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Magyar-arab kapcsolatok 
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J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, 
álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. 
 
Nem is gondolnánk, hogy hazánk és a titokzatos arab világ kapcsolatának kezdete milyen régre 
nyúlik vissza: az arab krónikák beszámoltak a magyar törzsek vándorlásairól, kalandozásairól; II. 
András 1217-ben keresztes hadjáratot indított a Szentföld visszaszerzéséért; az újkor kezdetén 
pedig a Közel-Keletet, Észak-Afrikát és a Duna völgyét meghódították az ottománok. A magyar-
arab kapcsolatok tárgyalása során a szerzı nem feledkezik meg a magyarabokról sem.14 

Az arab térséggel a diplomáciai kapcsolatok létesítésén túl, földrajzi, sıt bizonyos 
értelemben „irodalmi” szálak is összefőznek bennünket, hiszen több magyar is írt könyvet, 
tanulmányt az arab világról. Észak-Afrika történetének megírása Dombay Ferenc érdeme volt. 
Lassú István könyvében, az Algír történeti földrajzi, statisztikai leírásában az ország gazdasági, 
demográfiai helyzetét, politikai struktúráját taglalta. A neves iszlamológus Goldziher Ignác 
hosszabb tanulmányt írt az iszlám világban zajló politikai, eszmei forrongásokról és azoknak 
okairól. Gróf Apponyi Albert a Pesti Hírlapban számolt be a Líbiáról, Tunéziáról és Algériáról 
folytatott tanulmányairól. 

J. Nagy László 2006-ban kiadott munkájában nemcsak ezeket a történelmi szálakat elemzi, 
hanem hazánk és az arab országok közötti együttmőködések legfontosabb elemeit is részletesen 
vizsgálja. 

A 19. századtól a magyar elit a világ megismerésére törekedett, így megnıtt a politikai és 
szakmai lapokban az arab térségrıl közölt írások száma. A Tudományos Győjtemény 1830-as 
évfolyamában olvashattunk Tuniszról, Algírról és Marokkóról. Algír ezekben az idıkben 
különösen fontos konfliktus színhelye volt, hiszen a franciák megtámadták az országot. A hadi 
eseményekrıl 1806-tól beszámolt a Hazai és Külföldi Tudósítások címő lap, majd a Pesti Hírlap 
is nyomon követte az eseményeket. Az 1848-49-es szabadságharc után sok magyar katona és 
politikus menekült az Oszmán Birodalomba. Közülük sokan áttértek a muszlim hitre, így az 
arabok nem adták ki ıket az osztrákoknak.1881-ben megalakították a Magyar Tengerhajózási Rt-
t. A társaság megbízta Jankó János geográfust azzal, hogy utazzon az észak-afrikai országokba, és 
mérje fel hazánk kereskedelmi pozícióit. Ekkoriban kiviteli cikkeink között szerepelt a liszt, a fa, 
textília, cukor, valamint különféle szeszesitalok. 

Az I. világháború után csak azokkal az országokkal tudtuk kapcsolatainkat újjáépíteni, 
amelyekkel korábban is erıs volt az együttmőködésünk. A két világháború között két országgal 
tartottunk fent diplomáciai kapcsolatot: Egyiptommal (1928 óta) és Irakkal (1937 óta), amely

                                                 
13 MSc hallgató, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Mediterrán Kutatócsoport. 
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leginkább gazdasági jellegő volt. Egyiptomban 1928-ban a Ganz Rt. leányvállalatot alapított, 
1935-ben pedig idegenforgalmi irodát nyitottunk Alexandriában és Kairóban (HUNEGYPT 
Travel Bureau). Az irodák szervezték a jeles egyiptomi személyek magyarországi útjait. A II. 
világháború azonban véget vetett az egyiptomi és iraki kapcsolatainknak is. 

A szocialista országok viszonya az arab térséghez kezdetben közömbösnek mutatkozott, 
majd egyre inkább felértékelıdött. Hazánk 1955-56-ban mutatott aktivizálódást a térség irányába 
a szovjet vonalat követve. Külkapcsolataink elvében ekkor ugyanis változás állt be: a politika 
korábbi elsıbbségével szemben a gazdaságosság, hatékonyság vált hangsúlyossá a gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatokat illetıen. 

