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Franciaország az újjászületés hajnalán 

 

Fülöp Mónika12 

 
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. I. Az újjászületés 1958-1962. Szeged: Gradus 
ad Parnassum Könyvkiadó, 2003. 224 p. 
 
Charles de Gaulle eredetileg három kötetesnek szánta A reménység emlékiratai címő munkáját, amely 
tartalmazta volna A megújulás 1958-1962, Az erıfeszítés 1962-1965 és A vég 1966-1969 címő kötetet. 
Habár az emlékiratok felépítése alapvetıen kronologikus, maga az elbeszélés mégis tematikus. Az 
elsı kötetben az intézmények, a tengerentúl, Algéria, a gazdaság, Európa, a világ és az államfı 
kerültek sorra. A második kötetben két-két fejezet a politikáról, a gazdaságról és a társadalomról, 
a külpolitikáról, míg az utolsó filozófiai kérdésekrıl szólt volna. „Valójában Charles de Gaulle 
1970. november 9-én bekövetkezett halála miatt csak A megújulást fejezte be teljesen, amelyet 
halála elıtt egy hónappal meg is jelentettek. Az erıfeszítés kötetébıl csak az elsı két fejezet készült 
el, amelyek 1971 márciusában láttak napvilágot” (p. 5.). 

A ujjászületés címő kötet tulajdonképpen négy évet (1958-1962) foglal magába, amelynek 
köszönhetıen a történelem ezen periódusáról részletekbe menı leírást kaphatunk, nyilvánvalóan 
de Gaulle és Franciaország szemszögébıl. Az olvasót az emlékirat elkalauzolja Franciaországba, 
egy olyan korba, amikor a francia nép de Gaulle tábornokért kiált.  

Az elsı kötet hét fejezetet tartalmaz, s a francia belügyekrıl szóló elsı és az utolsó fejezet 
szinte keretként fogja közre a nemzetközi színtérre vonuló közbensı négy egységet (mely 
kiegészül a gazdaság címő egységgel). Az intézmények címő kezdı fejezetben kívülrıl egy gyıztes 
és újra független Franciaországot láthatunk, ahonnan de Gaulle fokozatosan visszahúzódik, s 
átadja a helyét a politikai pártoknak. Ez a rendszer az eltelt tizenkét év alatt azonban sokszor 
bizonyította tehetetlenségét, amely idı alatt összesen „tizenhét miniszterelnök és huszonnégy 
kormány követte egymást”(p. 10.). A gazdaságot a pénzügyi és bankcsıd, valamint a teljes 
összeomlás veszélye fenyegette, szociális téren felgyülemlett problémák sorát találhatjuk, míg a 
külpolitikában a rendszer „mások érdekeinek kielégítését” szolgálta, s egyúttal alárendelte 
Franciaországot az angolszász hegemóniának. Az állam határozatlansága egyre inkább megjelent a 
tengerentúli területekkel való kapcsolatban is. Az egymással szemben álló irányzatok nem tudták 
meghozni azon döntéseket, amelyeket a függetlenségi mozgalom és a dekolonizáció követelt, így a 
francia tömegben egyre erısödött a problémákat megoldani nem tudó rezsimmel szembeni 
nyugtalanság és elégedetlenség. A helyzet rendezését de Gaulle visszatérésében látták, s „senki 
sem kételkedett abban, hogy a nemzeti megosztottság elkerüléséhez nincs más kivezetı út” (p. 
20.). Óráról órára erısödik ebben az egyetértés és a lelkesedés. Valójában egyetlen kérdés maradt: 
milyen formában történik a politikai apparátus hatalomról való lemondása. Az események 
felgyorsulása, a háborús feszültség folyamatos növekedése, a hadsereg bizalmatlansága mind-
mind a gyors cselekvést tette szükségessé. Ezen körülmények között lép újra színre 1959 
januárjában de Gaulle tábornok, mint Franciaország új államfıje.  

