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Joós Attila 

 

A MAGYAR–IRAKI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETE 

AZ 1970-ES ÉVEKBEN 

 

 

A kádári Magyarország és a közel-keleti államok között kialakult kapcsolatok 

történetéről meglehetősen kevés tudományos munka íródott az elmúlt évtizedek 

során, noha rendkívül nagy mennyiségű levéltári forrás áll rendelkezésre a kutatók 

számára a témakörben. A dolgozat célja bemutatni a 20. századi magyar külpolitika e 

részterületének egy még kevésbé tárgyalt fejezetét, nevezetesen a magyar–iraki 

kapcsolatokat az 1970-es években.1 A téma tudományos relevanciája, a 

feldolgozatlanságán túl, azon egyértelmű tényre alapszik, miszerint Irak – a harmadik 

világ országai közül – Magyarország első számú kereskedelmi partnerévé vált a 

tárgyalt évtized derekán. A dolgozatban a két állam között kialakult politikai és 

gazdasági kapcsolatok jellemzése mellett azt a kérdést vizsgálom, hogy Magyarország 

Irakhoz fűződő viszonya milyen módon illeszkedett a magyar külpolitika rendszerébe 

a Kádár-korszak idején. Kutatásom során – a felhasználható szakirodalom 

számbavételén túl2 – levéltári forrásokra támaszkodtam; a Magyar 

Külügyminisztérium TÜK irataira és a Magyar Külkereskedelmi Minisztérium Fejlődő 

Országok Főosztályához tartozó Ázsiai Arab Országok Osztályának Irakra vonatkozó 

iratanyagára. 

                                                 
1 Köszönettel tartozom Pereszlényi Zoltánnak, egykori bagdadi nagykövetnek, aki sok hasznos 

információval és tanáccsal látott el. 
2 Hazánk és a térség kapcsolatáról megkerülhetetlen munka: J. Nagy László: Magyarország és az arab 

világ, 1947–1989. Szeged, 2017. 
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Külpolitika a Kádár-korszakban 

 

A Kádár-korszak külpolitikájának jellemzését illetően a hazai szakirodalom3 általában 

két tényezőt emel ki; a Szovjetunióhoz kötődő egyértelmű lojalitást és a nyugati 

hitelekhez, technológiához való hozzáférést.4 A magyar politikai vezetésnek tehát, a 

korszak alatt eltérő hangsúllyal ugyan, de alkalmazkodnia kellett ehhez a két fontos 

komponenshez az ország érdekeinek nemzetközi képviseletekor. Az 1956-os 

forradalmat követő elszigeteltség után, az 1960-as évekre Magyarország a saját 

geopolitikai, illetve gazdasági és katonai adottságaihoz képest jelentős szerepet tudott 

betölteni a világpolitikában. Kádár János felismerte, hogy a kis országoknak is 

szükséges felmérni és elemezni a nemzetközi erőviszonyokat, és ennek fényében ki 

kell dolgozni saját nemzeti érdekeikhez igazodó külpolitikai stratégiájukat.5 Ez 

természetesen nem jelentette a Szovjetunió felé mutatott lojalitás felülvizsgálatát, 

Kádár számára a Moszkva iránti hűség mindig a legfontosabb alapelvnek számított az 

egész korszak alatt.6  

                                                 
3 A korabeli magyar külpolitika általános történetéhez a későbbiekben hivatkozott műveken kívül a 

következőket használtam: Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Bp. 

429–435.; Győri Szabó Róbert: A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig. Bp. 2011. 276–285.; 

Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945 –1990. Bp. 2004. 
4 Békés Csaba mindezt egy harmadik tényezővel egészíti ki, nevezetesen a kelet-közép-európai 

lobbiküzdelemben való aktív részvétellel, és így a „hármas determináció” elnevezéssel jellemzi a Kádár-

rendszer külpolitikáját. Békés Csaba: Magyar külpolitika a szovjet szövetségi rendszerben, 1968–1989. In: 

Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Szerk. Gazdag Ferenc – Kiss J. László. Bp. 2004. 135–

140. 
5 Ennek hatására az 1960-as évektől kezdve a magyar külügyi apparátus komoly fejlődésen ment 

keresztül, a személyek kiválasztásában a párthűség mellett egyre jobban előtérb e került a szakmai 

felkészültség és a nyelvtudás. Pritz Pál: Huszadik századi magyar külpolitika. In: A mi 20. századunk. 

