csatornaövezetből, december 22-re 
Egyiptom területe ismét megszabadult az európai katonai jelenléttől.

Az arab uralkodók nem örültek Nasszer növekvő népszerűségének, mivel az egyip-
tomi politikus erős kritikával illette az arab monarchiákat, és a „reakciós” arab kormá-
nyok megdöntésének szükségességét hirdette. 1956 őszén azonban még Szaúd király 
(1953–1964) is Nasszer segítségére sietett. A sivatagi királyság több millió dollárt utalt 
át egyiptomi bankokba, és a két ország áruforgalmában dollárral fizetett. Szaúd-Arábia 
1956. november 7-én olajembargót vezetett be a két európai nagyhatalommal szemben, 
és megszakította velük a diplomáciai kapcsolatot. Ez volt az első eset, amikor egy arab 
olajállam politikai fegyverként vetette be az olajat, noha ekkor még a világgazdasági 
folyamatokra nem gyakorolt lényegi hatást az olajembargó politikája.

Az Izraelt megfékező, illetve a britek és a franciák szuezi expedíciójának megálljt paran-
csoló szuperhatalmak fellépése mögött nem nagyhatalmi ostobaság vagy gőg állt: Nasszer 
jól sejtette, hogy Egyiptom mind az Egyesült Államok, mind pedig a Szovjetunió gazda-
sági, politikai, stratégiai gondolkodásában kiemelt jelentőséggel bír. A két erőközpont, az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió szemében felértékelődött az afro-ázsiai térség, mindkét 
nagyhatalom a saját pecsenyéjét akarta sütögetni az egykori gyarmatosítók parazsában.  
Az amerikaiak és a szovjetek egyaránt időszerűtlennek, túlhaladottnak ítélték meg a brit 
gyarmati jelenlétet a régióban. Elsődleges céljuk az volt, hogy a britek közel-keleti befolyá-
sát végérvényes megtörjék, s a brit haderőt teljes kivonulásra kényszerítsék a térségből. Bár 
az amerikai és a szovjet politikusokat egyaránt saját világmegváltási elképzeléseik vezet-
ték, Szuez ügyében nem a hidegháborús logika szerint cselekedtek. Mindemellett a Szov-
jetunió és az Egyesült Államok reakciója a szuezi válságra más-más árnyalatot képviselt: a 
Szovjetunió inkább pragmatikus volt, az Egyesült Államok főként stratégiailag motivált.

Nasszer jól ítélte meg a szovjet és az amerikai mérlegelési folyamat lényegét. Az 1955-
ös szovjet–egyiptomi fegyvermegállapodást a szovjetek jelentős külpolitikai sikerként 
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könyvelték el. Egyiptom volt az első el nem kötelezett ország, amely szovjet fegyvere-
ket vásárolt, s ezáltal megnyílt az út a szovjetek előtt, hogy Egyiptomon keresztül az 
arab országok fegyverszállítójává váljanak, és lehetőség mutatkozott az útkereső arab 
államok megnyerésére is. Mivel a Szovjetunió – Csehszlovákián keresztül – katonai 
felszereléssel kezdte ellátni Egyiptomot, Nasszer a hidegháborús légkörben bízhatott a 
Közel-Keleten hídfőállást kereső szovjetek támogatásában, ugyanakkor – mivel a má-
sodik világháború után Washington külpolitikáját a kommunizmus feltartóztatásának 
elve határozta meg –, Nasszer bizonyos mértékben az amerikaiakkal való összekacsin-
tás lehetőségére is számíthatott. A szovjet–egyiptomi fegyverüzletet Eisenhower sem 
értelmezhette másként, mint a közel-keleti szovjet behatolás első lépéseként, s ezt vala-
hogyan ellensúlyoznia kellett. 