                                                 
12 MSc hallgató, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Mediterrán Kutatócsoport. 
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A hatalmon lévı rendszer kritikáját követıen a hangsúly a tengerentúlra helyezıdik át, s 

figyelemmel kísérhetjük a fekete-afrikai gyarmatok és Madagaszkár önállósodási útját. Ezen 
„tengerentúli Franciaország népei” – Guinea kivételével – elhatározták, hogy független 
országokként továbbra is ragaszkodnak Franciaországhoz. Nem volt azonban ilyen egyszerő a 
franciák számára oly nagy jelentıséggel bíró Algéria helyzetét rendezni, ahol kilátástalan „vihar 
tombolt”. Mindenki az új államfıtıl várt segítséget: a francia telepesek, a muzulmánok és a 
hadsereg is de Gaulle visszatérésében bízott. Ezért nem véletlen, hogy ezen afrikai ország 
kérdését külön fejezetben ismerhetjük meg. 

Az emlékiratokban „de Gaulle a saját maga módján írja át a történelmet. Ez különösen 
igaz azon fejtegetések esetében, amelyeket az algériai kérdésnek szentel egyrészt a tengerentúlról 
szóló, másrészt pedig a teljes egészében Algériáról szóló fejezetben” (p. 5.) – írja Maurice Vaisse. 
Természetesen megpróbálja igazolni azokat a lépéseket, amelyeket Algéria kapcsán eszközölt, 
miközben beismeri, hogy úgy fogott hozzá a dologhoz, hogy „semmiféle elıre felállított kész 
terve sem volt”, de ragaszkodott azon meggyızıdéséhez, hogy „meg kell adni az algériaiaknak az 
önrendelkezési jogot”. „Ennek megfelelıen az eviani egyezményeket nem engedmények 
végpontjaként, hanem Franciaország érdekeinek megfelelı lépésként ábrázolja” (p. 5.), mindezzel 
megszabadítva az országot a hajdan dicsıséges, azonban mára túl sokba kerülı gyarmati uralom 
terheitıl.  

A közbensı fejezek közül talán az egyetlen kivétel, amely a nemzetközi színtérrıl újra 
visszahozza az olvasót Franciaország határain belülre, A gazdaság címő rész. A politikai 
hatékonyság szorosan összekapcsolódik a társadalom és a gazdaság erejével, így annak 
problémáinak mindig nagy fontosságot tulajdonított de Gaulle. Az ország „a teljes összeomlás 
szélén áll”, s a katasztrófát megakadályozva széleskörő reformokba kezd, amely több területen 
megszorításokkal jár. A gazdaság stabilizációja érdekében létrehoz egy kilenc szakemberbıl álló 
bizottságot, amelynek feladata egy mindent átfogó terv megalkotása az ország talpra állítása 
érdekében. Így született meg az a Rueff-terv, amely hatalmas visszhangot keltett mind belföldön, 
mind külföldön. Gyakorlatilag három egymástól elválaszthatatlan elemet foglal magába, amely 
alapjaiban változtatja meg a francia pénzügyi politikát és gazdasági tevékenységet. Egyrészt célja 
az inflációs hatás megállítása, ugyanis az infláció nem más, mint egyfajta kábítószer, amely hol 
nyugtalanságot, hol pedig eufóriát okoz. Ezek váltakozása azonban a biztos halálba sodorja a 
társadalmat, amelyet minden erıvel meg kell akadályozni, hiszen a „gyógyulás” lehetséges. Az 
intézkedések második csoportja a francia frank stabilitását kívánja elérni, és azt, hogy a francia 
termékek újra versenyképessé váljanak a nemzetközi piacon. A tervezet által megfogalmazott 
döntések harmadik csoportja a kereskedelmi kapcsolatok felszabadítását célozza, amely a több 
mint egy évszázada gyakorolt protekcionista gazdaságpolitika teljes feladását jelenti.  

A tervet ért számos kritika ellenére de Gaulle mindinkább ragaszkodik annak 
elképzeléseihez. Többször hangsúlyozza, hogy „ezek nélkül az erıfeszítések és áldozatok nélkül 
Franciaország lemaradna a többi országtól, folytonosan a középszerőség és kétségbeesettség 
között ingadozna. Azonban, ha most sikerrel járunk, a csúcsok felé vezetı úton jelentıs szakaszt 
hagyunk majd magunk után” (p. 115.). A terv életbe léptetése után hat hónappal tagadhatatlan 
fejlıdés vette kezdetét, s egy teljesen új Franciaország haladt tovább a történelem rögös útján.
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A dinamikus fejlıdésnek köszönhetıen újra egy erıs és hatalmas ország jelenik meg az olvasó 
szeme elıtt. 