Szerk. Kovács Kiss Gyöngy – Romsics Ignác. Kolozsvár 2011. 230–231. 
6 Földes György: Kádár János külpolitikai gondolkodása, 1968–1978. In: Magyar külpolitikai gondolkodás 

a 20. században. Szerk. Pritz Pál. Bp. 2006. 221–249. A magyar–szovjet kapcsolatokhoz lásd Baráth  

Magdolna: A Kreml árnyékában. Tanulmányok Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak 

történetéhez. 1944–1990. Bp. 2014. 
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Ennek az alapelvnek, illetve a nyugati hitelekhez, technológiához való 

hozzáférés szükségességének együttesét Böröcz József kettős függőségnek nevezi, 

amely szerint tehát létezett egy tökéletlen politikai függés a birodalmi központtól és egy 

alapvetően gazdasági jellegű függőség a centrumországok tőkéjétől.7 Mindezek 

hangsúlyozása megkerülhetetlen témánk szempontjából, ugyanis a magyar–iraki 

kapcsolatok történetét a második tényező vonatkozásában lehet a legjobban 

értelmezni, éppen ezért dolgozatomat is ebbe a gondolatmenetbe kívánom 

beilleszteni. 

 

 

A kapcsolatfelvétel 

 

Magyarország Irakkal 1958-ban vette fel a diplomáciai kapcsolatot, és ugyanebben az 

évben kezdte meg működését a bagdadi magyar nagykövetség.8 E dátum korántsem 

véletlen, hiszen az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után kiépülő kádári 

Magyarország a már említett nagyfokú nemzetközi elszigeteltségét részben a 

harmadik világ államaival való kapcsolatainak kiépítésével tudta enyhíteni. 1957 

januárjában az ENSZ Közgyűlése napirendi pontjai közé vette fel az úgynevezett 

magyar kérdést, amelyben elmarasztalták a Szovjetuniót a katonai szerepvállalásáért, 

továbbá illegitimnek tekintették az új magyar politikai vezetést, és Irak – más közel-

keleti, afrikai és ázsiai országhoz hasonlóan – könnyen rávehető volt arra, hogy 

nemmel szavazzon később a kérdés meghosszabbításával kapcsolatban. A kolonizáció 

alól frissen szabaduló államok ugyanis ellenségként tekintettek a gyarmatosító 

                                                 
7 Böröcz József: Kettős függőség és tulajdonvákuum: társadalmi átalakulás az államszocialista 

félperiférián. In: Hasított Fa. A világrendszer -elmélettől a globális struktúraváltozásokig. Szerk. Böröcz 

József. Bp. 2017. 28–39. 
8 Főkonzulok, követek és nagykövetek, 1945–1990. Szerk. Baráth Magdolna – Gecsényi Lajos. Bp. 2015. 

52–53. 
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hatalmakra, elsősorban Nagy-Britanniára és Franciaországra, amelyek kettős mércét 

alkalmazva – hiszen saját gyarmataikon a függetlenségi törekvéseket mindig vérbe 

fojtották – a magyar szabadságharc eltiprása ellen léptek fel, és napirenden tartották a 

magyar kérdést. A hatvanas évek elejére a magyar diplomáciai törekvés eredményre 

vezetett, ugyanis 1962-ben az ENSZ Közgyűlése – nagyrészt a magyar–amerikai titkos 

tárgyalások nyomán9 – levette napirendjéről a kérdés további tárgyalását,10 így 

Magyarország kitört a nemzetközi elszigeteltségéből, és rövid idő alatt sikerült 

diplomáciai kapcsolatot kialakítani Indiával, Indonéziával, Nepállal, illetve Irak 

mellett olyan közel-keleti államokkal, mint Egyiptom, Algéria, Szíria, Szudán, 

Tunézia, Marokkó. Több esetben nagykövetség felállítására is sor került.11  

Az Irakkal való 1958-as kapcsolatfelvételben továbbá az is döntő jelentőséggel 

bírt, hogy az említett évben az úgynevezett szabad tisztek megdöntötték a több 

évtizede regnáló iraki monarchiát, majd a köztársaság kikiáltása után az országot új 

külpolitikai pályára léptetették, ami egy erőteljes szovjet orientációt jelentett.12 Az 

elkövetkezendő több mint egy évtized során a szovjet–iraki kapcsolatok minősége 

sokszor módosult az iraki belpolitikában bekövetkező sorozatos puccsoknak és 

hatalmi változásoknak köszönhetően, majd 1972-ben a két állam barátsági és 

együttműködési szerződést13 kötött egymással, ami legfőképpen hatalmas szovjet 

                                                 
9 A tárgyalások, illetve a korszak magyar–amerikai kapcsolatainak történetéhez lásd Borhi László: 

Nagyhatalmi érdekek hálójában: az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második 

világháborútól a rendszerváltásig. Bp. 2015. 
10 Király Béla: A kortárs történész vallomása: a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. In: A forradalom 

és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Szerk. 

Békés Csaba – Kecskés D. Gusztáv. Bp. 2006. 37–49. 
11 A szocializmus útján. A népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája. 1944. 

szeptember–1980. április. Szerk. Szabó Bálint. Bp. 1982. 603–629. 
12 Irak politikatörténetének széles angolnyelvű szakirodalma van, munkám során legfőképpen az alábbi 

két könyvre támaszkodtam. Charles Tripp: A history of Iraq. Cambridge 2007.; Gareth Stansfield: Iraq: 

people, history, politics. Cambridge 2007. 
13 Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. Szerk. Lugosi Győző. Bp. 427–429. 
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fegyverexportot jelentett. Ennek köszönhetően Irak a Szovjetunió egyik legfontosabb 

közel-keleti szövetségese lett. 