A korabeli szuperhatalmi erőviszonyok érzékeny egyensúlyára utalnak a magyaror-
szági események is. Az 1950-es években Európa keleti felét szilárdan a szovjet biroda-
lom részének tekintették, Magyarország teljes mértékben szovjet gazdasági és katonai 
térnek számított. A szuezi válság napjaiban zajlott a szovjet zónában, a titói Jugoszlávia 
tőszomszédságában a késő őszi magyar forradalom,30 a magyar nép harca a totalitárius 
hatalommal szemben, melyet a befolyásos francia író és filozófus Albert Camus tiltako-
zó népfelkelésnek (protest révolte), Raymond Aron francia filozófus, szociológus és po-
litológus pedig „antitotalitárius forradalomnak” nevezett. Budapesten az első lövések 
éppen a sèvres-i titkos tárgyalásokkal egy időben, 1956. október 23-án este dördültek 
el. A szovjet tankok azonban szétzúzták a magyar nép tizenhárom napos heroikus kí-
sérletét a nemzeti függetlenség és az önrendelkezés kivívására. A forradalmi esemé-
nyekre, a szovjet katonai beavatkozásra, az utcai harcokra november 4. után szétlőtt 
házak, leszakadt emeletek, kiégett harckocsik és a ledöntött Sztálin-szoborból megma-
radt csizmák emlékeztettek. A Konyev marsall és Szerov tábornok csapatai által levert 
forradalmat szomorú idő követte a Varsói Szerződés kötelékeibe ágyazott, az európai 
vasfüggöny mögé zárt Magyarországon. Ha a szuezi események nem következnek be, 
minden bizonnyal Budapest és a szovjet katonai invázió került volna a nemzetközi 
figyelem középpontjába, a közel-keleti konfliktus azonban kifogta a szelet a magyar 
forradalom vitorlájából, és elterelte a figyelmet a szovjet birodalom, a népköztársa-
ságok egyenmodelljének kezdődő kríziséről. Az amerikai külpolitika kiemelt célnak 
tekintette ugyan a kelet-európai szovjet jelenlét felgöngyölítését, az Egyesült Államok 
azonban nem vállalta a katonai beavatkozás kockázatát a magyar forradalom oldalán. 
1956 őszén mindkét szuperhatalom a status quo fenntartásában volt érdekelt, ezért nem 
borult lángba sem Európa, sem a Közel-Kelet.

A nyugat-európai nagyhatalmaknak súlyos presztízsveszteséget okozó München 
után két évtizeddel ez a rövid lefolyású válság ismét a brit külpolitika fiaskóját hoz-
ta. A Közel-Keleten felnőtt, arabul kiválóan beszélő Anthony Eden baklövése sokakban 
idézte fel Neville Chamberlain brit kormányfő 1938-as müncheni szereplését. Maga 
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Eden azonban jelentős sikerként könyvelte el, hogy a megkezdett hadműveleteket a 
britek nem fejezték be, s nem voltak hajlandók a végsőkig elmenni. A miniszterelnök 
érvelése szerint a sikert már azzal elérték, hogy a brit katonai invázió felfüggesztésével 
megakadályozták, hogy Szíria és Jordánia Nasszer segítségére siessen, s ezzel széles 
arab frontot hozzanak létre Izrael körül. Eden ekkor az arabok megmentőjének mezében 
akart tetszelegni, mondván, hogy döntéséből – amely a francia külügyminiszter szerint 
„főbenjáró politikai hiba” volt – nemcsak Izrael, hanem az arab államok is profitáltak.

A briteknek a Szuezi-csatorna biztosította a tengeri összeköttetést a birodalommal 
és a térségben lévő brit olajérdekeltségekkel. A brit gyarmati rendszer ekkorra már ro-
zoga kártyavárra emlékeztetett, nyilvánvalók voltak meglévő strukturális gyengeségei. 
Már nyoma sem volt azoknak a birodalmi időknek, amikor Disraeli brit miniszterelnök 
a gyarmatokat szkeptikusan a „Nagy-Britannia nyakába akasztott malomköveknek”31 
minősíthette. Az olaj azonban nem veszített jelentőségéből. A Szuezi-csatorna forgal-
mának meghatározó részét a brit hajók forgalma adta, évente átlagosan háromezer át-
kelő brit hajóval kell ez idő tájt számolnunk. London stratégiai érdekei között ezért 
kiemelt jelentőségűnek számított a csatorna feletti ellenőrzés megtartása, 1956-tól Lon-
donnak azonban erről is le kellett mondania. A britek a szuezi válság idején szembe-
sültek először azzal a helyzettel, hogy világpolitikai, katonai mozgásterük alakításához 
nem nélkülözhetik az amerikaiak előzetes hozzájárulását.