A következı két fejezet, az Európáról és a világról szóló részek a legélénkebbek, újra 
megtöltıdnek tartalommal, s az olvasó szinte szárnyal a sorok között. Maurice Vaisse szavaival 
élve „talán azért, mert de Gaulle itt ismét meggyızıdéssel folytatja a függetlenségrıl szóló vitát. 
Személyiségeket és eseményeket visz színpadra. Bemutatja Maurice Couve de Murville 
„adottságait”, Konrad Adenauer „hozzáértését”, Hruscsov igyekezetét, hogy „jó benyomást 
keltsen”. A szovjet vezetıvel folytatott tárgyalásainak elbeszélése jó példája annak, ahogy saját 
magát a középpontba állítja: a berlini válsággal kapcsolatban folytatott vitájuk révén „fagyosan 
közölve”, de Gaulle megérteti Hruscsovval, hogy fenyegetései nem hatják meg” (pp. 5-6.). 

De Gaulle többször hangsúlyozza a második világégés után létrejött bipoláris rendszerben 
azon célját, hogy Franciaország „önmaga, önmagáért és a maga módján védekezzen”, „hogy 
esélyt adjon magának a túlélésre, bárkitıl és bárhonnan jöjjön is az ıt fenyegetı veszély” (pp. 
158-165.). Ehhez kapcsolódóan zászlajára tőzi az európai nemzetek közeledésének segítését, a két 
tömb között húzódó feszültség enyhítését, amely elıbb-utóbb elvezet a vasfüggöny 
felszámolásához és a fegyverkezési hajsza értelmetlenségéhez. Mindez megteremtené Európában 
az oly régóta áhított béke lehetıségét.  

Ezen fejezetekben jelenik meg az Európai Közösség létrejöttének kezdetei, a gazdasági 
egység megvalósulása és a politikai közösség kudarca is egyben. A felelısséget másra hárítva, 
Anglia tevékenységét és politikáját több ízben is ostorozza, míg Franciaország érdemeit az egekig 
magasztalja: „Jelenleg a világ minden részérıl a figyelem és a nyugtalanság árad felénk. 
Ugyanakkor a kontinensen tılünk erednek azok a kezdeményezések és lépések, amelyek 
elvihetnek az egyesülésig: a francia-német szolidaritás, egy európaiakból álló Hatok csoportjának a 
terve, a Szovjet-Oroszországgal való együttmőködés kezdete” (pp. 199-200.). 

Az emlékirat befejezı fejezete tulajdonképpen az V. köztársaság intézményi, hatalmi 
struktúrájáról, mőködési rendjérıl és demokratikus kereteirıl szól. Bepillantást nyerhetünk a 
szerteágazó államfıi feladatok, szerepek és kötelezettségek sorába, s az olvasó szeme elıtt szinte 
megjelenik az Élysée palotája, amelynek falai között a történelem több sorsfordító döntése 
született. A hangnemet egyre személyesebbé váltva, de Gaulle beengedi a nagyközönséget 
magánéletébe, s egyszerre feltőnik elıttünk felesége, gyermekei, unokái. 

S meddig jutott Franciaország de Gaulle segítségével a számára kijelölt úton? Ezt 
legjobban a befejezı sorok fejezik ki: „Azon az emelkedın, amelyen Franciaország elindult 
felfelé, a küldetésem célja mindig az lesz, hogy egyre magasabbra juttassam, miközben minden, a 
lejtı alján maradt hang állandó jelleggel vissza akarja húzni. Mivel az ország rám hallgatott, már 
sikerült kikerülnie a pangás állapotából és át is lépte a megújulás küszöbét” (p. 223.).
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A reménység emlékiratainak elsı kötetét nem csupán azoknak érdemes kezükbe venni, 

akik Franciaország iránt érdeklıdnek, hanem mindazoknak is, akik a XX. század második felének 
világpolitikáját szeretnék megismerni. Ugyanis de Gaulle a könyvében felvonultat több 
kontinenst, országot, szervezetet és számos történelmet alakító személyiséget is. Maurice Vaisse 
szavait idézve „meg fogjuk látni, hogy A reménység emlékiratai stílusa, értékítéletei, elemzései, 
szereplıi miatt lebilincselı olvasmány, s nem kell benne mást látni, mint a tábornok által is 
alakított történelem gaulle-ista felfogását” (p. 6.). 
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Magyar-arab kapcsolatok 