 

 

A kapcsolat dinamikája 

 

A magyar–iraki kapcsolatok dinamikája egy jól látható ívet rajzolt meg. 1958 és 

1967/1968 között passzív időszakról beszélhetünk, jelentéktelenek voltak a politikai és 

gazdasági kapcsolatok egyaránt. Ennek oka leginkább az imént említett iraki 

belpolitika instabilitásában keresendő. A helyzet 1968 után változott meg, amikor is a 

Baasz párt14 magához ragadta a hatalmat, és stabilizálni tudta az országot, és ettől 

kezdve a kedvezőbb körülményeknek köszönhetően látványos fejlődés indult meg a 

két ország kapcsolatában. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Magyarország a 

Baasz Párt 1968-as hatalomra kerülését a kezdeti időben nem üdvözölte, hiszen 

Moszkvához és az iraki kommunistákhoz hasonlóan „amerikai reakciós tervnek” 

minősítette a puccsot, azonban az új iraki vezetés szocialista országok felé történő 

nyitásának köszönhetően a magyar diplomácia két évvel később már elismerő 

hangnemben vélekedett a pártról.15  

Az 1970-es évek közepére Magyarország és Irak viszonya egyértelműen 

csúcsponthoz érkezett. 1975-ben látogatott hazánkba Szaddám Husszein, illetve ekkor 

hatalmas mértékű import- és exportnövekedést figyelhetünk meg az iraki relációban. 

Ez a folyamatos fejlődés csupán egy nagyon rövid időre torpant meg, 1979 utolsó 

hónapjaiban, amikor is főleg politikai okoknak köszönhetően elhidegülés figyelhető 

                                                 
14 A Baasz (Arab Újjászületés Szocialista Pártja) Pártot 1942 -ben alapították Szíriában, majd később ketté 

vált szíriai és iraki ágra. Kanan Makiya: Republic of Fear. The Politics of Modern Iraq. London 1998. 183–

197. 
15 J. Nagy L.: Magyarország és az arab világ i.m. 105. 
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meg a két fél között. A továbbiakban ennek az ívnek a hetvenes években lezajlott 

fejleményeit kívánom bemutatni. 

A két állam diplomáciai kapcsolatának aktív korszaka tehát nagyjából 

1967/1968-ban kezdődött, 1967-ben állították fel az iraki nagykövetséget Budapesten, 

majd 1971-ben katonai attasét akkreditáltak az irakiak hazánkba, amit 1972-ben 

viszonoztunk. 1971-ben jött létre a Műszaki–Tudományos Együttműködési 

Megállapodás, egy évvel később pedig a Magyar–Iraki Állandó Gazdasági 

Együttműködési Vegyesbizottság, amely stratégiai fontosságúnak bizonyult, hiszen a 

vegyesbizottság által készített jelentések, elemzések fényében döntöttek a különböző 

együttműködési lehetőségekről, továbbá ez a testület mérte fel, hogy Magyarország 

hol és milyen eséllyel tud bekapcsolódni Irak különböző iparágainak fejlesztéseibe. 

1974-ben a vegyesbizottság vízgazdálkodási albizottsággal bővült, aminek 

köszönhetően számos magyar mérnök részt vett az iraki vízkészletek feltárásában.16 

Talán még nagyobb presztízsértékkel bírt a kőolajkészletek feltárásában való 

együttműködés, erről később még szó lesz.17 1975-ben közúti egyezmény, 1977-ben 

pedig halászati és állategészségügyi egyezmény is született a két ország között.18  

Ahogy korábban említésre került, a hetvenes évek közepén a kereskedelmi 

kapcsolatok óriási lendületet vettek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az 

                                                 
16 1979-ben 354 szakember tartózkodott Irakban. Ez a szám magában foglalja – az említett kőolaj és 

vízkészletek feltárásában dolgozókon kívül – a nagy állami vállalatok alkalmazottait, képviselőit is. 

Továbbá közel 3000-re tehető azok száma, akik üzleti tárgyalások keretében fordultak meg Irakban, 

azonban huzamosabb ideig nem éltek ott. Magyar Kereskedelmi Kirendeltség, Bagdad, 1979. évi éves 

jelentés. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (a továbbiakban: MNL OL), Az államigazgatás 

felsőbb szervei, 1889–2007, Kereskedelemügy, Külkereskedelmi Minisztérium (1949–1988), Fejlődő 

Országok Főosztálya (1977–1981), Ázsiai Arab Országok Osztálya (a továbbiakban XIX-G-3-z), 1979, 24. 

doboz, 302/949. 
17 Szaddám Husszein Magyarországi látogatása. MNL OL, Az államigazgatás felsőbb szervei, 1862–

2014, Külügy, 1862–1995, Külügyminisztérium, TÜK iratok (a továbbiakban XIX -J-1-j), 1975, Irak, 69. 