Franciaország elsősorban az észak-afrikai francia gyarmatokon kibontakozó zavar-
gások, az algériai háború kitörése miatt vállalta az Egyiptom elleni háborúban való 
részvételt. A szuezi kudarc a francia befolyás meggyengüléséhez vezetett Észak-Af-
rikában és a Közel-Keleten. Párizs háborús fiaskója és Nasszer diplomáciai győzelme 
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az algériai nacionalisták önállósulási tö-
rekvéseit a nemzetközi közösség elismerje. A franciáknak vissza kellett vonulniuk az 
1830 óta megszállt Algériából, s az ország 1962-ben elnyerte függetlenségét. A szuezi 
események ugyanakkor Franciaország újbóli megerősödése előtt is teret nyitottak, mi-
vel Charles de Gaulle előtt ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a britek és az amerikaiak 
szövetsége ingatag, külpolitikai céljai megvalósításában Párizs csak magára számíthat. 
Ezt a felismerést Franciaország ENSZ-nagykövete még a fegyveres konfliktus kibon-
takozását megelőzően papírra vetette: „Október 27-én Christian Pineau külügymi-
niszternek küldött beszámolójában nagyon komor, de alapjában reális képet festett az 
ország elszigetelt helyzetéről: a nemzetközi közvélemény reakciósnak tartja Francia-
ország algériai politikáját, a palesztin kérdésben egyedül Párizs állt ki Izrael mellett, a 
szuezi ügyben nem számíthat Washingtonra. […] Az Egyesült Államok »Tunéziában és 
Marokkóban a helyünkbe akar lépni«. Egyszóval nincs »szövetségesi szolidaritás«.”32 
A francia közvélemény továbbra is mélyen elítélte Nasszert, hiszen a volt gyarmatokon 
a Szuezi-csatorna állami tulajdonba vétele nyomán elindult államosítási hullám rend-
kívül negatív következményekkel járt a francia politikai és üzleti körök szereplőire.
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A két nyugat-európai nagyhatalom történetében dicstelen kalandnak bizonyult a 
szuezi háború, a katonai középhatalomnak számító Nagy-Britanniának és Franciaor-
szágnak véglegesen le kellett mondania a csatorna feletti ellenőrzésről. A két szuper-
hatalom beavatkozása meghiúsította ugyan, hogy a zsidó állam elérje eredeti katonai 
céljait, Izrael azonban, Nagy-Britanniával és Franciaországgal ellentétben, jelentős 
eredményekkel került ki a szuezi válságból. Egyrészt Egyiptomnak meg kellett nyit-
nia az izraeli hajók előtt a Tirán-szorost, és garantálnia kellett szabad áthaladásukat 
az Akabai-öblön. Ezt a tengeri átjárót Egyiptom 1949 tavaszától tartotta blokád alatt, 
mivel a zsidó állam az 1949. február 24-én Rodoszon aláírt fegyverszüneti egyezmény 
utáni hetekben újabb katonai hadművelet révén szerezte meg Eilat kikötővárost és az 
öbölre nyíló partvidéket. Izrael jogtalan területszerzése így mintegy nemzetközi elis-
merést nyert. Másrészt az egyiptomi–izraeli tűzszüneti vonalon ENSZ-kéksisakosok 
foglalták el állomáshelyüket, s ennek következtében „mintegy tíz éven keresztül meg-
szűntek az egyiptomi területről Izrael ellen irányuló, korábban igen gyakori fedájín 
támadások.”33 Néhány évtized távlatából a Tel-Aviv számára pozitív következmények 
közé sorolhatjuk azt is, hogy az Egyesült Államok ez idő tájt figyelt fel igazán arra, 
hogy Izrael nem lett szovjet kliensállam, sőt a térség egyik meghatározó katonai hatal-
mává nőtte ki magát, amellyel érdemes szorosabbra fűznie az együttműködés szálait. 
Izraelnek 1956. november elején el kellett fogadnia ugyan az ENSZ tűzszüneti felhí-
vását, hedereje azonban az ENSZ felszólítása ellenére is Egyiptom területén maradt, s 
Ben-Gurion csapatai csak 1957 márciusában vonultak ki a Sínai-félszigetről és a Gázai 
övezetből. A kiemelt jelentőségű vízi utat, a Szuezi-csatornát, csak ez után, 1957. április 
9-én nyithatták meg ünnepélyesen.