 
Kovács Viktória Bernadett13 

 
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. 
14 A magukat magyar törzsnek, egészen pontosan altörzsnek valló népcsoport Dél-Egyiptomban, Asszuán környékén 
élt, összesen mintegy tízezer fıt számlálva. Öntudatosan ırizték és vallották magyar eredetüket. Azt tartották, hogy 
ıseik még akkor érkeztek Egyiptomba, amikor a térséget Szelim szultán elfoglalta. 
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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.



 37

IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM                       Könyvbemutató                               2010. június 20. 
 
 

Beszámoló egy könyvbemutatóról, avagy megjelent Pap Norbert 
legújabb könyve 

 

 
 
 

Pap Norbert „Magyarország a Balkán és a Mediterráneum vonzásában” címő könyvének 
könyvbemutatójára 2010. május 26-án délután került sor Pécsett. A rendezvényen részt vevık 
megtöltötték a Csészényi-teret, közöttük mind a sajtó, mind a kollégák, tanítványok, barátok 
részérıl jócskán akadtak érdeklıdık. A könyvbemutató moderátora Radics Péter volt. 

A kötethez elıször Glied Viktor gratulált a Publikon Kiadó képviseletében. İt Komlósi 
László, a PTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára követte, aki hosszan 
méltatta a kötetet. Kiemelte, hogy érdeklıdési területével és kutatásaival is egybeesik a könyv 
témája, és hogy nagyon sokat tanult a kultúrák közötti kommunikációról, azok együttélésérıl, 
valamint a környezettel való együttmőködésrıl. Hangsúlyozta azoknak az összegzı fogalmaknak 
a fontosságát, melyek a kooperációs terekre vonatkoznak. Kifejtette, hogy Pécs történelmében a 
római-keresztény hagyományok, a dunai kooperáció, a Nyugat-Balkán térséggel történı 
együttmőködés, az oszmán-iszlám múlt, a protestáns örökség és a borkultúra egyaránt lényeges 
elemként jelenik meg. Értékelte, hogy nem csupán földrajzos szemlélető a kötet, ezért hálás, hogy 
olvashatta és gratulált a szerzınek. 
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A tudományos élet képviselıi közül következıként N. Rózsa Erzsébet szólalt fel. A 

külügyi szakértıként elismert kutató elsıként arról a hatékony együttmőködésrıl beszélt, mely 
már hosszú ideje jellemzi a szerzıvel, valamint az általa létrehozott Kelet-Mediterrán és Balkán 
Tanulmányok Központjával való kapcsolatát. Véleménye szerint nem volt eddig olyan szak- vagy 
tankönyv, mely ezzel a témával ilyen mélységében foglalkozott volna. Az arabista-iranista kutató 
bemutatta a kötet szerkezetét, majd hangsúlyozta, hogy a szerzı legfıbb érdemének azt tartja, 
hogy kísérleteket tesz a fogalmi meghatározásokra, valamint Magyarország elhelyezésére az 
európai térstruktúrában. Egyetértett Pap Norbert Mediterráneum fogalmával, valamint 
elismerıen nyilatkozott a történeti részek pontosságáról. Ezek után Huntington elméletérıl, 
valamint a mediterrán egységrıl szóló elméletekrıl beszélt. A kötet leglényegesebb elemeinek 
azokat az összefoglalásokat tartotta, melyek az európaiságról szólnak, hiszen nem tudni pontosan 
mit jelent a fogalom, a szerzı mégis felvázolta elméletét, amelyet külpolitikai szakértıként 
elfogad. Párhuzamot vont továbbá az európaizálódás és a balkanizálódás folyamata között, és 
hangsúlyozta, hogy mennyire érdekes számára Pap Norbert azon állítása, mely szerint egyik sem 
létezhet a másik nélkül. A Dél-Európa politikai földrajzi fejlıdésérıl szóló fejezetet kiválónak 
tartja. Úgy véli mégis, hogy a kötet legfıbb értéke idıszerőségében rejlik. Érvei között szerepelt 
többek között az európai politika szerepének felerısödése, melyet ha szeretünk, ha nem, mővelni 
kell, valamint az a tény, hogy a könyv válaszokat ad a jelen kor kérdéseire. Zárásként elmondta, 
hogy várja a hasonló mővek megjelenését. 