doboz, 63–13/001694/10. 
18 Irak politikai helyzete, a magyar–iraki kapcsolatok. MNL OL, XIX-J-1-j, 1981, Irak, 67. doboz, 62–

104./002203. 
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Irakból származó magyar import a hetvenes évek elején még csak 100 millió deviza Ft 

környékén mozgott, azonban 1975-ben 988 millió deviza Ft-ról beszélhetünk, tehát 

közel tízszeres volt a növekedés. 1976-ban már 3,1 milliárd deviza Ft-ban 

importáltunk, és az 1977-es évet leszámítva, egy állandó növekedést figyelhetünk meg 

az évtized végéig. A magyar export az évtized elején valamivel több mint 100 millió 

deviza Ft-ot tett ki, 1976-ban azonban már 3,5 milliárdos, 1979-ben pedig 5,2 milliárdos 

összegről beszélhetünk. A magyar import döntően két árucikkre korlátozódott, 

nevezetesen kőolajra és datolyára, az exportban pedig két nagyobb kategória 

emelkedett ki, egyrészt a gépek és szállítási eszközök, egyéb beruházási javak , illetve a 

különböző anyagok, félkésztermékek és alkatrészek.19  

Az első kategóriába főként a hűtőházi és konzervgyári berendezések, orvosi 

műszerek, villamossági műszerek, autóbuszok tartoztak, a második kategóriát illetően 

pedig az acél- és alumíniumipari termékek, gépjármű-alkatrészek, elektromos 

hálózatokhoz szükséges szabadvezetékek domináltak. Az imént fölsorolt termékek 

listájából kiolvasható, hogy Irak fontos felvevőpiaca volt olyan nagy magyar állami 

vállalatoknak, mint a Komplex, a Transelektro, az Ikarus, a Medicor, a Budavox. 

Mindezeken túl Magyarország fegyvert is szállított Iraknak, habár e tekintetben a 

források nem túl közlékenyek, sokszor „speciális” vagy „technikai” árucikként 

szerepelnek e tételek, azonban egy 1978-as dokumentum konkrétan beszámol arról, 

hogy katonai együttműködés keretében Irak légvédelmi rendszereket és ahhoz tartozó 

lövedékeket, továbbá géppisztolyokat és gyalogsági lőszereket vásárolt az évtized 

második felében.20  

                                                 
19 A kategóriák tekintetében a Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyvek által használt rendszerezést 

követtem. 
20 Magyarország csak 1967 után kezdett akt ívan fegyvereket szállítani a régióba, és külkereskedelmében 

ugyan mindvégig állandó tényező maradt a fegyverexport, azonban a korszakban a Szovjetunión kívül, 

Csehszlovákia és Lengyelország számított meghatározó szereplőnek e téren. Békés, Csaba – Nagy, László 

J. – Vékony, Dániel: Bittersweet Friendships: Relations between Hungary and the Middle East, 1953 –1988. 

Bp. 2015. 
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A fegyverkereskedelmet a Technika nevű vállalat bonyolította, amely 

folyamatos kapcsolatban volt az Iraki Hadügyminisztériummal.21 A magyar–iraki 

gazdasági kapcsolatok célkitűzései több esetben úgynevezett Tripartite Industrial 

Cooperation (TIC) keretében valósultak meg. E nemzetközi munkamegosztás lényege, 

hogy egy nyugati tőkés, egy kelet-európai szocialista és egy déli fejlődő ország 

vállalatai között termelési és kereskedelmi együttműködés született. A nyugati 

vállalat biztosította a műszaki tervezést és a megfelelő technológiát, a szocialista 

vállalat az összeszereléssel és kivitelezéssel kapcsolatos munkákért – eszközszállítás, 

építőmunkák irányítása – felelt, a harmadik ország vállalata pedig az összeszereléshez 

szükséges munkáról és nyersanyag-utánpótlásról gondoskodott. Az ilyen 

együttműködések a hetvenes évektől egyre gyakoribbá váltak, és döntő részük Észak-

Afrikában, illetve a Közel-Keleten valósult meg. Az iparági megoszlást illetően a 

beruházások 40%-a az energiaszektorhoz, azon belül is villamoserőmű-építésekhez, 

kőolaj-finomításhoz és földgáz-, valamint szénkészletek feltárásához és 

kitermeléséhez kapcsolódott. 30%-ot az alkatrészek, félkész termékek adtak, amelyek 

főként a vegyiparhoz, a vas- és acél-, illetve papír- és építőanyaggyártáshoz 

kapcsolódtak. 15%-ot tett ki a fogyasztási termékek részaránya, ezek elsősorban az 