A szuezi válság kirobbanása előtt még elképzelhető volt, hogy Nasszer amerikai 
közvetítéssel békét köt Izraellel a Palesztina felosztására vonatkozó 1947. november 
29-i 181. számú ENSZ-határozat alapján. Az amerikaiak által is szorgalmazott békekö-
tés feltételeként Izraelnek le kellett volna mondania az 1948–1949-es háborúban meg-
szerzett 5720 négyzetkilométeres területnyereségről, és vissza kellett volna fogadnia a 
földjükről elűzött palesztinai arabokat.34 Izrael azonban hallani sem akart a több mint 
húszszázalékos területnövekedés elvesztéséről és a palesztinai arab százezrek vissza-
téréséről. Az Egyiptomot megtámadó Izraelre 1956 októbere után Kairóban és a többi 
arab fővárosban kifejezetten imperialista hatalomként tekintettek, amely halálos fenye-
getést jelent az arab országokra. Nasszer a háború tapasztalatából azt a következtetést 
vonta le, hogy Tel-Avivtól elválaszthatatlan az imperializmus ideológiája és gyakorla-
ta, bebizonyosodott előtte, hogy Izrael nemcsak külső erők erőszakos behatolásának 
eredményeként jött létre, hanem maga is terjeszkedő, agresszív állam. Ettől kezdve 
meg volt győződve arról, hogy az arabok mindaddig nem tudnak felszabadulni az im-
perializmus hatalma alól, amíg Izrael fennáll, 1962. szeptember 24-i beszédében a zsidó 
államot emiatt nevezte „az arab régió rákfenéjének”.35



1452009. tél

Titkos szerződés Szuezről

A sèvres-i titkos tárgyalások közös célja, Egyiptom arab világbeli szerepének megtöré-
se kudarcba fulladt. 1956 nyarán Eisenhower az asszuáni gát felépítésére ígért amerikai 
kölcsön visszavonásával meg akarta gyengíteni Nasszert, ez a terve azonban csődöt mon-
dott. A fiatal egyiptomi elnök, aki kiválóan ismerte a korabeli nemzetközi erőteret, hatalmi 
viszonyokat, szinte fürdött a dicsőségben, hiszen diplomáciai-politikai győzelmet aratott, 
meghátrálásra kényszerítette a kolosszusokat. Nem mondhatjuk, hogy hosszú és rögös út 
vezetett odáig, hogy Nasszer a közel- és közép-keleti muszlim világot leginkább meghatá-
rozó államférfi lehessen. Az 1956-os politikai siker nyomán ténylegesen is ráülhetett Egyip-
tom „trónjára”, ünnepelt bálvány lett az arab világban és az imperializmus ellen küzdő 
afrikai országokban. Nasszer szinte prófétának számított az egyiptomiak és sok millió arab 
szemében, ők pedig vakon hittek abban, hogy Egyiptom és az arab világ újra a csodák 
színtere lesz. Innentől kezdve az élete akár diadalmenet is lehetett volna, hiszen a diplomá-
ciai eredmény felért egy választási győzelemmel, s Nasszer vonatkozásában ténylegesen 
lehetett valóságos közszeretetről beszélni. Kevés olyan arab állam van, amelynek vezetője 
akkora legitimitással és támogatottsággal bírt, mint az egyiptomi elnök 1956 után.

Kétségtelen, hogy a szuezi válság alapító mítosz lett Egyiptom történetében, az 
egyiptomi nemzeti történelem és panoráma jelképes centrumává vált. Az 1956-os év 
az egész Közel-Kelet 20. századi történetében fontos mérföldkő. A britek és a franciák 
pozíciói összeomlottak az arab világban, a két európai nagyhatalom elveszítette azt 
a képességét, hogy hatást gyakoroljon a Közel-Kelet politikai eseményeire. A romok 
fölött azonban új erődrendszerek kiépítése vette kezdetét, és új kísértetek jelentek meg 
a sivatagi népek életében.