J. Nagy László könyvében részletesen beszámol az arab világ azon országairól, akikkel 
diplomáciai kapcsolatot létesítettünk. Az együttmőködések megértéséhez elengedhetetlen a 
történelmi háttér ismerete, a szerzı ebben is segítséget nyújt. A mő Magyarország és az arab 
térség kontaktusának elemzése mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy bemutassa az egyes arab 
államok egymáshoz való viszonyát, az együttmőködéseket, vagy konfliktusokat, sıt a nemzetközi 
helyzet és közvélemény kiemelését is fontosnak tartja. 

A magyar-egyiptomi viszonyt 1955-ig sem elmélyülés, sem bıvülés nem jellemezte, a 
kereskedelem továbbra is normális ütemben folyt. A  kulturális kapcsolatok tekintetében azonban 
mutatkozott némi változás: 1953-ban Kairóban bemutatták az Erkel címő filmet, ami nagy sikert 
aratott, növelte Magyarország népszerőségét, amelyhez a futball is nagy mértékben hozzájárult. A 
magyar labdarúgó válogatott 1954 januárjában érkezett Egyiptomba, ahol egy hónapig tartó 
turnén vett részt, csúcspontja pedig a február 22-én megrendezett Egyiptomi Liga elleni mérkızés 
volt. A meccset 3:0-ra a magyarok nyerték. 1956 szeptemberében Nasszer egyiptomi elnök 
hazánkba látogatott volna. A hivatalos tárgyalások során „Nasszert Budapest díszpolgára címmel 
tüntették volna ki, és bejelentették volna a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 
nagykövetségi szintre emelését.”(J. NAGY, 2006. p. 38.) Egyiptom elnöke azonban lemondta a 
látogatást, ugyanis a Szuezi-csatorna államosítása miatt a nemzetközi helyzet egyre feszültebbé 
vált. A kirobbanó szuezi háború pedig egybeesett az októberi magyar felkeléssel. 

Szíriában 1926 óta volt jelen tiszteletbeli konzulunk, amely tisztséget azonban 1945 után 
nem újítottunk meg. Két évvel késıbb kezdeményeztük a diplomáciai kapcsolatok létesítését,  
igenlı választ csak 1952-ban kaptunk. „Bonyhádi Károly ügyvivı 1954. május 13-án adta át 
megbízólevelét Fagdi Altassi külügyminiszternek.” (J. NAGY, 2006. p. 34.). A kapcsolatok 1956 
után váltak tartalmasabbá. 1963-ban a baaszista hatalomátvétel után hazánk tartózkodó 
álláspontba helyezkedett a politikai kapcsolatokat illetıen. Gazdasági együttmőködéseink azonban 
így is jók voltak: sor került mőszaki-tudományos szerzıdés kialakítására, ösztöndíjasok 
fogadására, valamint 1965-ben útjára indult a Budapest és Damaszkusz között közlekedı 
repülıjárat. 

1956. augusztus elején hazánk dzsakartai nagykövetünket küldte Bagdadba, hogy 
tárgyaljon az iraki vezetıkkel a diplomáciai kapcsolatok felvételérıl, gazdasági, kulturális 
együttmőködés kialakításáról. A diplomata hazatérte után a minisztertanács úgy döntött, hogy 
nagykövetségi szinten létesít kapcsolatot az Iraki Köztársasággal. 1963-ban Aref ragadta magához 
a hatalmat. 
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A puccs után az új iraki kormány a kapcsolatok felvételére törekedett országunkkal mind 
gazdasági, mind pedig kulturális téren. 1967-ben Budapesten megnyílt az iraki nagykövetség. 
Pacsacsi külügyminiszter tavasszal látogatást tett hazánkban, Bagdadban pedig ısszel magyar 
festészeti kiállítás nyílt. 

A Maghrib-térség politikailag távol esett tılünk, francia gyarmat lévén a kapcsolatépítés 
csak Franciaországon keresztül volt lehetséges a területtel. 1956 nyarán az állami külkereskedelmi 
vállalattól (NIKEX) két mérnökünk utazott Marokkóba és Tunéziába, hogy piacfeltárást 
végezzenek. A tunéziai út sikeres volt, hiszen az ország fejlesztéséhez, iparosításához gépi 
berendezések szállítását igényelték. A látogatás után hazánk hivatalosan is elismerte az országot, 
és diplomáciai kapcsolatok kiépítését javasolta. Az októberi forradalom miatt azonban a további 
kapcsolatépítés elmaradt, és Tunézia évekig elzárkózott a politikai kontaktus elıl. 1959 júliusában 
az egyik diplomatánk azonban sikert ért el a marokkóiakkal: „Az út elsıdleges célja az volt, hogy 
az ENSZ-ben a magyar kérdésrıl történı szavazáshoz megnyerje a marokkóiakat a Kádár-
kormány számára.” (J. NAGY, 2006. p. 55.) Ezenkívül a diplomáciai ügyekben is eredményeket 
értünk el. 