A következı felszólaló Szilágyi István volt. A Pannon Egyetem egyetemi tanára elsıként 
arról beszélt, hogy számára a könyv legértékesebb elemei a könyv apró összefüggéseinek, 
tényeinek az eddigiektıl teljesen más módon történı újragondolása, valamint a geopolitika 
klasszikusainak – mint Mackinder vagy Mahan – az összekötése a modern gondolkodókkal. Ezt 
követıen a fiumei iskola jelentıségérıl beszélt, melyhez kapcsolódóan kiemelte, hogy mára a 
pécsi geográfus iskola is megjelent a térképen, szerepe pedig egyre fajsúlyosabb. Véleménye 
szerint Pap Norbert fiatal kora ellenére nagyon komoly teljesítményt nyújtott a könyv 
megírásával, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a kutatás még nincs lezárva. Értékelte, hogy a 
„puha tényezıkkel”, mint pl. a kultúra bevonása az elemzésekbe, olyan elemek is megjelentek a 
könyvben, melyek nem kifejezetten a földrajzi munkákra jellemzıek. Mivel Szilágyi István 
érdeklıdése és kutatásai fıként a latin térségre irányulnak, ezért a könyv komplexitása ellenére 
hiányolta a Nyugat-Mediterrán térség erıteljesebb megjelenését a fejezetek között. Pozitívumként 
emelte ki, hogy a kötet nem csak a K-Ny, hanem az É-D tengely jelentıségére is felhívja a 
figyelmet, ezzel pedig a Balkánt helyezi az érdeklıdés fókuszába. Ezt követıen Magyarország 
geopolitikai súlyáról beszélt, melyben véleménye szerint a Dél-Dunántúl és Pécs nagyobb 
jelentıséggel bír, mint eddig bármikor. Szilágyi István hiányolta az egyetemközi, valamint a 
kulturális terek közötti kapcsolatok mélyebb elemzését, összességében azonban úgy gondolta, 
hogy a kötet hően tükrözi az elmúlt húsz év állapotát.  

A helyi vezetıség részérıl Hoppál Péter üdvözölte a kötetet. Arról a közel 20 éves 
barátságról beszélt elsıként, mely Pap Norberthez köti, ezzel sokkal közvetlenebb hangvételővé 
tette felszólalását, mint az ıt megelızı méltatók. Kiemelte a család jelentıségét, mely stabil
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közeget biztosított a munkához, valamint hosszan beszélt a kötet születésének hátterérıl. 
Hozzászólásában politikai szempontok alapján értékelte Pécs helyzetét. Véleménye szerint a 
könyv tulajdonképpen a város jövıjérıl szól, majd az együttmőködések fontosságát igyekezett 
kiemelni. Elmondta, hogy a horvát-magyar kooperációnak mély hagyományai vannak mind a 
városban, mind az EKF rendezvénysorozatában, illetve kifejezte reményét, hogy a 2010-es évet 
követıen is folytatódni fog a város iránti érdeklıdés. Szerinte a régióközpont, geopolitikai 
centrum jellegébıl következıen, a jövıben katalizátor szereppel bírhat a balkáni országok EU–
csatlakozásának elısegítésében. Beszélt arról a Pécsi Kezdeményezés elnevezéső programról is, 
melyet a Pécsi Tudományegyetemmel közösen hajt végre a város, és amelynek elsı állomása 
éppen ez a könyvbemutató volt. Összefoglalójában elmondta, a kötet messze túlmutat önmagán, 
éppen a korábban mondottakból következıen. 

 
 

 
 

 
Radics Péter felszólítására, hogy válaszoljon az elhangzottakra, Pap Norbert meglepve állt 

fel és reflektált az elmondottakra. Úgy fogalmazott, hogy már megírta, amit el akart mondani. 
Ehhez Hoppál Péter még hozzáfőzte, hogy Tóth József egyszer azt mondta a szerzırıl: „ı nem 
az élıszó embere, hanem az írásé”.  

A könyvbemutató kötetlen beszélgetéssel zárult.  
 

Kurilla Annamária 
 

 
 
 