Nasszer jelentős politikai tapasztalattal gazdagodott, mind a nyugati demokráciák-
kal, mind a Szovjetunióval szemben kipróbálta manőverezési lehetőségeit. 1956-os po-
litikai-diplomáciai győzelme újabb lendületet adott a lelkesítő pánarab illúzióknak, a 
pánarabizmus a Közel-Kelet meghatározó ideológiájává vált. Az arabok egyre nagyobb 
önbizalommal, büszkeséggel tekintettek önmagukra, és derűlátással fordultak a jövő 
felé. A pánarab eszme képviselői megpróbálták elhitetni az arabokkal, hogy Allah meg-
adta a lehetőséget arra, hogy az arabság olyan magasra emelkedjék, ahová saját tehetsége 
emelni képes. Ettől kezdve az arab világ számos pontján az ünnepi szónoklatok vissza-
térő motívumaként lehetett hallani az arab egységről, még akkor is, ha a mindennap-
okban az arab országok kapcsolatrendszerét át meg átszőtték az ellentétek sűrű szálai. 
A térségben a pánarab mozgalom térnyerésének feltűnő külső jelei is voltak. Azokban 
az arab országokban, amelyekben Nasszer politikáját az egekig magasztalták, arcképe 
egy évtizeden át mindenütt jelen volt: a példátlan népszerűségnek örvendő egyipto-
mi elnök fényképét nemcsak politikusok tették ki a dolgozószobájuk falára, portréját 
kifüggesztették a hivatalokban, a közintézményekben, de arcképével az utca embere is 
találkozhatott. Az el nem kötelezett országok mozgalmában is jelentős mértékben egy-
szerűsödött a Nasszerhoz való viszony, a pozitív Nasszer-kép vált uralkodóvá.
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Nasszer megítélése azonban korántsem vett hasonló fordulatot a zsidó államban és 
a nyugati demokráciákban. Az egyiptomi elnök népszerűségének ugrásszerű megnö-
vekedése Izraelt a korábbinál is nagyobb félelemmel töltötte el, ezért továbbra is fenn-
tartotta, sőt erősítette a Nasszerról kialakított Hitler-képet, és megszállottan hirdette, 
hogy a Nyugatnak fel kell lépnie Nasszer ellen. Amikor 1958. február 1-jén Egyiptom és 
Szíria megalakította az Egyesült Arab Köztársaságot, az eseményt Tel-Avivban Hitler 
Anschlussával állították párhuzamba: az új köztársaság létrejöttében a többi arab állam, 
főként az olajországok bekebelezésének gyújtópontját vélték felfedezni.36 Az egyesülés 
alapvető célja azonban a Nyugat befolyásának mérséklése volt a közel-keleti térség-
ben. Nasszer valóban úgy gondolta, hogy Egyiptomnak gazdaságilag és politikailag 
integrálnia kell a térséget, ez az egyesülés viszont nem Nasszer kezdeményezésére tör-
tént, sőt az egyiptomi elnök vonakodott az első lépések megtételétől ebbe az irányba.  
Az integrációt a szíriai Baasz Párt kezdeményezte, mivel a súlyos külső és belső problé-
mákkal küzdő, instabillá váló Szíria bajainak megoldására Nasszer személyében látta a 
garanciát. „Nasszer jobban szerette volna, ha a két állam fokozatosan egyesül, de a szí-
riaiak nem tudtak várni. 1958 februárjában Kuatli szíriai elnök Kairóban megegyezett 
Nasszerral a két ország egybeolvasztásáról. […] Némely nyugatiak Szíria bekebelezé-
sével vádolták Egyiptomot, pedig a szíriaiak örvendeztek leginkább az uniónak.”37