Noha a Tunéziai Köztársasággal voltak már kapcsolataink az 1965-ös megbízólevél 
átadása elıtt is, az együttmőködések mégis csak ezután élénkültek meg. Egy évvel késıbb 
tudományos, kulturális együttmőködési szerzıdést írt alá hazánk Tunéziával. A Marokkói 
Királyság azon arab országok közé tartozott, amellyel még az ötvenes évek végén sikerült 
diplomáciai kapcsolatot létesítenünk, igaz nagykövetségünket csak 1963-ban állítottuk fel 
Rabatban. Azonban a kapcsolatok sem gazdasági, sem kulturális téren nem mélyültek el a 
késıbbiekben. A Mauritániai Iszlám Köztársaság 1960-ban nyerte el szuverenitását. Magyarország 
kezdetben nem ismerte el, a diplomáciai kapcsolatok felvételérıl is csak 5 évvel késıbb 
döntöttünk. Tartalmas kapcsolat azonban Marokkóhoz hasonlóan Mauritániával sem alakult ki. 
1954 novemberében radikális nacionalisták fegyveres felkelést robbantottak ki Algériában. A 
konfliktus késıbb mind inkább nemzetközi üggyé nıtte ki magát. Algéria anyagi és technikai 
támogatást kért hazánktól is. A Magyar Vöröskereszt segélyt küldött ruhanemő és élelmiszer 
formájában. 1962-ben a háború befejeztével ismertük el Ferhat Abbász ideiglenes kormányát, az 
év végén pedig nagykövetünk átadta megbízólevelét, így nagykövetségi szintre emeltünk 
kapcsolatunkat Algériával. 

Algéria elsı magyarországi nagykövete, Mohamed Kellon 1965 novemberében érkezett 
Magyarországra. A két ország között mőszaki-tudományos együttmőködés alakult ki: 1967-ben 
mintegy ötven magyar szakember dolgozott az arab országban, ezen kívül nıtt azoknak az 
ösztöndíjasoknak a száma is, akiket hazánk fogadott. A kulturális kapcsolatok is gyümölcsözıek 
voltak: Algériában magyar filmhetet rendeztek, valamint rendszeresen megemlékeztek Bartókról, 
aki az algériai arab népzenét is tanulmányozta. Kereskedelmi kapcsolataink sem elhanyagolhatóak, 
a fogyasztási cikkek mellett komplex konzervgyárakat, hőtıházakat, malmokat is szállítottunk. 
A Líbiai Királysággal már az 1960-as éve közepétıl kereskedtünk. 1971 januárjában 
külügyminiszterünk Puja Frigyes Líbiába érkezett, ahol  megnyitottuk külképviseletünket. A két 
ország közötti kereskedelemi forgalom nıtt. 
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Dzsallud miniszterelnök Magyarországra látogatott 1974-ben, és személyesen találkozott Kádár 
Jánossal, amely találkozó a politikai együttmőködést segítette. Kereskedelmi, gazdasági és 
mőszaki-tudományos együttmőködési megállapodás aláírására is sor került, amely a kapcsolatok 
bıvülését eredményezte. 

1956-ban, amikor Szudán hivatalosan proklamálta függetlenségét, diplomáciai kapcsolatot 
létesítettünk vele, Zágor György egyiptomi nagykövetet akkreditáltuk Khartùmba. A hatvanas 
években a szudáni-magyar kapcsolatok mindössze miniszteri látogatásokra és munkatervek 
aláírására korlátozódtak, csupán 1967-tıl emelkedett diplomáciai képviseletünk nagykövetségi 
szintre. 

A Jemennel való kapcsolatok kialakítása sokáig húzódott. A nem hivatalos megbeszélések 
1957-ben kezdıdtek. Végül a két ország közötti viszony csak azután fejlıdött nagykövetségi 
szintő érintkezéssé, miután 1962-ben Magyarország elismerte a jemeni kormányt. Az országban 
polgárháborús légkör uralkodott, hazánk mintegy egymillió forint értékő gyógyszersegélyt küldött. 
A két ország közötti együttmőködés csúcspontját Szallal elnök 1964-es budapesti látogatása 
jelentette. Az arab országgal barátsági, kulturális és tudományos szerzıdéseket írtunk alá, a 
gazdasági kapcsolataink azonban nem mélyültek el igazán. 1967-ben megalakult a Dél-Jemeni 
Népköztársaság. Hazánk hamar elismerte az új államot. Kuvaittal kooperációnk 
gyümölcsözıbbnek bizonyult Jemenhez képest, a magyar nagykövet az emirátus 1963-as 
elismerése után egy évvel át is adta megbízólevelét. A hatvanas évek második felétıl exportunk 
jelentıs emelkedést mutatott Kuvaittal: ipari fogyasztási cikkeket, gépipari és mezıgazdasági 
termékeket szállítottunk. 

