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A hatnapos háború magyar szemmel1

Az arab világ fejleményei napjainkban ismét a közvélemény érdeklődésének középpontjá-
ban állnak. A megkülönböztetett figyelem – különösen a 2011-es Arab Tavasz következmé-
nyeinek köszönhetően – a régió aktuálpolitikai viszonyai mellett többek között kiterjed az 
energiaszektorra, a menekültkérdésre, a fundamentalista irányzatokra, illetve azok konfron-
tálódására a nyugati világgal. Kevéssé ismert viszont, hogy a magyar sajtó az 1989-es rend-
szerváltozás előtt is jelentős teret szentelt hasábjain a Közel-Kelettel kapcsolatos rövi-
debb-hosszabb beszámolóknak és értékeléseknek, nemegyszer napi rendszerességgel 
nyomon követte a gazdasági, politikai és társadalmi problémákat. A most bemutatandó kö-
tet mindezekből a térség 20. századi történetének egyik alapvető eseménysorát, az 1967-es 
hatnapos háborút elemezi új megközelítéssel és tartalommal.

Felmerülhet az olvasóban, hogy a szakirodalomban eddig szép számban megjelent 
elemzéseket és értekezéseket miben és mennyiben tudja ez a kötet új, eddig nem vagy ke-
véssé ismert információkkal kiegészíteni. Mindenekelőtt rá kell mutatnunk arra, hogy a har-
madik arab–izraeli háborúról eddig magyarul megjelent önálló munkák főképpen a katonai 
vonatkozásokra összpontosítottak, miközben a háború hátterére, az események tekintélyes 
regionális és nemzetközi visszhangjára, vagy éppen a konfliktus szerteágazó következmé-
nyeire legfeljebb utalásszerű említést tettek.2 Jelen kötet már csak ezen okból is hiánypótló, 
mivel elvonatkoztatva a fegyveres összecsapásoktól árnyaltabb képet kaphatunk a szocialista 
államok álláspontjáról a háborúval kapcsolatban. A mű értékét tovább növeli, hogy a koráb-
ban kiadott munkákkal szemben az eseményeket az újabban feltárt levéltári dokumentu-
mok, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) iratai és a magyar, illetve az egyiptomi 
napisajtó korabeli cikkei alapján dolgozta fel. 

A kötet szervesen illeszkedik a szerzőpáros szakmai portfóliójába. J. Nagy László 
professzor a Szegedi Tudományegyetem BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán 
Tanul mányok Tanszékén végzett több évtizedes oktatói tevékenysége mellett több száz pub-
likációt szentelt az arab országok modern kori történetének bemutatására. Munkássága so-
rán nagy hangsúlyt kapott a mediterrán térség és Magyarország szerteágazó kapcsolat-
rendszerének elemzése a második világháborútól a rendszerváltozásig, kutatási eredményei 
a magyar mellett francia, olasz és arab nyelven is hozzáférhetővé váltak az olvasó közönség 

1  J. Nagy László – Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar: Magyarország és az 1967-es arab–izraeli háború. Szeged, 
JATEPress, 2019. 116 p. 

2  Dán Ofry: Izráel győzelmes hat napja. Bp., 1998; Oszetzky Tamás: Arab–izraeli háborúk 1948–1982. Bp., 
1984.
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számára.3 Szerzőtársa, Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar szintén a térség és hazánk kapcsolat-
rendszerének szakavatott ismerőjének számít. Doktori disszertációját a két világháború kö-
zötti magyar–egyiptomi kapcsolatokról 2014-ben védte meg a Szegedi Tudományegyete-
men. Az Egyiptomi Tudományos Akadémia elnöki hivatalának és nemzetközi osztályának 
főmunkatársa 2013 júniusától. Jelenleg öt nemzetközi projekt vezető kutatója és három 
másik aktív résztvevője. Kutatási tevékenysége mellett számos tanulmánya és szerkesztett 
kötete jelent meg eddig.4

A rendkívül olvasmányos kötet két részre osztható fel. Az első részben a szerzők az 
1967-es arab–izraeli háború előzményeit, a fegyveres konfliktusnak a magyar sajtóban való 
megjelenését, hazánk arabbarát álláspontját, valamint az Izraeltől elszenvedett vereség 
okai nak korabeli politikai értékelését mutatják be. A négy fejezetet olvasva megtudhatjuk 
többek között, hogy az arab hidegháborús légkörben milyen tényezők és téves helyzetfelis-
merések járultak hozzá a háború kirobbanásához. A magyar kormány reálisan érzékelte a 
feszültség erősödését a térségben, amiért döntően a damaszkuszi kormány provokatív, 
konfrontálódó magatartását tette felelőssé. Kiderül az is, hogy Nasszer elnök legfeljebb nyo-
másgyakorlásra volt hajlandó Izraellel szemben, a nyílt fegyveres konfrontáció kirobbanását 
azonban mindenképpen el akarta kerülni. A magyar napi- és hetilapok kitüntetett figyelem-
mel nyomon követték az eseményeket, és vezető helyen, rendszeresen közöltek katonai és 
politikai elemzésekkel kiegészített híreket a háború kirobbanását követően a harcokról, a 
szocialista országok álláspontjáról, a tárgyalásokról, az ENSZ Közgyűlésének és a Biztonsági 
Tanácsnak az üléseiről, valamint a meghatározó arab politikusok egyeztetéseiről és nyilatko-
zatairól. Megtudhatjuk, hogy a sajtó mellett a magyar politikai vezetés is számos konkrét 
lépést tett (például a diplomáciai kapcsolat megszakítása Izraellel, az agresszió nyílt elítélése 
vagy gyógyszersegély küldése Egyiptomnak), amivel egyértelműen demonstrálta az érintett 
arab államokkal – azon belül is különösen az Egyiptommal – vállalt szolidaritását. Legvégül 
megismerhetjük a magyar külügy rendkívül reális értelmezését a gyors arab vereségről, ami-
nek okát elsősorban a társadalmi-politikai ellentétekben, valamint az utóbbiakból eredő 
szervezési és morális problémákban, illetve a megosztottságban látta. Ez a kritikai éleslátás 
nem minden tekintetben csengett egybe a szocialista tábor hivatalos álláspontjával. Különö-
sen érdekes emiatt olvasni arról, hogy miként próbálta a magyar vezetés meggyőzni a kétel-
kedőket és elhallgattatni az ellenvéleményeket a magyar lakosságon belül az arab államok 
további támogatásának szükségéről.