élelmiszeriparhoz, a textil- és a ruházati termékek gyártásához kötődtek. 5%-os arányt 

képviselt a berendezések gyártása, ami elsősorban a szárazföldi közlekedéshez tartozó 

gépi és elektromos berendezések alkatrészeinek előállítását jelentette.22  

E háromoldalú együttműködéseket illetően a bagdadi kereskedelmi 

kirendeltség egy 1978-as jelentéséből kiolvasható, hogy az Irakból származó magyar 

kőolajimport nem hazai szükségletet elégített ki, hanem a kőolaj „háromlábú” üzlet 

formájában került Magyarországra, itt földolgozták, majd utána Nyugat-Európába 

                                                 
21 Összefoglaló a Technika Külkereskedelmi Vállalat piaci tevékenységéről és várható eladási 

lehetőségeiről Irakban. MNL OL, XIX-G-3-z, 24. doboz, 1978. 302/168 – 5048. 
22 Pinkasz András – Gerőcs Tamás: A KGST a világrendszerben. Egy félperifériás kísérlet gazdaságtörténeti 

elemzése. Eszmélet 113. (2017) 20–22. 
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szállították. Habár a jelentés nem nevez meg konkrét szerződést három – tehát egy 

nyugati, egy magyar és egy iraki – vállalat között, azonban az Irakban működő magyar 

vállalatok bemutatásánál feltüntetik, hogy az egyes magyar vállalatok milyen iraki és 

milyen külföldi vállalatokkal álltak partneri kapcsolatban. A Magyar Olaj- és 

Bányatermék Külkereskedelmi Vállalatnak (Mineralimpex), valamint a Vegyipari 

Gép- és Berendezés Export-Import Vállalatnak (Chemokomplex) első számú partnere 

volt az Iraqi National Oil Company, illetve a két magyar vállalatnak partnere volt még a 

szintén Bagdadban működő, olasz Saipem cég, amely ugyancsak kőolajfúrással, 

foglalkozott. Valószínűsíthető tehát, hogy az említett „háromlábú üzlet” ezen 

vállalatok között realizálódott.23  

Más forrásból viszont értesülhetünk a háromoldalú szerződésről. A 

Technoimpex Magyar Gépipari Külkereskedelmi Vállalat az olasz Volani építőipari 

vállalattal megegyezett egy bagdadi szerszám- és prototípusgyártó műhely 

épületének felépítéséről, az iraki partnercég pedig a State Equipment and Handtools 

Company volt. A téma további kutatást igényel, azonban e két példa jól illusztrálja, 

hogy a TIC miként valósult meg magyar–iraki relációban.24 

Magyarország és Irak kapcsolatának egyfajta szimbolikus tetőpontja volt 

Szaddám Husszein25 1975. évi budapesti látogatása. A magyar külügyi apparátus 

komoly energiát fektetett a diplomáciai találkozó előkészítésébe, számos részletes 

jelentés és elemzés készült, amelyekből jól kirajzolódik a hivatalos magyar álláspont 

az iraki alelnökkel kapcsolatban. Ezekből a forrásokból megállapítható, hogy Szaddám 

Husszein megítélését illetően egyfajta kettősség jellemezte a magyar diplomáciát. 

Egyfelől nagyra értékelték és folyamatosan hangoztatták az iraki politikus szovjet 

                                                 
23 A bagdadi kereskedelmi kirendeltség átadás–átvétele. MNL OL, XIX-G-3-z, 24. doboz, 1978. 302/159 

– 4857. 
24 Vállalati iroda létesítése Irakban. Technoimpex. MNL OL, XIX-G-3-z, 24. doboz, 1978. 302/223 – 6887. 
25 Szaddám Husszein hivatalosan csak 1979 -től kezdve töltötte be az elnöki pozíciót, azonban a 

gyakorlatban már ezt megelőzően is az ország első embere volt. 
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orientáltságát, illetve a többi kelet-európai szocialista országhoz fűződő baráti 

viszonyát, ugyanakkor állandó problémaként merült fel az iraki kommunisták elleni 

fellépése, amelynek során a legbrutálisabb módszereket választotta. A következő 

idézet is hasonló képet rajzol: 

 

„Haladó nacionalista hazafi. Politikai nézetei az elmúlt évtizedben sokat 

fejlődtek, a konspirátor baathistából az antiimperialista harc, a 

Szovjetunióval, a szocialista országokkal való együttműködés, az iraki 

haladó erők közötti szövetség szükségességét felismerő érett politikus 

lett. Sokat olvas, állandóan műveli magát, bővíti politikai látókörét. 

Nézeteiben még sok a nacionalista elem.”26 

 

A kettősség megértéséhez egy gondolat erejéig vissza kell kanyarodnunk a 

néhány évvel korábbi időszakhoz. Arról már esett szó, hogy Budapesten a kezdeti 

időkben nem fogadták örömmel a Baasz Párt 1968-as hatalomra kerülését. 