A Jordániai Hasemita Királyság már 1962-ben kezdeményezte hazánkkal a diplomáciai 
kapcsolatok felvételét, ám ekkoriban még elzárkóztunk az együttmőködéstıl. Végül 1964 
tavaszán határoztunk a diplomáciai kapcsolatok létesítésérıl. Jordániával a kereskedelmünk jóval 
szerényebb mértékeket öltött. A Libanoni Köztársasággal már az 1950-es évektıl 
összeköttetésben álltunk, igaz még csak informálisan. A kapcsolat hivatalossá tételétıl az arab 
ország kezdetben elzárkózott, nagykövetünk csak 1966-ban adhatta át megbízólevelét 
1967-ben háború robbant ki az arab térségben, Izrael elfoglalta Palesztinát. A Palesztin 
Felszabadítási Szervezet (PFSZ) a hetvenes évek közepén diplomáciai státuszt megközelítı 
képviseletet nyitott Budapesten. Magyarország kisebb támogatást nyújtott a PFSZ-nek: fogadtuk a 
sebesülteket és a hozzánk érkezı ösztöndíjasokat. 1973-ban Arafat Ferihegyen egy rövid baráti 
megbeszélést folytatott a Magyar Szolidaritási Bizottság és a Hazafias Népfront vezetıivel. A 
következı évben képviseletet állítottak Magyarországon: a Palesztin Felszabadítási Szervezet 
Irodáját, amelyet a Magyar Szolidaritási Bizottság mellé akkreditáltak. Az iroda katonai, konzuli 
tevékenységet nem folytathatott, de tagjai diplomáciai mentességet élveztek. „A PFSZ hivatalos 
elismerésével tulajdonképpen befejezıdött az a folyamat, amelynek során Magyarország az arab 
térség valamennyi államát … elismerte.” (J. NAGY, 2006. p. 121.)  

A hetvenes évek közepére Magyarországnak tizennégy arab álammal volt diplomáciai 
kapcsolata, ezek közül nyolc országban nagykövetségünk is mőködött, öt országba pedig katonai 
attasét akkreditáltunk. 
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Hazánk arab országokba irányuló kivitelében a gépek, szállítóeszközök domináltak, a 

haditechnikai eszközök a hetvenes évekre mind inkább csökkentek. Néhány vegyesvállalatot is 
alapítottunk a térségben: Irakban autóbuszalvázat gyártó üzemet, Libanonban pedig sajtgyárat. A 
gazdasági kapcsolataink azonban nem bizonyultak felhıtlennek, sok gondot okozott a pontatlan 
szállítás és a minıséggel is problémák voltak Az arab országokkal kialakított jól mőködı 
kulturális, tudományos-mőszaki együttmőködések ellenére azonban akadt néhány olyan tényezı, 
amelyben eltért a véleményünk. A közel-keleti kérdést a térség államai erıszakos úton vélték 
megoldhatónak, mégpedig Irak „rovására”. Magyarország nagyon ügyelt arra, hogy távol tartsa 
magát a konfliktusoktól. Azokon a tárgyalásokon, ahol az egyes problémák felmerültek, a magyar 
vezetık mindig a békés tárgyalások útján történı megegyezés mellett foglaltak állást. A hetvenes 
évek közepére „csupán” az Egyesült Arab Emirátussal, Katarral, és Bahreinnel nem voltak 
diplomáciai kapcsolataink, de törekedtünk ezek kialakítására. Szaúd-Arábia politikai-ideológiai 
okokból elzárkózott a hivatalos együttmőködések elıl. 

J. Nagy László munkája összefüggı képet nyújt számunkra nemcsak hazánk és az egyes 
arab országok közötti együttmőködésekrıl, de a térség államai közötti kapcsolatokat is nagyító alá 
veszi, legyen szó békés együttélésrıl, vagy konfliktusok szította fegyveres összecsapásokról.