A kötet második részét a témához szervesen kapcsolódó források terjedelmes köz-
lése alkotja. Az egység első felében többek között a damaszkuszi, a moszkvai és a kairói 
nagykövetségek eredeti, titkosítás alól feloldott jelentései olvashatóak. A teljes terjedelem-
ben közölt dokumentumok az arab–izraeli háború konkrét eseményeinek elemzése mellett 
kitérnek az Egyesült Arab Köztársaság kül- és belpolitikájának, gazdasági körülményeinek, 
valamint a magyar–egyiptomi kapcsolatoknak a bemutatására a fegyveres konfliktus után. 
Betekintést nyújt mindezek mellett abba is, hogy a szovjet külügyminisztériumban miként 

3  A magyar–arab kapcsolatokkal foglalkozó monográfiák közül a teljesség igénye nélkül lásd: J. Nagy László: 
Magyarország és az arab térség. Kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947–1975. Szeged, 2006; J. Nagy 
László: Magyar–egyiptomi kapcsolatok a második világháború után, 1947–1970. Szeged, 2015 (Abdallah 
Abdel-Ati Al-Naggar fordításában arabul is kiadták 2017-ben Kairóban); J. Nagy László: Magyarország és az 
arab világ 1947–1989. Szeged, 2017.

4  Lásd például: Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar – Szabó Viola: Magyarország és az 1948-as arab–izraeli 
háború. Szeged, 2020; Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar – Aly A. El-Sayed: Intercultural Relations between East 
and West 11th–21th Centuries. Szeged, 2020.
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*  A szerző a Kodolányi János Egyetem Jó-léti Társadalom Intézete Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének 
egyetemi docense (1139 Budapest, Frangepán u. 50–56., prantner.zoltan@kodolanyi.hu).

értékelték azokat a folyamatokat és változásokat, amelyek döntő befolyást gyakoroltak az 
Egyesült Arab Köztársaság belső és nemzetközi helyzetére a katonai összeomlást követően 
eltelt mintegy négy és fél hónapos periódus alatt.

A nagyköveti beszámolók után a magyar sajtó releváns cikkei olvashatóak az 1967. 
június 1. és október 12. közötti időszakból. Az írásokat a szerzők döntően a Népszabadság 
és a Népszava hasábjairól emelték át. A híradások retorikája tökéletesen visszaadja a hideg-
háborús korszak hangulatát, a cikkek kiemelik a szocialista államok baráti és önzetlen támo-
gatását a vereséget szenvedett arab államok számára, visszatérően elítélik az izraeli agressziót, 
és egyetértőleg hangsúlyozzák az arab államok megosztottságának felszámolására tett lépé-
seket (például a jemeni kérdés rendezése). Kivételesen értékes összegzését adja a fejezet 
utolsó dokumentuma Magyarország Egyiptom iránti szolidaritásának. A Rúza al-Júszuf ma-
gazinban 1968 februárjában megjelent írás ugyanis Kállai Gyulának, a magyar Ország gyűlés 
elnökének és az MSZMP Központi Bizottsága tagjának a nyilatkozatát foglalta össze, amiből 
az egyiptomi közvélemény is megismerhette hazánk hivatalos álláspontját. 

A kötetről összefoglalóan megállapítható, hogy a szerzők maximálisan megfeleltek 
a célkitűzéseiknek, amikor a háborús események visszhangjának ismertetésén túl sikeresen 
bemutatták az arab térség politikai, gazdasági, szellemi és társadalmi életében lezajlott átala-
kulást. Kiválóan rávilágítottak a magyar vezetésen belül kialakult kettős álláspontra is, misze-
rint egyfelől továbbra is támogatni kívánták az izraeli támadást elszenvedett arab államokat, 
másfelől viszont kritikusan figyelték az egyes arab vezetők általuk szélsőségesnek és dema-
gógnak tartott megnyilvánulásait. Legvégül képet kaphatunk a magyar közvéleményen belül 
–  látva a néhány nap alatt bekövetkezett katonai összeomlást – felmerült dilemmákról az 
arab államok segélyezésének értelmét illetően. 

Jó szívvel ajánlom a könyvet mindazok számára, akik objektív képet szeretnének 
kapni arról, hogy Magyarországon miként látták és értékelték a harmadik arab–izraeli hábo-
rú hátterét és a fegyveres konfliktus következtében végbement változásokat. A munka nem-
zetközi megismerését biztosítani fogja, hogy a tervek szerint arab nyelven is hamarosan 
megjelenik. 

Prantner Zoltán*
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