Magyarország ugyanis ekkor értékelvűséget követve az Iraki Kommunista Párthoz 

fűződő kapcsolatai mentén ítélte meg az iraki belpolitikát, így a Baasz Pártot nem 

sorolta a haladó politikai csoportokhoz. Ennek a megközelítésnek bizonyos elemei 

látható módon még évekig megmaradtak, azonban az 1970-es évek elejétől kezdve, 

ahogy Irak szerepe egyre jobban felértékelődött a világpolitikában, előtérbe került egy 

inkább pragmatikus megközelítés, amelynek köszönhetően a magyar külügyi vezetés 

a Baasz Pártot már haladó politikai erőnek definiálta, és nem gördített ideológiai 

akadályokat az államközi kapcsolatok fejlődése elé. Az évtized közepétől pedig az 

utóbbi megfontolás érvényesült a külpolitikai döntéshozatali mechanizmusban, ezért 

a magyar pártvezetés a csúcstalálkozó sikeres, problémamentes lebonyolításában volt 

                                                 
26 Szaddám Husszein jellemzése és életrajza. MNL OL, XIX-J-1-j, 69. doboz, 63–13/ 001694/8. 
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érdekelt, és a hivatalos kommunikációjában is azt kívánta üzenni a magyar 

társadalomnak, hogy Irak Magyarország szövetségese.27  

A Népszabadság számaiban mindez a következőképpen jelent meg:  

 

„Szaddám Husszein az állami és pártvezetésben betöltött magas tisztségeinél 

fogva az Iraki Köztársaság kiemelkedő politikai személyisége. Régóta 

ismeretes, hogy őszinte híve a Szovjetuniónak és a szocialista országokhoz 

fűződő baráti kapcsolatok erősítésének és továbbfejlesztésének.”28  

 

„A tárgyalásokon igazolást nyert, hogy a két ország kapcsolatait a barátság, a 

szilárd alapokon nyugvó gyümölcsöző együttműködés jellemzi. A kapcsolatok 

minden területen széleskörűen fejlődnek. Különösen jellemző ez a gazdasági 

kapcsolatokra. Szaddám Husszein látogatása az eddigi legmagasabb szintű 

kapcsolatfelvétel a két ország között.”29 

 

Felmerül a kérdés, hogy mi volt az oka a magyar–iraki kapcsolatok dinamikus 

fejlődésének a tárgyalt évtizedben. Az 1972-es szovjet–iraki barátsági és 

együttműködési szerződésről már volt szó, amely kedvező hátteret kínált 

Magyarország törekvései számára is. Másodszor megkerülhetetlen tényező a mindkét 

ország szempontjából döntő jelentőséggel bíró, 1973-as kőolajválság kialakulása.30 

Iraki oldalról az olajárak ugrásszerű emelkedése hatalmas bevételekhez juttatta az 

országot, ennek köszönhetően egy óriási tartalékokkal rendelkező, fizetőképes 

kereskedelmi partnerré vált. E tartalékok egy számottevő részét pedig az iraki vezetés 

                                                 
27 Interjú Pereszlényi Zoltánnal. Budapest, 2017. október 12. 
28 Népszabadság 1975. május 7. 
29 Népszabadság 1975. május 8. 
30 Egy hordó kőolaj világpiaci ára egy év alatt 2,74 dollárról 11,65 dollárra emelkedett. William L. 

Cleveland – Martin Bunton: A History of the Modern Middle-East. Boulder 2004. 457. 
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olyan modernizációs kísérlet megvalósítására fordította, amely – azon túl, hogy 

látványos emelkedést produkált az életszínvonalban – az ipar és a mezőgazdaság 

gyors, tervszerű fejlesztését célozta, ehhez azonban szükség volt külföldi technikára, 

kulcsfontosságú termékekre és szellemi tőkére.31  

Ami a magyar oldalt illeti, mindenekelőtt meg kell említeni, hogy a hazai 

mezőgazdaság és ipar termelési kapacitását jelentősen növelő új gazdasági 

mechanizmust, Moszkva nyomására, nagyon hamar le kellett fékezni. 1972-re 

visszarendeződés következett be.32 Ebben a környezetben érte Magyarországot a 

kőolajválság, amely a nyersanyagárak emelkedéséhez és az olcsó tömegáru 

leértékelődéséhez vezetett, ennek következtében a Magyarország által importált áruk 

ára átlagosan 70%-kal, a magyar export cikkek ára azonban csak 30–40%-kal 

emelkedett. Így a cserearányok 20–30%-os romlása felborította az import-export 

egyensúlyt, és deficitessé tette a magyar külkereskedelmet.33  

Az olajárrobbanásnak köszönhetően szintén nagy többletbevételre szert tevő 

Szovjetunió pedig tévesen mérte fel a válság lehetséges következményeit. Úgy 

gondolták, hogy ezek a folyamatok megállnak a KGST-országok határán, ahogy 

akkoriban fogalmaztak: „nem gyűrűznek be”. Habár a KGST vezető politikusai közül 

néhányan jelezték aggodalmukat, Moszkvára mindez nem volt hatással, és mire 

kiderült, hogy a világválság igenis komoly mértékben érezteti hatását a KGST-n belül, 

addigra a kisebb KGST-országoknak, köztük Magyarországnak is, komoly 

eladósodási problémái jelentkeztek.34  

                                                 
31 Az iraki modernizációt és annak eredményeit jól bemutatja az alábbi könyv: Marion Farouk-Sluglett – 

Peter Sluglett: Iraq since 1958. From revolution to dictatorship. London 2001. 
32 Huszár Tibor: Kádár. A hatalom évei 1956–1989. Bp. 187–205.; Továbbá: Szerencsés Károly: Eltékozolt  