1957-től beköszöntött a nasszerizmus aranykora, az egyiptomi elnök 1958-ban ért 
népszerűségének csúcspontjára az arab világban. Ebben az időszakban ültette el az 
izraeli propaganda a nyugati médiában azt a sematikus képletet, hogy a nasszerizmus 
és a kommunizmus egymás komplementerének tekinthető, vagyis a nasszerizmus és 
a kommunizmus egymást kölcsönösen erősítő mozgalom. Ekkor jelent meg Nasszer 
a kommunizmus „reklámarcaként”, politikai programja pedig szovjet uszálypolitika-
ként. A zsidó állam vezető politikusai azért beszéltek Nasszer és a kommunizmus ösz-
szeolvadásáról, mert Izraelnek az volt az érdeke, hogy a Nyugat ugyanolyan határozot-
tan lépjen fel a nasszerizmussal szemben, mint tette azt a kommunizmussal szemben.

A szovjetek mindent megtettek azért, hogy Nasszernak bebizonyítsák a keleti táborhoz 
való tartozás előnyeit, és Egyiptomot moszkvai befolyás alá csalogassák. A szuezi válság-
ból megerősödve kikerülő Nasszer azonban nem váltotta be a Szovjetunió hozzá fűzött 
reményeit, sőt a kommunisták nélküli „mérsékelt szocializmusa” kifejezett csalódást 
okozott a szovjet vezetőknek. Az 1956 utáni évtizedben Nasszer nem tanúsított feltétlen 
szovjetbarátságot, ennek ellenére a nyugati média tovább démonizálta, és a kommunis-
ta hordák szálláscsinálójaként értékelte tevékenységét. Egy évtizeddel a szuezi válság 
után az izraeli külügyminisztérium Nasszer és a Szovjetunió összejátszását a Molotov–
Ribbentrop-paktum reinkarnációjaként mutatta be a nyugati demokráciákban.38

Azáltal, hogy a szuezi válság idején az Egyesült Államok megvonta támogatását eu-
rópai szövetségeseitől, és nem nézte tétlenül a zsidó állam agresszív fellépését, Ame-
rika népszerűsége jelentős mértékben növekedett az arab országokban. Rövid ideig 
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úgy tűnt előttük, hogy az Egyesült Államok a gyarmati világ felszámolásáról szőtt régi 
amerikai eszményt akarja a Közel-Keleten is megvalósítani. Feltételezték, hogy ettől a 
világhatalomtól idegen a nyugat-európai nagyhatalmakat és Izraelt jellemző gyarmato-
sító politika és annak eszköztára. Amerika azonban hosszú távon nem tudta kiaknázni 
az 1956 végén elért viszonylagos népszerűségéből adódó politikai-ideológiai lehetősé-
geket az arab világban. Az Eisenhower-doktrína, amelyet 1957 elején hoztak nyilvá-
nosságra, csak olaj volt a tűzre. Az amerikai elnök külpolitikai programjában ugyanis 
hangsúlyos szerepet kapott, hogy az Egyesült Államoknak meg kell adnia a gazdasági 
és katonai segítséget mindazon közel-keleti országoknak, amelyeknek függetlenségét 
a nemzetközi kommunizmus fenyegeti, vagyis amelyekben a szovjet befolyás erősödni 
látszik. Az amerikaiak által felajánlott lehetőséggel azonban mindössze egyetlen arab 
állam élt: Libanonban a Nyugat-barát elnök kérésére 1958. júliusában partra is szálltak 
az Egyesült Államok csapatai. Az amerikai tengerészgyalogosok csendes intervenciója 
azonban világosan jelezte a térség államainak, hogy az Egyesült Államok a rendcsináló 
szerepének betöltését is magára vállalta. A pánarabizmus felvirágzásának éveiben az 
Egyesült Államok offenzívnak tartott megjelenése a közel-keleti hatalmi vákuumban a 
Szovjetunió melletti szimpátiát növelte az arab világban.

1956 után sem az Egyesült Államok, sem a Szovjetunió nem hagyta magára a Közel-
Keleten szemben álló feleket. A kétpólusú nemzetközi rendszerben Izrael az Egyesült 
Államok, a környezetében lévő arab államok pedig a Szovjetunió mögé sorakoztak fel. 
Míg a szovjet–arab közeledés törékenynek, az amerikai–izraeli szövetség szilárdnak és 
időtállónak bizonyult.
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