évtized. Adalékok a kádári hetvenes évek történetéhez. Bp. 2010. 123–131. 
33 Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. Bp. 1988. 362–363. 
34 Gunst Péter: A magyar gazdaság 1968–1989 között. Áttekintési kísérlet. In. A gazdaságtörténet 

kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. Szerk. Búza János – Csató Tamás – Gyimesi 

Sándor. Bp. 1996. 397–403. 
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1973-ban hazánk nettó adósságállománya 880 millió dollár volt, 1975-ben 

viszont már 2,2 milliárd dollár. 35 A hitelek finanszírozásához pedig konvertibilis 

valutára volt szükség, és Irak – más közel-keleti országhoz hasonlóan – dollárban 

fizetett vásárlásai után. Az imént felvázolt égető problémák orvoslásaként az 

életszínvonal növekedésének látványos megállítása továbbra sem jöhetett szóba, 

hiszen a jóléti szocializmus fenntartása a rendszer legitimitását szolgálta, ezért a 

pártvezetésnek más megoldással kellett előállnia. Ennek fényében az évtized közepén 

kirajzolódni látszott az 1977 októberében hivatalosan is elfogadott, új külgazdasági 

stratégia, amely elsőbbséget adott az exportorientált gazdaságfejlesztésnek, és a 

világpiaci jelenlét bővítésére helyezte a hangsúlyt.36 Az új külgazdasági elképzelést 

tárgyaló MSZMP KB ülés során Bognár József – aki ekkor az MSZMP KB Közgazdasági 

Munkaközösségének meghatározó tagja volt37 – a struktúraváltás elkerülhetetlenség e 

mellett érvelve, az olajtermelő arab országokkal való kapcsolatok szükségesség ét 

hangsúlyozta.38  

A magyar–iraki politikai és kereskedelmi kapcsolatoknak az 1970-es évek 

második felében lezajlott lendületes fejlődése tehát legfőképpen annak volt 

köszönhető, hogy a látványos modernizációs folyamatot megvalósító Irak hatalmas 

felvevőpiacán kínálkozó üzleti és befektetési lehetőségek sora összetalálkozott 

Magyarország új külgazdasági koncepciójával. 

Az 1970-es évek legvégén a két ország viszonyában egy rövid ideig tartó 

elhidegülés következett be, amely az alábbi okokra vezethető vissza. Irak élesen elítélte 

                                                 
35 Földes György: Az eladósodás politikatörténete 1957–1986. Bp. 1995. 95. 
36 Földes György: Kádár János külpolitikája és  nemzetközi tárgyalásai 1956–1988. I–II. Bp. 2015. I. 205–

231. 
37 Bognár József a korszak egyik vezető közgazdászaként volt ismert, jelentős szerepet játszott az új 

gazdasági mechanizmus kidolgozásában. 1963–1987 között a Magyar Tudományos Akadémia 

Világgazdasági Kutatóintézetének, illetve 1963–1973 között az Afro-ázsiai Kutató Központjának volt 

főigazgatója. Kutatói tevékenységében komoly hangsúlyt kapott a fejlődő világ országainak elemzése. 

Új Magyar Lexikon. I–VI. Szerk. Markó László. Bp. 2001. I. 807–808. 
38 Földes Gy.: Az eladósodás i. m. 119. 
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a Szovjetunió afganisztáni beavatkozását, és ez kis mértékben kihatott a többi 

szocialista országhoz fűződő viszonyára is, valamint a hetvenes évek végén az 

Amerikai Egyesült Államok és Irak között egyfajta közeledés figyelhető meg, amely 

még nagyobb lendületet vett az iráni iszlamista forradalom után, hiszen Reza Pahlavi 

sah rendszerének bukásával az amerikaiak elveszítették legfontosabb regionális 

szövetségesüket, ezért Irak felértékelődött számukra.39  

Mindezzel párhuzamosan az iraki politikusok kifogásolták, hogy a magyar 

hatóságok nem fékezték meg kellőképpen azon Budapesten tanuló iraki 

egyetemistákat, akik éles és elfogult hangnemben kritizálták a Baasz pártot, sőt úgy 

vélték, hogy a magyar sajtó még szimpatizál is ezekkel a hallgatókkal.40 Ezek a 

problémák odáig vezettek, hogy volt olyan jelentés, amelyik ezt a rövid periódust a 

magyar–iraki kapcsolatok története kritikus időszakának nevezte. A magyar 

pártvezetés ezért utasításba adta az 1980-ban Irakba utazó kormányküldöttség nek, 

hogy a megszervezett találkozókon rendezzék az iraki partnerrel a nézeteltérések et, 

továbbá azt is, hogy az ideológiai kifogásokat szorítsák háttérbe, és fejezzék ki 

elismerésüket Irak antiimperialista elkötelezettsége mellett.41 Sőt egy dokumentum 

arról a szándékról is beszámol, hogy a magyar sajtó az iraki kommunisták ellen 

elkövetett atrocitásokat érintően ne adjon hangot aggodalmának.42 E törekvés hamar 

meghozta az eredményét, ugyanis 1980 első hónapjai után már visszaállt a korábbi 

szívélyes viszony a két állam között. 

                                                 
39 A Közel-Kelet huszadik századi történetében az 1970-es évek vége meghatározó jelentőséggel bír, 

ugyanis ekkor részlegesen felborul az addigi status quo és ez a korszak geopolitikai egyensúlyának is 

véget vetett. Lugosi Győző: A szentföldi konfliktus – világrendszer szemléletben. I. Geopolitikai, történeti 

vázlat. In. Nemezetek és birodalmak. Diószegi István nyolcvan éves. Szerk. Háda Béla et al. Bp. 2010. 

407–422. 
40 A magyar–iraki kapcsolatok alakulásának néhány kérdése. MNL OL, XIX-J-1-j, Irak, 1980, 65. doboz, 

62–11/ 00406/3 

41 A Bagdadba látogató párt- és kormányküldöttség feladatterve. MNL OL, XIX-J-1-j, Irak, 1980, 65. 

doboz, 63–12/0044395/6 

42 A magyar és az iraki sajtóban a másik országról megjelent cikkek ált alános értékelés, javaslatok. MNL 

OL, XIX-J-1-j, Irak, 1980, 68. doboz, 62–815/002088 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

203 
 

Összegzés 

 

A téma rövid összegzéseként a következőkre kívánok kitérni. Először is 

megállapítható, hogy a Kádár-korszakban a magyar–iraki kapcsolatok legfontosabb 

mozgatórugóját a gazdasági dimenzió adta. Irak olyan államnak bizonyult, amely 

fizetőképessége és hatalmas piaci felvevőképessége révén állandó, dollár alapú 

bevételi forrást biztosított a magyar export számára. Ez a bevételi forrás pedig 

elengedhetetlen volt a már idézett kettős függőség elméletének második elemének, tehát 

a centrumországok tőkéjétől való gazdasági függőségnek a finanszírozásához, ezért 

leszögezhetjük, hogy a magyar–iraki kapcsolatok lendületes fejlődése az egész magyar 

gazdasági struktúra működésének érdekét szolgálta.  

Mindezzel összefüggésben a magyar–iraki kapcsolatok története továbbá 

rávilágít arra, hogy Magyarország az 1970-es években, az említett TIC elnevezésű 

projektek révén, kulcsfontosságú szerepet vállalt egy globális munkamegosztási 

folyamatban. Láthattuk, hogy Magyarország az iraki relációban ezeknek a gazdasági 

tényezőknek köszönhetően lépett túl a kezdeti értékelvűségen, és alkalmazott később 

pragmatikus megközelítést. 

Végezetül pedig azt emelném ki, hogy a két állam között kialakult 

viszonyrendszer teljes mértében illeszkedett a bevezetőben említett kádári külpolitika 

jellegéhez, miszerint a kisebb szocialista országoknak is pontosan fel kell mérniük a 

világpolitikában a meghatározó erőviszonyokat, és ehhez alkalmazkodva ki kell 

dolgozni a szovjet iránymutatástól ugyan el nem térő, de saját nemzeti érdekeket 

képviselő stratégiát.  

Irak a dolgozatban tárgyalt időszak végére, a sikeres modernizációs kísérlet és 

a hatalmas katonai fejlesztések révén, a közel-keleti térség legerősebb szereplőjévé 

vált. Az 1973-as olajválság okozta gazdasági válságnak köszönhetően pedig az egész 

régió óriási mértékben felértékelődött a bipoláris korszak nagyhatalmi versengéséb en. 
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Irak jelentősége az évtizedet követően még magasabb szintre emelkedett, ugyanis 

olyan globális szintű konfliktusoknak lett a főszereplője, mint az iraki–iráni háború 

vagy a bipoláris korszak legvégén kialakuló kuvaiti válság.  

Ennek fényében különös súlyt kap az a tény, hogy Magyarországnak pár éven 

belül Irak lett a legfontosabb kereskedelmi partnere a harmadik világ országai közül. 

Ehhez a rövid periódus alatt elért eredményhez az kellett, hogy hazánk időben és 

helyesen felismerje az iraki gazdasági potenciálban rejlő hosszú távú lehetőségek et, 

továbbá azt is, hogy a Szaddám Husszein vezette ország milyen pozíciót tud majd 

betölteni a Közel-Keleten az elkövetkezendő években. Mindez pedig a korabeli 

magyar diplomácia komoly teljesítményét mutatja. 
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